
С организирани тържества в учебните 
и учебно възпитателните заведения на 
територията на общината  в последният 
работен ден - 6-ти март се отбеляза де-
нят на мама, денят на жената. Поднасяха 
се цветя в знак на обич и признателност 
към пазителката на семейното огнище, 
към нежната половинка, към приятел-
ката, към любимата. В знак на уваже-
ние и признателност, ученици и деца 
подаряваха цветя на своите учителки. В 
детските градини и ясли тържествата за 
Денят на мама продължиха почти през 
целия ден. С помощта на своите учител-
ки малчуганите старателно се бяха под-
готвили, за да се представят пред своите 
родители. Пяха се песнички, рецитираха 

се стихове, посветени на всеотдайността 
на майката, на нейния неспирен труд към 
рожбите си, на безсънните нощи, в които 
е бдяла неотлъчно над тях, на усмивката 
и топлината в сърцето й. Децата произ-
насяха радостно своите благодарствени 
слова, рецитираха „Благодаря ти, мамо”, 
„За тебе, майчице, любима” и още много 
други, муза за които са нашите безценни 
майки. 
Художествено-музикалните тържества, 

подготвени от възпитателите в градини-
те и яслите, зарадваха както поканените 
майки, така и децата, които получиха ис-
крена благодарност от всички за неумор-
ният си труд да ни правят щастливи и в 
празник, и в делник.

9 - 15 март  2015 г., година (XI), 10 /490/

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 9-ти до 13ти февруари, 2015г. уче-
ниците Найле Кескинева, Алекс Моллов, 
Мартин Мандев и Ибрахим Спахиев и 
учителите Гълъб Чаушев, Емилия Гулева 
и Ирина Катучева имахме възможността 
да посетим град Априлия в Италия на 
работна среща по проект „Традиционни 
професии и придобиване на умения за 
нова работа“ по секторна програма „Ко-
менски“. 
Първият ден премина в пътуване, вечер-

та към 9 часа учениците ни бяха  настане-
ни по домовете на своите приятели от град 
Априлия. Същинската работа по проекта 
започна на следващия ден с една наистина 
интересна и наситена програма. Сутринта 
започна с официално посрещане в залата 
на общината, където бяхме приветствани 
лично от кмета на общината, главния 
секретар и директорката на училището-
домакин. Госпожа Ада Сегуно изнесе 
презентация върху проекта и дейностите 
досега. Топло и сърдечно слово изнесе и 
кметът на  общината. Присъстваха много 
ученици и учители. Следващата среща 
беше в училището-домакин „Карло и 
Нело Розели“. Разгледахме училището и 
след това от екипите на Франция, Бълга-
рия и Гърция бяха представени презен-
тации върху професионалното обучение 
в съответните страни. Наш представител 
в тази дейност бе г-н Гълъб Чаушев, 
директор на училището ни. Последва 
интерактивно обучение- семинар върху 
това как да бъдем по-мотивирани при 

търсенето но нова работа и изграждането 
на собственото ни бъдеще, изнесено от 
специалист- обучител. След обяда екипи-
те от отделните страни бяха разпределени 
в 3 отбора и посетихме 3 предприятия, 
където основната ни задача беше всеки 
екип да се яви на истинско интервю за ра-
бота. Ние бяхме във авиационна фабрика 
за високотехнологични продукти. И тук 
бяхме сърдечно посрещнати и запознати 
с производствената дейност. Дойде време 
и за най-интересната част-интервюто за 
работа. За да бъдем максимално близо 
до действителността, бяхме изготвили 
автобиографии, подходящи за млади 
специалисти с добро образование и малък 
професионален опит. Наш представител 
беше ученикът от XI клас Алекс Моллов. 
Неговото представяне беше повече от 
успешно. Умелото задаване на въпроси 
и ръководене на интервюто от страна 
на интервюиращия даде възможност на 
нашия ученик да изтъкне най-силните 
страни на характера си, да представи 
себе си в отлична светлина и да се пока-
же като целеустремен и мотивиран млад 
човек. Дори установихме какви лидерски 
качества има, въпреки уменията му за 
работа в екип. Ученикът се представи 
като младеж с отлични перспективи за 
успешно бъдеще.
През целия следващ ден се потопихме 

в невероятната атмосфера на вечния 
град Рим. Рим се слави с паметниците от 
древността и тълпите туристи, желаещи 

да разглеждат тези забележителности.
Много са забележителностите, които ус-
пяхме да разгледаме- Колизеума, Пиаца 
ди Спаня, Фонтана ди Треви, Римския 
форум, Площад Навона, Пантеонът, 
Президентството, Палацо Венеция, 
Монумента на Виктор Емануел Втори, 
Базиликата  „Свети Петър“… Възхити-
хме се на безброй красоти и останки от 
славно минало. Въпреки че беше средата 
на седмицата, по улиците имаше хиляди 
туристи и оживлението беше навсякъде. 

12 февруари беше ден на запознаване с 
историята на този край и ден за прощаване 
с нашите домакини. Районът е един от 
най-плодородните в Италия, но държавата 
години наред, още след Първата световна 
война, е полагала грижи за него, тъй като 
е имало проблеми с отводняването на 
земеделската земя. За да засели района, 
правителството построило къщи и дало 
земята безвъзмездно на хората и днес 
вече областта процъфтява. През този 

ден разгледахме крепостите Сермонета 
и Кори, проведохме и  работна среща на 
координаторите по проекта, а вечерта на 
мило празненство си взехме довиждане с 
нашите домакини, като им благодарихме 
за топлото и внимателно отношение и 
грижите за нас.
В заключение бихме споделили наши-

те наблюдения върху учениците ни. И 
четиримата са ученолюбиви и активно 
се включват в живота на училището. 
Голяма радост е за нас фактът, че сред 
европейските си приятели те са спокойни 
и уверени, общуват отлично на английски 
език и се справят сами с ежедневните 
проблеми. Тъй като това е вече втори 
проект, може да се каже, че една част от 
усилията ни, свързани със свободното об-
щуване на чужд език, вече дават плодове 
и сме допринесли за успешното бъдеще 
на учениците ни.
От екипа по проекта-СОУ „Христо 

Смирненски“-с.Кочан

О 9 13 ф 2015 б

Ученици  и  учители  от  СОУ  „Христо 
Смирненски“- с. Кочан  на  работна 

среща  в  Италия  по  проект  „Коменски“

б
ДЕНЯТ  НА  МАМА

ШАХМАТЕН ТУРНИР В СЕЛО КОЧАН
Община Сатовча под патронажа на 

кмета д-р Арбен Мименов съвместно със 
спортно сдружение  Регионален шахматен 
клуб „Места” – гр. Гоце Делчев органи-
зираха закрит индивидуален турнир по 
шахмат в село Кочан, което се проведе на 
1 март 2015г.  Турнира беше 
спонсориран и от общински 
съветник и бизнесмен Хрис-
то Заимов от село Кочан. 
Играта се проведе по швей-
царската система в 7 кръга.
Състезателите участващи 

в турнира бяха от 13 населе-
ни места от Гоцеделчевски 
регион, от град Девин и село 
Змеица, община Доспат.
Турнира бе открит от кмета 

на община Сатовча д-р Арбен Мименов, кой-
то връчи и наградите на победителите. Кме-
та на общината поздрави всички участници 
като им пожела честна и оспорвана борба, 
изрази своето задоволство от големият ин-
терес и пожела следващата година отново 
да се съберат на такъв турнир. Турнира 
предизвика голям интерес и емоции сред 

любителите на най-древната игра в региона.
При малките шахматисти се включи 

републиканската  шампионка  до  14г . 
осмокласничката Стелияна Брезалиева 
от град Девин, която се наложи убеди-
телно с пълен актив от точки 7 и оглави 

класирането, пред Гергана 
Атанасова  с  5.56 точки  – 
осмокласничката от Гърмен.
При най-малките – 10 го-

дини се наложи дебютанта 
Джаит Качанов V клас село 
Сатовча – 5 точки
До 12 години Ивана Динева 

– 5 точки от I основно училище  
град Гоце Делчев
До 14 години Георги Па-

парков – 5 точки от II основно 
училище град Гоце Делчев
До 18 години Стелияна Брезалиева – 7 

точки от град Девин. 
При мъжете на 1-во място се класира 

Димитър Бозов – граничен полоцай от град 
Хаджидимово

2. Симеон Колев
3. Ангел Попов



когато започваме да учим фигурите кръг и окръжност. Числото Пи – математическа 
константа, която изразява отношението на дължината на окръжността към дължината 
на диаметъра й. В цифрово изразяване Пи започва като 3.141592 … и има безкрайно 
математическо очакване.

15 Март 2015г., Неделя,
• Ден на здравния инспектор  
Всяка година от 1997 г. насам на 15 март се отбелязва като Ден 

на здравния инспектор. На този ден през 1967 г. с Постановление 
на Министерски съвет е разкрита специалността „санитарен ин-
спектор”.
Завършилите специалисти получават диплома за висше образо-

вание с образователно-квалификационна степен „професионален 
бакалавър по специалност инспектор по обществено здраве“.

• Световен ден на потребителя 
За първи път празникът е отбелязан на 15 март 1983 г. и оттогава става важна дата за 

потребителските организации в цял свят. Две години по-късно, на 9 април 1985 година, 
общото събрание на Организацията на обединените нации одобрява идеята той да стане 
Световен ден за защита на потребителите. В България се чества от 1991 г.

• Международен ден срещу полицейската бруталност
За пръв път денят е отбелязан през 1997 г., като инициативата е на хора, пострадали 

от полицейско насилие в Монреал, Канада, и Швейцария.
Денят се свързва с предполагаем инцидент, при който две деца - на възраст между 11 

и 12 години, са били бити до смърт от швейцарската полиция.

ЧЕШКИ ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ    
Краен срок: 31 март 2015 г.
Министерство на образованието, младежта и 

спорта на Чешката република ежегодно предлага 
стипендии за чуждестранни граждани. Стипендии 
от този тип са предназначени за студенти или завър-
шили студенти и Ph.D. кандидати (по изключение и 
за университетските учени / преподаватели), които 
желаят да постигнат по-задълбочено проучване или 
изследване в една от чешките държавни институ-
ции на висшето образование. Дължината на учеб-
ния престой обикновено варира от 2 до 10 месеца.
България е избираема страна само по отношение на преподаватели.

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

9 Март 2015г., Понеделник,  
• Свети Четиридесет мъченици Севастийски 
Имен ден празнуват: Младен, Младенкa.
Православната църква определя този ден като празник на 

четиридесетте войника от арменския полк в гр. Севастия, 
които след жестоки мъчения загиват за своята вяра по време 
на преследванията на християните от имп. Лициний ( IV в.). 
Според старата християнска житиейна митология, светите 40 
мъченици са били римски войници, които тайно изповядвали християнството. 
Техният полк е бил разположен в малоазиатския град Севастия. След като 
биват разкрити са подложени на жестоки мъчения. Загиват 40 войни. Това 
става през 320г.от н.е. Няколко години преди официалното признаване на 
християнството и края на гоненията на ранните християни. Православната 
църква по-късно ги канонизира. В българските религиозни вярвания – пред-
ставата за 40-те светци войни се трансформира в младенци. Така сред старите 
българи празника е известен като младенци.
Празничната трапеза: Освен обредните хлябове, всяка 

стопанка сготвя и 40 червени чушки, които пълни с ориз 
или булгур и всеки гледа в този ден 40 неща да хапне - да 
е берекетлия годината.

• Международен ден на DJ-я
9 март е Международният ден на DJ-я. Отбелязва се 

от 2002 г. по инициатива на Световния ди-джей фонд и 
организацията “Нордоф Робинс мюзик терапи”, които 
използват музиката за лечение на деца и възрастни. На 
този ден по цял свят се провеждат благотворителни акции 
в помощ на детски организации.

10 Март 2015г., Вторник, Св. мъченица Галина
Имен ден празнуват всички, които носят името Галин, Галина, Галена, Галя 

и производните им.
Според народните вярвания, всеки който носи нейното име, ще бъде обичан.
Света мъченица Галина пострадала при управлението на император Деций 

Траян в Коринт.  Областният управител предприел гонения на християните, 
при което пострадали много мъже и жени, верни на Христовата вяра.

11 Март 2015г., Сряда,  Свети Софроний Врачански
• Ден на ракетните войски и артилерията на българската армия
Определен е за професионален празник на ракетните войски и артилерията 

със заповед на министъра на отбраната от 7 май 1992 г. Свързан е с участието 
на българската артилерия в решителната атака за превземането на Одринската 
крепост през Балканската война (1912 -1913).

12 Март 2015г., Четвъртък, Световен ден срещу цензурата в интернет
Събитието има за цел да покаже, че всяка цензура в свободното виртуално 

пространство е неприемлива и всеки има право на свободата да чете и пуб-
ликува това, което желае.

13 Март 2015г., Петък, Ден на Свети Никифор
На 13 март отбелязваме пренасянето на мощите на св. 

патриарх Никифор Цариградски. Св. Никифор бил възве-
ден за цариградски патриарх в 806 г., няколко години след 
като Седмият Вселенски събор осъдил иконоборческата 
ерес. Той с всички сили се борел против свободните нрави, 
които силно се били разпространили в столицата; стараел 
се да възстанови мира в църквата и да прекрати смутовете, 
появили се поради лъжеучения. Свети Никифор написал 
и научно-богословски трудове, в които защитавал право-

славната вяра. Написал и история на християнската църква.
14 Март 2015г., Събота,
• Световен ден на съня
Отбелязва се от 2008 г. през втория петък на м. март по 

инициатива на Световната асоциация за профилактика на 
съня с подкрепата на Световния фонд за психично здраве 
и на Световната здравна организация с цел да се намали 
влиянието на проблемите със съня върху обществото чрез 
по-добра превенция и управление на нарушенията на съня.
Според учените жените спят по 9 часа и 7 минути, а мъжете - минутка 

повече. Рекордьор по продължителност на съня е лъвът - спи по над 19 часа. 
Не падат по-долу и котките - спят по около 14 часа, предимно през деня. За 
мечките да не говорим - спят цяла зима.

• Международен ден на числото Пи
За първи път този ден се отбелязва през 1988 година в научно-популярният 

музей Експлораториум в Сан Франциско (San Francisco Exploratorium). Идеята 
за отбелязването на деня точно на 14 март дава физикът Лари Шоу. Любо-
питно съвпадение е, че на 14 март е и рождената дата на Алберт Айнщайн.
С това необичайно число ние се още в началните класове на училището, 
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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 КРАЛЯ, СЕМЕНАТА И СЪЗИДАТЕЛНОСТТА
Един велик крал имал трима сина и искал да избере един за свой наследник. Това 

било много трудно, защото и тримата били много разумни и много храбри. А пък били 
и близнаци – всички на една и съща възраст, така че било невъзможно да вземе решение. 
Посъветвал се кралят с великия мъдрец и той му подсказал какво да направи.
Кралят се върнал у дома и помолил да дойдат при него и тримата му синове. Дал на 

всеки по една торба със семена на цветя и им казал, че тръгва на поклонническо пътуване:
— То ще продължи няколко години — една, две, три, може и повече. И това е изпитание 

за вас. Тези семена ще ми ги върнете, когато се върна от пътуването си. Този, който ги 
запази най-добре, той ще стане мой наследник. И кралят потеглил на път.
Първият син си помислил: „Какво да правя със семената?“ Сложил ги в железен сейф 

– когато баща му се върне, те ще бъдат такива, каквито са били.
Вторият син си помислил: „Ако ги пазя така, както прави брат ми, те ще умрат. А 

мъртвите семена – изобщо не са семена“. Отишъл в магазина, продал ги и получил пари. 
При това си помислил: „Когато се върне баща ми, ще отида в магазина и ще купя нови 
семена, ще ги дам на баща ми по-добри, отколкото са били“.
А третият син отишъл в градината и пръснал семената навсякъде, където имало сво-

бодно място.
След три години, когато баща им се 

върнал, първият син отворил сейфа 
си. Семената били умрели и започна-
ли да вонят. Бащата казал: „Какво е 
това? Нима такива семена ти дадох?“ 
Те трябва да са способни да цъфнат 
с цветове и да миришат прекрасно, 
а тези семена вонят! Това не са моите семена!“ Синът му възразил, че това са същите 
семена, но бащата казал: „Ти си материалист“.
Вторият син се втурнал към магазина, купил семена, върнал се вкъщи и ги поднесъл 

на баща си. Но бащата казал: „Но тези не са същите. Ти мислиш по-добре, но все пак 
това не е качеството, което бих искал да видя в теб. Ти си психолог“.
Обърнал се към третия син с голяма надежда, но и страх едновременно. „Какво ли е 

направил той?“ А третият син повел баща си към градината, където навсякъде цъфтяли 
милиони цветя. И синът казал: „Това са онези семена, които ти ми даде. Щом узреят 
семената им, аз ще ги събера и ще ти ги върна. Бащата казал: „Ти си моят наследник. 
Ето така трябва да се постъпва със семената!“
Този, който трупа, не разбира живота, който пресмята също ще го изгуби. Само съ-

зидателният ум може да го разбере. В това е красотата на цветята – те не могат да се 
трупат и държат на склад. Те олицетворяват Бога – не е възможно да пестиш и трупаш.
Те символизират Любовта – а Любовта не може да се пази в склад.
Не е случайно това, че цветята са символ на Любовта през всички векове, във всички 

страни, във всякакви общности.
Любовта прилича на цветята – ако тя е разцъфнала в теб, ти трябва да я споделяш, да 

я даваш. И колкото повече я раздаваш, толкова повече тя ще расте в теб. Ако продължиш 
да даваш, ще дойде ден, когато ти ще станеш неизменен , безкраен източник на Любов.

В  А  Ж  Н  О
Във връзка с прилагането на схемите за директни плащания за кампания 2015 г. 

е важно да   се знае, че за прилаганите схеми за директни плащания по чл.38 “а”от 
ЗПЗП, а именно:

- Схема за единно плащане на площ/СЕПП
- Схема за преразпределително плащане
- Схема за плащане  за селскостопанските практики, които са благоприятни за 

климата и околната среда/Зелени директни плащания/       
- Схема за млади земеделски стопани 
-  Схема за обвързано с производството подпомагане
-  Схема за дребни земеделски стопани
-  Специално плащане за култура – памук,
Земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане за тях ко-

гато са регистрирани съгласно чл.7 от Закона за подпомагане на земеделските 
производители - като земеделски стопани и когато ползват на правно основание 
земеделските площи, които заявяват.
За целта е необходимо стопаните които ще подават заявления за подпома-

гане да се явят в ОСЗ за подоване на Анкетна карта и анкетен формуляр за 
регистрация като земеделски стопанин, както и за регистрацията на договори 
за правното основание, преди започването на кампанията за подаването на 
заявленията за директни плащания.



трудовия договор на това основание не е предвидено 
в чл. 333 от КТ, който урежда предварителната закрила 
при уволнение, поради което в случая разпоредбата на 
чл. 333, ал. 1, т. 3 от КТ е неприложима.

Въпрос: Работодателят няма задължение да съх-
ранява трудови книжки на служителите. Може ли 
обаче да откаже да ги съхранява? Може ли това да 
стане с вътрешна заповед? Има ли задължение рабо-
тодателят да предоставя на всеки новопостъпващ 
служител декларация за това дали лицето желае 
или не работодателят да съхранява трудовата му 
книжка?
Отговор: Съгласно чл. 348, ал. 3 от Кодекса на тру-
да, трудовата книжка се съхранява от работника или 
служителя, който е длъжен да я представя на рабо-
тодателя при поискване, както и за вписване на нови 
обстоятелства в нея. В чл. 1, ал. 2 от Наредбата за 
трудовата книжка и трудовия стаж е предвидено, че 
работодателят, след като вземе необходимите данни от 
трудовата книжка, я връща на работника или служи-
теля. Няма забрана трудовата книжка да се съхранява 
и от работодателя при писмено искане от работника/
служителя. В кодекса на труда, както и в посочената 
наредба не е предвидено задължение за работодателя 
по отношение на новопостъпващите работници/служи-
тели да попълват декларация относно съхраняването 
на трудовите книжки.

Въпроси: При придобиване право на пенсия имам 
9г. и 10м. стаж във фирмата, пенсионирах се 
и продължавам да работя. При напускане ще 
имам над 10 години, към коя дата се начислява 
обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ - датата на 
пенсиониране или датата на напускане?
Отговор: В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ 
е предвидено, че при прекратяване на трудовото 
правоотношение, след като работникът или слу-
жителят е придобил право на пенсия за осигури-
телен стаж и възраст, независимо от основанието 
за прекратяването, той има право на обезщетение 
от работодателя в размер на брутното му трудово 
възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил 
при същия работодател през последните 10 години 
от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на 
брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 
месеца. Обезщетението по тази алинея може да се 
изплаща само веднъж. Както е видно от разпоред-
бата, обезщетението се изплаща при прекратяване 
на трудовото правоотношение. 
Съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ, брутното трудово 
възнаграждение за определяне на обезщетенията по 
този раздел, в т.ч. и по чл. 222, ал. 3, е полученото 
от работника или служителя брутно трудово възна-
граждение за месеца, предхождащ месеца, в който 
е възникнало основанието за съответното обезще-
тение, или последното получено от работника или 
служителя месечно брутно трудово възнаграждение, 
доколкото друго не е предвидено.

Въпрос: Трябва ли да получа разрешение от Ди-
рекция Инспекция по труда за прекратяване на 
трудов договор на лице с експертно решение на 
ТЕЛК упражнило правото си на пенсия за оси-
гурителен стаж и възраст преди 2015 година и 
подписал нов трудов договор преди 2015 г. след 
пенсионирането си.
Отговор: Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от 
Кодекса на труда предвижда, че работодателят може 
да прекрати трудовия договор, като отправи писмено 
предизвестие до работника или служителя в срокове-
те по чл. 326, ал. 2 когато трудовото правоотношение 
е възникнало, след като работникът или служителят 
е придобил и упражнил правото си на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст. Прекратяването на 
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ПЕНСИИТЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ЧРЕЗ 
ЕЛЕКТРОНЕН КАРТОН

Изплащането и отчитането на пенсии в пощенските 
станции ще се извършва чрез електронен изплащателен 
картон. Това предвиждат одобрените от правителството 
промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
Кабинетът прие изменения в общо седем нормативни 

акта, свързани с промените в Кодекса за социално оси-
гуряване, които са в сила от 1 януари 2015 г.
Пенсионерите ще могат да получават пенсиите си от 

друга пощенска станция, различна от тази по постоянен 
или настоящ адрес на получателя. От 1 януари влязоха 
в сила и измененията на разпоредбите по отношение на 
условията за пенсиониране. 
Сред тях са спирането за една година на нарастването 

на възрастта за придобиване право на пенсия и пови-
шаването на изискуемия осигурителен стаж с 4 месеца, 
както и запазването на условията за пенсиониране на 
работещите при условията на първа и втора категория 
труд за 2015 г.
Отпада и задължението в 3-дневен срок осигурители-

те да изпращат в НОИ копия от първичните болнични 
листове за професионална болест. С измененията се 
включва и временната неработоспособност като ус-
ловие за признаването на професионалния характер 
на заболявания извън Списъка на професионалните 
болести, когато същите са причинени основно и пряко 
от трудовата дейност.
По електронен път ще се извършва и обменът на данни 

в НОИ от издадените болнични листове и решенията по 
обжалването им.
От 18 на 24 месеца е увеличен периодът за изчислява-

не на парични обезщетения при бременност, раждане и 
осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст.
Приета е промяна и в служебното преизчисляване 

на изплатените на осигурените лица през предходната 
година парични обезщетения и помощи. Това ще става 
до 30 юни на годината, следваща тази, за която се от-
насят, въз основа на данните от електронните регистри 
на Националната агенция за приходите и Националния 
осигурителен институт. 
Отмяната на разпоредбата, която предвиждаше, че 

при превод по лична банкова сметка банковите пре-
водни разноски са за сметка на лицето получател, е във 
връзка с предвиденото в Закона за платежните услуги и 
платежните системи изменение.
С промени в Наредбата за отпускане и изплащане на 

паричните обезщетения за безработица, в резултат на 
които ще се намали административната тежест за граж-
даните, отпада ограничението заявление за обезщетения 
за безработица да се подава в поделение на НОИ по 
постоянен или настоящ адрес. 
Няма да се подава и отделна декларация за банкова 

сметка, по която да се изплаща обезщетението за без-
работица, като декларирането на банковата сметка ще 
става в самото заявление за отпускане на обезщетението, 
предвиждат още измененията.
Промяна в Наредбата за елементите на възнаграж-

дението и за доходите, върху които се правят осигури-
телни вноски, се извършва във връзка с актуалната към 
момента редакция на Закона за 
Сметната палата относно стойността на представи-

телното облекло и предметните и паричните награди. 
Създава се нов текст за детайлизиране начина на при-
лагане на разпоредба на КСО за сумирано изчисляване 
на работното време.
Една от промените в Наредбата за общественото 

осигуряване на самоосигуряващите се лица, българ-
ските граждани на работа в чужбина и морските лица 
е, че окончателните осигурителни вноски ще се дължат 
върху годишния осигурителен доход в размера за фонд 
„Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване, но и за фонд „Общо заболяване и майчин-
ство“ за тези от тях, които са избрали да се осигуряват 
в този фонд.
Отменен е текстът, според който за осигурителен до-

ход на самоосигуряващо се лице, което е избрало да се 
осигурява и за общо заболяване и майчинство, се счита 
доходът, върху който авансово са внесени осигурителни 
вноски до 25-о число на месеца, следващ месеца, за 
който се отнасят. Отмяната е във връзка с постановено 
Решение на Върховния административен съд. 
Направени са промени и в съответните текстове, 

свързани с отмяната на разпоредбата от КСО, която 
уреждаше осигуряването на работниците и служители-
те, наети на работа при един работодател за не повече от 
5 работни дни (40 часа) през календарния месец.
Освен това, от 1 юли 2015 г. отпада издаването на оси-

гурителни книжки за всички категории осигурени лица. 
При отпускане на обезщетения, помощи и пенсии, 

осигурителният стаж, осигурителният доход и внесени-
те осигурителни вноски на лицата могат да се зачитат 
въз основа на данните от електронните регистри на 
НАП и НОИ. Отпадането на издаването и заверката 
на осигурителни книжки ще доведе до намаляване на 
административната тежест за лицата.

 
СХЕМА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ - 

КАКВИ ПЛОЩИ СА ДОПУСТИМИ?
СЕПП е основната схема за подпомагане с директни 

плащания. Подпомагането се базира на хектар допустима 
земеделска площ, върху която земеделският стопанин 
извършва земеделска дейност и която ползва на правно 
основание. 
Допустими за подпомагане са обработваеми земи, по-

стоянно затревени площи и трайни насаждения. 
На заявените за подпомагане площи трябва да се про-

извежда земеделска продукция, извършва паша или да 
се поддържат в състояние, което ги прави подходящи за 
обработване или паша. 
Земите под угар са допустими за подпомагане, когато 

върху тях е извършена най-малко една почвена обработ-
ка (изораване или дисковане) до 31 май на годината на 

до 25 март
> за лицата, които през месец Февруари 2015 г. са 

възстановени на работа по реда, определен в специ-
ални закони

> за лицата, чието уволнение от работа е обявено 
за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец 
Февруари 2015 г.

> за трудоустроените лица, на които през месец Фев-
руари 2015 г. се полага обезщетение, тъй като не им е 
предоставена подходяща работа. 

> за лицата, на които през  месец Февруари 2015 г.е 
изплатено обезщетение за оставане без работа.

> за самоосигуряващите се лица на авансово дължи-
мите месечни осигурителни вноски за месец Февру-
ари 2015 г. 

> за съпрузите на лицата, регистрирани като упраж-
няващи свободна професия и/или занаятчийска дей-
ност и на регистрираните земеделски производите-
ли и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие 
участват в упражняваната от тях трудова дейност за 
месец Февруари 2015 г .

> за лицата, които работят без трудови правоотно-
шения върху изплатените възнаграждения през месец 
Февруари 2015 г.

> за морските лица, за положения труд през месец 
Февруари 2015 г.

> за работещите в чужбина по трудови или служебни 
правоотношения с български осигурител, които под-
лежат на задължително осигуряване по българското 
законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се 
за месец Февруари 2015 г.

> за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 
за месец Февруари 2015 г.:

- лица, изпратени на работа в чужбина от български 
посредник;

- лица, работещи в международни органи или орга-
низации със съгласието на компетентните български 
държавни органи;

> за съпругите/съпрузите на дългосрочно команди-
ровани служители в дипломатически служби по вре-
ме на задграничния им мандат осигурителни вноски,, 
отнасящи се за месец Февруари 2015 г.
Внасяне на осигурителните вноски за задължително 

здравно осигуряване:
до 25 март
> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално 

осигуряване, върху получените, включително начис-
лените и неизплатените или върху неначислени през 
месец Февруари възнаграждения, които се отнасят за 
труд, положен през месец Февруари 2015 г.

> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване върху допълнителни доходи от трудо-
ва дейност (например допълнителни трудови възна-
граждения за постигнати резултати) начислени или 
изплатени след 25 Февруари 2015 г., отнасящи се за 
труд положен през месец Януари 2015 г. 

> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване върху допълнителни доходи от трудо-
ва дейност (например допълнителни трудови възна-
граждения за постигнати резултати) начислени или 
изплатени през месец Февруари 2015 г., отнасящи се 
за труд положен преди месец Януари 2015 г. 

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
МАРТ 2015 г.

До 15-ти март: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец февруари

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец февруари

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2015 г.

кандидатстване и максималната височина на тревостоя 
не надхвърля 0.5 м. 
Постоянно затревените площи са допустими за подпо-

магане, когато: 
• на тях има не повече от 100 броя дървета и/или храсти 

на хектар с височина над 0.5 м. (за клек и хвойна – незави-
симо от височината), които са с мозаечно разположение; 

• на тях има мозаечно разположени сгради, съоръжения, 
скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени, 
които заемат не повече от 10 % от общата площ на паси-
щето, след изключване на неподходящите за подпомагане 
площи; 

• постоянните или вре-
менни пасища се използ-
ват за паша на пасищни 
животни; 

• ливадите за косене се 
поддържат с максимален 
тревостой от 0.7 м. във 
всеки момент от годината; 

• на постоянно затревените площи, поддържани в със-
тояние, позволяващо извършване на паша или косене, е 
извършена най-малко една от следните дейности: подряз-
ване на тревата и/или премахване на плевели и храсти и/
или почистване и обработка с хербициди и в същото време 
максималният тревостой във всеки момент от годината не 
трябва да надхвърля 0.35 м. 
Трайните насаждения са допустими за подпомагане, 

когато: най-малко 70 % от растенията, включени в рефе-
рентния парцел, са живи (неизсъхнали); почвената по-
върхност се поддържа с подходящи обработки или косене 
според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, 
мулчирна или ливадно зачимяване). 
Плащанията по СЕПП се намаляват с 5 % за онази част 

от сумата, която надвишава левовата равностойност на 
150 000 евро, и със 100 % за сумите, които надвишават 
левовата равностойност на 300 000 евро за съответната 
година, като преди това се приспадат свързаните със 
селскостопанска дейност възнаграждения за труд, ко-
ито реално са изплатени от земеделските стопани през 
предходната година, включително данъците и вноските 
за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост. 

 Кандидатите, чиито прогнозен размер на подпомагане-
то надхвърля левовата равностойност на 150 000 евро, ще 
имат възможност да отбележат размера на изплатените от 
тях разходи за заплати в заявлението си за подпомагане. 
Държавен фонд „Земеделие“-РА осъществява контрол 

дали след 18 октомври 2011 г. земеделските стопани са 
разделили стопанството си единствено с цел да избегнат 
намалението на плащанията. Проверките включват ад-
министративен контрол на лични и географски данни за 
кандидатите в ИСАК. 
Изискване е допустимата площ в стопанството да е 

минимум 0.5 ха и с минимален размер на парцела от 0.1 ха.



ЧАЯТ - ВЪЛШЕБНАТА НАПИТКА
У нас и билковите цветчета и листенца, а в по-ново 

време и фабрично пакетираните билкови смеси, нарича-
ме „чай“. Сред масово познатите са чай от лайка, мента, 
мащерка, лавандула. Природата предлага изключително 
разнообразие от билки, които оказват различно благот-
ворно въздействие върху човешкия организъм. 
Истинският чай произлиза от чаеното растение 

„Camelia sinensis”. Той е съперник на кафето, заради ви-
сокото му съдържание на кофеин. Ароматният черен чай 
с мляко и захар може да бъде ефективен заместител на 
сутрешното кафе. Но, вечер не посягайте към него, за-
щото ще прогони съня ви.
Вълшебната напитка е ароматен коктейл от биологич-

но активни вещества. Чаят усилва метаболизма, затова 
присъства в много от диетите за отслабване. Пакетчета 
с чай, нанесени върху кожата, премахват бръчките и 
намаляват торбичките под очите. Различните видове и 
комбинации от чай могат да ви успокоят, други да ви 
тонизират.
Белият чай се получава от последните две листчета на 

клончето и неразпъпилото крайно листче. Белият чай не 
преминава процес на ферментация, т.е не се оставя дъл-
го време в съприкосновение с кислодора, за да не потъм-
нее. Белият е с най-ниско съдържание на кофеин. Анти-
оксидантите в него усилват метаболизма, което води до 
отслабване. Също така се свързват със свободните ради-
кали и намаляват стареенето на клетките, както намаля-
ва и риска от рак и сърдечно-съдови заболявания. Белият 
чай предпазва от кариес, тъй като е богат на флуор. 
До ден днешен в Китай се използва зелен чай за лече-

ние от главоболие до депресия. Зеленият чай е подхо-
дящ за превенция на артритни заболявания и намалена 
функция на имунната система. Макар зеленият чай да не 
увеличава бързо скоростта на метаболизма, екстрактите 
му съдържат полифеноли и кофеин, които стимулират 
окислението на мазнини. Той е силен антиоксидант и 
подмладява кожата. Регулира температурата, кръвната 
захар и храносмилането. Чаша зелен чай с мента преодо-
лява умората и освежава. 
Черният чай е също толкова полезен, колкото и зеле-

ният. Три чаши черен чай на ден увеличават концентра-
цията на флавоноиди в кръвта с 25%. Те могат да по-
нижат риска от сърдечно-съдови болести, а също така 
понижават нивото на холестерол с 11.1%. Черният чай 
спомага за метаболизма, за изгарянето на мазнини, а 
също така, поради съдържанието на флуорид, спомага 
за заздравяване на зъбите. Черен чай с гинко билоба ще 
повиши концентрацията и тонуса ви. 
Жълтият чай на вкус е между белия и зеления чай. 

Чаят се характеризира с ниско съдържание на кофеин. 
Пиенето на чай в някои страни е церемония. Покане-

ните никога не си наливат сами - това е право на дома-
кинята.
Не пийте престоял чай, нито го запарвайте многократно.
Умерената консумация на чай е 4-5 чаши на ден.

КАК ДА ПОЧИСТИМ ХЛАДИЛНИКА
ЗА 20 МИНУТИ

Да се организираме, за да почистим кухненските уре-
ди, понякога ни отнема месеци, особено ако честичко и 
несъзнателно се отдаваме на мързела.
А мръсотията и микробите в тях и върху тях е добре да 

отстраняваме периодично и то преди да сме допуснали 
те да станат толкова наслоени, че да бъде невъзможно да 
бъдат премахнати.
А всъщност какво толкова ни плаши, за да почистим 

хладилника, например? Времето, изненадите (приятни и 
неприятни), които ще открием из неговите „дълбини“, 
липсата на ориентация откъде да започнем най-напред?
Мислим си, че почистването на хладилника отнема ча-

сове. Днес ще ви дадем един ясен и бърз план и ще ви 
покажем, че това е възможно за 20 минути.
Ако спазвате стриктно и пъргаво стъпките, които ще 

ви представим, то за нула време ще приведете хладил-
ника си във вид, в какъвто сте го виждали, когато е бил 
съвсем нов.
Започнете с изключването на уреда от електрическия 

контакт.
Минута 1-3: Извадете хранителните продукти и пре-

гледайте срока на годност. Кое ще запазите и кое ще из-
хвърлите?
Минута 3-8: Извадете чекмеджетата и рафтовете и ги 

поставете в мивката. Почистете ги с домакинска гъба, 
топла вода и течен препарат за съдове. Оставете ги вър-
ху суха хавлия, за да изсъхнат по-бързо.
Минута 9-13: С чиста кърпа избършете вътрешните 

стени на уреда и отделенията, които не могат да се раз-
глобяват. За по-трудните за обработване места използ-
вайте стара четка за зъби, напръскана или потопена в 
почистващ препарат.
Минута 14-18: Върнете извадените чекмеджетата и ра-

фтове по места.Включете хладилника отново. Поставете 
храната обратно.
Минута 19-20: Почистете с мокър парцал или влажна 

кърпа вратата и външната част на уреда. Ако по повърх-
ността има по-агресивни петна, използвайте и препарат 
допълнително.
Е, виждате ли? Съвсем не е трудно. Изглежда като 

един дълъг и тромав процес, а на практика 20 минути са 
ви напълно достатъчни, за да го направите ефективно.
А ако си изградите навик да правите това занимание 

веднъж месечно, ще се убедите колко много ще спес-
тите - от колебания какво да пазарувате, защото ще сте 
наясно със съдържанието на хладилника; от разходи за 
храни, които после ще изхвърлите; и от енергия да по-
чиствате уреда, когато вече той е прекалено замърсен.
Бъдете мъдри - поддържайте чистотата навреме, за да 

не се превърне чистенето в бреме!

КАК  СЕ  РЕЖЕ  КРУШОВО  ДРЪВЧЕ
След засаждането дръвчето се съкращава на височи-

на 80-90 см над почвената повърхност. Ако има предив-
ременни клончета, които са разположени на височина 
до 50 см, се премахват, както и тези, които растат в бли-
зост до мястото на съкращаването на стъблото. Всички 
останали се оставят без да се режат. Отстраняват се и 
филизите в зоната на стъблото.
През втората година водачът се съкращава на 50-60 

см над най-високото рамо. Ако има конкурентни клони, 
те се изрязват.
През третата и четвъртата година водачът се реже на 

същия принцип. Ако продължителят е много силен, той 
се замества с конкурентен клон, който се съкращава на 
50-60 см. Когато водачът не е достигнал нужната ви-
сочина, не се реже и се оставя да расте. В случай че 
растежът е слаб, необходимо е да се премахнат и някои 
от формираните вече рамена. Когато дървото надмине 
височина 2.5-3 м, водачът се съкращава в близост до 
наведена, с добре оформени плодни пъпки двегодишна 
клонка.
През петата година дърветата вече са встъпили в пло-

додаване. При резитбата се премахват всички лакомци, 
сгъстяващите короната клони, както и счупените.
Някои основни акценти:
По принцип късите и слаби клончета не се режат, ос-

вен ако не са разположени нагъсто.
Премахват се клончета, които растат от долната и от 

горната страна на клоните.
Сложните плодни клонки се отстраняват или се ре-

жат на на 1-2 пъпки.
 Понякога се налага и лятна резитба
При някои от най-често срещаните сортове в люби-

телските градини, сред които Попска круша, Хардиева 
масловка, Боскова масловка и други, се прави и лятна 
резитба. Тя се състои в премахване на всички силни 
дървесни клончета, които са разположени в горната 
част на короната.
По този начин, т.е. с отстраняването им през вегета-

цията и оставянето на повече плодни пъпки във връх-
ната част на дървото при зимната резитба, се създава 
съподчиненост между страничните рамена в горната и 
долната част на короната и се предотвратява прекомер-
ното засилване на растежа.

ПРЯСНОТО МЛЯКО -
ОСНОВНА ДЕТСКА ХРАНА
Прясното мляко е вкусна течна храна, 

която се консумира от децата с удоволст-
вие. При недостатъчна кърма прясно 
мляко може да се дава на бебетата след 9 

месечна възраст в минимално количество или като до-
бавка към храните, с които вече е захранено - пюрета, 
супи, млечни десерти.
За предпочитане е пълномасленото мляко, защото не 

бива да се пренебрегва ролята на мазнините за развити-
ето и растежа на мозъка през първите години от живота. 
Децата до 7 годишна възраст може да консумират около 
2 чаши мляко дневно. Това включва и млякото, добаве-
но към зърнената закуска, попара, каша или сладолед.
Дори само една чаша прясно краве мляко доставя 

на организма около ¼ от нужните: калций, магнезий, 
фосфор, витамините B2 и D. Освен това балансираният 
състав на хранителните вещества - протеини, въглехи-
драти и мазнини, и множеството биологично активни 
вещества осигуряват на тялото силна имунна защита.
Хранителен режим, при който се изключва млякото, 

води до отслабване на съпротивителните сили и изо-
ставане в растежа, затова по време на пости на децата 
и на бременните не се забранява консумацията на мля-
ко. Съдържанието на лесно усвоим калций в прясното 
мляко е много важен фактор за здравината на костите и 
зъбите. Млякото осигурява енергия, нормално израст-
ване и оформяне на детския организъм. 
Затова, осигурявайте на децата у дома всеки ден пъл-

номаслено прясно мляко. Предлагайте им в ежеднев-
ното меню полезни зърнени закуски с мляко, млечни 
десерти (крем карамел, малеби), както и разнообразни 
ястия с добавка на мляко - суфле, пюре, крем супи и др. 
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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.

Червена детелина
Trifolium Pratense L.

Червената детелина е многогодишно тревисто рас-
тение с изправени или възходящи 10-50 см високи 
стъбла и тройни последователни листа.
Съцветията са сферични главички, 2-3 см в диаметър.
Цветовете са червени или розови.
Цъфти през май-юли.
Расте по тревисти места и в ливадите, равнините и 

планините до 2200 м 
надморска височина.
Използват се цъф-

тящите  надземни 
части. Има омекчи-
телно, кръвоспира-
що, ранозаздравява-
що действие.
Приложения:
омекчаващо при 

кашлица, бронхит 
и прегракналост на 
гласа. Като чай: при маточни кръвоизливи
външно: при рани, изгаряния и пъпки листата и 

съцветията: диуретично средство, за повръщания 
при отравяния.
Като продукт
Червена детелина - сух цвят
Може да се използва при: застой в жлъчката и 

черния дроб, катари на горните дихателни пътища, 
запек, липса на апетит и др.
Начин на приготвяне: 1 супена лъжица от бил-

ката кисне 10 минути в 300 грама гореща вода. 
Прецежда се и се пие 3 пъти дневно по 100 грама 
преди ядене.

ПУХКАВА ДОМАШНА ПИТКА 
С БАДЕМИ

Продукти:
- 1 кг брашно
- 10 г мая
- 150 мл. вода
- 1 ч.л. сол
- 1 с.л. захар
- 100 мл. олио
- 400 мл. вода
- 30 г бадеми
- 2 жълтъка
Приготвяне:
Живата  мая 

(10 г) се накисва 
в малко количе-
ство вода (150 
мл.) и се оставя 
да се разтвори.
В това време брашното (1 кг) се пресява в голяма 

тава. В него се оформя кладенче и в него се изсипват 
солта (1 ч.л.), захарта (1 с.л.) и олиото (100 мл.).
Накрая се добавят разтворената мая и водата за 

омесване на тестото (400 мл.). Важно е тази вода да 
е на стайна температура и да се добавя на порции.
От продуктите се омесва тесто, като месенето трае 

продължително, докато в тестото се образуват мехури.
След това тестото се оставя на топло да втаса. То е 

втасало успешно, щом удвои обема си.
След като втаса, тестото се разделя на равни части, 

които се оформят на топчета. Те се поставят на рав-
номерно разстояние едно от друго в намазана с олио 
тава. Тавата отново се оставя на топло да втаса за 
около 15 минути или докато удвои обема си.
След това питката се намазва с разбити сурови жъл-

тъци (2 бр) и се посипва с филирани белени бадеми (30 
г). Поставя се във фурна с температура 180 градуса да 
се пече. Готова е след около час. След това се изважда 
и се завива с кърпа, за да остане мека и вкусна.

Съдия чете обвиненията на подсъдимия в съдеб-
ната зала:

– Обвинен сте в нанасяне на средна телесна 
повреда на ръководителят си във фирмата с чук…
От залата се чува глас:
-Ах, гадното копеле…
Съдията продължава:
– Обвинен сте в заплашване на барман с чук…
От публиката отново се чува същия глас:
-Ах, гадината недна…
Съдията, видимо ядосан, се обръща към залата:
– Господине, ако още веднъж чуя реплика от Вас, 

ще Ви обвиня за обида на съда!
– Извинете господин съдия, но цял живот съм 

съсед на въпросния обвиняем, и няколко пъти съм 
му искал чук назаем, а той твърдеше, че няма…


