
На последния проведен  Консултати-
вен съвет по тютюна воден от министъра 
на земеделието и храните г-жа Танева, 
в присъствието на заместник-министър 
Димитров, експерти от Министерство на 
земеделието и храните, представители на 
браншови организации на четирите сор-
тови групи, включително и  Председателя 
на СПОТ-БГ - д-р Арбен Мименов, пред-
ставители на фирмите купувачи, предста-
вители на Института по тютюна и тютю-
невите изделия гр.Пловдив и синдикални 
организации бяха разисквани и разпреде-
лени средствата за директните плащания.
На Консултативният съвет председате-

ля на Съюза на производителите на ори-
енталски тютюн - СПОТ-БГ д-р Миме-
нов  в предвид ниските изкупни цени на 
тютюн реколта 2014 година, защитавайки 
интересите на дребните ориенталски тю-
тюнопроизводители  отстояваше  сума не 
по-малка от 3,50 лева за килограм  премии 
по референтен период.  Предложението на  
министерство на земеделието и храните  
е било за субсидия от 3,45лв за килограм 
ориенталския тютюн и  1,50 лева за кило-
грам на едрите тютюнопроизводители.
Коментарът на Председателя на СПОТ 

БГ  беше, че още  на Консултативният 
съвет при предложените цени  3,45 лв. за 
килограм на дребните производители се 
реагира остро от страна на едрите тютю-
нопроизводители и от  производителите 

от други сорто-
ви групи за оп-
ределените им 
1,50 лв. за кило-
грам.
Предложени-

ето  на Консул-
тативния съвет 
по тютюна за 
разпределение 
на средствата по 
Националните 
доплащания  за 
тютюн за рекол-
та 2014 година 
може да пре-
търпи промени, 
предвид това, че 
същото предло-
жение трябва да 
се одобри  от Министерския съвет.
Разпределение  по сортови групи:
Кабакулак        
- дребни производители - 1,70 лв. за ки-

лограм
- едри производители - 0,80 лв. за кило-

грам
Бърлей
- дребни производители  - 1,27 лв. за ки-

лограм
- едри производители - 0,50 лв. за кило-

грам
Виржиния
-  0,50 лв. за килограм  (през миналата 

година 0,59 лв. за килограм)

На основание чл.15 от 
Глава трета на Вътре-
шен правилник на Об-
щински фонд „С един 
лев в помощ на болните 
деца от община Сатов-
ча”  Ви предоставям 
следният отчет:
През периода на 2014 

година Комисията, съгласно Вътрешен 
правилник на Фонда периодично оповес-
тява принципите и правилата за набиране, 
изразходване и контрол на финансовите 
средства, необходими за осъществяване 
на дейността си по предназначение. 
Периодично се организират и провеж-

дат дейности по набиране на финансо-
ви средства за осъществяване на дей-
ността на Фонда по кметства, училища, 
детски градини, детски ясли, читалища, 
пенсионерски клубове, производствени 
предприятия, фирми и търговски обек-
ти, чрез разпращане на информационна 
брошура, в която се разяснява целта на 
Фонда, начините за набиране на финан-
сови средства, правилата и контрола по 
разходването им, както и процедурата по 
разглеждането на  молби на граждани от 
Община Сатовча, нуждаещи се от лечеб-
ни процедури в страната и чужбина. 
Съгласно чл.8 и 14 от Вътрешен пра-

вилник Комисията е изготвяла и предос-
тавяла информация  за всяко четиримесе-
чие на 2014 година пред Общински съвет 
и в пълният им текст ги е публикувала 
във „Вестникът на Община Сатовча” и 
сайта на общината.
Към 31.12.2014 година в набирателната 

сметка на Общински фонд „С един лев в 
помощ на болните деца от Община Сатов-
ча” са постъпили общо 76 641.21 лева. За 
календарната 2014 година са постъпили 
общо 11 918.09 лева, от които 8 966.99 
лева от Общинската администрация и 
поделения към нея, като кметства по на-
селени места, стопански дейности, учи-
лища, детски градини, детски ясли, пен-

сионерски клубове и домашни социални 
патронажи 1 240 лева от Общински съвет 
Сатовча, 24 лева от Ахмед Караемин, 500  
лева от Веселин Давидов от София, 10 
лева от Десислава Тотева от село Сатов-
ча,  50 лева от Ибраим Шарифов, 30 лева 
от Таня Младенова, 30 лева от Църковно 
настоятелство Сатовча, 150 лева от Джа-
мийско настоятелство Сатовча, 40 лева от 
Джамийско настоятелство Крибул, 127,90 
лева от Джамийско настоятелство Фърго-
во, 100 лева от Джамийско настоятелство 
село Ваклиново, 217 лева от Джамийско 
настоятелство село Вълкосел, 160 лева от 
Джамийско настоятелство село Плетена и 
272,20 лева от Джамийско настоятелство 
село Кочан.
В периода на календарната 2014 година 

са постъпили общо дванадесет (12) мол-
би за финансово подпомагане: от семей-
ството на Румен Валентинов Хорозов от 
село Сатовча за подпомагане на синът му 
Орхан Руменов Хорозов, от семейството 
на Альоша Димитров Заимов и Анаста-
сия Каменова Заимова от село Осина за 
подпомагане на дъщеря им Деница Альо-
шева Заимова, от семейството на Фатме 
Раифова Душева и Красимир Йорданов 
Душев от село Плетена за подпомагане 
на синът им Марти Красимиров Душев, 
от семейството на Цветелина Стефанова 
Таирова и Мохамед Юсеинов Таиров от 
село Фъргово за подпомагане на синът 
им Мохамед Мохамедов Таиров, от се-
мейството на Мелиха Асанова Каптиева и 
Красимир Борисов Каптиев от село Сатов-
ча за подпомагане на синът им Борислав 
Красимиров Каптиев, от семейството на 
Десислава Юлиянова Мандева и Нико-
лай Николаев Мандев от село Кочан за 
подпомагане на синът им Николай Нико-
лаев Мандев, от семейството на Румяна 
Руменова Ковачева и Димитър Орлинов 
Ковачев от село Сатовча за подпомагане 
на синът им Орлин Димитров Ковачев, от 
семейството на Виолета Фиданова Абла-
ничка и .......продължава на стр. 2
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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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

На основваниие ччл 15 от сионерсскии клубове и домашни социалниНН 1515 бб

По случай 142 годишнината от 
обесването на Васил Левски във 
всички учебни и учебно-възпита-
телни заведения от община Сатовча 
се проведоха възпоменателни тър-
жества в знак на почит и преклоне-
ние пред подвига на Апостола на 
свободата. 
Името на безсмъртния герой на 

България Васил Иванов Кунчев 
–Левски отекваше във всички учи-
лища в общината. Мероприятията 
напомниха отново битието на бъл-
гарския революционер. Рецитираха 
се стихове, посветени на храбростта 
му и нелеката участ да платиш с жи-
вота си за свободата. Нека помним 
подвига и целта му. Нека помним, 
но и да осъзнаем вечните му слова: 
„Ще имаме едно знаме, на което ще 
пише „Свята и чиста република”. Но 
преди всичко, нека не забравяме ду-
мите му: „Дела трябват, а не думи!” 
Поклон пред подвига на героите!

Възпоменания за Левски

137 ГОДИНИ  ОТ  ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ!

Честит 3-ти март – Ден на Освобождението!
3-ти март е апогеят на българските революционни 

борби, ден на победа и възраждане на свободния 
дух. Незабравим ден в многовековната история на 
българския народ. Ден за преклонение и почит към 
героите, пожертвали живота си в името на България. 
Нека помним тези безсмъртни герои, както помним 
името си. Нека се борим заедно за това, което с пре-
скъпа цена са завоювали - свободна държава. Нека 
бъдем достойни за земята, върху която живеем, и за 
националността, с която сме се родили.

ЧЕСТИТА  БАБА  МАРТА!
ЧЕСТИТ  ДЕН  НА  САМОДЕЕЦА!
Жизнерадостни и лъчезарни, усмихнати и добро-

намерени! Нека такива да посрещнем баба Марта, 
която носи пролетта и здравето!
От името на екипа ми и лично от мое име поз-

дравявам и всички самодейци и културни дейци от 
община Сатовча. Желая дни, изпълнени с радост, 
творчески изяви, национални и международни 
постижения! 
д-р Арбен Мименов - Кмет на община Сатовча

Денят на виното и любовта
14 февруари е денят на Трифон 

Зарезан, съгласно каноните на 
християнството. На този ден се по-
ставя началото на пролетния сезон, 
когато старти-
ра резитба на 
лозата. Според 
традицията в 
пр а з н и чни я 
ден селските 
стопани изли-
зат на полята 
и подрязват по 
няколко пръч-
ки, поливат ко-
рените на ло-
зата с вино за 
благодат. А ко-
гато приключи 
работата идва 
ред на шумни-
те веселби. 14 февруари е и денят 
на влюбените. Легендата разказва 
за италианския владика Валентин 
фон Терни, който на 14-ти февруари 
269 година е бил осъден на смърт, 
защото е изповядвал християнската 
религия. Преди да бъде заловен, той 

е венчавал влюбени двойки, въпреки 
забраната на императора. След вен-
чавката, Валентин подарявал цветя 
от своята градина на младоженци-

те .  Днес 
светията 
се почита 
като  па -
т р о н  н а 
Деня  н а 
влюбени-
те. На този 
ден  -  14 
февруари, 
навсякъде 
в страна-
та ,  а  и  в 
н а ш а т а 
о б щ и н а 
денят пре-
мина под 

мотото – вино и любов. Младите, а 
и не само младите влюбени двойки, 
както навсякъде по света разменяха 
помежду си признания за искрена 
любов, други дори за брак, а за не-
обвързаните празникът бе повод за 
добро настроение и повечко вино.

ТЮТЮН



ПЛАТЕН СТАЖ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ EUROFOUND   
 Eurofound е европейската фондация за подобряване на 

условията на труд и живот в ЕС, и организира платен стаж. 
Условия за участие:
 1. Кандидатите да са граждани на държави членки на 

ЕС или от страни кандидати. Възможни са и изключения.
2. Необходимо е кандидатите да имат завършено висше 

образование (университетска диплома или еквивалент) 
по съответстваща специалност. (Повече информация за 
националните изисквания).

3. Кандидатите да владеят поне 2 от официалните езици на ЕС.
4. Стажантските програми са разделени в следните направления:
- Условия на труд и индустриални отношения – най-големият изследователски отдел в 

Eurofound. Стажантите участват в анализирането на отношенията между профсъюзите и 
работодателските организации на национално и европейско ниво и в проекти, засягащи 
различни аспекти на условията на труда в Европа.

- Условия на труд и качество на живота – изследва тези показатели в различни групи 
на обществото, като се взема предвид равенството, степента на социално включване и 
интеграция. Звеното анализира тенденциите, въздействието и последствията за различни 
групи от населението в светлината на икономическите условия, демографските промени 
и социалното разнообразие.

- Заетост и промяна – фокусира се основно върху темите за заетостта, преструктури-
рането и тенденциите на трудовия пазар. Стажантите се занимават с два мониторингови 
механизма: - Европейския монитор за преструктуриране и Европейския монитор за 
работните места, както и с различни изследователски проекти.
Краен срок: 27 февруари 2015
Информация от: https://eurofound.tal.net/vx/brand-4/candidate/so/pm/1/pl/17/

opp/42-Traineeships-2015/en-GB

КОНКУРС ЗА СНИМКА ПОД НАДСЛОВ
„МЛАДИ ЗА РАЗВИТИЕ –ЕВРОПА2020” 

Краен срок: 3 март 2015 г. 
2015 година е обявена от Европейската комисия за 

„Европейска година за развитие”. 
Мотото „Нашият свят, нашето достойнство, нашето 

бъдеще” ентусиазирано задава тона на множеството 
събития, които предстоят да я бележат. А ето и едно 
от първите! 
Участвай в КОНКУРСА ЗА СНИМКА под надслов 

„Млади за развитие – Европа 2020”! 
Покажи ни как младите хора в твоето населено 

място или някъде в Европа и България допринасят 
към общата идея на европейските ценности за раз-
витие на младите хора от стратегията „Европа 2020” 
и градят бъдещето на общото европейско семейство. 
Това може да бъде осъществен проект, реализиране на доброволческа инициатива, 

активност на млади хора, дори снимка как учиш в училище или университета. 
Искаш да спечелиш участие в обучение в страна-членка на ЕС и твоята снимка да се 

види от много хора? Не губи време, а изпрати своята снимка сега!

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

23 Февруари 2015г., Понеделник , Св. свещеномъченик Поликарп, епископ 
Смирненски

25 Февруари 2015г., Сряда, Св. Тарасий, патриарх Цариградски
26 Февруари 2015г., Четвъртък, Св. Порфирий, епископ Газски
27 Февруари 2015г., Петък, Св. преподобни Прокопий Декаполит
28 Февруари 2015г., Събота,  Св. преподобни Василий Изповедник. Св. препо-

добни Марина, Кира и Домника. Св. свещеномъченик Протерий, архиепископ 
Александрийски. Св. мъченица Кирана Солунска

1 Март 2015г., Неделя,  Баба Марта
Първи март е един от най – любимите празници на малки 

и големи. С него ние поставяме символичното начало на 
новата стопанска година, пролетта и прераждането на при-
родата. На този ден всеки се окичва не само с мартениците, 
които най – близките хора са му подарили, но и с усмивка 
и надежда за едно ново, по – добро начало. 
Мартеницата е един от най – обичаните български символи. Най – често тя 

се прави от усукани вълнени или памучни бели и червени конци.  Всеки един 
от цветовете има своето значение – белият символизира чистотата, невинност-
та, новото начало, а червеният  олицетворява  живота, зачатието, енергията на 
слънцето и плодородието. 
Първоначално мартеници носели само младите жени и децата, но в послед-

ствие всички започнали да си ги разменят. В миналото българите си закичвали 
мартеници на всички части от тялото, включително на шията и краката, като 
понякога това дори било свързвано със социалното положение на човека. Така 
например младите неомъжени девойки носели мартениците си от ляво на дрехите 
си, младите ергени ги закачали на кутрето на лявата си ръка, а женените мъже 
си слагали мартеница в десния чорап.  В днешни дни най – разпространено е те 
да се носят на ръката под формата на гривна или закачени за някоя от дрехите. 
Българите вярват, че окичването с мартеница ще те предпази от зли сили и ще ти 
донесе дълголетие. Това се прави и за здраве, късмет и успех през предстоящата 
година.  Също така старите българи вярвали, че в природата съществувала някаква 
зла сила наричана „лошотия“ , която се събуждала през пролетта и на мартеницата 
била приписвана магическата сила да предпазва хората от нея.
Въпреки това мартениците се носят само за определен период от време, свър-

зан със знаците на приближаващата пролет – цъфнали дървета, среща с първите 
долитащи прелетни птици – щъркели, лястовици или жерави.

• св. Евдокия
Имен ден празнуват: Евдокия, Марта, Мартин
Евдокия живяла в Сирия, в град Илиопол. Събрала богатство почти колкото цар-

ската хазна с греховни дела. Така умъртвила душата си и вкаменила сърцето си.
Монах на име Герман отседнал в съседство на Евдокия. Тя чула молитвите на 

Герман и много се трогнала. Евдокия станала християнка и започнала да разпрос-
транява вярата. Противниците и я преследвали и на 1 март тя загинала от меч.

• Международен ден на гражданската защита
Годишнина от влизането в сила през 1972 г. на конституцията на Международ-

ната организация за гражданска защита. Празнува се на 1 март всяка година. С 
Указ №252 от 1962 г. Централното управление на Местната противовъздушна 
отбрана е преименувано на Гражданска отбрана. Службата е подчинена директно 
на Министерския съвет. Създадена е система от общодържавни отбранителни 
мероприятия. През 1971 г. Гражданска отбрана е приведена в непосредствено 
подчинение на Министъра на отбраната. В допълнение към военновременните 
отбранителни дейности, на Гражданска отбрана са възложени задачи по предо-
твратяване и ограничаване на последствията от природни бедствия и крупни 
производствени аварии. С Указ №265 на Държавния съвет от 1978 г. въз основа 
на структурите на Гражданска отбрана е изградена система за устойчивост на 
отраслите и обектите на народното стопанство и защита на населението по време 
на военни конфликти, бедствия, и аварии.

• Международен ден за борба против ядреното оръжие 
На този ден през 1954 г. САЩ извършват опит, взривявайки 15-мегатонна бомба. 

Това се случва на атола Бикини – част от Маршаловите острови в Тихия океан. 
Последствията – хиляди жители от Полинезия, Япония и Микронезия загиват; 
нанесените щети върху околната среда – не могат да бъдат оценени.
За период от 8 години (1946 – 1958 г.) въоръжените сили на САЩ извършват 

над 20 изпитания на атомни и термоядрени бомби над атола Бикини. Опитът 
„Касъл Браво“ е първият от поредицата на операция „Касъл“. Това е най-мощ-
ното ядрено устройство, което  някога е взривявано от САЩ. Взривът води до 
най-значителното непредвидено радиационно замърсяване, причинено от аме-
риканските въоръжени сили.
По решение на Международната конференция за забрана на атомното и водното 

оръжие от 1977 г. 1 март е обявен за международен ден за борба 
с ядреното оръжие.

• Световен ден на котката
В първия ден на месец март светът отбелязва Световния ден 

на котката.
От далечни времена те са за човека и божества, и талисмани, 

и ловци, но на първо място предани любимци, които, въпреки 
независимия си характер, винаги остават верни на стопаните 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 - ПРИТЧА ЗА ОБИДАТА
   Близо до Токио живеел един велик самурай, който бил вече възрастен и се бил отте-

глил, за да обучава младежите в дзен-будизъм. Въпреки възрастта му се носела легендата, 
че може да разбие всеки съперник.

   Един ден, един войн, известен с тоталната си 
липса на скрупули, дошъл при него.
Войнът бил прочут с това, че използвал техниката 

на провокацията: изчаквал противника му да направи 
първата крачка, възползвал се от направените грешки 
и контраатакувал внезапно. Младият и нетърпелив 
войн никога не бил губил битка. Знаейки репутаци-
ята на самурая, бил дошъл, за да го разгроми и да 
се прослави. Всички ученици протестирали срещу 
идеята, но старецът приел предизвикателството.

   Всички излезли на площада и младежът започнал да обижда стария учител. Хвърлил 
няколко камъка по него, заплюл го в лицето, изкрещял всички възможни обиди, обиждал 
дори предците му. С часове правил всичко възможно, за да го провокира, но старецът 
останал невъзмутим. Привечер изтощеният и унизен войн се принудил да се оттегли.

   Угнетени от факта, че учителят им трябвало да изтърпи толкова обиди, учениците 
му го попитали:

- Как можахте да понесете това? Защо не влязохте в двубой, пък макар и да бяхте 
загубили битката, вместо да ни показвате тази страхливост?

- Ако някой дойде при теб с подарък и ти не го приемеш, чий е подаръкът?
- На този, който го е донесъл – отговорил един от учениците.
- Ами, същото важи и за завистта, гнева и обидите – казал учителят – Когато не ги 

приемеш, продължават да принадлежат на този, който ги носи със себе си.

следва от стр. 1 .....    Слави Бинков 
Абланички от село Кочан за подпо-
магане на синът им Любомир Славов 
Абланички, от семейството на Миглена 
Евгениева Скалекова и Ибраим Ибраи-
мов Скалеков от село Кочан за подпо-
магане на синът им Виктор Ибраимов 
Скалеков, от семейството на Илвие 
Рамушева Тюфекчиева и Рамзи Рам-
зиев Тюфекчиев от село Кочан за под-
помагане на дъщеря им Ивет Рамзиева 
Тюфекчиева, от семейството на Атие 
Ахмедова Боева и Борислав Йорданов 
Боев от село Годешево за подпомагане 
на синът им Андрей Бориславов Боев 
и от семейството на Джумилейка Джа-
малова Ковачева и Бисер Альошев Ко-
вачев от село Сатовча за подпомагане 
на синът им Альоша Бисеров Илиянов, 
комплектовани съгласно изискванията 
на Вътрешния правилник на Фонда.
След разглеждане на молбите Коми-

сията прие решения за подпомагане на 
децата: Орхан Валентинов Хорозов от 
село Сатовча с парична помощ в раз-
мер на 2000,00 лева, Деница Альошева 
Заимова от село Осина с парична по-
мощ в размер на 500,00 лева, Марти 
Красимиров Душев от село Плетена 
с парична помощ в размер на 500,00 

лева, Андрей Бориславов Боев от село 
Годешево с парична помощ в размер на 
150,00 лева, Мехмед Мехмедов Таиров 
от село Фъргово с парична помощ в 
размер на 400,00 лева, Борислав Кра-
симиров Каптиев от село Сатовча с па-
рична помощ в размер на 300,00 лева, 
Орлин Димитров Ковачев от село Са-
товча с парично подпомагане в размер 
на 245,00 лева, Николай Николаев Ман-
дев от село Кочан с парична помощ в 
размер на 1000,00 лева, Любомир Сла-
вов Абланички от село Кочан с парична 
помощ в размер на 350,00 лева, Виктор 
Ибраимов Скалеков от село Кочан с па-
рично подпомагане в размер на 300,00 
лева и Ивет Рамзиева Тюфекчиева от 
село Кочан с парична помощ в размер 
на 400,00 лева, 
Към 31.12.2014 година в набирател-

ната сметка на Общински фонд „С един 
лев в помощ на болните деца от общи-
на Сатовча”  е налична сумата в размер 
на 18 053.62 лева.
С уважение, 
д-р АРБЕН МИМЕНОВ 
Кмет на община Сатовча и Предсе-

дател на Комисия към Общински фонд 
„С един лев в помощ на болните деца 
от Община Сатовча”



Въпрос: Собственик съм и управител на ЕООД 
съгласно ДУК. Мога ли да бъда командирован в 
чужбина за повече от 180 дни,т.е попадам ли в 
изключението на чл11 ал2 от Наредбата за коман-
дировки. Имали ограничение за мен във връзка с 
размера на дневните и квартирните по време на 
командировката?
Отговор: Вие можете да бъдете командирован 
в чужбина за повече от 180 дни при условие, че 
официално заемате длъжността „Ръководител на 
предприятие“ в командироващото предприятие по 
смисъла на Наредбата за служебните командировки 
и специализации в чужбина. В такъв случай Вие 
попадате в изключенията по Приложение № 1 на 
Наредбата. Във връзка с размера на дневните и квар-
тирните пари ръководителите на предприятия могат 
да определят размери, различни от определените в 
приложение № 2 на Наредбата, които не могат да 
бъдат по ниски от определените, нито да превишават 
двойния им размер.

Въпрос: Трябва да се явя за преосвидетелстване 
на ТЕЛК. Работила съм на трудов договор до 
20.05.2014г. , а сега съм самоосигуряващо се лице. 
Кой трябва да изготви производствената харак-
теристика, която се изисква от ТЕЛК?
Отговор: Съгласно чл. 36 от Правилника за устрой-
ството и организацията на работа на органите на ме-
дицинската експертиза и на регионалните картотеки 
на медицинските експертизи, за лицата по трудови и 
по служебни правоотношения към момента на осви-
детелстването осигурителите изготвят и предоставят 
на ТЕЛК (НЕЛК) производствена характеристика. 
Бланката на производствената характеристика се 
предоставя на осигурителя от ТЕЛК или от НЕЛК с 
писмо или от освидетелстваното лице. В конкретния 
случай, тъй като към момента на освидетелстването 
не сте в служебни или трудови правоотношения, 
няма да представяте нова производствена характе-
ристика. Доколкото става дума за преосвидетелства-
не, такава вече има в медицинското Ви експертно 
досие, съхранявано в регионалната картотека по 
постоянния Ви адрес.

Въпрос: При изготвяне на заповед за работа в 
неделя следва ли в заповедта да бъдат включени 
работници, които работят на сумирано изчис-
ляване на работното време по график, или само 
работници на по дневно изчисляване, за които 
работата ще бъде извънреден труд?
Отговор: Съгласно чл. 143, ал.1 и ал.2 от Кодекса на 
труда /КТ/, извънреден е трудът, който се полага по 
разпореждане или със знанието и без противопоста-
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10% ДАНЪК ПЕНСИЯ
Въвеждане на данък върху пенсиите от 10% предлагат 

от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). 
Идеята е хората, които са се пенсионирали, но про-

дължават да работят, да плащат данък върху общия 
размер на доходите си. Сега с налог се облагат само 
заплатите на все още трудещите се пенсионери. Според 
становището на НОИ освен България в ЕС има едва още 
три страни – Литва, Словения и Унгария, в които няма 
данък върху пенсиите.
От бизнеса предлагат работещите пенсионери да имат 

избор и вместо данък „пенсия” да решат какво искат да 
получават - заплата или пари за старини
От АИКБ са заявили, че в много страни в Европа 

пенсионерите, които продължават да се трудят, не по-
лучават едновременно пълна пенсия и заплата. 
Повечето работодателски организации не са съгласни 

с предложението на МТСП най-високият осигурителен 
доход да се обвърже с минималната заплата. Бизнесът 
предлага най-високата сума, върху която могат да се 
осигуряват работещите, да се определя според средния 
за страната осигурителен доход. От КНСБ пък предлагат 
максималният осигурителен праг да е 10 пъти по-висок 
от минималния. 
Синдикатите настояват и за възможността хората сами 

да решават дали при изчислението на пенсиите им да се 
взимат предвид 3 години преди 1997 година. Разчети на 
НОИ показват, че ако този период не бъде взет при из-
числяването на пенсиите всеки трети нов пенсионер ще 
получава по-висока сума. От профсъюза настояват още 
през 2017 година тежестта на една година осигурителен 
стаж, нужна при определяне на размера на пенсията, да 
се увеличи от 1,1% на 1,2%, както и от 2020 година до 
2035 година тежестта да продължи да нараства с 0,5%, 
което да доведе до ръст на парите за старини. 
Данни на НОИ показват, че за увеличението за 2017 

година на института ще са нужни още 16,5 млн. лв. при 
условие, че е само за новоотпуснатите пенсии. Ако се 
приложи за всички пари за старини, сумата ще набъбне 
до 760 млн. лв. 
МТСП предлага още вноската в частните фондове за 

втора пенсия да не се увеличава от 5% на 7%. За сметка 
на това от догодина трябвало да започне плавен ръст на 
осигуровките за пенсия и срещу безработица, съответно 
с 0,5% и 0,2%. 

БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ, НЯМАТЕ ПРАВО НА СУБСИДИИ
Стопаните, които не са регистрирани по Наредба 3 на 

МЗХ като земеделски производители, няма да имат право 
да кандидатстват за директни плащания или т.нар. евро-
пейски субсидии. 

„Бъдете така добри, имате още време, отидете в съот-
ветната общинска служба, подайте си документите и се 
регистрирайте като Земеделски производител, за да си 
вземете зеленото картонче“. Разходите за осигуровки на 
година са около 1000 лв., като пенсионерите не заплащат 
осигуровки за пенсия, а само здравни.
Второто важно условия за директните плащания е 

правното основание за земята. Това означава, ако земята е 
собствена да се представи нотариален акт за собственост, 
ако е наследствена да се представи удостоверение за на-
следници или ако е под наем да се представи договор за 
наем.  Така в случай, че има презастъпване, службите ще 
си направят съответните проверки“.

ЕЛЕКТРОННАТА ЗДРАВНА КАРТА
ВЛИЗА ДО 6 МЕСЕЦА 

В рамките на 6 месеца трябва 
да бъде въведена електронната 
здравна карта и след това тя 
трябва да бъде адаптирана към 
електронното здравеопазване в 
Европа
Необходимо е да се промени 

Законът на личните данни, като 
е нужно да влязат точни текстове 
кой има достъп до данните от електронна здравна карта 
на пациента. „Всеки трябва да има достъп до алергиите 
на човека, например. Има един минимален пакет, който е 
ясен и всеки лекар трябва да има достъп до него“.
Електронно здравеопазване може да има само, ако има 

законодателни рамки за приложението му и увери, че 
усилията на здравната комисия са изцяло в тази посока.
Според него някои от подводните камъни, които същест-

вуват, са свързани със защитата на личните данни и Закона 
за достъп до информация. 

  ОСТАВА ТАКСАТА ЗА ПОВТОРНО ПУСКАНЕ НА ТОКА 
Гражданите, пропуснали да си покрият сметката 

за ток, ще продължават да  плащат такса за повторно 
пускане на електричеството. Това реши ресорната 
парламентарна комисия на второ четене на промените 
в Закона за енергетиката.
Мотивите на народните представители да оставят 

таксата за повторно включване е, че ако тя бъде 
премахната разходите на ЕРП – тата за пускането на 
електроенергията ще се разпределя  върху всички 
потребители. Така ще пострадат и изрядните клиенти.  
Комисията одобри предложението електроразпре-

делителните дружества да бъдат задължени да уведо-
мяват  абонатите си, ако  отчетената консумация на 
ток за шестмесечието е по-висока с 50 процента от 
потребеното за същия период на предишната година. 
Също така с измененията ще се даде право на кли-

ентите да искат  от  ЕРП- та проверка на електроме-
рите. Ако  бъде установено, че е отчетено по – голямо 
количество енергия от реално потребената, разходите 
ще се поемат  от дружествата. 
Ако се докаже обаче , че уредът е изправен, провер-

ката ще се заплаща от потребителите. 

* До 25-о число на месеца, следващ първия месец 
от периода, за който са внесени осигурителните внос-
ки, лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 7 от Коде-
кса за социално осигуряване, и чл. 17 от Наредбата 
за обществено осигуряване на самоосигуряващите 
се лица, българските граждани на работа в чужби-
на и морските лица, внесли авансово осигурителни 
вноски за здравно осигуряване, фонд „Пенсии“; фонд 
„Пенсии“ и универсален пенсионен фонд за опреде-
лени от тях периоди през календарната година, могат 
да подават данни за осигуряването с декларация об-
разец № 5.
Лицата, които внасят осигурителни вноски по чл. 9а 

от Кодекса за социално осигуряване, преди заплаща-
не на вноските подават в компетентната териториална 
дирекция на Националната агенция за приходите де-
кларация образец № 8, съгласно приложение № 8 към 
чл. 2, ал 4 от Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. 
Лицата, които еднократно заплащат сума в размер 

на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване 
на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, 
ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, преди вна-
сяне на вноските за здравно осигуряване подават в 
компетентната териториална дирекция на Национал-
ната агенция за приходите декларация образец № 9, 
съгласно приложение № 9 към чл. 2, ал 5 от Наредба 
№ Н – 8 от 29 Декември 2005  г.
Осигурителите и самоосигуряващите се лица, с 

изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за 
здравното осигуряване, които внасят задължителни 
осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 
1 януари 2005 г., подават в компетентната ТД на НАП 
преди внасянето на вноските заявление съгласно при-
ложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от  Наредбата за реда за 
внасяне и разпределяне на задължителните осигури-
телни вноски и вноските за фонд „Гарантирани взе-
мания на работниците и служителите“. 
Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за соци-

ално осигуряване и/или по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и 
чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, при 
наличие на няколко публични задължения, могат да 
заявят кои задължения за задължителни осигурител-
ни вноски за държавното обществено осигуряване и/
или здравноосигурителни вноски погасяват, като пре-
ди внасянето на сумите подадат заявление, съгласно 
приложение № 10 към чл. 2а от Наредба № Н – 8 от 29 
Декември 2005  г. 
Осигурителите и самоосигуряващите се лица, кога-

то имат повече от едно задължение за допълнително 
задължително пенсионно осигуряване, на основание 
чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване мо-
гат да заявят кое от тях погасяват до започването на 
принудителното им събиране, като подадат в компе-
тентната ТД на НАП заявление съгласно приложение 
№ 2 към чл. 3, ал. 4 от  Наредбата за реда за внася-
не и разпределяне на задължителните осигурителни 
вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на 
работниците и служителите“. 
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До 25-ти февруари
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец януари за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания по тру-
дови правоотношения, направени през месец януари, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 февруари.

 3. Внасяне от работодателя по основното трудово 
правоотношение към 31 декември на предходната го-
дина на данъка, удържан при годишното облагане на 
доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 
49, ал. 5 от ЗДДФЛ. 
До 28-ми февруари 
ЗМДТ
Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от 

предприятия при промяна на отчетната стойност на 
недвижими имоти, настъпила към 31 декември  на 
предходната година. 
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вянето на работодателя или на съответния ръководител 
от работника или служителя извън установеното за 
него работно време. Извънредният труд е забранен. 
Извънреден труд се допуска по изключение в само в 
посочените в чл. 144 от КТ случаи. 
Съгласно чл. 142, ал. 2 от КТ работодателят може да 
установява сумирано изчисляване на работното време 
- седмично, месечно или за друг календарен период, 
който не може да бъде повече от 6 месеца. При устано-
вено от работодателя по реда на чл. 142, ал. 2 от КТ су-
мирано изчисляване на работното време, работодателят 
отчита работното време на конкретния работник или 
служител в края на отчетния период. Когато нормата 
работно време за същия период е превишена, ще бъде 
налице извънреден труд. При сумирано изчисляване 
на работното време и работа „по график“ обикновено 
работниците и служителите почиват в различни дни от 
седмицата, поради това и работата през дните събота 
и неделя, когато те са работните дни по графика, не е 
извънреден труд. Предвид горното мнението ни е, че 
работниците, които работят по график, не следва да 
бъдат включени в посочената в запитването заповед.

НАП НАПОМНЯ, ЧЕ ПОЛУЧЕНИТЕ И ДАДЕНИТЕ 
ЗАЕМИ ТРЯБВА ДА СЕ ДЕКЛАРИРАТ 

От НАП напомнят, че физическите лица трябва за-
дължително да декларират получените парични заеми 
в годишната данъчна декларация за 2014 г., ако тези 
заеми надвишават определена сума от 10 хил.
Изискването обаче не задължава гражданите да 

декларират банковите си кредити, уточняват от Аген-
цията.
Физиче ските 

лица  трябва  да 
попълнят подо-
ходна декларация, 
ако през 2014 г. са 
получили парични 
заеми, чийто общ 
размер надхвърля 
10 хил. и към 31 
декември 2014 г. 
част от тях са непогасени. На обявяване пред НАП 
подлежат и всички непогасени остатъци по заеми в 
периода от 2009 г. до 2014 г., ако общият размер на 
остатъците към 31 декември 2014 г. е над 40 хил. лв.
Пред НАП физическите лица трябва да обявят не 

само получените заеми, но и предоставените такива. 
В декларацията за доходите, която се подава до 30 ап-
рил тази година, се посочват предоставените парични 
заеми през 2014 г., ако общият им размер надхвърля 10 
хил. лв. и към края на годината част от тях са непогасе-
ни. Заемите, които са предоставени през предходните 
пет години, също трябва да се декларират, ако общият 
размер на остатъците към 31 декември 2014 г. е над 
40 хил. лв.
Получените или предоставените парични заеми тази 

година се декларират в отделно приложение – Прило-
жение № 11, което е неразделна част от образеца на 
годишната декларация за облагане на доходите на фи-
зическите лица. Годишната данъчна декларация може 
да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП - www.
nap.bg. Формулярите се подават до 30 април 2015 г., 
като декларираният данък за довнасяне по деклараци-
ята трябва да бъде внесен в същия срок.
Повече информация, както и помощ при попълване 

на данъчните декларации клиентите на НАП могат да 
получат на информационния телефон 0700 18 700 на 
цената на един разговор.



ЧЕРВЕН ЛУК СРЕЩУ
ГРИП И ИНФАРКТ

Вижте ползите от червения кромид лук, който все 
още е на второ място след белия си събрат в природна-
та аптека, макар че последните научни изследвания го 
нареждат пред него.
Доказано е, че червеният лук съдържа етерични мас-

ла и органични киселини, които имат благотворно вли-
яние върху организма. С по-мек вкус от белия кромид 
лук, той се приема по-лесно в суров вид и е безценен за 

салати и сандвичи.
Наред с благоприятния 

ефект върху храносмила-
нето: увеличава апетита, 
повишава отделянето на 
стомашни сокове и подо-
брява усвояването на по-
гълнатата храна, се предпо-
лага, че има противораково 
действие,пази от простуда и 

грип, кашлица, бронхит и сърдечни заболявания, поле-
зен е за зъбите и венците.
Най-новите изследвания за червения лук
• Червеният лук предотвратява развитието на сърдеч-

носъдови заболявания
Резултатите от проучване, проведено под ръковод-

ството на д-р Зен Ю Чен от университета в Хонконг, 
показват, че този червен зеленчук, често използван в 
средиземноморската и индийската кухня, помага за 
премахването на лошия холестерол, което предпазва от 
сърдечни удари и инсулти. В същото време червеният 
лук запазва нивото на добрия холестерол, който има 
защитен ефект върху сърцето и кръвоносните съдове. 
Учените направили експеримент с хамстери, хранени с 
продукти с високо съдържание на мазнини два месеца. 
На част от опитните животни бил даван и червен лук 
към храната. След края на периода било установено, че 
при хамстерите, които са получавали червен лук, ниво-
то на лошия холестерол, т.е. липопротеините с ниска 
плътност (LDL), е спаднало средно с 20 на сто. Но в 
същото време не е отчетено намаление на нивата на т. 
нар. добър холестерол.

• Червеният лук подпомага паметта и повишава поло-
жителните емоции
Японски учени направили това откритие за ползите 

от хапването на червен лук. Известно е, че в лука се 
съдържат лесноусвояеми от организма съединения на 
сярата (те придават и специфичния му мирис). Попа-
дайки с кръвта в мозъка, тези съединения подмладяват 
клетките му и стимулират тяхната работа. Това съ-
действа за възстановяване на човешката памет и пови-
шава възприемчивостта към положителни емоции.

•Червеният лук пази от сенна хрема
До този извод стигнали холандски изследователи. 

Според тях противоалергичният ефект на червения лук 
се дължи на съдържащия се в него кеврцептин - естест-
вен антихистамин и противовъзпалително средство. 
Специалисти твърдят, че лукът съдържа 3 пъти по-ви-
соко количество от веществото в сравнение с къдраво-
то зеле и 10 пъти повече от броколито.
Рецепти от народната медицина, подкрепени от 

учените:
• Специалистите съветват да се приема редовно каша 

от настърган червен кромид лук и мед в съотношение 
1:1 особено от хора, които са предразположени към 
атеросклероза. Профилактичната доза е по 1 ч. л. 3-4 
пъти дневно, а за лечение - по 1 с. л. 2-3 пъти дневно.

• Същата лучено-медна кашица може да се ползва 
при дерматологични проблеми - лечение на пъпки, за-
щото сяросъдържащите вещества подпомагат тяхното 
премахване.

• За профилактика на грипа се препоръчват инха-
лации с червен лук. Процедурата се прави няколко 
пъти дневно, като се вдишват изпаренията на прясно 
настърган лук.

ЗА КОЛКО ДНИ СА ГОТОВИ РАЗСАДИТЕ
За да сте максимално прецизни, преди да започнете 

със сеитбата на разсадите, трябва да си припомните кой 
разсад за колко дни става готов.
Ориентировъчно разсадите стават за:
70-80 дни са необходими за пипер;
60-70 дни трябват на доматите;
30-40 дни стигат за различните видо-

ве зеле;
25-30 дни са достатъчни за краставиците.
Срокът на засаждане е доста различен
За да сте максимално точни по отноше-

ние на засаждането на растенията в градината, трябва 
да вземете под внимание някои фактори.
Кога преминава опасността от последните късни про-

летни слани в района. Тези данни са натрупани в продъл-
жение на години, но се знаят от по-опитните градинари.
Не само въздухът, но и почвата трябва да се е затоп-

лила трайно. Това ще позволи на младите растения да 
се прихванат по-бързо и да продължат да се развиват 
безпроблемно.
Въпреки района всяка градина е много специфична. 

Така например градинарят трябва да знае дали мястото 
се затопля бързо, защитено ли е от опасни ветрове и т.н.
Не на последно място любителите трябва да по-

знават изискванията на отделните култури към ус-
ловията на засаждане.

СЪВЕТИ ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА КОСАТА
Подобно на красивите букли, правата коса също има 

своя чар. Понякога обаче просто не може да постигне-
те тази гладкост, която наблюдавате при моделите по 
време на ревюта и при звездите на червения килим. 
Вижте полезни съвети за изправяне на косата.
Какво трябва да знаете за правата коса?
Дългата, лъскава и гладка коса е идеалната прическа 

за всеки повод. Независимо дали се подготвяте за ра-
бота, отивате на среща или сте канени на официално 
събитие, тя отива на всичко и не се нуждае от допъл-
нителни аксесоари. Факт е обаче, че не всяка коса се 
поддава толкова лесно на изправяне, също както някои 
кои отказват да бъдат къдрени.
Важно е косата да бъде здрава, преди да започнете 

процедурата по изправяне. За целта трябва да използ-
вате повече маски за хидратиране и подхранване на 
косата, за да може да избегнете изсушаването и ув-
реждането на косъма. Освен това е хубаво да разре-
свате косата си само с дървен гребен или четка – при 
пластмасовите косъмът се наелектризира и краищата 
се заплитат.
Малко хора знаят също, че когато косата е права, 

тогава коковете стават по-прибрани и красиви – дори 
обикновения балетен кок.
От значение е и каква козметика използвате. Шам-

поанът и балсамът трябва да са за гладка и лъскава 
грива. Ако използвате стандартна серия, тогава по-ве-
роятно е косата да има повече обем и да се радва на 
леки вълни. Подхранващ серум, спрей против нагря-
ване и увреждане също са сред задължителните про-
дукти за изправяне на косата.
Изправяне на косата с преса
Това е може би най-попу-

лярният метод за изправяне 
на косата през последните го-
дини, въпреки, че официално 
пресата за коса навлиза във 
фризьорските салони още през 
80-те. Важно е пресата винаги 
да е добре загряла и да е дос-
тигнала желаната температу-
ра. Ако започнете да изправяте 
косата с по-слабо нагрята преса, тя няма да може да 
изправи косъма и ще се наложи да повтаряте, като по 
този начин горите косата двойно.
Важно е също косата да бъде предварително добре 

разресана и да е напълно суха. Ако изправяте влаж-
на коса с преса, горите косъма и скоро след като сте 
я изправили, тя отново бухва. Винаги разделяйте ко-
сата на малки секции, преди да я изправите. Колкото 
по-плътни кичури захващате, толкова по-трудно става 
изправянето.
Не използвайте пресата всеки ден, ако не искате да 

увредите косата си.
Изправяне на косата със сешоар
Вторият по популярност метод за изправяне на ко-

сата. Тук е важно да работите правилно със сешоара 
– той трябва да е под ъгъл, за да не гори косата. Освен 
това използвайте правоъгълна дървена четка вместо 
кръгла, ако искате да постигнете максимален ефект. 
Задължително напръскайте косата със серум против 
нагряване на косъма, преди да започнете процедурата. 
Правилото за малките кичури важи и тук. Важно е да 
се отбележи, че накрая е добре да използвате студена-
та струя, за да стилизирате 
Изправяне на косата с природни средства
Природата също предлага някои продукти, които да 

помогнат на косата ви да стои по-права от обикнове-
ното. Правете си два пъти седмично масла от кокосово 
мляко и лимонов сок. Маска от 1ч.ч. Кисело мляко, 
2с.л. мед и 3-4 намачкани ягоди също има такова въз-
действие върху косъма, само че трябва да стоите поне 
час и половина с нея. Може да изберете по-краткия 
вариант – маска от 2 яйца и 1-2с.л. зехтин. С нея сто-
ите около 45мин. Маски с алое вера, банан, продукти 
с рициново масло или сок от целина също помагат за 
изправяне на косата.
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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.

Гинко билоба 
Гинко билобата се използва при:
Глаукома, Като антиоксидант, Главоболие, Екземи, 

Световъртеж, Шум в ушите, Подобряване на памет-
та, Старческа деменция, Алцхаймер, За намалява-
не на холестерола в 
кръвта, За подобрява-
не функционирането 
на централната нерв-
на система, Засилва 
кръвообращението, 
Сърдечна аритмия, 
Импотентност, Пери-
ферни съдови смуще-
ния, Умора, апатия, 
депресия, Алергични възпаления и астма
Гинко Билоба е лечебно дърво, достигащо до 30 

метра. Лечебното дърво Гинко Билоба е най-старият 
известен дървесен вид – възрастта му е на над 200 
млн. години.
Използвани части Гинко Билоба:
Използват се изсушените листа от Гинко билобата
Съставки:
Флавонови гликозиди, биофлавони, лактони, си-

тостерин, антоциани, витамини Р, С и др.
Действие и приложение:
Гинко Билоба разширява кръвоносните съдове и 

повишават скоростта на обходния кръвен поток и 
нивото на кислорода в мозъка и в останалите органи 
на тялото. Това повлиява положително на кръво-
снабдяването - отслабване на паметта, старческа 
деменция, Алцхаймер, шум в ушите, световъртеж, 
главоболие, сърдечна аритмия, импотентност, гла-
укома, екзема, периферни съдови смущения. Гинко 
Билоба премахва умората, апатията, депресията, 
като повишава синтеза на АТФ в организма, който 
осигурява енергията за мускулните съкращения. 
Гинколидите облекчават алергични възпаления и 
астма.
Начин на Употреба:
Прави се запарка от листата на Гинко Билоба.
Взимат се 5-6 броя листа на Гинко Билобата, слагат 

се да киснат около 1 час в 300 г. гореща вода. Прецеж-
да се и се пие 3 пъти дневно по 100 г. преди ядене.
Къде се среща Гинко Билоба?
Сега Гинко Билоба се отглежда по целия свят по 

паркове и градини.Гинко Билобае добре приспосо-
бимо дърво, което издържа на замърсените градски 
условия, което прави още по-чуден факта, че преди 
няколко милиона години то е било на път да из-
чезне. Едва няколко дървета Гинко Билоба са сред 
единствените живи оцелели от бомбардировките 
над Хирошима.

СПЕЦИАЛНИ ПЪРЖЕНИ ФИЛИЙКИ
Продукти:
- 12 филии хляб
 -250 мл. прясно мляко
- 2 яйца
- 1 щип. канела
- 100 мл. олио
Приготвяне:
В дълбока чиния се раз-

биват с вилица суровите 
яйца (2 бр). В тях се добавя 
и смляната канела (1 щип.).
В друга дълбока чиния 

се изсипва прясното мляко (250 мл.).
Филиите хляб (12 филии) се изрязват, така че ко-

ричката им да се отстрани. След това последователно 
се потапят първо в прясното мляко, докато се напоят, 
но без да станат твърде меки, след което се потапят 
в яйцата.
Важно е да се напоят и от двете страни.
Пържат се в предварително сгорещено олио (100 

мл.) до златисто, като е необходимо да се изпържат и 
от двете страни. Сервират се топли за закуска.
По желание се поднасят с течен мед.

Краят на работния ден в голяма търговска банка. 
Чистачката плахо чука на вратата на директора: 

- Господин директор, искам да ви помоля, ако е 
възможно, да ми оставите ключа от трезора. 

- Лельо Иванке, ти нещо не си добре! Как така 
ще ти оставя ключа от трезора?! Та там са най-
ценните ми документи. 

- Ами, добре. Щом не може – не може. Обаче да 
знаете, че вече ми писна да отключвам с кламер, 
за да измия пода вътре…  

Старшината :
   - Защо минахте на червено?
Пияният шофьор :
    - Защото от бялото получавам киселини.


