
Родените през 2014 година деца в общи-
ната са 182. В сравнение с 2013 година, 
ражданията са увеличени с 9. Общият брой 
на родените деца за годините 2013 и 2014 
година е 355 деца. Справката показва, че за 
2014 година най-много деца са се родили в 
селата Кочан – 30, Сатовча - 29 и Вълкосел 
– 26.  Нулева раждаемост през 2014 годи-
на има в село Жижево, а през 2013 година 
не е имало нулева раждаемост. Най-ниска 
раждаемост през 2014 година има в селата 
Осина и Крибул, където са се родили по 2 
деца. Второ място заемат селата Боголин и 
Фъргово, където са се родили по 4 деца и 
на трето място за ниска раждаемост заема 
село Долен  с 6 родени деца. 
Хубавата новина в статистиката през 

2014 година е, че  раждаемостта е по-го-
ляма от смъртността.  През 2014 година са 
се родили общо 182 деца от общината, от 
които 23 в Испания, и по 1 дете в страните: 
Португалия, Германия, Гърция, Кипър и 

Норвегия. Раждаемостта  през 2014 година 
в сравнение с 2013 година е завишена с 9 
деца, което е изключително радостно.
Смъртните случаи през 2014 година са 

159, което е с 15 случая по-малко от 2013 
година, когато смъртността е била 174.
Според статистиката през 2014 година  

населението на община Сатовча наброява 
18 981 жители. Най-многобройното  на-
селение  и през 2014 година остава село 
Кочан с 3439 жители. Второто  по жители 
население остава село Вълкосел с 2786 
жители, а третото по брой жители е село 
Сатовча с 2473 души.
Като най-малобройно населено мяс-

то на територията на община Сатовча 
е село Жижево с 362 души население, 
следвано от село Долен с 403 души и 
село Боголин с 478 души.
В сравнение с 2013 година населението 

през 2014 година се е повишило с 42 жите-
ли, което е добро начало на положителния 

прираст на населението 
в общината.
През 2014 година  

сключените граждански 
бракове са 94 на брой, 
които са с 6 броя по-
малко от предходната 
2013 година.
Надеждата на всички 

ни е като брой населе-
ние на територията на 
общината да се увели-
чава, както и броя на 
ражданията и сключ-
ването на граждански 
бракове и съответно 
драстично да се нама-
лят смъртните случаи.

 26 януари - 1 февруари  2015 г., година (XI), 4 /484/

0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99
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НОВА  АДМИНИСТРАТИВНА  УСЛУГА
В  ОБЩИНА  САТОВЧА     

С безплатен персонален идентификационен код (ПИК), който може да 
се получи от службата „Местни данъци и такси“ при община Сатовча, 
гражданите ще могат да правят проверка за задълженията си  за местни 
данъци и такси без необходимост от електронен подпис. От 20 януари 
2015 година тази услуга е активна и за община Сатовча.
За да се възползвате от този вид услуга е необходимо да посетите сайта 

на общината: www.satovcha.bg, като  кликнете върху раздел „Управле-
ние“ –> „Общинска администрация“-> „Административни услуги“ -> 
„Справка на задълженията за местни данъци и такси по ЕГН“.
При извършване-

то на  периодичен 
преглед за техни-
ческа изправност 
на МПС ще се из-
вършва автоматич-
на проверка за да-
нъчно задължение 
върху превозното 
средство  по  спе-
циална  програма 
внедрена в пункто-
вете за технически 
прегледи.

Във връзка с „ПРОЕКТА” по френски език на тема: “Градина без граници. Нека нашият 
дух цъфти в градината на Европа”, по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2, Стра-

тегически партньорства, Клуб „Чужди 
езици” проведе тържество, посветено 
на Ромската нова година.
Това е най-големият празник на ро-

мите, известен като Банго Васил, на-
ричан още „Василица”. 

„Василица” е най-важният празник 
за етноса и се чества три дни – 13, 14 и 
15 януари. От няколко години е и ден 
на ромската култура.
Учениците – членове на Клуб „Чуж-

ди езици”, под ръководството на г-жа 
Райка Славчева – старши учител по 
френски език и Координатор на про-
екта, и г-жа Маруся Лозанова – стар-
ши учител по английски език бяха 
изготвили специален сценарий за тър-
жеството.
Водещи  бяха: Румяна Гарова и Румен Каптиев – ученици от 10-а клас.
Ученичката Сузана Капсъзова от 10-а клас прочете легенда за празнуването на Василица, че Свети Васил е за-

стъпник и защитник на ромите, възстановява моста, по който преминавали ромите, след като той бил разрушен от 
Дявола. По този начин светецът ги спасил.
Учениците представиха ромския обичай Банго Васил с характерната за празника трапеза: прекадиха трапезата, 

поискаха прошка от възрастните, изтеглиха късметчета от баницата, сурвакаха за здраве и берекет. Пяха песни, 
танцуваха ромски танци.
Ролята на Банго Васил се изпълняваше от Димитър Филипов – ученик от 10 -а клас.
Ученичката Миглена Гарова презентира произхода на ромите, ромските обичаи и традиции.
В продължение на един час ученици и учители се радваха на майсторските изпълнения на децата- актьори. 
Ученичката Гергана Лиманова изпълни ролята на ромска гледачка, която предсказа бъдещето на учители и ученици.
Овациите на публиката събраха ромските перли - Азис /Димитър Филипов/ и Софи Маринова /Искра Харизанова/.
Директорът на училището г-н Милко Сиркьов поздрави всички участници, като им пожела здраве, щастие и успехи.
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приемачи и директори на компании в САЩ. По програмата се преподават както теоретични 
занятия по бизнес, така и функционални умения.
Темите, включени в лятната предприемаческа програма, обхващат:

Проекти: Концепциите за бизнес, които се усвояват в час, се затвърждават чрез 
практическо приложение в екипи по предприемачески проекти. Като част от Лятната 
предприемаческа програма, участниците работят в екипи (пет до шест души в екип) 
за разработване на нова предприемаческа инициатива.
Напредъкът на участниците се отчита чрез ежедневни индивидуални и екипни 

задания, свързани с предприемаческите проекти. Участниците научават как най-
успешно да представят (“pitch”) своите идеи чрез почти ежедневни упражнения по 
бизнес презентация (“rocket pitches”). Като преполовят програмата, екипите правят 
кратка презентация на своите предприемачески идеи пред комисия от преподаватели 
в намален състав, която дава своите коментари. В заключителната част на програмата 
всеки екип прави напълно разработена презентация пред комисия от инвеститори и 
опитни предприемачи. Целта на тези презентации е да се получат ценни насрещни 
мнения от екипа относно икономическата жизнеспособност на бизнес-плана на пре-
дприемаческата идея.
Повече информация на адрес: http://www.iie.org/Programs/Bulgarian-Young-Leaders-

Program-Bulgarian/SEP

 КОНКУРС „РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА“ 2015 ГОДИНА     
Краен срок: не е посочен 
За седма поредна година  ще се проведе  конкурсът „Рецептите на баба“ 2015 година.
Той е инициатива на Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите-7 и се орга-

низира съвместно с Националния дворец на децата.  „Рецептите на баба“ има статут 
на Национален конкурс и е част от календара за извънучилищни дейности на МОН.
Целта на инициативата, която стартира през 2009 година, е да предизвика интереса 

и вниманието на децата към традиционните ценности на българина – фолклор, тра-
диции, кулинария.
През 2009 година своите рисунки изпратиха 1500 деца, през 2010 година – 650. 

Прeз 2011 година над 850 деца от цялата страна. За 2011 година участие взеха деца от 
всички области на България с изключение на Кърджали. За 2012 година пристигнаха 
рисунки на деца от 26 области на цялата страна, както и българчета от 8 страни от 
чужбина. През 2013 г. участие взеха 1102 деца от 27 области на страната без учас-
тници от област Шумен. През 2014 г. в него се включиха деца от 26 области – както 
индивидуални участници, така и участници от 117 институции – училища, школи, 
детски градини и т.н.
Паралелно с конкурса за детска рисунка се провежда и литературен конкурс „Ре-

цептите на баба“ със същите възрастови групи, без ограничение за стил и жанр на 
произведенията - поезия, приказка, разказ, есе и др.
Календарът на проявата стартира през месец януари и приключва през март всяка 

година. Започва с анонсиране и покана за участие за към различни училища, читали-
ща и центрове за работа с деца. Следва фиксиран период за изготвяне на рисунките, 
изпращане и събиране на творбите, а после професионално жури избира най-добрите. 
Избраните рисунки стават част от Националния кулинарен фестивал „Пъстра трапеза 
на гости на моя град“, като пътуваща национална изложба.
Медийни партньори на инициативата досега са: БНТ, БНР, БТА, а инициативата е 

отразявана в много национални медии и регионални издания, както и в интернет . 
Популяризира се активно и във Фейсбук, където има собствена страница.

https://www.facebook.com/receptitenabababg?fref=ts
 Регламент на конкурса
Няма ограничение за броя на рисунките и литературните произведения, които може 

да изпраща всеки участник
Рисунки с размер – 35 х 50 см – без паспарту.
Няма ограничения в техниките за рисуване и използваните материали, като журито 

няма да взима предвид рисунки с апликации.
Всяка творба да съдържа следната информация: три-

те имена на автора, възраст, детска градина, училище 
или извънкласно звено, учител или ръководител, ако 
рисунките се изпращат от преподавател, домашен адрес 
на участника (точен адрес за комуникация), електронна 
поща и телефонен номер за връзка, опис на изпратените 
творби.
Групи от деца в следните възрастови групи
а) деца до 7 години
б) деца от 8 до 10 години
в) деца от 11 до 14 години
В същите възрастови групи са и участниците в литера-

турния конкурс „Рецептите на баба“. Няма ограничения за броя литературни творби от 
един автор, нито изисквания за стил и жанр на творбата - може да бъде стихотворение, 
разказ, приказка, есе или друго.

 Начало на конкурса: 21 януари 2015 г.
Рисунките изпращайте на адреса на Национален дворец на децата.
Адрес: София 1309, бул. Александър Стамболийски 191

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

26 Януари 2015г., Понеделник, Международен ден на 
митниците и митническия служител
Всяка година на 26 януари световната митническа общ-

ност празнува Международния ден на митниците в чест на 
първата официална сесия на Съвета за митническо сътруд-
ничество (СМС), която се е състояла на 26 януари 1953г.
Членството на Република България в СМС започва на 1 август 1973г. По-

ради значително нарастване на броя на страните членки в Съвета и все по-
отговорната роля, която той играе в световен мащаб, през 1994г. Съветът за 
митническо сътрудничество приема неофициално името Световна митническа 
организация (СМО).

27 Януари 2015г., Вторник, Международен възпоменателен ден на 
Холокоста
През 2005 г. ООН обяви датата за Международен възпоменателен ден на 

Холокоста. Създаден на територията на окупирана Полша, този концлагер 
се превръща в символ на местата за осъществяване на хитлеровото оконча-
телно „решение“ на „еврейският въпрос“. В Аушвиц са депортирани няколко 
милиона души от цяла Европа. Общо в лагерите загиват милиони, като с точ-
ност цифрите трудно могат да бъдат изчислени. Унищожено е почти цялото 
еврейско население на Европа, около 6 млн. души. 

28 Януари 2015г., Сряда, Европейски ден за защита 
на данните
На 28 януари Европа отбелязва Деня за защита на лич-

ните данни. На тази дата през 1981 година европейските 
държави, които поддържат прокламираните от Съвета на 
Европа фундаментални принципи за защита на човешките 
права, са получили възможност да се присъединят към Кон-
венция №108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната 
обработка на лични данни.

30 Януари 2015г., Петък, Ден на Свети Три Светители
Най-големия религиозен празник в Православната църква/, посветен на 

„Светата Троица“. 
Православната църква е отредила от векове на този ден да се чества заедно 

паметта на св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст 
и така да се отдава почит на тяхното просветителско и учителско дело. На 

този ден празнуват още православните богословски 
факултети и духовните академии.

1 Февруари 2015г., Неделя,  Свети Трифон (Три-
фоновден)
На 1 февруари православната църква почита Св. 

Трифон - лечител, прославил се с чудесата, които 
правел. Роден е през 225 г. сл. Хр. в семейството на 

бедни християни в малоазийската част на Римската империя.
На 17-годишна възраст успял да излекува тежко болната дъщеря на импера-

тор Гордиан, за което бил богато възнаграден от императорското семейство.
Денят на Св. Трифон се отбелязва първоначално у нас на 14 февруари като 

Ден на лозаря. През 1968 г. след въвеждането на Григорианския календар от 
Българската православна църква датите на църковните празници се изместват.
Трифоновден е включен към цикъл от три последователни дни, наречени 

Трифунци - 1, 2, 3 февруари. На 1 февруари се празнува Трифоновден, на 2 
февруари - Сретение Господне, а на 3 февруари - Свети Симеон.
Според българските народни традиции Св. Трифон е покровител на лоза-

рите, винарите и кръчмарите.
На този ден се извършва ритуално зарязване на лозята
Обичаят повелява стопанката на къщата да стане рано и да опече обреден 

хляб, украсен с лозово листо. Вари се и пиле, а в бъклица се налива от най-
хубавото вино.
Всичко се поставя в шарена торба и с нея стопанинът се отправя към лозето.
На лозето всеки стопанин се обръща към слънчевия изгрев и се прекръства 

три пъти. После отрязва първите три пръчки и полива мястото с червено вино, 
светена вода и пепел, които пази от Бъдни вечер.

ЛЯТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ПРОГРАМА (SEP)   
Краен срок: 1 февруари 2015 г
Описание на програмата
Лятната предприемаческа програма дава възможност 

за краткосрочно обучение чрез опит за 20 български 
студенти от всички акредитирани университети в Бъл-
гария, като не присъжда академична степен.
За срок от пет седмици интензивно обучение по 

предприемачество участниците ще усвоят основните 
принципи на бизнеса, които са необходима предпоставка за успех във всяко пре-
дприемаческо начинание. Занятията се провеждат във водещи бизнес училища в 
САЩ, като колежа Бабсън от признати академични преподаватели, успели пред-
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - ДЪРВОТО НА ПРОБЛЕМИТЕ
Наех водопроводчик да ми помогне за възстановяването 

на стара ферма. Когато той тъкмо беше свършил трудния 
първи ден от работата, спукана гума му загуби още един час. 
Електрическата му бормашина не работеше и неговият стар 
еднотонен камион също отказа да работи. Докато го карах 
към тях, той седеше в гробно мълчание. После ме покани 
да се запозная със семейството му.
Тръгнахме към предната врата и мъжът се спря за малко 

до едно дръвче, като докосна върха на клоните с двете си 
ръце. Докато отваряше вратата, го видях да се променя пред 
очите ми. На неговото бледо лице грейна усмивка и той 
прегърна двете си деца и целуна жена си.
Малко по-късно ме изпращаше до колата. Ние преминахме 

покрай дървото и моето любопитство надделя. Попитах го 
за това, което видях да прави преди малко.

“О, това е моето дърво на проблемите – отговори той. – Знам, че не мога да спра да 
имам проблеми в работата, но едно нещо е сигурно – тези проблеми не принадлежат 
на моя дом, нито на жена ми и децата ми. Затова всяка вечер, когато се прибирам 
вкъщи, аз просто ги окачвам на това дърво и моля Бог да се погрижи за тях. После 
на сутринта отивам да си ги взема отново. Но знаеш ли, странното нещо е – и той се 
усмихна, – че когато дойда сутрин, проблемите не са толкова големи, колкото бяха, 
когато ги оставях предишния ден.”

.

  



Въпрос: Какви обезщетения се изплащат на ра-
ботник при пенсиониране. За брутна заплата се 
счита последна начислена или заплата по щатно 
разписание на длъжността?
Отговор: В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е 
предвидено, че при прекратяване на трудовото пра-
воотношение, след като работникът или служителят е 
придобил право на пенсия за осигурителен стаж и въз-
раст, независимо от основанието за прекратяването, 
той има право на обезщетение от работодателя в раз-
мер на брутното му трудово възнаграждение за срок 
от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател 
през последните 10 години от трудовия му стаж - на 
обезщетение в размер на брутното му трудово въз-
награждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по 
тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както 
е видно от разпоредбата, обезщетението се изплаща 
при прекратяване на трудовото правоотношение. 
Съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ, брутното трудово 
възнаграждение за определяне на обезщетенията по 
този раздел, в т.ч. и по чл. 222, ал. 3, е полученото 
от работника или служителя брутно трудово възна-
граждение за месеца, предхождащ месеца, в който е 
възникнало основанието за съответното обезщетение, 
или последното получено от работника или служителя 
месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото 
друго не е предвидено.
В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и орга-
низацията на работната заплата е предвидено, че в 
брутното трудово възнаграждение за определяне на 
възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 
177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на 
труда се включват: 1. основната работна заплата за 
отработеното време; 2. възнаграждението над основ-
ната работна заплата, определено според прилаганите 
системи за заплащане на труда; 3. допълнителните 
трудови възнаграждения, определени с наредбата, с 
друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален 
трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, 
които имат постоянен характер; 4. допълнителното 
трудово възнаграждение при вътрешно заместване 
по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението 
по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. въз-
награждението, заплатено при престой или поради 
производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 
от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на 
чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. 

Въпрос: Имам право да се пенсионирам без да пре-
кратявам трудовото си правоотношение. Но кога 
ще получа осемте си заплати по чл. 222, ал. 3 от КТ?
Отговор: От 1 януари 2015г. е отменена разпоредбата 
на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, 
съгласно която за отпускане на пенсия за осигурите-
лен стаж и възраст беше необходимо лицето да пре-
установи упражняването на трудова дейност. Поради 
това, след 1 януари 2015г. работникът/служителят 
може да подаде заявление за отпускане на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст, без да се прекратява 
трудовото правоотношение.
В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено,че 
при прекратяване на трудовото правоотношение, след 
като работникът или служителят е придобил право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо 
от основанието за прекратяването, той има право на 
обезщетение от работодателя в размер на брутното му 
трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е 
работил при същия работодател през последните 10 
години от трудовия му стаж - на обезщетение в раз-
мер на брутното му трудово възнаграждение за срок 
от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да 
се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоред-
бата, обезщетението се изплаща при прекратяване на 
трудовото правоотношение.

Въпрос: Как се взема в предвид осигурителен стаж 
на лице, което е в трудови правоотношения на 
пълно работно време и същевременно е с договор за 
управление с друго търговско дружество?
Отговор: Съгласно чл. 9, ал. 8 от Кодекса за социал-
но осигуряване, зачита се за осигурителен стаж при 
пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в 
съотношение 4 години за 5 години от трета категория 
времето, през което лицата са работили по трудов 
договор при пълно работно време и:
1. по допълнителен или втори трудов договор с дневно 
работно време не по-малко от 3 часа;
2. са упражнявали трудова дейност като еднолични 
търговци, собственици или съдружници в търговски 
или в неперсонифицирани дружества;
3. са упражнявали свободна професия и/или занаят-
чийска дейност.
За допълнителна информация се обърнете към съ-
ответното териториално поделение на Националния 
осигурителен институт или на адрес София - 1303, 
бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64 или на 
e-mail: NOI@nssi.bg. 

ПЛАЩАТ  НА  СТУДЕНТИ
ЗА  ПРАКТИКИ  В  ЧУЖБИНА

Да пътуваш по „Еразъм“ вече не е екзотика, нито пък е 
нужно специално да обясняваш на околните какво имаш 
предвид, когато го казваш. Особено откакто миналата 
година стартира програмата „Еразъм плюс“, която обе-
дини в едно няколко обучителни програми и превърна 
мобилността дори за ученици в нещо обичайно. 
При това светът на пътуващите студенти вече не е 

само Европа. Освен страните от ЕС, които са част от 
програмата, „Еразъм плюс“ вече включва и държави от 
Азия, Африка, останалите балкански страни, Русия. Все 
повече страни извън Стария континент проявяват интерес 
към българските университети. Търсени са както техни-
ческите науки, така и медицина, и филологии. 
Студентите вече могат да пътуват по „Еразъм плюс“ 

няколко пъти в рамките на следването си. Докато досега 
„Еразъм“ позволяваше това да става само веднъж, но-
вата програма дава възможност да пътуваш еднократно 
през всяка от степените на обучението си - бакалавър, 
магистър и доктор. Освен това младите хора могат да 
изкарат практиката си там и да включат в CV-то си стаж 
в чужбина, още преди да са се дипломирали.
От следващата година вече ще бъде възможно магис-

трите да теглят и кредит от наши или чужди банки, за 
да финансират пътуванията си по програмата в чужди 
университети. Гарант за тези кредити става не българ-
ското правителство, както при обикновените студентски 
заеми, а Еврокомисията. Именно тя подбира и банките, 
които ще имат възможност да отпускат такива заеми, и 
след това сключва договори с тях. 
В момента тече процедурата по кандидатстването 

на банковите институции, които ще отпускат заеми на 
студентите. Едва след приключването й ще стане ясно 
дали българите, желаещи да пътуват по „Еразъм плюс“, 
ще трябва да теглят заеми у нас или в банките на страна-
та, в която отиват да се обучават. В договорите ще бъде 
описано и кога започва връщането на парите.
Важно условие е, че трябва да кандидатствате за 

страна, различна от тази, в която сте получили бакала-
върската си степен. Ако сте българин, станал бакалавър в 
Германия, за магистратурата трябва да изберете различна 
държава, ако искате да се възползвате от този вид заеми. 
Заемите не заменят грантовете по програма „Еразъм“, 
които студентът получава, а са допълнение към тях. 
Традиционно най-много наши студенти избират да 

пътуват по „Еразъм“ в Германия, следвана от Франция, 
Испания, Италия. От тази година обаче новото е, че 
пътувания вече ще има не само към Европа. Техниче-
ският университет признава, че към него вече има доста 
запитвания от азиатски страни. 
Интерес към високите ни технологии и техническите 

науки проявява например Израел, който е готов не само 
да посрещне българи, а и да изпрати свои студенти у 
нас. Любопитното е, че една от сферите е медицината. 
Запитвания има от Виетнам, който преди време е имал 
доста проекти, свързани не само с техническите науки, 
но и със спорта. 
От България се интересуват и страни като Египет, 

Палестина, много запитвания идват и от Русия, която 
вероятно ще бъде една от много търсените дестинации. 
Включително и от наши преподаватели, завършили там 
и боравещи свободно с езика. Парите, които се отпускат 
на студентите, пътуващи по „Еразъм“, са в размер на 450-
500 евро на месец, като точната сума зависи от страната, 
в която пътуват.
За студентите, които изберат да карат стаж навън, се 

добавят още около 200 евро върху тази сума, защото за 
тях работодателите най-често не осигуряват общежития 
и разноските им са по-големи. Много филолози избират 
да карат практика например в страната, чийто език изу-
чават, включително и в местни музеи. Медиците ни пък 
най-често предпочитат да изкарат задължителната си 
специализация по „Еразъм“, защото това означава, че ще 
добият опит по бъдещата си специалност в чужда страна 
с високо развита медицина. 
Излишно е да казваме, че и при стажовете предпочита-

нията падат върху Германия и Франция. Студентите могат 
да карат практика до 1 г. Можеш да стажуваш и във фир-
ма, лаборатория, неправителствена организация, но не и 
в институциите на Европейския парламент например. 
На сайта на Националния център за развитие на човеш-

ките ресурси се намира пълна информация за начина на 
кандидатстване. Мястото, където ще караш практиката 
си обаче, зависи от това какви договори има твоето висше 
училище. 
Има възможности и за „асистентски“ стаж - на млади 

бъдещи преподаватели. В последните години зачестяват 
и пътуванията за професионално обучение, от които се 
възползват най-вече техникумите. Наши ученици от 
паралелки по туризъм и двигатели с вътрешно горена 
например карат стажове в Германия.

  ДО 15 ФЕВРУАРИ Е СРОКЪТ ЗА ДОБРОВОЛНИ 
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЗЕМЯ

Най-важното условия за Кампания 2015 е правното 
основание за ползване на земята. Всички областни ди-
рекции Земеделие работят, за да предприемат дейст-
вия  по регистриране на 
всички правни основания, 
така че да не бъдат ощетени 
земеделски производители в 
Кампанията за 2015 година 
и всеки от земеделците, 
който има валидно правно 
основание.
Според изчисления на МЗХ, че ако миналата година 

се беше приложило правното основание, земеделски-
те производители, които имат правното основание, 
щяха да получат близо 100 млн. лева повече субсидии 
по СЕПП за кампания 2014. Тези средства сега се 
разпределят за площи, за които няма правно основа-
ние – тоест т.нар бели петна, за които земеделските 
стопани не плащат ренти.
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ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИЯ РАСТЕ
С ПО 2 МЕСЕЦА

Пенсионната възраст за всички работещи да се уве-
личава с по 2 месеца от догодина. 
От 2017 година обаче пенсионната възраст за предста-

вителите на силния пол ще продължи да нараства с по 
1 месец, а за жените ще остане с по 2 месеца на година. 
Така през 2037 година трудещите се в най-масовата 
3-та категория труд ще прекъсват работа на 65 години.
Вицепремиерът по социалната политика ще настоява 

да се даде възможност на хората, на които не им достига 
до 1 година за пенсия, да прекъсват работа предсрочно. 
Така за всеки липсващ месец парите им за старини ще 
се намаляват с по 0,4%.
По-плавно увеличение на нужните за пенсия години 

ще има и за работещите при тежки условия на труд. 
Според промените от 2010 година пенсионната възраст 
за категорийните работници се увеличаваше с по 6 месе-
ца на година, за да се навакса изоставането спрямо 3-та 
категория труд. От догодина до 2026 година нужните за 
излизане в заслужен отдих години за миньори, летци и 
водолази да нарастват с по 2 месеца. Според разчетите 
след 11 години трудещите се във втора категория труд 
ще се пенсионират 3 години  преди тези в 3-та категория 
а работещите в първа категория - 8 години по-рано от 
останалите.
Сред предложенията на социалното министерство е и 

нова формула при изчисляването на ново отпуснатите 
пенсии. 
Идеята е да отпадне изборът на 3-те най-добри осигу-

рителни години преди 1997 година, които се вземат при 
изчисление на индивидуалния коефициент. Именно тези 
3 години в момента помагат за отпускане на по-висок 
размер на пенсиите.
За работещите пенсионери също се предвиждат 

новости, като служебно преизчисляване на сумите за 
старини. Сега това се прави само след поискване на 
трудещия се пенсионер.

 
ПОЛЗВАМЕ 5% ОТСТЪПКА ОТ ДАНЪКА, 
АКО СМЕ НА ЧИСТО С ХАЗНАТА И КАТ
Българите, които искат да ползват отстъпката от 5% 

от дължимия данък върху доходите за миналата година, 
първо трябва да изчистят всичките си стари борчове към 
хазната.
Става въпрос не само 

за данъци, но и за всички 
вземания, които са пратени 
за събиране на Национал-
ната агенция за приходите 
(НАП), като фишове от 
КАТ, актове и други. 

5-процентната отстъпка 
няма да може да се ползва дори ако имате борчове с изте-
кла давност. Към днешна дата такива са всички задълже-
ния към хазната, които са по-стари от 31 декември 2008 
г. От НАП обясниха, че те не се отписват автоматично, а 
човек трябва да подаде искане да му отпаднат по давност.
Голямата новост за ползването на отстъпката тази 

година обаче е, че декларацията трябва да е подадена 
онлайн. За целта НАП разшири броя на услугите, които 
могат да се ползват с персоналния идентификационен код 
(ПИК). В тях вече е включено и подаването на данъчните 
декларации. Досега декларациите можеха да се подават 
по интернет само с електронен подпис. За разлика от него 
ПИК е безплатен и се получава буквално за 3 минути от 
съответния офис на НАП.
Срокът за подаване на декларацията за ползване на 

отстъпката тази година е 31 март. Иначе самото плаща-
не на налога, намален с 5%, може да стане до 30 април. 
Краят на април е срокът, в който всички физически лица с 
доходи извън тези по трудов договор трябва да си подадат 
декларацията и да платят дължимото по нея.
Акцентът на данъчната кампания тази година ще е 

издаването на ПИК. 
Към момента НАП е издала 250 000 ПИК. Те ще останат 

активни, като за тях ще действат всички услуги, предоста-
вяни от приходната агенция с този код. Физически лица, 
които имат издаден повече от един ПИК - например изда-
ден на БУЛСТАТ на едноличен търговец (ЕТ), ще могат 
да ползват услугата за подаване на декларация с този 
ПИК, който е издаден на техния ЕГН, допълниха от НАП.
От там посочиха още, че услугите, които могат да се 

ползват с ПИК, са три вида. Първата е получаването на 
информация за това на колко часа и върху каква заплата 
ни осигурява работодателят, както дали прави редовно 
вноските. С ПИК може да се получава информация и за 
пенсионния фонд. А също така – за задълженията ни към 
хазната и за платените борчове.
Втората група услуги са за подаване на исканията за 

издаване на различни документи, а третата – конкретно 
за подаването на данъчната декларация с ПИК.
Хората, когато подават заявлението си за издаване 

на ПИК, в него да посочат, че искат да ползват и трите 
групи услуги.
Отказването на всяка от тях става лесно – само с едно 

телефонно обаждане на националния телефон – 0700 18 
700. Ако обаче искате да включите някоя, то ще трябва 
пак да ходите до офиса на НАП. И то не до кой да е, а 
до този по постоянния ви адрес.   Само от него може да 
получите своя ПИК. Данъчните ще го дадат на някой 
ваш близък или приятел, само ако той има изрично пъл-
номощно за това.
В случай, че имате съмнение, че някой има достъп до 

вашия ПИК, трябва незабавно да се обадите в колцентъра 
на НАП, за да го блокират. Само тогава подадените до-
кументи ще се считат за невалидни и нищо лошо няма 
да произтече за вас.
За всички, които все пак предпочитат да си подадат 

декларацията в офис на НАП, от агенцията припомниха, 
че по време на данъчната кампания те ще работят с пла-
ващо работено време, без обедна почивка. Освен лично, 
подаването може да става и по пощата.



ЕВКАЛИПТ ПРИ БРОНХИТ, 
ГРИП И АНГИНА

Евкалиптът произхожда от Австралия, а от листата 
му се извличат етерични масла, които имат доказани 
антибактериални свойства.
Противовъзпалителните и успокояващи свойства 

на евкалипта помагат при бронхит, грип и ангина. 
Много добре се повлиява и кашлицата, която съпът-
ства тези заболявания.
Евкалиптът помага при:
• Грип, придружен с висока температура, треска - 

правят се инхалации с водни пари във вода, в която 
са разтворени 2-3 капки евкалиптово масло.

• Бронхиална астма и остър бронхит - пият се по 
няколко капки евкалиптово олио, разтворени в малко 
вода. Помага за втечняването на бронхиалния секрет 
и освобождава дихателните пътища.

• Хрема и синузит - приема се по една лъжица пра-
щец от евкалипт вечер, преди хранене.

• Фарингит, ларингит и хрема - олиото от това 
растение има 
антисептични и 
противовъзпа-
лителни свой-
ства.

• Мускулни 
болки.

• Ревматизъм.
• Рани и слън-

чеви изгаряния 
- зачервеното 

място се намазва със слънчогледово олио, в което са 
разтворени 2-3 капки евкалипт.

• Инфекции на пикочните пътища.
Как се употребява евкалиптът:
• прашец - растението се стрива на фин прах (може 

да си го купите готов и от билковите аптеки).
• тинктура - намира се готова в аптеките и билко-

вите магазини.
• компреси - правят се с тинктура от евкалипт или 

олио, разтворени в малко вода. За понижаване на тем-
пературата и успокояване на пристъпите на кашлица 
компресът се поставя на гърдите, близо до гърлото.

• олио (масло) - тъй като евкалиптът не се отглежда 
у нас, олиото и другите продукти от него трябва да се 
търсят в аптеките.

• масаж - към слънчогледово олио се добавят ня-
колко капки евкалиптово олио. Сместа помага при 
ревматизъм и втрисане.
Рецепти с евкалипт...
• Ако сте се простудили и заболяването ви е в на-

чална фаза, ако леко ви боли гърло или само ви драз-
ни - ето какво може да направите:
Необходими са: 50 мл натурално евкалиптово ете-

рично масло и 500 мл вода.
Приготвяне: Водата се кипва и в нея се сипва евка-

липтовото масло. След 2 минути се сваля от огъня. 
Чака се да се охлади съвсем леко.
Приложение: Прави се инхалация, като се навежда-

те над съда и покривате главата си с хавлиена кърпа. 
Диша се над парата 15-20 минути, като се редува - 
първо през едната ноздра, после през другата.

• При по-силна простуда и при бронхит, който вече 
е станал хроничен:
Необходими са: 1 с. л. евкалиптови листа, 3 с. л. 

пелин, 500 мл спирт и 200 мл вода.
Приготвяне: Евкалиптовите листа се заливат с вря-

щата вода в съд, който се захлупва. Сместа престоява 
1 час. Преди това се приготвя спиртен извлек от пе-
лина (получава се след накисване на Щетата от бил-
ката в спирт - може и в ракия например). Евкалипто-
вата запарка се прецежда и 6 с. л. от нея се прибавят 
към спиртния извлек.
Приложение: Приема се по 1 с. л. от течността 3 

пъти дневно, най-добре 30 минути преди хранене и 
вечер преди сън. Курсът на лечение е 2-3 седмици.

• Рецепта с евкалипт при загуба на гласа, упорита 
кашлица, както и при плеврит:
Необходими са: 1 ч. л. евкалиптово етерично мас-

ло, 250 г семена от анасон, 800 мл вода, 1 с. л. мед и 
1 с. л. силно вино.
Приготвяне: В съд с горещата вода се слагат анасо-

новите семена. Оставят се да врят в непохлупен съд 
и на тих огън около 5 минути. Отварата се прецежда, 
съдът с нея се поставя отново на котлона и се приба-
вят първо медът, а после и виното. След няколко ми-
нути огънят се изключва и се добавя евкалиптовото 
етерично масло. Разбърква се добре и съдът се сваля 
от котлона.
Приложение: Еднократната доза зависи от индиви-

дуалната поносимост. Най-добрият вариант е да се 
приема по 1 с. л. на всеки 3 часа.

• При различни типове кашлица ще ви е полезна 
следващата рецепта:
Необходими са: 20-30 капки спиртен извлек от ев-

калипт и 50 мл вряща вода.
Приготвяне: Извлекът се смесва с врящата вода и 

сместа се разбърква добре.
Приложение: От нея се приема по малко 2-3 пъти 

дневно.
ВНИМАНИЕ! Евкалиптовото олио не бива да се 

пие на празен стомах, нито да се налага върху ко-
жата, без да е разтворено във вода, тъй като може да 
предизвика обриви.

3 ЕФЕКТИВНИ ДОМАШНИ МАСКИ 
ЗА МАЗНА КОЖА

В този смисъл – доматите, краставиците и мандари-
ните са наистина полезни за справяне с някои опреде-
лени грижи, които може да ни създава кожата (която 
рядко е такава, каквато ни се иска да бъде). В случай, че 
вашата изглежда много мазна или пък повяхнала, проб-
вайте следните три маски:
Маска с домат
Смачкайте домат с вилица. Измийте лицето си и след 

това наложете получилата се каша върху него.
Оставете я да подейства за около 15-20 минути, след 

това я отмийте с хладка вода.
Повтаряйте процедурата на две седмици и скоро ще 

получите видим резултат.
Маска с краставица и ябълкова 

мента
Съставки:
Половин обелена краставица (от 

по-дългите)
1 белтък
½ чаена лъжичка лимонов сок
½ чаена лъжичка сок от лайм
½ чаена лъжичка листа от ябълко-

ва мента
1 капка етерично масло от лайм
Приготвяне:
Смесете първите 5 съставки с помощта на блендер, 

докато не получите еднородна смес. Добавете етерич-
ното масло и разбъркайте отново. Оставете готовата 
смес за 10 минути в хладилника.
Нанесете внимателно един слой на почистеното лице 

и врата. Оставете 20 минути да подейства. Измийте до-
бре с хладка вода.
Тази маска е най-добре да се ползва веднага след 

приготвяне. Ако не успеете да употребите цялата смес, 
можете да я съхраните в камерата на хладилника, но за 
не повече от 2 дни.
Маска с мандарина и белтък
Необходими са ви 2 с.л. сок от мандарина и 1 разбит 

белтък. Изчакайте маската да подейства 20 мин., след 
което изплакнете с хладка вода. Ефектът - кадифена, 
мека и еластична кожа.

КАК ДА УДЪЛЖИМ ЦЪФТЕЖА
НА ЦИКЛАМАТА

Цикламата /Cyclamate/ е едно от малкото стайни цве-
тя, които цъфтят главно през зимата. Преобладава мне-
нието, че е много капризно растение.
Обаче опитните цветари твърдят, че при добри грижи 

една и съща грудка циклама може да подновява растежа 
си и да цъфти безукорно около 25 години. Обикновено 
през февруари цикламата е все още в апогея на цъф-
тежа си. Първите признаци на увяхване на цветовете 
й преминаване към покой се забелязват към началото 
на април. Затова трябва да се помни, че в период на 
цъфтеж цикламата не понася топлина и ярко слънце. 
Най-добре цъфти и се развива при температура в по-
мещението не по-висока от 12-15°С. Не понася и пони-
жаване на температурата под 10°С. Идеалното място за 
цикламата през зимата е в близост до северен прозорец.
Цветарите се шегуват, че цикламата се полива “с 

акъл, а не със сърце“, т. е. - в никакъв случай не се изли-
ва вода върху растението и клубена. При засъхване на 
почвата, най-добре е да поставите саксията за половин 
час в по-голям съд с вода, но така че водата да не прех-
върли ръба й. Друг начин за поливане е наливането на 
вода в подложката. След около час - останалото, непое-
то количество течност, непременно се изхвърля. Полив-
ната вода трябва да бъде със стайна температура. Тъй 
като естественото местообитание на цикламата са топ-
лите влажни гори, тя се чувства идеално в помещение с 
повишена влажност на въздуха. Същевременно, обаче, 
не понася никакво оросяване на листата с вода, затова 
овлажняването на въздуха може да стане чрез оставяне 
на съд с вода в близост до нагревателен уред и др.
Подхранването на две седмици с течен тор за цъфтя-

щи култури също спомага за удължаване на цъфтежа и 
се отразява добре на качеството му.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева, Красимир Странджев и Емине Дренкова

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Пресечка
Cnicus benedictus L.

Едногодишно растение. Стъблото е 10—60 см ви-
соко с множество приповдигащи се клонки. 
Листата са продълговати, пересто нарязани, бодли-

во назъбени, отдолу със силно изпъкнала мрежа от 
белезникави жилки.
Цветните кошнички са ши-

роко яйцевидни, до 2—3 см в 
диаметър, разположени еди-
нично на върха на стъблото и 
разклоненията. Всички цвето-
ве са тръбести, жълти; външ-
ните са безплодни, триделни, а 
вътрешните са двуполови, пет-
делни, с тесни дълги дялове.
Плодовете са цилиндрични, 

надлъжно наребрени, жълто 
кафяви, 6—8 мм дълги. 
Расте по сухи тревисти мес-

та. У нас се среща по Черно-
морското крайбрежие, Странджа, Източни и Средни 
Родопи, Югоизточна България и южната част на 
Струмската долина.
Лечебно действие и приложение: Действува апети-

товъзбуждащо, засилващо функцията на храносми-
лателната система. Прилага се при преболедува ли 
и злояди деца за възбуждане на апетита, регулиране 
на храносмилането, чернодробни страдания, запек, 
задух,
хистерия, подагра, отпадналост, воднянка. Външно 

- при циреи, кожен рак и др.
Българската народна медицина препоръчва пресеч-

ката още при възпаление на черния дроб, малария, 
болки и язва в стомаха и червата, лениви черва, жъл-
теница, пясък в бъбреците и пикочния мехур, мъчно 
уриниране, нервна слабост, хистерични припадъци, 
малокръвие, атеросклероза. 

Bъншнo - при рани, циреи, рак и отоци. 
Стръковете, накиснати в бяло вино (10 дни при 

съотношение 1: 50), против скрофули. Сокът от 
прясната билка се използва при ухапано от насекоми, 
а смесен с бял пелин - против глисти.
Начин на употреба: 1 супена лъжица се залива с 400 

мл вряла вода и се оставя да кисне 1 час. Пие се по 1 
винена чаша преди ядене 4 пъти дневно. 
Употребява се и при рак по следния начин: счукано 

във вид на каша прясно растение се смесва със съ-
щото количество пресен пелин и 1 кафена лъжичка 
нишадър(взет от аптеката) и със сместа се налага 
мястото, поразено от рак.

ШОКОЛАДОВ СЛАДКИШ
С КАФЕ И КАКАО

Продукти:
- 300 г брашно
- 100 г масло
- 150 мл. кафе
- 8 с.л. какао
- 200 г захар
- 1 яйце
- 150 г кисело мляко
- 1 ч.л. бакпулвер
- 100 г шоколад
Приготвяне:
Маслото (100 г), захарта (200 г) и яйцето (1 бр) се 

разбиват до получаването на гладък крем.
Брашното (300 г), бакпулверът (1 ч.л.) и какаото (8 

с.л.) се смесват в голяма купа. Към тях се прибавя яй-
чената смес, киселото мляко (150 г) и кафето (150 мл.).
Накрая в сместа се добавя разтопеният, настърган или 

натрошен шоколад (100 г). Сместа се разбърква стара-
телно, докато стане хомогенна, след което се излива в 
намазана с олио правоъгълна тава.
Шоколадовият сладкиш с кафе и какао се пече в пред-

варително загрята до 190 градуса фурна до готовност.
Готовността се проверява с клечка за зъби - ако тя 

излиза суха след пробождане, десертът е изпечен.

Един човек минава по улицата и подире му папагал вика:
- Ей, маркуч!
Човекът се обръща, вижда папагала и после продължава 

по пътя си. На другия ден същия човек се облича добре, 
така че никой да не го познае и минава по същата улица. 
Папагалът пак се провиква:

- Ей, маркуч, какво правим днес?
Човекът се ядосва, отива при собственика на папагала 

и пита дали може да го откупи и колко струва. Собстве-
никът отговаря, че струва 10 000. Човекът го откупува и 
като се прибира у тях слага папагала в един чувал и почва 
да блъска чувала по стената, да скача върху него, да го 
налага с тояга и това продължава 10 минути. Накрая пуска 
папагала и той замаян казва:

- Егати, имаше 10-минутно силно земетресение и само 
аз и маркуча оцеляхме...


