
На 26 януари 2015г. в сградата на 
Народно Читалище „Св. св. Кирил и 
Методий” село Сатовча се проведе сре-
ща между представители на Областна 
дирекция „Земеделие” град Благоев-
град и земеделски производители и 
животновъди от община Сатовча. На 
тази среща се представиха новостите 
за директните плащания на площ за 
Кампания 2015г.
За кандидатстване за подпомагане за 

директни плащания всеки ползвател 
на земеделски земи и пасища, трябва 
да има правно основание за ползване 
на земята, с която се кандидатства. 
Това означава, ако земята е собствена 
да се представи нотариален акт за 
собственост, ако е наследствена да се 
представи удостоверение за наследни-
ци или ако е под наем да се представи 
договор за наем, договорите за наем за 
1 година не се заверяват нотариално. Срокът за подаване на документи за правно основание за полз-

ване на земята е 15 февруари 2015г., 
документите се подават в общинска 
служба „Земеделие” село Сатовча.
Заявления за директни плащания 

на площ могат да се подават от всеки 
земеделски производител, който об-
работва над 5 декара земеделска земя, 
като всеки имот трябва да е с размери 
над 1 декар.
Друга новост е свързана с пода-

ването на заявления за Национални 
доплащания за тютюн на база Ре-
ферентен период 2007-2009 година . 
Новото тази година е, че няма да се 
очертават площи с които тютюноп-
роизводителите трябва да доказват, че 
продължават да произвеждат тютюн, а 
само ще попълват декларации, че все 
още продължават да се занимават със 
земеделска дейност. 
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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

ДИРЕКТНИ  ПЛАЩАНИЯ
КАМПАНИЯ  2015Г .

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

2015г. събота в 
село Ваклиново 
се проведе турнир 
по карти-белот. 
В него участие 
взеха 26 играчи 
групирани в 13 
отбора. Играта се 
проведе по схе-
мата всеки срещу 
всеки.
Турнира бе от-

крит от кмета на 
община Сатовча 
д-р Арбен Миме-
нов, който връчи 
и наградите на 
победителите, класирани на първо, второ и трето място.
Победители в турнира са Незир Бекиров и Румен Дачев, ко-

ито са класирани на първо място. Техни подгласници на второ 
място са Елзи Ристемов и Алим Масърлиев и на трето място 
двойката Веселин Кошеров и Асен Моллов.
На следващия ден 25 януари неделя  се проведе и ежегодни-

ят шах-турнир. В него участие взеха 10 шахматисти. Играта се 
проведе отново 
по схемата всеки 
срещу всеки, за 
две победи от три 
партии.
Победител в 

състезанието е 
Трендафил Би-
ляров, а негови 
подгласници са 
съответно на вто-
ро място Асен 
Моллов и на тре-
то място Виктор 
Коджалиев, кои-
то също получи-
ха награди.

В събота, на 31 януари, изтича валидността на годиш-
ните винетки за 2014 г. Шофьорите, които досега не са 
закупили стикер за 2015 г., могат да го направят от над 
3300 пункта - бензиностанции, пощи, големи търговски 
вериги, областните пътни управления, гранично кон-
тролно-пропускателните пунктове и други места.

 Цените на винетките през 2015 г. са без промяна. 
За шеста поредна година годишната винетка за леки автомобили е 67 лв., месечната - 25 лв., а сед-
мичната - 10 лв. Без промяна са и цените на стикерите за тежкотоварните камиони и автобусите.

ВАЖНО  ЗА  ШОФЬОРИТЕ! 
Подновете  си  винетките

СТИХОВЕ ОТ МЕСТЕН ПОЕТ - ДЕЯН ХАДЖИЕВ 
УЧИТЕЛ В ОУ С. ГОДЕШЕВО

Родопа планина
От една планина, 
съм вдъхновен.
Името и е Родопа,
тя живее в мен.

Винаги горда,
снажна и велика;
в нея останаха
Орфей и Евридика!

Планина на легенди,
и разкази диви.
На войводи юначни,
и омайни самодиви.

Идват твойте сили,
от редкия силивряк.
Къщичките са се свили,
като пчелен рояк.

Звън на чанове,
оглася твойта шир.
Пасища и ливади,
земен еликсир.

Белоснежна ледовита,
с „Голям Перелик”.
Искам да докосна,
твоят връх велик!

Гласът на Орфей,
планината разлюля.
Днес родопска песен,
с Космоса се сля!

Ода за Васил Левски 
В Карлово роден,
и тръгна и стигна,
чак до бога извисен.

Остана млад, вечно млад.
Животът си поднесе в мизерия и глад;
и не се изгуби спечели „цял народ”.

Страшното бесило,
не излиза от уста.
Остави всичко мило,
остана за света.

Твоята борба, герой те изкова,
твоята мълва витае в градове и села.
За премеждие готов е твоят крак,
споменавате те приятел и враг;
през бурния поток, направи
Своя скок!

Левски и Свободата,
за нея той копня!
Левски и Свободата,
За нея той умря!

И днес сияе твоят лик,
чува се твоят вик!
Твойте мечти отнети….
живи са твойте завети!

Велик си Левски,
прославя те народът твой;
в битки ти гореше и в бой;
затова народът те нарече,
Апостол и герой!

Много са притежателите на ниви, които не са 
особено плодородни, но все пак се обработват от 
арендатор. Следователно рентата, получавана за 
тях, обикновено е много ниска. Заслужава ли си да 
ги отдаваме под аренда? Важно е да знаем за какъв 
тип земеделска земя Европейският съюз отпуска 
средства и кой може да ги получи.
Европейските средства, отпускани по различни 

програми, са насочени към земеделските стопани, 
които обработват земеделските земи. Консултанти 
коментират, че има няколко вида плащания: единно 
плащане на площ, за площи във високопланински 
райони, за земи в необлагодетелствани райони и 
други. Целта на т.нар. „субсидии“ е да подпомогне 
земеделския стопанин при обработка на земята и 
поддържането й в добро земеделско състояние.
Условието да получим средства е земята ни да 

се обработва. Няма програма, която да субсидира 
пустеещи или необработваеми земи. Средства се 
отпускат само и единствено за обработваема земя.
Размерът на субсидията обаче е различен и 

зависи от местоположението на имота, от това на 
каква надморска височина се намира и др. Зависи 
също и от това дали е нива, пасище, мера. В 
периода 2007-2013 година действаха едни правила 
при заявяването на площите за подпомагане, но 
от сега нататък, в настоящия програмен период 

2014-2020 година нещата стоят по различен начин, 
посочва експертът.
Ако решите да заявите за субсидии своя нива, 

която е дадена под аренда, няма да получите 
никаква средства. Нещо повече – ще се получи 
много неприятна и за двете страни ситуация: 
арендаторът, който реално обработва нивата, също 
ще подаде заявление за подпомагане (субсидии). 
В случаите, когато една и съща нива е заявена 

за подпомагане от двама или повече земеделски 
стопани, се влиза в процедура, в която всеки 
един от заявилите я трябва да докаже правното 
основание за ползване на нивата. 
Макар че вие сте собственик и притежавате 

нотариален акт за собственост на имота, Държавен 
фонд земеделие ще плати субсидията на арендатора, 
защото имате сключен и действащ договор за аренда 
на земеделската земя. За вас ще последва финансова 
санкция, защото това се тълкува от Фонд земеделие 
като опит за злоупотреба с евросредства.
Ако желаете да се възползвате от субсидии, 

имотът ви трябва да е свободен от тежестта на 
договора за аренда, трябва вие да обработвате 
нивата и да я поддържате в добро земеделско 
състояние. Едва след това можете да подадете 
заявление за подпомагане, като се съобразите със 
сроковете, в които това заявление се подава.

ДВА ТУРНИРА СЕ ПРОВЕДОХА
В СЕЛО ВАКЛИНОВО     

На 24 януари 

ЗА КАКВИ ЗЕМИ СЕ ОТПУСКАТ ЕВРОСРЕДСТВА 



СТИПЕНДИЯ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЖУРНАЛИСТИ
В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ   

Фондация „Америка за България“ и World Press Institute 
предлагат стипендия в Съединените щати за български 
журналисти с професионален опит от 5 до 10 години.
Програмата е отворена за журналисти и фотожурна-

листи от вестници, списания, радиа, телевизии и нови-
нарски уебсайтове.
Кандидатите трябва да са в готовност да пътуват за девет 

седмици в периода между август до октомври 2015 г. и да са български граждани.
Програмата предлага задълбочена програма, пътувания и интервюта, свързани с 

управлението, политиката, бизнеса, медиите, журналистическата етика и културата 
на САЩ.
Обучението ще бъде базирано в Word Press Institut в Минеаполис – Сейнт Пол, 

Минесота, като са предвидени пътувания до Вашингтон, Ню Йорк и други големи 
градове в Съединените щати.
Стипендията покрива пътните разходи, настаняването и дневни за храна.
Крайният срок за кандидатстване е 15 февруари 2015 г.
Повече информация за условията за кандидатстване на уебсайта на World Press 

Institute.

 ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ  НАЦИОНАЛЕН  ПОЕТИЧЕН  КОНКУРС
„ЛЮБОВТА  Е  ПИЯНСТВО  ИЛИ  ПИЯНСТВО  ОТ  ЛЮБОВ“     

 ОБЩИНА СИЛИСТРА ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“- ОТДЕЛ  
„КУЛТУРА“
ЛИТЕРАТУРНО СДРУЖЕНИЕ „РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ“ О Б Я В Я В А Т ЧЕТИ-

РИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО 
ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ“
за стихотворение, посветено на 14 февруари - Ден на Св. Валентин и на Св. Трифон 

Зарезан.
Условия за участие в конкурса:
Право на участие имат лица над 18 години.
Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 11.02. 2015 г. 

/валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ:
• едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
• малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за 

връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/.
Конкурсът е под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов
Творбите ще се оценяват от тричленно жури.
Ще бъдат връчени три  парични награди: първа -200 лв., втора - 150 лв., и трета 

-100 лв. 
Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от 

конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси.
Наградените /първа, втора и трета награда/ от единадесетото до тринадесетото из-

дание на конкурса/ нямат право да участват  в следващите 2 години.
При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в 

конкурса.
Награждаването на победителите в конкурса ще се 

състои на 20.02.2015 г., 17.30 ч. в заседателната зала на 
Община Силистра.
Адресът за получаване на стихотворенията е:
гр. Силистра -7500
ул. „С. Велики“ №33
Община Силистра
стая 314
За конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от лю-

бов“
Справки и допълнителна информация :
тел: 086/816 273 или 816 242; e-mail: culture@silistra.bg

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

2 Февруари, 2015г., Понеделник, 
• Сретение Господне (Зимна Богородица)
Един от четирите празника, посветени на Божията 

майка. Съвпада с четиридесетия ден от рождението 
на Исус Христос, когато Богородица отива в Йеруса-
лимския храм.
Там благочестивият старец Симеон поема от ръцете 

детето и казва: “Ето, Тоя лежи за падане и ставане на 
мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, и 
на сама тебе меч да прониже душата - за да се открият 
мислите на много сърца”.
С тези думи фактически той осмисля целия бъдещ 

живот на Исус: въпреки че дава на човечеството един 
нов закон - закона на любовта, учението му става 
предмет на много спорове и противоречия. А страданията и кръстната смърт 
на любимия син, довеждат Богородица до скръб.

• Петльовден (Ден на мъжката рожба)
Според народния календар, Петльовден е посветен на децата и за предпаз-

ването им от болести се коли петле или ярка в зависимост от това, момче или 
момиче има в къщата. Забранено е да се работи, защото се вярва, че денят е 
черен и ще се зачерни къщата. Не се правят годежи и сватби.
Празникът на мъжките рожби води началото си от времето на турското 

робство, когато с кръв от петли българските семейства белязвали портите си, 
за да заблудят властите, че от техните къщи вече са взети момчета за еничари.

•  Световен ден на влажните зони и водо-
любивите птици 
Рамсарската конвенция за опазване на влаж-

ните зони е международно споразумение, 
сключено на 2 февруари 1976г. в иранския град 
Рамсар. Официалното й название е Конвенция 
за влажните зони с международно значение 
и по - специално като местообитание на во-
долюбиви птици. Официалното и название е 

Конвенция за влажните зони с международно значение и по - специално като 
местообитание на водолюбиви птици.
Понастоящем Конвенцията е ратифицирана от 158 страни. България е 

осмата държава, ратифицирала Рамсарската конвенция от 1976г.
3 Февруари 2015г., Вторник, Св. Симеон Богоприимец (Зимен Симеон)
Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Си-

мана, Мона
Обреди и Традиции
Празникът се нарича още: Стар Симе-

он, св. Симеон и с фолклорното Смион.
Има вярване, че която жена иска да 

има рожба, трябва да направи и раздаде 
царевична питка.
Според народния календар, този праз-

ник, както и зимната Богородица, почитат 
главно бременните жени, младите невести и майките. Гадае се по това какъв 
човек първи ще дойде в къщата - мъж или жена, такъв добитък ще се роди.
Зимният Симеоновден се смята за един от най-лошите дни в годината. Ня-

къде го наричат Симеон бележник, защото белязва хората, оставя им рани и 
белези. Той е третият вълчи празник. На този ден не се работи с вълна, не се 
изхвърля пепел и смет навън, за да не се разсърдят вълците. 

4 Февруари 2015г., Сряда,  Световен ден за борба 
с рака
На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба 

с рака. Инициативата е на Световната здравна орга-
низация към ООН, а целта е да повиши обществената 
ангажираност към опасната болест, която е един от 
основните фактори, причиняващи смърт в световен 
мащаб.
Ракът е на второ място сред водещите причини за 

смъртност и честотата тревожно нараства. Ако все 
пак бъдат открити достатъчно рано, много от раковите 
заболявания могат да бъдат лекувани ефективно.

6 Февруари 2015г., Петък, Свети Фотий, патриарх Цариградски
Имен ден празнуват: Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Пламен, 

Пламена, Светла, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, 
Фотий, Фотин, Фотина, Фотьо
Православната църква почита паметта на св. Фотий- от гръцкото photos 

- светлина. Освен гореизброените именници празнуват всички, които имат 
светлина в името си.
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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 - ИСТИНСКИТЕ ПЧЕЛИ
СУФИЙСКА ПРИТЧА

Учителят Бахаудин седял веднъж заобиколен 
от млади и стари, които искали да се учат при 
него. Когато най-накрая настанала тишина той 
разрешил да се задават въпроси. Попитали го:

- Какво предизвиква най-големи трудности в 
обучението в Пътя?

- Хората се ръководят от повърхностни неща. 
Привличат ги проповеди, разкази, слухове, книги, 
чувства - това, което ги вълнува, както ароматът 
на цветето привлича пчелите.

- Но как иначе пчелата ще намери цветето, ако 
не по аромата? И как човекът да познае истината, ако не по разказите за нея?

- Човек се доближава до истината, опирайки се на проповеди, разкази, слухове, книги 
и чувства. Но, доближавайки се, той започва да иска още и още от същото, но не това, 
което може да му даде мъдростта. Пчелите намират цветето по аромата, но намирайки го, 
на тях не им е необходим още и още аромат, а вече нектара, който са длъжни да събират. 
Така е и с реалната мъдрост, всички разкази и представи за която са нейният аромат. Сред 
хората има много малко „истински пчели“. Тогава как всички пчели се явяват пчели, 
в смисъл, че те са способни да събират нектар, а не всички хора са хора, в смисъл на 
изпълнение и възприемане на това, което е тяхното предназначение?!
После Учителят казал:
- Нека тези, които са дошли тук, в Каср-ал-Арифин заради това, което са прочели, да 

станат.
Много станали.
- Нека сега станат тези, които са дошли тук, защото са слушали за нас.
Станали още няколко човека.
- Тези, които все още седят, - продължил Учителят - са почувствали нашето присъствие 

по един особен, неуловим начин. Сред тях има много, които изпитват необходимост чув-
ствата им да ги вълнуват отново и отново, тези, които жадуват развлечения или жадуват 
покой. За да разберат какво им е нужно именно тук, те трябва да усетят потребност от 
знания, а не от развлечения.
После той казал:
- Тук има и такива, които са привлечени от думите и репутацията на Учителя. Те ид-

ват от далеч за да го навестят, ще посещават и гроба му, след смъртта му. Всички те са 
пробудени. Докато стремленията им не бъдат претопени, те няма да намерят истината. 
И накрая, тук навярно има и такива, които са дошли при Учителя, не защото той е най-
великия от живите наставници и не защото искат да посещават гроба му, а защото усещат 
неговата истинска природа. Някой ден всички ще овладеят този дар.

- Всъщност, в нашия случай - казал накрая Учителят - делото на цели поколения хора, 
трябва да бъде извършено от един човек. За да станете Мойсей, трябва да надминете своя 
фараон. Човек, който е привлечен от репутацията на своя Учител, трябва да се промени. 
Трябва да стане такъв, който остава в близост до Учителя си, защото усеща неговата ис-
тинска природа. И това е неговата Работа, преди да започне да се учи. Докато не разбере 
това, той е по-скоро дервиш, отколкото суфий. Дервишът жадува, суфият възприема.



Въпрос: Служител, който цялата 2014г. е бил в 
болнични. Сега иска да подаде заявление за отпуск. 
Колко дни има право да ползва за 2014г?
Отговор: Съгласно чл. 352, ал. 1, т. 2 от КТ, за трудов 
стаж се признава и времето по трудово правоотно-
шение, през което работникът или служителят не е 
работил при ползуваните платени отпуски независимо 
от тяхното основание и начина на заплащането им – 
в случая болнични. Тъй като размерът на платения 
годишен отпуск се определя пропорционално на 
времето, което се зачита за трудов стаж, то считаме, 
че лицето има право на платен годишен отпуск за 
2014 г. в пълен размер.

Въпрос: Мога ли да кандидатствам за еднократна 
парична помощ -2880лв. за отглеждане на дете от 
майка студентка, учаща в редовна форма на обуче-
ние, в случай, че детето ми е родено на 30.01.2015г., 
а записването за магистратура е 05.10.2014г. и 
какъв е срока за подаване на документи?
Отговор: Съгласно чл. 8в, ал. 1 от Закона за семей-
ни помощи за деца (ЗСПД), майка (осиновителка) 
студентка, учаща в редовна форма на обучение, има 
право на еднократна помощ за отглеждане на дете до 
навършване на една година, независимо от доходите 
на семейството, когато детето не е оставено за отглеж-
дане в специализирана институция за деца. Правото 
на помощта възниква от датата на раждане на детето. 
Условие за получаване на помощта е към датата на 
подаване на молба-декларацията да сте записана като 
редовна студентка, което се удостоверява с уверение 
от висшето училище. Същевременно, съгласно чл. 12, 
т. 7 от ЗСПД, вземанията за еднократната помощ за 
отглеждане на дете до навършване на една година от 
майка студентка, учаща в редовна форма на обучение 
се погасяват в срок шест месеца, считано от края 
на месеца, през който е родено (осиновено) детето. 
Представената от Вас хипотеза предполага, че в го-
репосочения шестмесечен период Вие няма да имате 
статут на редовен студент по смисъла на Закона за 
висшето образование, поради което няма нормативно 
основание за получаване на този вид семейна помощ. 

Въпрос: Какъв е редът за получаване на детски над-
бавки при следните обстоятелства: имам сключен 
брак и дете, но съпругът ми замина за чужбина и 
не сме го виждали много години, нямаме никакъв 
контакт с него. Сама отглеждам детето си, но 
нямам развод. Какви помощи по закон имам право 
да получавам за детето?
Отговор: Съгласно чл. 7 от Закона за семейни по-
мощи за деца (ЗСПД), месечните помощи за дете 
до завършване на средно образование, но не повече 
от 20-годишна възраст, се предоставят в пари и/или 
под формата на социални инвестиции на семейства-
та, чийто доход на член от семейството е по-нисък 
или равен на дохода, определен за целта в Закона за 
държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) 
за съответната година, който за 2015 г. е в размер на 
350 лв. От представената от Вас информация става 
ясно, че нямате развод със съпруга си и семейното 

  ДЕЛЯТ НА 3 ПАРИТЕ НА МАЙКИ-СТУДЕНТКИ 
Студентките, които стават майки, ще получават 

парите за раждане на дете на три пъти. Така ще се 
избегне практиката бременните да записват един се-
местър, за да вземат от държавата 2880 лева и повече 
да не стъпят в университета. Това е една от мерките 
срещу лошата практика, обяви социалният министър. 
Той  поясни , 
че е получил 
много сигна-
ли от ректори 
з а  подобен 
„бизнес“. 
Получава-

нето на дет-
ските помощи 
може да се на-
прави доста 
по-облекче-
но  – децата 
да получават 
такси в дет-
ските градини или дрехи и учебници. Трябва да се 
дадат повече условия на социалните работници да 
работят. Има смисъл в случаите, когато има съмнения, 
че тези средства не стигат до децата”. 
По думите му законът ще се промени, особено в 

частта за ранно раждащите родители. В момента не-
пълнолетните родители получават детски за своите 
деца, а техните родители пък получават надбавки за 
тях, защото още не са навършили 18 години. Идеята 
е детските помощи - 35 лв. за първо дете и 50 лв. за 
второ дете, да отиват при децата, а не при техните 
родители.

„Ограничение в тази посока ще има, но трябват по-
сериозни мерки. Миналата година се е увеличил броя 
на изоставените деца в родилните домове. Те просто 
раждат децата и ги оставят. Въпросът е в превенцията 
– да не раждат като деца“, поясни министър Калфин.
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НОВИ ТАЛОНИ ЗА
АВТОМОБИЛИТЕ ОТ МАРТ

Нови талони за автомобилите ще има от март.
Според информацията, МВР сменя свидетелствата за-

ради големите глоби, които налагат на нашите шофьори 
в Гърция и Унгария - българските водачи отнасят санк-

ции от хиляди евро, когато не 
носят със себе си големия талон.
От няколко години гръцките 

власти изискват големия талон 
при всяка проверка на пътя. В 
малкия няма данни за допусти-
мата маса на тира, както и за на-
товарването на осите например, 

което често е повод за огромни санкции.
Затова всички данни от големия талон вече ще са за-

писани и на малкия. И все пак – шансът да се отървем от 
глоба, ако пътуваме в Гърция или Унгария, е по-голям, 
ако имаме от новите талони.
В момента тече обществена поръчка за изработването 

им, а променените свидетелства ще ни струват 9 лв. 
Всички стари талони остават валидни.

 
ЗДРАВНАТА КАСА ЩЕ ПРЕКЪСВА ДОГОВОРИ 

ПРИ НЕДОВОЛНИ ПАЦИЕНТИ
Договор с изпълнител на медицинска помощ ще 

може да се прекратява при констатирана системна 
неудовлетвореност от страна на пациентите или при 
системно нарушаване на изискванията за качество на 
медицинската помощ.
Това е записано в пакет от промени в Закона за здрав-

ното осигуряване, които правителството предлага на 
Народното събрание.
Този пакет има три вида промени.
Първите са свързани с контрола върху ефективността 

от лечението, което е свързано с цялостната ни филосо-
фия, че здравната система трябва да бъде пренасочена 
от плащане за дейност към плащане за резултати.
Втората група са в областта на лекарствената политика 

- те трябва да дадат лостове на държавата и на НЗОК да 
договорят по-добри за пациенти-
те модерни медикаменти.
Третите промени са за пови-

шаване на справедливостта на 
здравноосигурителните вноски и 
на повишаване на събираемостта 
- тук е заложено по настояване 

на МС повишаване на размера на вноските, плащани 
от държавата, с 5% годишно до достигането на нивата, 
плащани от самоосигуряващите се лица.
Предлаганите мерки са отговор от страна на държа-

вата към негативните класации за България в ЕС при 
предоставянето на здравни услуги.
Пакетите дават ясни отговори за финансиране на 

дейността на НЗОК.
Ще има три пакета за здравна помощ. Спешният па-

кет е ясният ангажимент на държавата, базовият пакет 
е ангажимента за обществото, който през здравното 
осигуряване пресреща лечението на основните групи 
заболявания, а допълнителният пакет е възможността 
всеки да може да надгражда в собственото си здраве.
Хората ще имат шестмесечен период, в който ще 

могат да ползват сегашните законови норми - тоест, за 
да се върнат в системата на осигуряване, ще трябва да 
платят назад тригодишните си здравни вноски. След 
това всеки, който не се осигурява, ще дължи пълният 
размер на вноски от началото на създаване на здрав-
ноосигурителния модел. „Това означава, че ако вие се 
ударите с „безкрайно скъпата си кола“ и това изисква 
един месец лечение в болница на стойност 50, 100 или 
200 хиляди лева, вие няма как да възстановите правата 
си с 500 лева за последните три години. Ще бъдете така 
добър да заплатите всичко, което дължите от началото 
на създаване на здравноосигурителния модел.
Държавата ще се ангажира с повече отговорности в 

управлението на НЗОК, поради което съставът на Над-
зорния съвет на Касата ще бъде увеличен с двама нейни 
представители, предлага още правителството.
Ще се променят и регламентите за това кога и какви 

лекарства и хранителни добавки да се плащат от НЗОК.

ПРОВЕРЯВАМЕ ОНЛАЙН ВНОСКИТЕ СИ
ЗА ВТОРА ПЕНСИЯ

До момента в цялата страна са 
издадени близо 200 000 персонални 
кодове на граждани, като всеки ден 
средно 500 души получават своя код
Всеки гражданин с персонален 

идентификационен код (ПИК) на НАП може да провери 
вноските, които НАП е превела към универсален или 
професионален фонд за допълнително задължително 
пенсионно осигуряване (вноските за втора пенсия). 
Справката се извършва онлайн и е безплатна, съобщиха 
от НАП. Издаването на ПИК също е безплатно, кодът е 
валиден безсрочно и освен за различни видове справки, 
служи и за подаване на данъчни декларации. 
В момента с ПИК гражданите могат да проверяват 

в интернет върху каква сума работодателите внасят 
осигурителните им вноски, да получат информация 
за пенсионния фонд, в който се осигуряват, както и да 
проследят какъв трудов договор е декларирал пред НАП 
техният работодател. Чрез ПИК клиентите на приходна-
та агенция могат да поискат и издаването на документ, 
като например удостоверение за липса на задължения, 
да проверят какви са задълженията им към бюджета, 
както и какви плащания са направили.
До момента в цялата страна са издадени близо  200 000 

персонални кодове на граждани, като всеки ден средно 
500 души получават своя код. 
Клиентите на НАП могат да получат безплатно своя 

ПИК в офиса на агенцията по постоянен адрес или по 
регистрация за фирмите.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. 
до 10 февруари 
> Подаване на декларация образец № 3 с данните за 

месец Януари 2015 г. за лицата, които са здравно оси-
гурени за сметка на републиканския бюджет, с изклю-
чение на данните, подавани от Националния осигури-
телен институт.
до 25 февруари
> Подаване на декларации образец № 1 от работода-

телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
с данните за месец Януари 2015 г.

> Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
с данните за месец Януари 2015 г. при полагащо се 
обезщетение на трудоустроено лице, на което не е пре-
доставена подходяща работа.

> Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
с данните за месец Януари 2015 г. за лицата, на които 
за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, 
т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

> Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
за начислени или изплатени допълнителни доходи от 
трудова дейност за месец Декември 2014 г., които са  
начислени или изплатени след 25 януари 2015 г.

> Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
за начислени или изплатени допълнителни доходи от 
трудова дейност за месец преди Декември 2014 г., ко-
ито са начислени или изплатени през месец Януари 
2015 г.

> Подаване на декларация образец № 1 от самооси-
гуряващите се лица с данните за месец Януари 2015 г.

> Подаване на декларация образец № 1 с код за вид 
осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са 
пожелали да подадат еднократно декларацията, в слу-
чай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инва-
лидност поради общо заболяване, за старост и смърт, 
когато  осигуряването продължава от предходната го-
дина или е възникнало от 1 януари 2015 г. 

> Подаване на декларация образец № 1 от самоосигу-
ряващите се лица, с данните за месец Януари 2015 г. за 
съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудо-
ва дейност и по желание се осигурява за инвалидност 
поради общо заболяване, старост и смърт и за общо 
заболяване и майчинство.

> Подаване на декларации образец № 1 от осигурите-
лите, клоновете и поделенията им за лицата, работили 
без трудови правоотношения, чиито възнаграждения 
са изплатени през месец Януари 2015 г.

> Подаване на декларации образец № 1 с данните за 
месец Януари 2015 г. от посредникът, компетентният 
български държавен орган, изпращащото ведомство за 
лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – из-
пратени на работа в чужбина от български посредник; 
работещи в международни органи или организации 
със съгласието на компетентните български държавни 
органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командиро-
ван служител в дипломатическа служба. 

> Подаване на Декларация образец № 6 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения 
за дължимите за месец Януари 2015 г. задължителни 
осигурителни вноски. 

> Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за 
които през месец Януари 2015 г. е възникнало задъл-
жението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 
от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са 
осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-

ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване:

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2015 г.

До 5-ти февруари:
ЗДДФЛ
1. Издаване на служебна бележка за доходите от трудо-

ви правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ 
(образец 1) от работодатели, които към 31 декември на 
предходната година са работодатели по основното тру-
дово правоотношение на съответните работници/слу-
жители, когато разликата между годишния данък за до-
ходите от трудови правоотношения и авансово внесения 
не е удържана/възстановена до 31 януари на текущата 
година.
До 10-ти февруари: 
ЗКПО
 Деклариране на направените залози и данъка от орга-

низатори на хазартни игри и от оператори на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга за проведе-
ни през предходния месец хазартни игри, при които за-
логът за участие е чрез цената на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък 
от операторите на телефонна или друга електронна съ-
общителна услуга.

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2015 г.

Ви положение не е уредено, поради което доходът на 
съпругът Ви е от значение при отпускане на месечните 
помощи за деца по реда на чл. 7 от ЗСПД. В допълнение, 
бих искала да Ви информирам, че месечните помощи за 
деца на разведени родители се предоставят в пари и/или 
под формата на социални инвестиции на родителя, на 
когото е предоставено упражняването на родителските 
права, като при определяне правото на месечни помощи 
доходите на другия родител не се вземат предвид (чл. 22, 
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни 
помощи за деца). За повече информация може да се 
обърнете към дирекцията „Социално подпомагане“ по 
постоянен адрес.



БЪРЗО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД 
БОЛЕДУВАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

Важно е след остро заболяване на горните дихател-
ни пътища организмът да се възстанови напълно. Само 
така ще се предотврати възможността за повторна ин-
фекция, усложнения или хронифициране. По отноше-
ние на лечението то трябва да бъде стриктно проведено 
до изчезване на симптомите. Съществуват неоспорими 
мерки за възстановяване на съпротивителните сили 

чрез храната.
Мед и лимон са топ 

здравословни храни 
през зимата. Достатъч-
но е да подслаждате 
сутрешния билков чай 
(шипки, мащерка, липа, 
лайка) с лъжичка мед, а 
през деня да пиете вода 
със сока от един лимон.  
Соковете от порто-

кали и грейпфрути са отличен източник на витамин С 
(аскорбинова киселина) за тялото и освен това са много 
вкусни и подобряват настроението.
Джинджифилът по едно резенче от корена му под 

форма на чай в следобедните часове действа сгряващо 
и ободряващо.

2-3 ореха или бадема с лъжичка мед и масло са силна 
храна за изтощения организъм, за да не влезете в по-
рочния кръг ”от болест в болест”.
Печените тикви и дюли с мед са отличен заместител 

на тортите и сладоледите през зимата.
Във възстановителния период е добре да се приемат 

леки месни и рибни ястия, приготвени на пара, млечни 
продукти във всякаква форма, зърнени каши. От боле-
дуването и приема на лекарства апетитът са намалява. 
За възстановяването му много добър ефект имат месни-
те бульони, варените яйца и топло мляко с мед.
Не забравяйте за изключително полезните за имун-

ната система храни: чесън, кромид лук, ряпа и люти 
чушки.
За възстановяване на предишната сила и издръжли-

вост започнете постепенно с кратки разходки и леки 
натоварвания, например стречинг, без това да предиз-
виква задъхване и учестен пулс. На ски или на ледената 
пързалка излезте не по-рано от 2–3 седмици след края 
на прекараното респираторно заболяване.
След лечение с антибиотици във възстановителния 

период е добре да се включат пробиотици. Те съдържат 
полезните бактерии от нормалната чревна микрофло-
ра, които загиват след прием на мощни антибиотици, а 
полезните микроорганизми в червата са необходими за 
поддържане на нормалния имунитет.

ПРАВИЛА ЗА ЗДРАВИ ДЕТСКИ ЗЪБИ
Здрава и красива усмивка се формира от детска въз-

раст с правилна хигиена на устата. Профилактиката на 
кариеса е необходимо да започне още с появата на пър-
вите зъбчета. На бебето не  трябва да се подслаждат 
млякото и водичката, както да не се дават подсладени 
плодови сокове. Не е правилно залъгалката да се топи 

в захар, за да се успокои по-
лесно детето.
Максималният брой на 

зъбчетата в детската уста 
до 4 годишна възраст е 20. 
Около 5-6 годишна възраст 
започва смяната на времен-
ните зъби с постоянни. Ако 

пробивът на временните зъбчета се забавя, растат не-
правилно или се рушат, трябва да се направи преглед 
при лекар по дентална медицина. Профилактичните 
прегледи са безплатни за децата и се поемат от НЗОК.
Децата трябва да придобият навик заедно с родите-

лите в началото да си измиват зъбките с четка и пас-
та за зъби. Съществуват детски четки за зъби с малка 
глава, удобна за детската уста. Правилните движения с 
четката са кръгови по повърхността на всяко зъбче без 
силно натискане. Има улеснения с четки, които издават 
звук при правилно движения с четката. Не трябва из-
четкването да става с хоризонтални движения, защото 
се претрива емайла в шийката на зъбите. Почистването 
става от венеца към върха. Вътрешните повърхности на 
зъбната редица се измиват с движения на четката наго-
ре- надолу.
Пастата за зъби при децата е достатъчно да е около 

едно грахово зърно, за да няма  опасност от невнима-
телното й поглъщане. За временните зъби се използва 
паста без съдържание на флуор. Грижата за здравината 
и блясъка на постоянните зъби се осъществява с флу-
орна паста, като за почистване на между зъбните прос-
транства, детето се приучва да ползва зъбни конци.
Лекуването на зъбните кариеси в детска възраст е за-

дължително. Не трябва родителите да се успокояват, че 
това са временни зъби. При консултацията с дентален 
лекар трябва да се потърси каква е причината за дет-
ските кариеси. Съществува известна наследственост, 
но по-често причината за ранните кариеси са грешки 
в начина на хранене и неспазване на добра хигиена на 
устата.
Правилното хранене за здрави зъби при децата:
Да се пият прясно изцедени сокове, вместо подсладе-

ни сокове и газирани безалкохолни напитки. 
Да се изяжда по една ябълка или друг пресен плод, 

вместо въглехидратни десертчета.
Да се консумират ежедневно протеинова храна (мля-

ко, сирене, кашкавал, яйца, месо и риба).
Когато не може да се измият зъбите след хранене, 

добре е да се завърши храненето с парченце сирене по 
френски маниер или да се изплакне устата с вода.  

КОГАТО ИЗПОЛЗВАМЕ МАША ЗА КОСА – 
6 ПРАКТИЧНИ СЪВЕТА

Най-лесният начин да се сдобиете с хубави къд-
рици за лятото е, като се доверите на класическата 
маша. Вижте нашите топ съвети за къдрене с маша 
за коса.
Кой е най-правилният размер?
В зависимост от това, какви къдрици искате, тряб-

ва да внимавате с размера на машата.
• За ситни къдрици машата ви трябва да е с диаме-

тър около 20 мм.
• Ако предпочитате едрите букли и косата на въл-

ни, ще ви трябва маша с диаметър около 50 мм.
Коя е най-добрата температура?
Качествените маши за коса ви дават възможност 

сами да изберете температурата за къдрене. Тук тряб-
ва д сте внимателни, защото ако машата е твърде сту-
дена, косата ви няма да се накъдри. Ако пък е твърде 
гореща, ще изгори косата и ще се получат накъсвания 
и цъфтежи по цялата дължина на косъма. За тънка и 
боядисана коса подходящата температура не трябва 
да е повече от 200 градуса. За по-плътна и тежка коса 
температурата варира от 200 до 300 градуса.
Важно: Не се препоръчва да къдрите косата си с 

температура на машата над 400 градуса
Как да изберем най-правилната маша?
На пазара ще намерите огромно разнообразие от 

маши за коса. Преди да си купуте маша е важно да 
проверите какъв е материалът, от който е изработена. 
Най-некачествени, но много евтини са хромираните 
маши за коса. Следват титаниевите, които също са 
със средна цена, но увреждат косъма. Машите сре-
ден клас са турмалиновите.Те не увреждат толкова 
косата, но не се препоръчват за честа употреба. Най-

качествени, но и най-скъпи са керамичните маши за 
коса. Керамичните маши са препоръчителни за хора-
та, които често къдрят косата си.
Как да подготвим косата за къдрене?
Ако косата ви е мазна, препоръчително е да я из-

миете преди къдрене. Нанесете балсам, отмийте го 
и изсушете добре косата. Нанесете термозащитен 
спрей. Той предпазва косъма и прави къдриците по-
дълготрайни. За нормална и суха коса, няма нужда 
предварително да миете косата. Достатъчно е да на-
несете термозащитния спрей.
Важно: Косата ви трябва да е напълно суха, преди 

да започнете да къдрите. В противен случай ще се 
накъса
Как да къдрим косата с маша?
Разделете косата на малки кичури. За повече удоб-

ство използвайте фиби тип „щъркел“. Разресвайте 
добре всеки кичур, за да се убедите, че косата не се 
е заплела. Навийте косата около машата и задръжте 
10-20 секунди в зависимост от това, доколко косата 
ви се поддава на стилизиране.
А сега накъде?
След като накъдрите цялата коса, наведете глава, 

пуснете косата надолу и леко разпилейте къдриците с 
пръсти. Сложете лак за коса. Ако искате повече обем, 
топирайте в корените.
Съвет: Ако косата ви не държи на къдрене и лес-

но се разваля, слагайте лак на всяка къдрица веднага 
след като я накъдрите
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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.

Бобови шушулки 
Phaseolus Vulgaris L.

Разпространение. Бобът или фасулът се култивира 
из цялата страна. Отечеството му е Южна Америка.
Описание. Едногодишно тревисто растение със 

силно разклонено неувивно стъбло. 
Листата му са триделни, с широко яйцевидно заостре-

ни листчета, покрити с власинки. 
Цветовете са бели или розово-виолетови, събрани 

в гроздовидни съцветия, с 5-делна сраснала чашка 
и 5-листно неправилно венче, съставено от ладийка, 
флагче и крилца. 
Плодът е дълъг, увиснал боб, 

изпълнен с бели или другояче 
обагрени бъбрековидни семена.
Използваема част. Сухите 

бобове без семената, брани след 
пълното им узряване — през 
юли-септември. Събраните бо-
бове се оставят на слънце да се 
доизсушат. Изсушената билка е 
с бял или слабо жълт цвят, без 
миризма и със сладникаво лигав 
вкус. Запазва се в сухи и прове-
триви помещения.
Лечебно действие и приложение. Бобовите чушки 

понижават количеството на захарта в кръвта, действуват 
пикочогонно и обезводняващо. Благодарение на това 
се прилагат като допълнително средство при захарна 
болест и като лечебно средство при заболяване на пи-
кочните пътища (със задръжка на урината), при водни 
плеврити, хроничен ревматизъм, сърдечно-съдови забо-
лявания, възпаление на обвивката на сърцето (перикар-
дита) и сърдечна недостатъчност, придружена с отоци,  
при повишено кръвно налягане в началния стадий. 
В българската народна медицина се употребява 

счукано на прах печено бобено семе за посипване при 
различни екземи.
Начин на употреба. З супени лъжици ситно нарязани 

бобове се варят 10 мин. в 0,5 л вода. Прецедената отвара 
се пие по 1 чаша преди ядене 4 пъти дневно.

ДОМАШНИ КРОАСАНИ
Продукти:
За тестото:
- 1/2 кг брашно
- 250 г извара
- 75 мл. олио
- 175 мл. сок от ананас
- 1 ч.л. бакпулвер
- 1 щип. сол
За пълнежа:
- 450 г ананас
- 150 г лешници
- 50 г захар
- 50 мл. сметана
- 1 ч.л. канела
Приготвяне:
Тестото за кроасаните се приготвя като в купа се 

смесват изварата (250 г), олиото (75 мл.) и сокът от 
ананас (175 мл.). Всичко се разбърква много добре.
Прибавят се предварително смесените и пресяти 

брашно (1/2 кг), сол (1 щип.) и бакпулвер (1 ч.л.). От 
продуктите се омесва гладко тесто.
Пълнежът за кроасаните се приготвя като в купа 

се смесват нарязаните парченца отцеден ананас от 
консерва (450 г), смлените лешници (150 г), захарта 
(50 г), сметаната (50 мл.) и канелата (1 ч.л.).
Тестото се поставя върху набрашнена повърхност 

и се разточва на кръг с диаметър около 50 см. Върху 
него плънката се поръсва равномерно.
Тестото се разрязва на 16 триъгълника (както се 

реже пица). Всеки триъгълник се увива, започвайки 
от широката страна, за да се получат кроасани. Те 
се подреждат в тавичка, на чието дъно е поставена 
хартия за печене.
Кроасаните се пекат до златисто за около 20 минути 

при 180 градуса. Поднасят се охладени и поръсени 
с пудра захар.

Трима приятели седят в една кръчма, пият си 
ракията и говорят. 
Първият казва:
- Аз съм такъв инат, че жената като ме ядоса, 

по един месец не ѝ говоря.
Вторият:
- А аз съм такъв инат, че като ме ядоса, по три 

месеца не ѝ говоря.
Третият:
- А аз съм такъв инат, че жената като ме ядоса 

първата брачна нощ, и не съм я докосвал вече 
15 години!
Другите двама:
- Стига бе, 2 деца имаш!
- От инат не питам от кого са........


