
От тази година и 
СОУ ”Св. Климент Ох-
ридски” – село Слащен 
е включено в проект 
BG051PO001-3.1.06 
„Подобряване на ка-
чеството на образова-
нието в средищните 
училища чрез въвеж-
дане на целодневна 
организация на учеб-
ния процес“, съфинан-
сиран от Европейски 
социален фонд по ОП 
”Развитие на човешки-
те ресурси”, по който 
се надяваме да рабо-
тим и през следващите  
учебни години. 
Общата цел на проекта е подпомагане 

процеса на ефективно въвеждане на цело-
дневната организация на учебния процес 
за ученици от I до VIII клас от средищните 
училища в страната. Целодневната органи-
зация на учебния процес включва пълния 
образователен цикъл /задължителна под-
готовка, задължително – избираема под-
готовка, свободно-избираема подготовка,  

самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за 
постигане на общодостъпно, базисно зна-
ние, основано на принципите на  справед-
ливост, толерантност и перспективност. 
Ползата и недостатъците от проекта тепър-
ва ще се анализират и оценяват, макар че 
осмислянето на времето на 114 ученици до 
7 клас, разпределени в пет групи е в поло-
жителна посока.
Философията на всички проекти е да се 

изведат учениците от социалната мрежа и 
да са тялом и духом в клас, да върнем нор-
малното общуване между децата, което да 
става в класната стая, в общността, а не във 
виртуалното пространство. Налице е факт 
как електронните устройства отдалечават 
децата от книгите, създават им илюзорна 
сигурност за знание - те имат достъп до 

огромни количества информация, която 
е  синтезирана, но невинаги качествена, а 
това произвежда поколение, което не раз-
бира стойността на книгите, а от там и не 
получават качествени знания. Четенето 
създава хора с позиция, хора, които по-
трудно могат да бъдат манипулирани.
Един от индикаторите за успех на всички 

проекти е намаляване на броя на ученици-
те с агресивно 
поведение и на 
отпадащите от 
училище.
Липсата на 

ориентация при 
юношите, слаба-
та им мотивация 
за развитие и аг-
ресията, която 
ни залива непре-
къснато, водят до 
необходимост от 
преосмисляне и 
промяна: възвръ-
щане на възрож-
денската роля на 
училището, като 
желана институ-
ция за възпита-

ние и образование; издигане на авторите-
та на учителя, като водач и проводник на 
истинските неща в живота; възстановяване 
на позитивните връзки между родителите, 
учителите и учениците.
Във връзка с изпълнението на проекта 

Министерството на образованието и нау-
ката е сключило договори за доставка на 
учебно-техническо оборудване, учебни по-
собия, материали със спортна насоченост 
и настилки за подобряване на образовател-
ната среда във финансираните с бюджетни 
средства звена в системата на народната 
просвета, които сме заявили и ще ни бъдат 
доставени.
Недко Хаджиев
Директор на СОУ ”Св. Климент Охрид-
ски” – село Слащен

 16 - 22 февруари  2015 г., година (XI), 7 /487/

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

От тази година иОт тази година и

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

КРЕДИТИРАНЕ

На 12 февруари 2015 година се 
проведе заседание на Общински 
съвет – Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча прие:
> Програма за управление и раз-

пореждане с имотите – общинска 
собственост, през 2015 година

>  Бюджета на общината общо и по 
структура, както следва: 
Дейности „Държавна отговорност“ 

- приходи   -  5 907 878,00; разходи    
-  5 907 878,00 
Местни (общински дейности) - 

приходи   -  2 855 334,00; разходи     
-  3011 894,00; дефицит   -    156 560,00 
Общо - приходи   -  8 763 212,00; 

разходи    -   8 919 772,00; дефицит   
-  156560,00 

>  Годишен отчет за изпълнение на 
Програмата за управление на общи-
на Сатовча за периода 2012 – 2015 
година за календарната 2014 година.

> Отчет на кмета на община Са-
товча за изпълнението на решени-
ята на Общински съвет за периода 
от 01.07.2014 година до 31.12.2014 
година. 

> Информация за финансовото 
състояние на Общински фонд „С 
един лев в помощ на болните деца 
от община Сатовча” и изпълнението 
на приетите решения за отпускане на 
средства от фонда за третото четири-
месечие на 2014 година.

> Годишен отчет за 2014 година на 
кмета на община Сатовча и предсе-
дател на Комисията към Общински 
фонд „С един лев в помощ на болните 
деца от община Сатовча”.

> Последваща оценка на Общин-
ския план за развитие 2007-2013 
година на община Сатовча

> Отчет на председателя на Об-
щински съвет за дейността на Об-
щински съвет – Сатовча и неговите 
комисии за периода от 01.07.2014 г. 
до 31.12.2014 година.

>  Годишен план за паша за 2015 
година на община Сатовча и даде 
съгласие за предоставяне на мери и 
пасища за общо и за индивидуално 
ползване от животновъди.

> Даде съгласие да бъде частично 
изменена уличната регулация (кръс-
товище) при О. Т. 101 и на УПИ VIII 
от кв. 27 по плана на с. Плетена по 
имотни граници за имот пл. №242. 

> Даде съгласие за преустройство 
и промяна на предназначението 
на помещение с площ от 50 кв. м, 
находящо се на първи етаж от адми-
нистративна сграда (до сега детска 
ясла) – общинска  собственост, в 
УПИ V от кв. 19 по плана на село 
Вълкосел за дентален кабинет. 

> Даде съгласие да се промени 
начина на трайно ползване следните 
имоти:                ... следва на стр. 2

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 30

ПОЖАРНИКАР  НА  ГОДИНАТА  2014    
С грамота и статуетка 

старши пожарникар Ни-
колай Петев от Сатовча 
се завърна от ХХ-то из-
дание на Националния 
конкурс „Пожарникар на 
годината 2014“, на който 
лично от вътрешния ми-
нистър Веселин Вучков 
получи наградата.
Той бе един от двамата 

наградени от Благоев-
градска област, получили 
признание на конкурса, 
признание за проявен 
професионализъм и хра-
брост  по време на бито-
ви и горски пожари.
С поздравителен адрес и грамота от Общинска администрация Сатовча 

Кметът на общината д-р Арбен Мименов изрази своята признателност към  
старши пожарникар Николай Петев за  проявен професионализъм и храброст 
при изпълнение на служебните си задължения по време на възникнали битови 
и горски пожари на територията на община Сатовча, както и за непрестанната 
му работа по превенция над пожарите. Също така в поздравителният си адрес 
до Николай Петев, кметът на общината като изразява благодарността си за 
професионалното му поведение на човек с призвание пожарникар, пожелава 
заслужената му награда да бъде за пример на подрастващото поколение и за 
още поводи на задоволство от свършена работа и гордост.
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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,
споменава 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!

19.02. 2014г.,  село Годешево
Автор: Деян Чавдаров Хаджиев – учител в
ОУ село Годешево, община Сатовча

Световен ден за защита на морските бозайници
Отбелязва се от 1986 г. за защита на всички морски бозайни-

ци и други живи организми в моретата и океаните. Годишнина 
от забраната на лова на китове, наложена от Международната 
комисия по китолова /1986/.

20 Февруари 2015, Петък
Световен ден на социална справедливост
Отбелязва се от 2009 г. с резолюция 62/10 на Общото събрание на ООН от 26 ноември 

2007 г., за да се засилят мерките за спазването на човешките права и свободи, като се 
има предвид, че социалното развитие и социалната справедливост допринасят за мира 
и сигурността на национално и международно равнище.

21 Февруари 2015, Събота - Международен ден на майчиния език
Отбелязва се от 2000 г. с решение на 30-ата Генерална конференция на Организацията 

на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО), прието на 
17 октомври 1999 г., утвърдено с резолюция 56/262 на Общото събрание на ООН от 15 
февруари 2002 г., за да се съхрани езиковото и културно многообразие в световен мащаб. 
Годишнина от демонстрацията /1952/ на студенти в Дака, Бангладеш, за признаване 
на бенгалския за национален език, при която се стига до кървави сблъсъци, довели до 
убийството на 5 души от силите на реда. Понастоящем в света съществуват около 7000 
езика, като близо 96 процента от тях се използват от малка група хора (4 процента от 
населението на планетата).
Темата на деня за 2015 г. е: „Приобщаване чрез образование - езикът има значение!“.
22 Февруари 2015, Неделя -  Сирни Заговезни: иска се прошка
Сирни Заговезни или Неделя Сиропустна са църковен празник 7 сед-

мици преди Великден - денят поставя началото на най-продължителния 
пост през годината, наричан Велик Пост. На трапезата e подредена с 
избрани блюда - задължителна е баницата, (питка или млин със сирене) 
сварени яйца, бяла халва с ядки и риба. Вечерта, по-младите семейства 
отиват при родителите си, където на празничната трапеза всички заедно 
заговява с млечни храни. На Сирни Заговезни прошка си вземат млади от стари, децата 
от родителите, младоженци от кумове - целувайки ръка се изричат: „Прощавай..., мале, 
тате“. „Господ да прощава, простен да си!“ - е задължителният отговор. Веселието по 
време на вечерта е най-голямо по време на т.нар. хамкане на халва, парче сирене или 
сварено яйце. Характерен обичай на Сирни Заговезни е и запалването и прескачането 
на празнични огньове.

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

16 Февруари 2015, Понеделник
Скрининг за рак на гърдата София
В периода 1 февруари - 30 юни 2015 г. в четири болници - Първа многоп-

рофилна болница за активно лечение - София, Военномедицинска академия, 
Националната онкологична болница, Първа АГ болница „Света София“ ще 
се осъществява инициативата на Столичната община за скрининг за рак на 
гърдата.
Изследването ще бъде направено на 8 хиляди учителки от общински детски 

градини и училища на възраст между 30 и 60 години в София в рамките на 
кампанията „За да си здрава утре, прегледай се днес“. Общината финансира 
изцяло инициативата на стойност 350 хил.лв., предвидени в бюджета за 
2015 г. Целта на проекта е да се покаже, че заболяването е лечимо, ако бъде 
открито навреме.

17 Февруари 2015, Вторник
Традиционният карнавал в Рио де Жанейро Бразилия
Ежегодният карнавал в Рио де Жанейро 2015 ще се 

проведе до 17 февруари. Символичен лидер на карнавала 
е крал Момо.
По традиция, която датира от 1932 г., той се избира по 

познанията му за карнавалните традиции и по умението му да танцува самба. 
Крал Момо винаги е закръглена личност, тежаща поне 150 кг. Кулминацията 
на карнавала са дефилетата на водещите школи по самба.

18 Февруари 2015, Сряда
Среща за борба срещу насилническия екстремизъм Вашингтон, САЩ
Среща на високо равнище, посветена на начините за борба срещу насилни-

ческия екстремизъм в света. На срещата ще участват лидери на технологични 
фирми, за да обсъдят как екстремистите използват социалните медии, за да 
вдъхновяват насилствени актове. Предвидено е да бъде обсъдено как да бъде 
идентифицирана и предотвратявана радикализацията в САЩ и чужбина.

19 Февруари 2015, Четвъртък
Годишнина от обесването на Васил Левски
На 19 февруари (6 февруари стар стил) 1873 г. е изпълнена 

смъртната присъда, днес мястото на обесването на Васил Левски 
се намира в центъра на София, където е издигнат негов памет-
ник. Тогава бесилото е издигнато на място, което е било извън 
града. Съществуват много изследвания за залавянето на Васил 
Левски, но нито едно не се основава на запазени документи или 
потвърдени факти, тъй че въпросът - защото е заловен остава 
без точен отговор. Дълго време в българската история се налага версията за 
предателството на поп Кръстю, но в последните 15 години тя не се приема 
за вярна от повечето сериозни изследователи. Според повечето съвременни 
български историци, залавянето на Левски е станало съвсем случайно и само 
нелепото стечение на обстоятелствата е довело до гибелта на Апостола. Васил 
Левски (Васил Иванов Кунчев) е роден на 18 юли (6 юли стар стил) 1837 г. в 
Карлово в семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова. 
Има двама братя - Христо и Петър - и две сестри - Ана и Марийка.
Васил Левски е известен още с прозвищата си „Дякона“, „Апостоля“ и счита 

се за идеолог и организатор на българската национална революция, основател 
на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революци-
онен централен комитет (БРЦК). Левски учи във взаимно училище в Карлово. 
От 1855 г. е послушник при вуйчо си архимандрит Хаджи Василий, таксидиот 
на Хилендарския манастир в Карлово и Стара Загора, учи две години в класно 
училище в Стара Загора и изкарва едногодишен курс за подготовка на свеще-
ници. На 24 ноември 1858 г. приема монашеството под името Игнатий, а през 
1859 г. става дякон. По-късно (1861 г.) обаче под влияние на Георги Раковски, 
Левски захвърля расото и се посвещава на революционното дело. През 1862 г. 
заминава за Сърбия и взема участие в Първата българска легия на Раковски в 
Белград. Там заради ловкост си получава прозвището Левски (според легендата 
е направил лъвски скок по време на военни упражнения). След разтурянето на 
легията се присъединява към четата на дядо Ильо войвода. През 1863 г. зами-
нава за Румъния и след кратък престой се завръща в България. Отказва се от 
монашеския сан през 1864 г и до 1866 г. е учител в с. Войнягово, Карловско, а 
след това (до 1867) в Еникьой, Северна Добруджа. През 1867 г. е знаменосец 
в четата на Панайот Хитов. В Белград участва във Втората българска легия на 
Раковски (1867 - 1868). След разтурянето й прави опит да премине в България 
с чета, но е арестуван в Зайчар от сръбските власти и хвърлен в затвора. След 
освобождението си се установява в Румъния. В края на 1869 г. участва в 
създаването на БРЦК в Букурещ и заедно с Любен Каравелов застава начело 
на революционно-демократичното му крило. Напуска Румъния и продължава 
изграждането на мрежата от революционни комитети в България. В края 
на 1870 г. определя Ловеч за център на ВРО - „Привременно правителство 
в България“. На 22 септември 1872 г. Димитър Общи организира обир на 
турската поща в Арабаконак, Левски е против, но не успява да наложи 
идеята си. Левски получава нареждане от БРЦК и Каравелов за вдигане на 
въстание, но отказва да го изпълни и решава да прибере архивите на ВРО от 
Ловеч и да се прехвърли в Румъния. На 26 декември 1872 г. обаче е заловен 
от турската полиция до Къкринското ханче (източно от Ловеч).

Н О В И Н И
16 - 22 февруари 2015 г. , брой 7

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 - НАКЛОННОСТИ
Веднъж учениците попитали своя мъдър учител: защо лошите наклонности лесно 

завладяват човека, а добрите – трудно и не остават трайно в него.
- Какво ще стане, ако се остави здраво семе на слънцето, а болното се зарови в земята? 

– попитал старецът.
- Доброто семе, оставено без почва, ще 

загине, а лошото ще поникне, ще даде болен 
стрък и лош плод – отговорили учениците.

- Така постъпват и хората: вместо да творят 
добрите дела тайно и дълбоко в душата си 
да отглеждат добрите пориви, те ги оставят 
на показ и така ги погубват. А своите недос-
татъци и грехове, за да не ги видят другите, 
крият дълбоко в душата си. Там те растат и 
погубват човека в самото му сърце.
Вие обаче бъдете мъдри!

... продължава от стр. 1
- имот №000813,  с площ 0,476 дка, 

находящ се в  местността  Шавара, зе-
млище на село Крибул, от пасище, мера 
в изоставена нива, 

- имот №006312, с площ 0,626, находящ 
се в  местността  Златилка, землище на 
село Ваклиново, от пасище, мера в нива,

- имот №016063, с площ 1,580 дка, 
находящ се в  местността  Равнища, зе-
млище на село Фъргово, от пасище, мера 
в изоставена нива,

- имот №037130, с площ 0,098 дка, 
находящ се в  местността  Фермата, зе-
млище на село Кочан, от пасище, мера в 
изоставена нива

- имот №000814, с площ 0,339 дка, 
находящ се в  местността Шавара, зе-
млище на село Крибул, от пасище, мера 
в изоставена нива,

> Даде съгласие да бъде предоставе-
на земя от общинския поземлен фонд, 
придобита от общината на основание 
отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ и Протоколно 
решение №10/23.07.2008 година на коми-
сията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ
на наследниците Алил Мехмедов Кара-

мустафов – бивш жител на село Вълкосел  
- имот №034065, с площ – 3,559 находящ 
се в местността Ричеле в землището на 
село Вълкосел, община Сатовча. 

> Даде съгласие община Сатовча да кан-
дидатства за финансиране с проект „Под-
мяна на отоплителен котел и подновяване 
на отоплителната инсталация в СОУ „Св. 
Климент Охридски“ с. Слащен и СОУ 

„Христо Ботев“ с. Вълкосел“ по обя-
вената покана за подаване на проектни 
предложения по Финансов механизъм на 
европейското икономическо простран-

ство 2009-2014, Министерство на иконо-
миката и енергетиката, Програма BG04 
„Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия“, Грантова схема BG04-02-03 
„Мерки за повишаване на енергийна 
ефективност и използване на възобно-
вяема енергия в общински и държавни 
сгради и локални отоплителни системи“.

> Даде съгласие община Сатовча да се 
включи в инициативата за облагородява-
не на регион Гоце Делчев и излъчи Емил 
Асенов Скалеков да представя общината 
на учредителното събрание на фондация 
„Неврокоп”.

> Упълномощи  кмета  на  общината 
да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на 
предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   
–   Разплащателна  агенция,  в  размер  
на  327 825,42 лв. за обезпечаване на 
110 % от стойността на допустимия 
ДДС на извършено авансово плащане 
по договор за отпускане на финансова 
помощ № 01/321/01677 от 19.12.2013 
година по мярка 321 „Основни услуги 
на населението и икономиката в селски-
те райони“ за Проект „Изграждане на 
ПСОВ в селата: Крибул, Долен, Осина, 
Ваклиново, Жижево, Фъргово, Боголин, 
Туховища и Годешево”, сключен между 
община Сатовча и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция.

ОДА ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 



Въпрос: Здравейте, планирам продължителен прес-
той в Германия и съответно прехвърляне в местна 
здравна каса. Вашите немски колеги искат от мен 
формуляр Е104 издаден от българска страна преди да 
ме осигурят. В тази връзка имам следните въпроси: 
1. Е104, който изискват, с ново наименование S041 
ли е? или все още съществува Е104? 2. Мога ли да 
подам заявка за издаване виртуално? Ако НЕ, може 
ли мой родител да го направи от мое име в НЗОК и 
трябва ли му пълномощно? 3. В какъв срок се издава 
документа? 4. Има ли нужда да заявявам прекъсване 
на здравноосигурителното си задължение в България 
след включването ми в немската здравна каса? Бла-
годаря предварително за отговорите Ви! 
Отговор от НЗОК: Уважаема г-жо, заявлението за изда-
ване на български формуляр Е104 (S 041), заедно с копие 
от личната карта, се подават в НЗОК или чрез РЗОК по 
местоживеене. Заявлението може да се подаде лично или 
по пощата. В изключителни случаи документите могат 
да се изпратят и по факс (на номер 00359 2 965 91 24).
Необходимо е в заявлението да се попълнят всички 
полета. Заявлението можете да изтеглите от нашия ин-
тернет портал: www.nhif.bg - в меню „Международно 
сътрудничество“, подменю „Европейска интеграция“, 
статията за сумиране на осигурителни периоди. 
НЗОК може да отрази само завършените здравнооси-
гурителни периоди в България. Срокът за издаване на 
документи, съгласно Закона за здравното осигуряване, 
е едномесечен.
От законова гледна точка е редно чуждата осигурителна 
институция да изиска по служебен път от НЗОК изда-
ването на Е 104, при условие, че Вие не пребивавате в 
България, а в страната, която ще извърши регистрация 
с Е 104 - още повече, че тази институция ще събира от 
Вас дължимите здравноосигурителни вноски.  
След завръщане в България, придобитите в страни член-
ки на ЕС здравноосигурителни периоди се признават в 
Националната агенция за приходите (НАП) - по утвър-
дена за целта процедура – с представяне на формуляр 
Е104/S041. Формулярът не се превежда или легализира.

Въпрос: Как се прави временен избор на личен лекар?
Отговор: Ако здравноосигурените граждани пребива-
ват в друг здравен район за срок до един месец и трябва 
да получат медицинска помощ, могат да се обърнат към 
всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. Необ-
ходимо е да му представят здравноосигурителната си 
книжка. Ако им се налага да пребивават в друг здравен 
район за срок от един до пет месеца, трябва да направят 
временен избор на общопрактикуващ лекар. За целта 
закупуват от книжарница за медицинска документация 
регистрационен формуляр за временен избор. Формуля-
рът се попълва от лекаря, който ще обслужва гражданите 
за периода на пребиваването им на новото място. 
При извършване на временен избор здравноосигурените 
лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за 
здравното осигуряване и Националния рамков договор. 
Лекарствата, които хроничноболните ползват за домаш-
но лечение, ежемесечно се предписват от общопрак-
тикуващия лекар или от специалиста, който временно 
следи състоянието им. Рецептите се изпълняват в аптеки, 
сключили договор с РЗОК в района, в който е упражнен 
временният избор.
При изтичане на срока на временния избор автоматично 
се възстановява постоянният избор на общопрактику-
ващ лекар. 
Здравноосигурените лица, на които е поискано да за-
платят оказаната им инцидентна медицинска помощ по 
време на почивка и ваканция, трябва да изискат от лекаря 
финансов документ за платените суми. При нарушаване 
на правата им на здравноосигурени, те могат да подават 
жалби до РЗОК, като в случаите на неправомерно взети 
суми прилагат копие от финансовия документ, издаден 
от лечебното заведение.

Въпрос: Какъв е редът за промяна на личната бан-
кова сметка за получаване на парични обезщетения 
за временна неработоспособност, при трудоустро-
яване и майчинство и на помощи от държавното 
обществено осигуряване?

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
16 - 22 февруари 2015 г. , брой 7

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ФИНАНСОВА
ИЗМАМА, КОГАТО ПРОДАВАМЕ ИМОТ
Може ли да бъда измамен и да не получа парите си от 

продажба на имот? Този въпрос вероятно вълнува всеки 
продавач, особено тези без опит. При подобна сделка 
дори една дребна грешка може да ви струва скъпо. Ако 
за пръв път ви предстои продажба на имот, по добре не 
рискувайте да правите всичко сам. Имот не се продава 

всеки ден, затова трябва да 
се подготвите подобаващо.
Ако вече сте намерили 

купувач, сключете предва-
рителен договор с него, съ-
ветва брокер Антон Илиев. 
В него се описва всичко до 
най-малкия детайл – колко 
е договорената цена, каква 
част от нея ще получите 

при подписването на предварителния договор и каква 
част при нотариалното прехвърляне на имота, в какви 
срокове ще стане прехвърлянето, в каква валута ще 
получите парите в банковата си сметка и т.н.
Случвало се е хора без опит да получават твърде 

изгодни предложения за продажба на своя имот, като 
условието на кандидат-купувачите много често е: „Без 
договори, направо на нотариус отиваме и ти ми го прех-
върляш имота, а аз ти плащам парите...“
Експертът предупреждава да внимавате много, ако 

получите подобни предложения, защото едно погреш-
но ваше действие може да доведе до трудно обратими 
последствия. Изберете брокер и агенция, които да ви 
подготвят предварителен договор според вашите кон-
кретни нужди и да обезпечат сделката ви „от-до“.
За да сте спокоен при продажба на недвижима соб-

ственост, е нужно сделката да бъде обезпечена юриди-
чески с предварителен договор за покупко-продажба, 
потвърждава брокер Десислава Щебетовска. Трябва 
да присъстват задължителните атрибути – продавач, 
купувач, пълно описание на имота по нотариален акт за 
собственост, цена на имота, срокове по договора, начи-
ни на плащане и други. Нейният съвет е да си наемете 
добър юрист или брокер.
За по-голяма сигурност е добре да изповядате сдел-

ката нотариално на реална цена (в нотариалния акт 
за покупко-продажба да е записана действителната 
цена, на която продавате), а не както масовата прак-
тика – сделките да се прехвърлят на цена, по-ниска от 
действителната с цел продавач и купувач да спестят от 
таксите за данъци и нотариални такси. 
За продавачите това е изключително важно, подчер-

тава специалистът. Ако вашият купувач ползва кредит 
от банка за покупката – поискайте от него да извади 
удостоверение от банката-кредитор, в което тя поема 
ангажимент да му отпусне кредит. Нека там е записана 
и сумата, която му е отпусната. В това удостоверение се 
записва също, че банката-кредитор ще преведе парите 
по ваша сметка.
Ако все пак имате опасения, може да заверите пред-

варителния договор нотариално, като го подпишете с 
вашия купувач пред нотариус. Ще трябва да платите 
нотариална такса, изчислена на база на сумата, записана 
в предварителния договор. Нотариалните такси можете 
да видите в Тарифата за нотариалните такси към Закона 
за нотариусите и нотариалната дейност. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЮЗА
НА СЛЕПИТЕ

1. Кои сме ние?
Национална потребителска кооперация на слепите в 

България /НПКСБ/ е специализирана социална институ-
ция, създадена през 1945 година. Тя е уникална по своята 
структура, единствена в страната, и има свои аналози само 
в най-развитите европейски държави. Към 31 декември 
2013г. в кооперацията членуват 2414 член-кооператори от 
цялата страна.

2. Какви социални дейности развива кооперацията?
- трудоустроява член-кооператора на щатни бройки с цел 

пенсиониране и материално стимулиране;
- предоставя целеви и еднократни социални помощи в 

пари и/ или в натура;
- предоставя помощи в натура на член-кооператори, 

които имат деца в училищна или доучилищна възраст;
- предоставя месечни стипендии на студенти и учащи в 

масови училища;
- предоставя социални услуги с частично заплащане на 

някои от тях, съобразно нормативната уредба.
3. Какъв е предметът на дейност на кооперацията?
- развива дейности за защита и социална рехабилитация 

във всичките й форми за интеграция на членовете си;
- търговия на едро и дребно с доставени или произведени 

от кооперацията всякакъв вид стоки в страната и чужбина.
4. Как можете да станете член на НПКСБ?
Кооперацията  е открита за членуване на граждани с 

намалена работоспособност:
> над 90% по отношение на зрението;
> над 71% по отношение на зрението, които имат и други 

тежки хронични заболявания. Кръгът от заболявания се 
определя от управителния съвет, съгласуван с органите 
на здравеопазването.

5. Какви документи са ми необходими, за да стана 
член-кооператор?

> Заявление за членство – по образец;
> Копие на експертно решение на ТЕЛК;
> Анкетна карта на член-кооператора – по образец;
> Декларация за представителство – по образец;
> Медицинско удостоверение за допълнително заболя-

ване /прилага се само за лица с трайно намалена работос-
пособност между 71% и 90%/.
В случай, че желаете да бъдете трудоустроен/а, прило-

жете и документите, посочени в т. 6, т. 7 и т. 8.
> Копие на лична карта;
> Разпореждане на НОИ за вида и размера на пенсия 

на лицето;
> Декларация от лицето, че няма трудов стаж, издадена 

трудова книжка и регистрирана фирма.

Внасяне на осигурителните вноски за задължи-
телно здравно осигуряване:
до 25 февруари
> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално оси-

гуряване, върху получените, включително начислени-
те и неизплатените или върху неначислени през месец 
Януари възнаграждения, които се отнасят за труд, поло-
жен през месец Януари 2015 г.

> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално оси-
гуряване, върху допълнителни доходи от трудова дей-
ност (например допълнителни трудови възнаграждения 
за постигнати резултати) начислени или изплатени след 
25 Януари 2015 г., отнасящи се за труд положен през ме-
сец Декември 2014 г. 

> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално оси-
гуряване, върху допълнителни доходи от трудова дей-
ност (например допълнителни трудови възнаграждения 
за постигнати резултати) начислени или изплатени през 
месец Януари 2015 г., отнасящи се за труд, положен пре-
ди месец Декември 2014 г. 

> за лицата в неплатен отпуск през месец Януари 2015 
г., които не са подлежали на осигуряване на друго ос-
нование.

> за лицата, които през месец Януари 2015 г. са били 
във временна неработоспособност поради болест, бре-
менност и раждане и отпуск за отглеждане на малко 
дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване 
на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, 
ал. 1 и 4 от Кодекса на труда. 

> за авансово дължимите здравноосигурителни вноски 
от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социал-
но осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи 
свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, 
упражняващи трудова дейност като еднолични търго-
вци, собственици или съдружници в търговски друже-
ства и физическите лица - членове на неперсонифици-
рани дружества, регистрираните земеделски производи-
тели и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се 
лица по смисъла на КСО) за месец Януари 2015 г. 

> за лицата, които работят без трудови правоотноше-
ния върху изплатените възнаграждения през месец Яну-
ари 2015 г.

> за лицата, които през месец Януари 2015 г. са под-
лежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 
т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не 
са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 
3 от закона).

> за морските лица за положения труд през месец Яну-
ари 2015 г.

> за служителите на Българската православна църква 
и други нормативно признати вероизповедания, които 
не получават възнаграждения за извършвана дейност за 
месец Януари 2015 г.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2015 г.

До 20-ти февруари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат де-

кларации -  пристигания/изпращания за месец януари 2013 
г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възник-
нало текущо задължение.
До 25-ти февруари
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан 

през месец януари за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опреде-

лен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния раз-
мер на сумата от частичните плащания по трудови право-
отношения, направени през месец януари, когато пълният 
размер на начислените от работодателя доходи от трудово 
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 февру-
ари.

 3. Внасяне от работодателя по основното трудово право-
отношение към 31 декември на предходната година на да-
нъка, удържан при годишното облагане на доходите от тру-
дови правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ. 

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2015 г.

Отговор: Редът, който е регламентиран в Наредбата за из-
числяване и изплащане на паричните обезщетения и помощи 
от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО) е 
следният:
При промяна на личната банковата сметка, която е заявена от 
лицето за получаване на парични обезщетения и помощи от 
държавното обществено осигуряване е необходимо в срок 3 
работни дни от промяната лицето да представи на осигури-
теля си нова декларация, която е по образец, приложение № 
7 към НИИПОПДОО. Осигурителят завежда декларацията в 
отделен дневник и я представя в съответното териториално 
поделение на Националния осигурителен институт (ТП на 
НОИ) не по-късно от 15-то число на месеца, следващ месеца, 
през който лицето я е представило пред осигурителя си, с 
придружително писмо и опис на документите, приложения 
№ № 8 и 9 към НИИПОПДОО. Съдружниците в търговски 
дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица 
– членове на неперсонифицирани дружества представят 
декларацията на дружеството, чрез което се осигуряват, а 
дружеството по посочения ред, я представя в съответното 
ТП на НОИ. Останалите самоосигуряващи се лица сами 
представят декларацията в съответното ТП на НОИ.
Декларациите за променените банкови сметки могат да се 
представят в ТП на НОИ и от упълномощени от осигурителя/
самоосигуряващия се лица.
Считано от 8 юли 2014 г. отпада изискването към декла-
рацията за банковата сметка, приложение № 7 към чл. 8 
от НИИПОПДОО задължително да се прилага копие от 
документ, издаден от съответната банка, с данни за личната 
банкова сметка. Прилагането на този документ е по желание 
на лицето. Същият може да бъде поискан от ТП на НОИ 
в случаите, в които се налага да бъде уточнена банковата 
сметка, декларирана от лицето.

ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩИ ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

От 5 до 27 февруари 2015 г. включително, в областни-
те дирекции на Държавния фонд (ДФ) „Земеделие“ по 
постоянен адрес на физическите лица или едноличните 
търговци, или по адрес на управление за юридическите 
лица, земеделските производители ще могат да подават 
документи за компенсиране на разходите, свързани с 
изпълнението на Националната програма за контрол на 
вредителите по трайните насаждения през зимния период.
От помощта могат да се възползват малки и средни 

предприятия, отглеждащи трайни овощни насаждения 
- семкови и костилкови видове. Отпусканата помощ е до 
270 лв. на хектар с ДДС и служи за купуване на допус-
тимите по програмата продукти за растителна защита 
и унищожаване на вредителите през зимния сезон. По 
програмата ще се финансират разходи за растителна 
защита, извършени преди дейността по съответния етап 
от борбата с вредителите да е започнала и след като е 
подадено заявление за подпомагане до ДФ „Земеделие“. 
Фондът ще изплаща помощта по фактури за купуване на 
продукти за растителна защита, издадени след подаване 
на документите в областните дирекции.



КАК ДА РАЗЛИЧИТЕ ГРИП
ОТ НАСТИНКА

Грипът е тук, както всяка година по това време.
Тук са и традиционните вирусни инфекции, които 

ни спохождат при отслабената заради студа имунна 
система.
Двете заболявания 

обаче са различни и 
трябва да се лекуват 
по различен начин.
Всяко от тях има 

своите специфични 
симптоми, по които 
лесно можете да ги 
различите и да взе-
мете съответните 

мерки след консултация с лекар, разбира се.
Симптоми на настинка:
Може да започне с леки болки в гърлото или хрема. 

В продължение на няколко дни ще се чувствате малко 
отпаднали, хремата може да се засили или да започне-
те да кашляте.
Неразположението може да не ви попречи да вър-

шите ежедневните си дейности и едва ли ще вдигнете 
висока температура.
В такива случаи помагат много витамин С, капки за 

нос и спрей за гърло. Ако кашлицата се засили, на вся-
ка цена посетете лекар, който ще прецени дали имате 
нужда от сироп или по-сериозни лекарства.
Симптоми на грип:
Само за няколко часа ще ви втресе и ще се почув-

ствате много отпаднали. Ще имате мускулни болки, 
очите ще ви болят и ще ви е трудно да станете от лег-
лото.
Имате висока температура, без хрема и със суха 

кашлица.
Усетите ли подобни симптоми, по най-бързия начин 

се отидете на лекар, който ще ви изпише противогри-
пни препарати.
С тяхна помощ ще овладеете последиците от грипа 

бързо и няма да се стигне до усложнения.
Останете си вкъщи за няколко дни, в изолация.
Пийте много течности и спазвайте всички инструк-

ции на лекаря.
За да предпазите близките си, се хранете отделно 

от тях, използвайте своя кърпа за ръце и лице, прове-
тряйте често и не стойте с тях в една стая.

ПРОЛЕТНО ЗАСАЖДАНЕ НА РОЗИ
В условията на нашата страна се препоръчва розите 

да се засаждат на постоянно място през есента. Най 
подходящият срок за Южна България и по Черномори-
ето е от средата на октомври до края на ноември, а за 
Северна България от средата на октомври до средата на 
ноември. Допуска се и пролетно засаждане, което е ви-
наги по рисковано от есенното, поради ранното затоп-

ляне на времето 
често съпрово-
дено с продъл-
жителни валежи 
напролет и про-
пускане на под-
ходящите сроко-
ве за засаждане.

 Непосред-
ствено преди за-
саждането рози-
те се подготвят, 
като краищата 

на корените се опресняват и ако са много дълги се съ-
кращават с една трета. Слабите, недоразвити леторасти 
се изрязват и се оставят само две до четри здрави ос-
новни клонки, които се съкращават на три четри пъпки 
/очи/. При по слабо растение се оставят по малко лето-
расти /клонки/ с по две пъпки /очи/. Ако се установи, че 
растенията са завехнали, със сбръчкана кора на клон-
ките, преди засаждането се потапят целите растения 
във вода за едно денонощие, след което се засаждат. 
Дълбочината на засаждането трябва да бъде такава, че 
основата на разклонението на храстчето да е на равни-
щето на почвата. Почвата в ямката под растението се 
издига като конус и коренчетата се разполагат върху 
нея, за да не се сбиват в един сноп. След като се засипят 
корените с почва, тя се притъпква и преди да се изравни 
с околната повърхност се полива с половин кофа вода.

 След като водата попие в почвата, розата се дозари-
ва, като се покрива цялото растение с два три сантиме-
тра почва над върха на клонките. Това пълно покриване 
на розите с почва е необходимо, както при есенното, 
така и при пролетното засаждане.

 В зависимост от групата, към която принадлежат, 
розите се засаждат на различни разстояния: Чайно хи-
бридните и флорибунда се засаждат на 70 - 80 см. Храс-
товидните и високостъблените на 100 - 120 см. Полиан-
тово хибридните на 50 - 60 см. Влачещите на 1,5 - 2 м. 
Миниатюрните на 20 - 30 см. При засаждане на гнезда 
сред зелена площ, розите се поставят най-често по три 
в равнобедрен триъгълник със страна 50 см. Розите се 
засаждат в ямки, дълбоки 35 - 40 см. с диаметър 25 - 30 
см. Препоръчва се в основата на ямката да се сложи 
една лопата добре угнил оборски тор, една лопата поч-
ва от орния слой и една супена лъжица суперфосфат, 
размесени добре.

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ ДОМАТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Неблагоприятните външни условия през февруари 
до голяма степен допринасят за влошаване режима 
на отглеждане на културите в оранжериите, особено 
влажността и температурата, и за създаване на ус-
ловия за появата на болести по тях. През февруари 
растителнозащитната дейност в оранжериите е дос-
та активна: полагат се усилия за поддържане добър 
режим на отглеждане, правят се редовни прегледи 
за болести и неприятели, провеждат се необходими-
те пръскания.
При доматите при повишена влажност (90%) и 

сравнително по-ниска температура  (12-15 градуса) 
съществува опасност от поява на картофена мана. 
При установяване на единични заразени растения 
направете предпазно пръскане с един от следните 
препарати: меден оксихлорид 50ВП – 25 г, шампион 
ВП – 15 г, фунгуран ОН50ВП – 15 г, купрксат ФЛ – 
30 г, бордолезов разтвор 1%. Карантинният им срок 
е 14 дни. Дитан ДГ – 20 г, дитан М-45 – 20 г, ман-
коцеб 80ВП – 25 г (карантинен срок 20 дни). Пен-
коцеб 80ВП – 25 г, пенкоцеб 75ВГ – 21 г, куадрис 
25СК – 7,5 мл, ревус 250СК – 5 г (карантинен срок 
за домати 3 дни). Пергадо мед – 27ВГ – 50 г (каран-
тинен срок за домати в прясно състояние 3 дни, за 
консерви – 10 дни). Полирам ДФ – 20 г (карантинен 
срок за домати 28 дни).
При по-силно развитие на картофената мана по 

доматите можете да използвате и следните системни 
или систем-
но-контактни 
ф у н г и ц и д и 
с лечебно и 
п р е д п а з н о 
действие: кор-
сейт МДФ – 
25 г, ридомил 
голд МЦ68ВГ 
– 25 г (каран-
тинен срок 
за домати 20 
дни). Акробат плюс ВГ – 20 г (карантинен срок 14 
дни), верита ВГ – 15 г, винкер ВГ – 20 г (карантинен 
срок 7 дни),  ревус 250СК – 5 г (карантинен срок 3 
дни), икуейшън ПРО – 4 г  (карантинен срок за до-
мати 3 дни). При пръскането разтворът да обхване 
добре и долната страна на листата, по която се обра-
зуват спорите на гъбата.
По литературни данни, като допълнителна мярка 

срещу картофената мана по доматите, се препоръч-
ва повишаване на температурата над 26 градуса при 
което развитието на болеста се преустановява.
Фунгицидните препарати акробат плюс ВГ, ридо-

мил голд МЦ68ВГ , корсейт МДФ, куадрис 25СК, 
полирам ДФ, дитан ДГ, дитан М-45, пенкоцеб 80ВП, 
пенкоцеб 75ВГ са одобрени и за болестта кафяви 
листни петна (алтернариоза). За същата болест е 
одобрен и антракол 70ВГ – 15 г (карантинен срок 
14 дни).
При поява на първите петна от брашнеста мана 

по единични растения откъсвайте и унищожавай-
те първите заразени листа. При опасност болестта 
да се развие по-силно направете пръскане с топаз 
100ЕК – 2,5 мл (карантинен срок 14 дни) или скор 
250ЕК – 7,5 мл (карантинен срок 30 дни).
Срещу листната плесен по доматите използвайте 

топсин М70ВДГ – 10 г (карантинен срок 14 дни) или 
пенкоцеб 80ВП – 20 г, пенкоцеб 75ВГ – 21 г. Каран-
тинният им срок за домати е 3 дни. При поява на 
сиво (ботритисно) гниене почистете растенията от 
старите, силно засегнати от болестта листа. Пръска-
нето направете с топсин М70ВДГ – 10 г (карантинен 
срок 14 дни).
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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.

Кокиче 
Описание на красивото зимно цвете
Кокичето е зимно многогодишно растение, което 

произлиза от семейство Кокичеви. Това семейство 
има около 20 вида, като най-разпространеното коки-
че е Galanthus 
nivalis. Коки-
чето има скри-
та грудка под 
земята, а лис-
тата на цвете-
то са зелени и 
са прикрепе-
ни директно, 
без  дръжка . 
Цветовете на 
кокичето  са 
снежно бели с приятна миризма. В средата на цве-
товете се намира плодника. Тези красиви цветя се 
отглеждат в почти във всяка градина, но се срещат 
из поляните и храсталаците.
Лечение с кокиче
Химичен състав, свойства и противопоказания 

на кокичето
В химичният състав на това цвете влизат дъбилни 

вещества, гликозиди, алкалоиди и други. За лечебни 
цели се използват цветовете на растението. Коки-
чето има мощни противовъзпалителни, противо-
ракови, болкоуспокояващи и тонизиращи свойства. 
От него не се приготвят запарки и отвари. Трябва 
да се спазват стриктно препоръчителните дози за 
прием, защото предозирването може да доведе до 
неблагоприятни странични ефекти. Препоръчител-
но е лечението с настойка от кокичета да става под 
лекарски контрол.

ШОКОЛАДОВА КРЕМ ТОРТА
БЕЗ ПЕЧЕНЕ

Продукти:
- 1 л прясно мляко
- 10 супени лъжици захар
- 3 пакетчета пудинг ванилия
- 300 гр. млечен шоколад
- 100 гр. бял шоколад
- 500 мл сладкарска сметана
- пакетче бисквити
Приготвяне:
В 200 мл мляко разтворете 

трите пудинга и захарта. Оста-
налата част от млякото сложете 
в тенджерка и загрейте, докато заври. Добавете раз-
творения пудинг и сварете до сгъстяване.
Получения пудинг разделете на 2 части. В едната 

добавете тъмния, а в другата - белия шоколад. Раз-
бърквайте, докато шоколадът се разтопи. Оставете да 
се охлади.
Сметаната разбийте с миксер, след това добавете по 

¼ от нея в тъмния и светлия шоколадов крем.
В кръгла форма за печене поставете фолио, след това 

изсипете вътре светлата смес и част от тъмната. Леко 
разбъркайте, докато се получат черно-бели шарки.
Нанесете останалата, загладете, а след това добавете 

останалата част от сместа с тъмен шоколад.
Бисквитите потопете в млякото и подредете върху 

сместа.
Покрийте тортата с фолио и поставете в хладилник 

да се охлади за няколко часа.
Вземете чиния, по-голяма от съда с тортата, и обър-

нете върху нея охладената и стегнала торта.
Нарежете и декорирайте по желание.

Отдавна некъпан войник се прибира на автостоп към 
Самоков. Около Пасарел спира кола, управляване от въз-
растен мъж.

- Дядо, закарай ме до Самоков! Вече от трета кола ме 
изхвърлят защото много съм миришел.

- Сядай, моят нос отдавна вече не работи!
След 2 - 3 километра дядото спрял колата и рекъл:
- Слизай!
- Ама нали носът ти не работи!
- Да, ама ми се насълзяват очите!

- Свидетелю, познавате ли подсъдимия?
- Да, ваша светлост. Ние с него работехме в една банка.
- Кога беше това?
- Датата не помня, но помня, че беше на разсъмване, 

около три часа...


