
На 6 март 2015г. от 
12.00ч. в СОУ ”Св. Св. 
Кирил и Методий” с. 
Сатовча се проведе учи-
лищния кръг на Петото 
национално състезание 
по правопис на англий-
ски език Spelling Bee. 
Снежана Бошнакова 
от 7 клас се класира на 
първо място като спе-
лува правилно думата 
„button” и победи Ма-
рия Узунова - 5 клас, ко-
ято се класира на второ 
място. И двете момиче-
та се класират за регио-
налното състезание, което ще се проведе на 
18 април в гр.Благоевград. Националният 
кръг на състезанието ще се проведе на 10 
май в хотел Хилтън в София.

Spelling Bee е състезание, в което учас-
тниците спелуват (от англ. spelling), т. е. 
произнасят буква по буква различни думи 
на английски език. Над 6500 ученици на 
възраст до 14 години се състезаваха в 273 
училища в страната през седмицата от 4 
до 7 март 2015 г. Участниците се подгот-
вяха по предварително изготвен списък 

от 500 думи още от началото на месец 
декември. 
Целта на състезанието е да повиши ин-

тереса на учениците към изучаването на 
английски език и да подобри знанията им 
чрез забавни и интерактивни дейности. 
В България състезанието се провежда за 
първи път през 2011 г. по идея на добро-
волци от Корпус на мира. Победител в 
миналогодишното състезание е  тринаде-
сетгодишната Катерина Петрова от НСОУ 
„София”, гр. София.  

Състезанието се организи-
ра от Фондация “Корпус за 
образование и развитие-КОР-
ПлюС”. То се осъществява 
в партньорство с Фондация 
„Америка за България”, По-
солството на САЩ и под па-
тронажа на Министерството 
на образованието и науката.  
Развитието на състеза-

нието може да следите на 
www.spellingbee-bg.com и 
на страницата във Facebook 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / p a g e s / B u l g a r i a n -
National-English-Spelling-
Bee/130534310346449?ref=hl.

16 - 22 март  2015 г., година (XI), 11 /491/

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

Със закона за бюджета  на Държавното 
обществено осигуряване  (ДОО) за 2015г. 
се потвърждават условията за пенсиони-
ране за осигурителен стаж и възраст по 
чл. 68 ал. 1 и ал. 2 от КСО, както следва: 
жени – при навършени 60г. и 8 месеца и 
осигурителен стаж 35г. за III категория 
труд; мъже – 63г. и 8 месеца възраст и 38г. 
осигурителен стаж за III категория труд. 
Лицата които нямат необходимия осигури-
телен стаж за пенсия, съгласно чл. 68 ал.3 
от КСО могат да се пенсионират при на-
вършени 65 години възраст и най-малко 15 
години действителен осигурителен стаж.
Условията за ранно пенсиониране на 

работещите кандидати от I и II категория 
труд се запазват до края на 2015г., а воен-
ни, полицаи и магистрати ще продължат да 
излизат в пенсия с единственото изискване 
за 27 години осигурителен стаж, две трети 
от които – действителен.
Отменя се получаването на социална 

пенсия за инвалидност (25% от нея) едно-
временно с друг вид пенсия (чл. 101 ал.1 
т.4а на КСО), но влиза в сила разпоредбата 
на §22с: „Отпуснатите с начална дата до 
31.12.2014г. пенсии по чл. 82, ал.1 ма лица, 
които са се инвалидизирали  до 18-, съот-
ветно 26-годишна възраст, продължават да 
се плащат до определените им срокове” и  
§22т: „Социалните пенсии за инвалидност, 
отпуснати с начална дата до 31 декември 
2014г. и изплащани на основание заличе-
ното изречение второ на чл. 101, ал. 3а, 
продължават да получават в определения 
им към тази дата размер до изтичане на 
срока, за който са отпуснати”.
Ръководствата на СИБ и на НСХУБ 

предложиха и настояват пред компетент-

ните органи хората с увреждания, остана-
ли извън разпоредбите на изключения на 
§22с и §22т, както и на лицата, които ще се 
инвалидизират след 01.01.2015г., да бъдат 
компенсирани за намаляване на доходите 
им чрез промени в Закона за интеграция 
на хората с увреждания, Правилника за 
неговото прилагане, или по друг законо-
съобразен начин, с отчитане тежестта на 
уврежданията. 
Определя се минималните месечни 

размери на осигурителния доход за 2015г. 
по основни икономически дейности и 
квалификационни групи професии съ-
гласно приложение №1 към Закона, а за 
самоосигуряващи се  лица, както следва: 
до 5400 лв. годишен доход през 2013г. – 
420 лв. минимален осигурителен доход; 
от 5400.01 до 6500 лв. – 450 лв. осигури-
телен доход; от 6500.01 до 7500 лв. – 500 
лв.; над 7500 лв. – 550 лв. Максималният 
месечен размер на осигурителният доход 
става 2600 лв., а максималният месечен 
размер за смоосигуряващи се лица запо-
чнали работа през 2014г. и 2015г., както 
и за лицата неупражнявали дейност през 
2013г. остава 420 лв.
Определя се минимален размер на 

пенсията за осигурителен стаж и възраст 
по чл. 68, ал. 1 за периода 01.01.2015г. – 
30.06.2015г. – 154.50 лв. и от 01.07.2015г. 
– 31.12.2015г. – 157.44 лв. Определя се 
дневен минимален размер на обезщете-
нието за безработица за 2015г. – 7.20 лв. 
Паричното обезщетение за отглеждане на 
малко дете по чл. 53 ал.1 и ал. 2 от КСО за 
2015г. – 340 лв. Еднократната помощ по чл. 
13г от КСО при смърт на осигурено лице 
за 2015г. – 540 лв.

б Д
Важно за пенсиониращите се

СОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”С.САТОВЧА 
УЧАСТВА В СЪСТЕЗАНИЕТО SPELLING BEE 2015

ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”
ЩЕ ОТПУСКА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
На заседанието на 30 януари 

Управителния съвет на Фонд „Соци-
ална закрила” (ФСЗ) прие условията 
за кандидатстване за средства от 
фонда. Общини, физически лица, 
регистрирани по Търговския закон, 
и юридически лица са допустими 
бенефициенти.
Управителния съвет на фонда 

отпуска финансови средства в рам-
ките на една календарна/бюджетна 
година. За задоволяване на здравни, 
комунално-битови и други жизне-
новажни потребности на лицата и 
семействата, може да се отпуска 
социална помощ – максимално до 
2 хил. лв., веднъж годишно. 

• Помощта се отпуска само след 
изчерпване на всички други норма-
тивноопределени възможности.

• Решението за отпускане на помо-
щта се взема от Управителния съвет 
въз основа на подадена писмена 

молба (предложение) и социален 
доклад, изготвен от дирекция „Со-
циално подпомагане” по постоянен 
адрес на лицата или семействата, 
придружен със съпътстващите доку-
менти, доказващи необходимостта 
от помощта.

 Социална помощ не се отпуска за:
• заплащане на допълнителни 

услуги извън оказаната медицинска 
помощ като избор на екип, подобре-
ни битови условия и допълнително 
обслужване и други дейности, 
свързани с престоя в лечебното 
заведение;

• заплащане на разходи за лечение, 
за които нормативно са ангажирани 
други институции – НЗОК и др.;

• закупуване на помощни сред-
ства, приспособления и консума-
тиви, които се отпускат по реда на 
други закони и нормативни актове;

• лечение в чужбина

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 когато 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 подпо-

магане да се явят в ОСЗ за подоване на Анкетна карта и анкетен форму-
ляр 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.

ОБЯВА
На 20 март 2015г. (петък) от 11 – 14 

часа в залата на Музейната сбирка в 
село Сатовча  екипът на Областен 
информационен център – Благоев-
град със съдействието на Общинска 
администрация Сатовча ще проведе 
информационен ден. Целта на ин-
формационния ден е популяризиране 
на новите Оперативни програми и 
възможностите за финансиране на 
проекти с евросредства през 2015г.



но на есенното равноденствие в Южното полукълбо, да бъде 
отбелязван като Световен ден на гората.

• Световен ден на поезията
21 март е избран за Световен ден на поезията по решение 

на 30-тата сесия на Генералната конференция на ООН по 
въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) 
(26 октомври – 17 ноември 1999 г.) в Париж, Франция, прието 
на 3 ноември 1999 г.
Целта на този празник е да популяризира писането на поезия, публикуването й и че-

тенето й пред публика по света. Презумпцията е, че поезията е “за всеки жив читател 
и за всеки жив поет”.

• Международен ден на кукления театър
21 март е обявен за такъв през 2003 г. по решение на Между-

народния съюз на куклените театри към Организацията на ООН 
по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) 
този ден се посвещава на популяризирането и подкрепата на това 
изкуство – толкова любимо на децата.

• Международен ден срещу расовата дискриминация
Международния ден против всички форми на расова дискрими-

нация е обявен през 1966 г. с резолюция на Общото събрание на 
ООН. Повод за обявяването на специален ден, посветен на борба 
с расовата дискриминация става едно ужасно събитие, което всява 
смут сред Международната общност.
На този ден, 21 март през 1960 г. в Щарпвил, Южна Африка се провежда мирен 

студентски протест срещу законите, установяващи режим на расова сегрегация, един 
брутален режим, прилагащ на практика теорията за неравенство между расите, по този 
начин зачеркващ човешкото етично и морално развитие.

69 полицаи откриват огън срещу мирно протестиращите студенти.
Във връзка с това шокиращо събитие, Общото събрание на ООН призовава Междуна-

родната общност да удвои усилията си по посока на елиминиране на всички форми на 
расова дискриминация. Така, с резолюция 2142 от 1966 г. на Общото събрание на ООН, 
21 март е обявен за Международен ден срещу всички форми на расова дискриминация.

• Ден на хората, болни от синдром на Даун
През декември 2001 г. Общото събрание на ООН обявява 21 март за Международен 

ден на хората, болни от Синдрома на Даун.
Синдромът на Даун е вид геномна мутация при хората. Дължи се на появата на трета 

хромозома в 21-ва хромозомна двойка. Успоредно с типичните за болестта симптоми 
на телесни аномалии, се наблюдават и намаляване на способностите на възприемане, 
умствена изостаналост, вродени сърдечни пороци.
Адекватен достъп до здравни грижи, програми за ранна интервенция и до приобща-

ващо образование, както и подходящи изследвания, са от жизненоважно значение за 
растежа и развитието на личността.

• Начало на годината в бахайския календар
Както всяка нова религия така и Бахайската вяра e въвела свой календар. Бахайският 

календар започва на 21 март, денят на пролетното равноденствие и разделя годината на 
деветнадесет месеца, всеки с по деветнадесет дни. В бахайската година има девет све-
щени дни, през които бахаите преустановяват работа, за да отбележат различни събития 
от историята на Вярата, като Рождението на Бахаулла и Мъченическата смърт на Баб. 

22 Март 2015г., Неделя, Световен ден на водите
Денят на прясната вода е предложен на Конференцията за околната среда и развитието 

(UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.
Целта му е да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на 

водните ресурси.
Всяка година честването на Международният ден на водата е свързано с определен 

аспект на прясната вода.

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ   

Министерството на образованието и науката на Руската федерация и РОССОТРУДНИ-
ЧЕСТВО обявяват предоставянето на 150 стипендии за български граждани за придобиване 
на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, образователно-квалификационна 
степен „магистър“, образователна и научна степен „доктор“, за частичен срок на обучение 
или специализация в руски висши училища, считано от учебната 2015-2016 година.
Одобрените кандидати ще бъдат освободени от заплащане на такса за обучение, ще им 

бъдат предоставени месечна сума, общежитие при условията за руски граждани, които се 
обучават за сметка на федералния бюджет.
Заинтересованите лица могат да намерят 

необходимите формуляри за кандидатстване, 
както и подробна информация за програмата 
на следния електронен адрес:

http://rkic-bg.com/ru/obrazovanie-v-rossii/ob-
yavlenie-o-prieme/item/23048-обява-за-прием-в-
русия-на-2015-2016-учебна-година.html
Кандидатите за обучение самостоятелно 

подготвят и изпращат необходимите документи 
съгласно изискванията, посочени от руската 
страна до представителството на РОССОТРУД-
НИЧЕСТВО  в София - ул. Шипка № 34, отдел 
„Наука и образование“, кабинет 212.
Крайният срок за подаване на документи 

е 20 март 2015 г.
За контакти И информация: тел. 02 946 19 06; 02 943 35 23;
rkic.sofi a@gmail.com; info@rkic-bg.com; dihanova.kalina@mail.ru - представителството на 

РОССОТРУДНИЧЕСТВО в Република България.

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

16 Март 2015г., Понеделник, Международен 
ден на астрономическите обсерватории
Международният ден на астрономическите об-

серватории, отбелязан е за първи път през 1990 
година в Италия по инициатива на Асоциацията на 
италианските астрономически обсерватории. Чест-
ва се близо до деня на пролетното равноденствие, 
с цел разпространение на знанията по астрономия.

18 Март 2015г., Сряда, 
• Световен ден на мозъка
Ето и някои по-интересни факти за него:
Мозъкът е като мускул и колкото повече се тренира, толкова повече се 

развива. Мозъкът на човек на средна възраст тежи 1424 грама. С напредване 
на възрастта той намалява до 1395 грама. Най-тежкият женски мозък е 1565 
грама, а най-тежкият мъжки - 2049 грама.
Мозъкът еволюира - през 1860 год. средният мъжки мозък е тежал 1372 гр. 

Най-малкият женски мозък принадлежи на жена - 1096 грама. Това все пак е 
доста повече от теглото на мозъка на динозаврите - само 70 грама.
В нашия живот ние използваме не повече от 5-7% от възможноста на нашия 

мозък. Доказано е, че всички човешки същества притежават мозък, но при 
някои той почти не се използва.

• Ден на радиотехническите войски
Празникът се отбелязва за първи път през 1993 г. На този ден през 1952 г. 

със Заповед 108 на министъра на народната отбрана се реорганизира същест-
вуващата тогава Служба за въздушно предупреждение и се създава първата 
в страната радиотехническа част.

• Св. Кирил, патриарх Иерусалимски
19 Март 2015г., Четвъртък, Св. Мчци Хрисант и Дария (Злат. литургия)
Имен ден празнуват: Дария, Дарин, Дарина, Найден, Найдa
Хрисант, след като прочел Евангелието и Книгата на Апостолските деяния, 

приел християнството. Това не се харесало на баща му и той го оженил насила 
за езичницата Дария, за да го накара да се отрече от вярата си. Но Хрисант 
поучил Дария и тя приела неговата вяра. Двамата живели заедно в привиден 
брак и след смъртта на бащата започнали свободно да изповядват Христа. За-
ради това Хрисант и Дария били жестоко измъчвани и накрая убити с камъни.

20 Март 2015г., Петък - Астрономия — първия ден на пролетта
Пролетното равноденствие е свързано с много обичаи и традиции, които и до 

днес преплитат в себе си езически и християнски вярвания. Още в древността 
денят на пролетното равноденствие е бил важен религиозен празник. Остара 
например е само едно от имената, използвани за честването на възраждащата 
се природа. Той слага началото на астрономическата пролет, когато снегът 
отстъпват място на тревата. Думата произлиза от името на германската ези-
ческа богиня на пролетта. Вярвало се, че в този ден тя се венчава за бога на 
Слънцето. Предполага се, че от името Ostara произлизат английското Еaster и 
немското Ostern, които означават Великден. Великден се отбелязва в първата 
неделя, следваща пълнолунието след пролетното равноденствие.
Интересен факт е, че Персийската нова година започва в деня на пролетното 

равноденствие. Това е и първият ден от Иранския календар.
• Международен ден на приказката  
Тази традиция започва през 1991 г в Швеция, като постепенно към нея се 

присъединяват все повече държави – от Австралия и Мексико до Канада и 
Естония. През 2005 в него вече участват 25 страни, а три години по-късно, 
през 2008 г, три хиляди деца посрещат разказвачи в класните си стаи.
Целта на този празник е да ни припомни за гласът на разказвача, който 

ние чуваме дори, когато четем наум. И през целия дълъг път, който книгата 
е изминала за хиляди години, от ръкописа, печатната книга до електронното 
издание, този глас си остава непроменен.

• Международен ден на франкофоните
Годишнина от създаването през 1970 г. на Международна организация на 

франкофонията. На 20 март 1970 представители на 21 държави подписват 
конвенция за създаване на Агенция за културно и техническо сътрудничество 
на френскоговорящите страни( ACCT) по инициатива на трима африкански 
държавни глави - Леополд Седар Сенгор (Сенегал), Хабиб Бургиба (Тунис) 
и Хамани Диори (Нигер). През 1996 г. в Маракеш, Мароко, е приет Устав 
(Харта) на франкофонията.
През 1998 г. по време на конференция на министерско равнище АССТ 

приема името Международна организация на франкофонията. Към 2005 г. 
организацията има 56 страни-членки, между които България (от 1993 г.).

21 Март 2015г., Събота, 
• Световен ден на гората
Отбелязва се от 1972 г. в деня на пролетното равноденствие по инициатива 

на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), 
подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се 
защити флората и фауната на горите.
Европейската земеделска федерация (CEA) направи през 1971 г. предло-

жение на Организацията за храни и земеделие (FAO) към ООН, а именно 21 
март, денят на пролетното равноденствие в Северното полукълбо и съответ-
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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 ГОЛАТА ДУША!
Веднъж при един мъдрец дошло младо момиче. Красивата девойка обаче била обляна в сълзи. 
- Какво да правя? – рекла тя. – Старая се винаги да бъда добра към хората, да не ги нараня-

вам, да не ги обиждам, да им помагам с каквото мога. И въпреки цялата ми доброжелателност, 
вместо благодарност и уважение, получавам обиди и горчива насмешка. Дори сред тях има 
такива, които се държат откровено враждебно с мен. Толкова несправедливо и обидно! Кажи 
ми какво да правя мъдрецо?
Той я погледнал с усмивка и казал: 
- Съблечи се чисто гола и мини така през града! 
- Полудяхте ли?! Нали в този вид всеки би ме обезчестил и кой знае 

какво още направил! 
- Ето, виждаш ли! – усмихнал се отново мъдрецът. – Да разкриеш 

пред хората красивото си тяло се срамуваш. Защо тогава ходиш по све-
та с гола душа? Тя е разтворена като тази врата. Всеки, който поиска, 
влиза в твоя живот и ако вижда твоите добродетели като отражение 
на безобразието на собствените си пороци, то се старае да те обиди, 
оклевети или унизи, защото го караш да се чувства неудобно сам със 
себе си. Не всеки има мъжеството да признае, че някой е по-добър от него. Нежелаейки да се 
променя, порочният човек воюва с праведника. 

- Но какво да направя? – попиталo момичето. 
- Да излезем, искам да ти покажа градината си. 
Навън той продължил: 
- Виж тези прекрасни цветя! Дълги години аз се грижа за тях и ги поливам, но нито веднъж 

не съм видял как се разпуква пъпката на цвете, макар че след това се наслаждавам на красотата 
и аромата на всяко от тях.
Бъди като цвете, разкривай сърцето и душата си на хората бавно и незабележимо! Виж кой 

е достоен да бъде твой приятел и да твори добро, както се полива цвете с вода, и кой къса 
листчетата и тъпче цветята с крака.



работоспособност на друга подходяща работа или на 
същата работа при облекчени условия, характерът на 
работата, условията на труда и срокът на преместване-
то се определят по предписание на здравните органи. 
Предвид цитираната разпоредба, по поставения въпрос 
следва да се обърнете към здравните органи, издали 
решението на ТЕЛК.

Въпрос: С пожизнен ТЕЛК съм и желая да бъда 
преназначен на друга длъжност. Работодателят 
трябва да пита, дали длъжносттае съвместима с 
моето заболяване. Кого трябва да пита и какъв е 
срока за отговор?
Отговор: Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда 
/КТ/ изрично предвижда, че изменение на трудовото 
правоотношение се допуска по писмено съгласие между 
страните. Това означава, че с допълнително писмено 
споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните мо-
гат да изменят всеки от елементите на съдържанието на 
съществуващ между тях трудов договор (работно време, 
длъжност, място на работа, срок, трудово възнагражде-
ние, и др.). Дали работата, на която искате да преминете 
е подходяща за Вас, следва да се произнесат здравните 
органи, издали решението на ТЕЛК.

Въпрос: Мога ли да преназнача работник от 
една длъжност на друга с негово съгласие, поради 
закриване на неговата щатна бройка и свободна 
щатна бройка на другата длъжност, без да обявя 
свободното работно място в Бюро по труда? Каква 
е процедурата в този случай?
Отговор: Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда 
/КТ/ изрично предвижда, че изменение на трудовото 
правоотношение се допуска по писмено съгласие 
между страните. Това означава, че с допълнително 
писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, 
страните могат да изменят всеки от елементите на 
съдържанието на съществуващ между тях трудов 
договор (работно време, длъжност, място на работа, 
срок, трудово възнаграждение, и др.). Няма пречка с 
подписано от страните допълнително споразумение, 
по реда на чл. 119 от КТ лицето да премине на друга 
длъжност. 

Въпрос: Интересувам се от процедурата за реги-
стриране на нова професия в регистъра с професии. 
Кой и при какви условия има право да регистрира 
нова професия?
Отговор: Съгласно Правилника за прилагане на 
Националната класификация на професиите и длъж-
ностите, 2011 г., министерства, агенции, организации 
на работодатели и други юридически лица могат да 
правят писмени предложения до Министерство на 
труда и социалната политика за обосновани промени 
в списъка на длъжностите от НКПД. Ако искате да 
предложите включването на нова професия в Списъка 
на професиите за професионално образование и обу-
чение би следвало да се обърнете към Националната 
агенция за професионално образование и обучение.

Въпрос: Баща ми е с ТЕЛК 63% намалена рабо-
тоспособност, има ли право на социални помощи 
в смисъл лекарствени или транспортни, пие ле-
карства по рецепрурна книжка животоспасяващи 
прекара инфаркт и е с три стента.От социално 
подпомагане ми казаха че не му се полага нищо и 
ЕР може да послужи при подаване на молба за 
отопление?
Отговор: Съгласно Закона за интеграция на хората 
с увреждания и Правилника за неговото прилагане, 
хората с трайни увреждания ползват правото на 
месечна добавка за социална интеграция според 
индивидуалните им потребности съобразно вида и 
степента на увреждането и степента на трайно нама-
лена работоспособност и въз основа на извършената 
социална оценка. Потребностите на лицето от рехаби-
литация, обучение, трудова заетост и професионална 
реализация, социални услуги, социално включване се 
преценяват от консултативна комисията определена 
от директора на дирекция „Социално подпомагане“. 
Отказът за получаване на месечни добавки за соци-
ална интеграция е писмен. Съветвам Ви да подадете 
заявление-декларация. 

Въпрос: В предприятието където работя имаме 
служителка с ТЕЛК 85 % . Има ли право на намален 
работен ден и на какво основание ?
Отговор: Съгласно чл. 317 от КТ, необходимостта от 
преместване на работника или служителя с намалена 
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РЕГИСТРИРАМЕ ФИРМА ЗА 3 ДНИ
Нова фирма ще може да бъде регистрирана в рамките 

на 3 дни, а всички необходими лицензи и разрешителни 
за дейността ще се получават за един месец. 
Освен това по новата ОП „Конкурентоспособност“ 

ще бъдат създадени фондове за насърчаване на пре-
дприемачеството. Чрез тях за финансиране на идеи за 
стартиране на собствен бизнес ще бъдат разпределени 
114 млн. евро за новия програмен период (до 2020 г.). 
Чрез фондовете ще бъде подобрен достъпът до финан-

сиране на малките и средните предприятия, ще бъдат 
финансирани стартиращи предприятия, идеи от жени 
предприемачи, млади предприемачи, както и на хора 
над 50 години, които искат да започнат свой бизнес.
Въвеждането на професионално обучение, което се 

осъществява паралелно на две места - в професионално 
училище и предприятие, също е част от усилията на 
правителството в подкрепа на малкия бизнес, защото 
чрез него учениците получават практически умения, но 
и насоки за развитие на собствени бизнес начинания.

 
ПРЕДСТОИ ПРИЕМ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА 

ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ КОШЕРИ
Oт 23 март 2015 година ще започне прием на заявле-

ния за държавна помощ по Схемата за компенсиране на 
материални щети по загинали селскостопански животни 
и унищожени пчелни кошери в резултат на природни 

бедствия, настъпили 
през 2014 г., съобщават 
от Министерството на 
земеделието и храните.

 Компенсациите ще 
бъдат предоставяни на 
малки и средни пред-
приятия, както и фи-
зически лица, които 
са регистрирани като 

земеделски стопани. Природните бедствия, за които ще 
се получава подпомагане са свлачища и наводнения,  зе-
метресения, горски пожари, ураганни ветрове, както и за 
др. събития възникнали по естествен път.  

 Компенсациите се определят на база средни пазарни 
цени в зависимост от категорията и вида на животните за 
съответната календарна година. Кандидатите следва да 
притежават констативен протокол за нанесените щети от 
областните дирекции по земеделие към Министерство на 
земеделието и храните. 

 Крайният срок за кандидатстване по схемата е до из-
черпване на финансовия ресурс от 200 000,00 лв. или до 
9 април, като срокът за изплащане на средствата е до 24 
април 2015 г. Заявления за подпомагане ще се приемат в 
областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, по 
постоянен адрес или по седалище на кандидата.

 Повече информация за помощта, както и указанията за 
кандидатстване, са публикувани на интернет страницата 
на ДФ „Земеделие“, рубрика „Държавни помощи/ Схеми 
по Регламент (ЕС) 702/2014.

ПЕРСОНАЛНИЯТ КОД В НАП ВЕЧЕ 
МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯ 

Клиентите на Националната агенция за приходите 
(НАП) вече могат да променят персоналния си идентифи-
кационен код (ПИК). След първата регистрация за ползване 
на е-услугите, изискващи такъв код, гражданите могат да го 
променят колкото пъти желаят. Новият ПИК обаче трябва 
да е с дължина между 8 и 12 символа, като последните 4 
задължително трябва са цифри, уточняват от НАП.
Увеличават се и услугите, които могат да се ползват с 

ПИК, съобщават още от приходното ведомство. Освен 
декларацията за облагане на доходите, осигурителните 
декларации 1 и 6, с ПИК вече може да се подава и справ-
ката за изплатени доходи на физически лица. В близките 
седмици чрез персонален код ще може да се подаде и 
декларацията за авансови данъци, която се изисква от 
самоосигуряващите се и наемодателите всяко тримесечие.
От началото на март персоналните кодове вече се връчват 

на клиентите в запечатани пликове, което подобрява сигур-
ността. Друга промяна, въведена през март е, че ползването 
на е-услуги с ПИК става след задължително еднократно 
въвеждане на валиден имейл адрес и потвърждаване чрез 
него на достъпа до е-услуги.
ПИК се издава в офиса по 

постоянен адрес на физическите 
лица безплатно и безсрочно. До 
момента са издадени 220 000 
персонални кода на физически 
лица. Най-често клиентите на 
НАП проверяват с ПИК своите 
задължения. От началото на го-
дината до сега тази услуга е ползвана 2 325 000 пъти. На 
следващо място по популярност е справката за извършени 
плащания, като тази услуга е ползвана 1 222 000 пъти.
От НАП напомнят още, че всеки, който подаде декла-

рацията си за облагане на доходите до 31 март 2015 г. по 
електронен път с ПИК, ще ползва отстъпка от 5% от данъка 
за довнасяне, ако към този момент клиентът няма подлежа-
щи на принудително изпълнение публични задължения и 
внесе в срок до 30 април дължимия по декларацията данък. 
От приходната агенция съветват всеки клиент, който подава 
декларацията с ПИК, за да ползва отстъпката, преди това 
да провери онлайн за неплатени стари задължения.
Освен по електронен път, данъчните декларации могат 

да се изпратят по пощата или да се подадат на място в ня-
кои пощенски станции, където директно ще бъде издаден 
входящ номер.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации 

за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия 
срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довна-
сяне. Всички данъци се плащат по една банкова сметка. 
При превод на пари към бюджета се попълва код за вид 
плащане - 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния 
бюджет“. 

до 25 март
> за лицата в неплатен отпуск през месец Февруари 

2015 г., които не са подлежали на осигуряване на дру-
го основание.

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

> за авансово дължимите здравноосигурителни 
вноски от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса 
за социално осигуряване – лица, регистрирани като 
упражняващи свободна професия и/или занаятчийска 
дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като 
еднолични търговци, собственици или съдружници 
в търговски дружества и физическите лица - членове 
на неперсонифицирани дружества, регистрираните 
земеделски производители и тютюнопроизводители 
(самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за 
месец Февруари 2015 г. 

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

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

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

> за служителите на Българската православна църк-
ва и други нормативно признати вероизповедания, 
които не получават възнаграждения за извършвана 
дейност за месец Февруари 2015 г.

> Подаване на декларации образец № 1 от работо-
дателите, осигурителите и техните клонове и поделе-
ния, с данните за месец Февруари 2015 г.

> Подаване на декларации образец № 1 от работо-
дателите, осигурителите и техните клонове и поделе-
ния, с данните за месец Февруари 2015 г. при полага-
що се обезщетение на трудоустроено лице, на което 
не е предоставена подходяща работа.

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

> Подаване на декларации образец № 1 от работо-
дателите, осигурителите и техните клонове и поделе-
ния, за начислени или изплатени допълнителни дохо-
ди от трудова дейност за месец Януари 2015 г., които 
са  начислени или изплатени след 25 Февруари 2015 г.

> Подаване на декларации образец № 1 от работо-
дателите, осигурителите и техните клонове и поделе-
ния, за начислени или изплатени допълнителни дохо-
ди от трудова дейност за месец преди Януари 2015 г., 
които са начислени или изплатени през месец Февру-
ари 2015 г.

> Подаване на декларация образец № 1 от само-
осигуряващите се лица с данните за месец Февруари 
2015 г.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
МАРТ 2015 г.

До 20-ти март:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
февруари 2013 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец февруари за доходи от трудови 
правоотношения.  

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, напра-
вени през месец февруари, когато пълният размер на 
начислените от работодателя доходи от трудово пра-
воотношение за този месец не е изплатен до 25 март.

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2015 г.

  НАЦИОНАЛНИ СУБСИДИИ ЗА ЖИВОТНИ - БЕЗ 
РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН 
Животновъдите, които заявяват подпомагане само 

за преходна национална помощ от 2015 година, не 
са задължени да се регистрират като земеделски 
стопани. Това е посочено в Ръководството на Ми-
нистерството на земеделието и храните за прилагане 
на новите схеми за директни плащания и преходна 
национална помощ 
от 2015 година.
Две  са  схемите 

за преходна наци-
онална  помощ  за 
животни, които ще 
се прилагат до 2020 
година - схемата за 
преходна национал-
на помощ за говеда 
(необвързана с производството) за фермери, които 
към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10 или повече 
говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в 
Системата за идентификация на животните и регис-
трация на животновъдните обекти на Българската 
агенция по безопасност на храните, и продължават да 
извършват земеделска дейност и които към послед-
ния ден за подаване на заявленията за подпомагане 
от текущата кампания (09 юни 2015г.), отглеждат в 
стопанствата си поне 70% от референтния брой жи-
вотни, отглеждани към 28 февруари 2009г.
Втората схема е преходна национална помощ за 

овце-майки и/или кози-майки и от нея могат да се 
възползват животновъди, които отглеждат в стопан-
ствата си: 50 или повече овце-майки, или 50 или 
повече кози-майки, или 50 или повече овце-майки и/
или кози-майки, регистрирани в Информационната 
система на БАБХ. 



4 НАВИКА, КОИТО ВРЕДЯТ НА 
ИМУННАТА НИ СИСТЕМА

     Колко често се разболявате? Ако това се случва 
повече от 2-3 пъти в годината,      имунната ви система 
е в опасност. Това означава, че тялото ви е отслабнало 
физически от различни фактори. Трябва да опитате да се 
справите със ситуацията и да разберете какво не е наред.
Добрата и силна имунна система е ключът към вашето 

цялостното благополучие и успех. Тялото е добър ме-
ханизъм, който може да контролира и организира ефек-
тивното функциониране на имунитета ви. То може да 
се защитава срещу различни вируси. Слабата имунна 
система в повечето случаи е резултат от грешен и не-
правилен начин на живот. Днес хората са склонни да не 
вземат сериозни превантивни мерки и да се предпазват 
от болести.

1. Песимистично мислене
Трудно е да се повярва, но силната имунната система 

зависи от вашия начин на мислене. Психолозите твър-
дят, че психичното здраве на организма и физическото 
здраве са тясно свързани помежду си. Хората, които 
виждат света в тъмни цветове, обикновено се разболяват 
по-често от оптимистите. Негативните мисли и липса на 
вяра в собствените способности карат хората да са по-
малко устойчиви на стрес и различни заболявания.
Постарайте се да станете оптимисти. Това ще повиши 

качеството на живота ви и ще подобри физическото и 
психичното благополучие.

2. Приемането на твърде много лекарства
Приемането на лекарства има своите предимства и 

недостатъци. Много хора приемат десетки лекарства, за 
да се възстановят от различни заболявания, но един на 
всеки три медикаменти има страшни странични ефек-
ти. Някои лекарства действително могат да стимулират 
имунната система да се бори с бактериите успешно. Но 
трябва да знаете, че дългосрочните лекарствени терапии 
и прекомерната употреба на антибиотици може изклю-
чително да изтощи имунната ви система.
Ако се разболеете, трябва да следвате внимателно 

указанията на лекаря. Не приемайте твърде много ле-
карства, особено антибиотици, тъй като лечението може 
повече да ви навреди, отколкото да ви помогне. Анти-
биотиците убиват и добри, и лоши бактерии. Това срива 
имунната система.

3. Пиете топла вода редовно
В днешно време много хора, които имат хронични 

болки в гърлото и храносмилателни разстройства, отказ-
ват да пият студена вода. Още повече, че някои лекари 
съветват пациентите си да се предпазят от студено време 
и да пият само топла вода. Топлата вода е добър избор 
за вашето гърло или храносмилателната система, но тя 
може сериозно да увреди имунната система и да услож-
ни живота ви. Няколко месеца консумация само на топла 
вода ще направи тялото ви изключително чувствително 
на ниски температури. Имунитетът ще загуби способ-
ността си да се справят с хипотермията. В резултат на 
това можете да започнете да се разболявате много често.

4. Неспазване на лична хигиена
Дори и малките деца знаят, че е задължително да си 

мият ръцете със сапун възможно най-често. За съжале-
ние, възрастните често пренебрегват това важно прави-
ло. Крайно време е да осъзнаем, че този безобиден навик 
може да окаже негативно влияние върху физическото ни 
здраве. Запомнете, че миенето на ръцете е най-добрият 
начин за предотвратяване на различни заболявания. Ръ-
цете трябва да се мият минимум 5 пъти на ден.
Силната имунна система винаги е била един от основ-

ните приоритети на мъдрите и успешни хора. Отървете 
се от безобидните навици и се радвайте на живота с ус-
мивка на лицето си.

КАК ДА СИ НАПРАВИМ ПОСТАВКА ЗА 
ПРИБОРИ ОТ КОНСЕРВНИ КУТИИ

Събирате ли у дома празни консервни кутии, които 
знаете, че един ден ще използвате за нещо велико?
Е, ако кутиите са налице, но този ден на великото из-

обретение все още не е настъпил, ще ви дадем една ин-
тересна идея.
А именно - как с няколко кутии от консерви и една 

дървена дъска да си направите чудесна поставка за при-
бори за хранене, с достатъчно отделения, за да побере 
всички малки симпатични вилички и лъжички.
За целта ще ви трябват:
• 6 еднакви по размер празни метални кутии от консерви
• 1 правоъгълна дървена плоскост
• 6 винта
• Отвертка
• Боя
• Четка
Предварително изме-

рете височината на кон-
сервните кутии и про-
бийте по цилиндричната 
ѝ повърхност дупка (под-
ходяща за винтовете). 
Също така, предварително направете по 3 дупки (отново 
за винтовете) от двете страни на дървената плоскост, съ-
образени с височината и ширината на кутиите.
С боята и четката оцветете кутиите и дървената плос-

кост и оставете да изсъхнат.
С помощта на отвертката прикрепете всяка кутия към 

плоскостта с винтове, така че да има 3 кутии от едната 
страна и 3 от другата.
По желание добавете и дръжка - от парче текстил, при-

крепено с 2 винта и към страната (която сочи нагоре) на 
дървената плоскост.
Е, не е ли това само по себе си едно велико изобрете-

ние за вашата кухня?

НАПРАВИ  СИ  ДОМАШЕН
КОКОСОВ  ШАМПОАН

Този шампоан мирише прекрасно, почиства добре, а 
след измиването с него сресването и изсушаването са 
много по-лесни. Всичко това с няколко съставки, които 
може да си купите от магазина. В този шампоан няма 
излишни химикали, а цената му на практика излиза по-
ниска от повечето продукти на пазара. Ето как да си го 
направите:
Съставки:
• 1/4 чаена чаша кокосово 

мляко
• 1/3 чаена чаша течен са-

пун от растителни мазнини
• 1 супена лъжица витамин 

Е, зехтин или бадемово масло
• 10-20 капки етерично мас-

ло по избор
Смеси добре всички съставки в подходяща бутил-

ка или буркан и разклати добре, за да се получи хо-
могенна смес.
Можеш да използваш получения шампоан в рам-

ките на месец, като разклащаш преди употреба.
Нужното количество, което да използваш при 

едно миене с кокосовия шампоан, е приблизително 
една чаена лъжичка.

МАРТЕНСКИ ЦВЕТНИ ГРИЖИ
Много от най-хубавите летни цветя са отглеждат чрез 

разсад. Семената за производството на разсад се зася-
ват в сандъчета дълги 50, широки 30 и дълбоки 8 см, 
които се зареждат с почвена смес според изискванията 
на различните цветни 
култури.
Ако още не сте го 

свършили, побързайте 
да засеете семената на 
лобелията, които не се 
засипват с почва, а само 
се притъпкват, след кое-
то сандъчето се захлуп-
ва със стъкло и се по-
крива с хартия. Когато 
се появят първите истински листа, растенията трябва 
да се пикират пак в сандъчета по 4-5 в група на разсто-
яние 4 см едно от друго.
Засейте и семената на кученцето и петунията. При 

стайна температура 18-20 градуса те ще поникнат за 
около 10 дни. Младите растения се пикират на разстоя-
ние 4х4 см в сандъчетата.
На разстояние 2х2 см се пикира гъстият разсад на бе-

гонията, засята през януари. След около месец направе-
те второ пикиране на растенията на разстояние 4х4 см.
Клонките на презимувалите мушката съкратете на 

3-4 пъпки и презасадете растенията.
Хубавите дни използвайте за резитба и почистване 

на декоративните дървета и храсти. Може да засадите 
и нови дървета и храсти с опадливи листа.

ПРОЛЕТНО ЗАСАЖДАНЕ НА
ОВОЩНИ ДРЪВЧЕТА

По принцип есенното засаждане на овощни дръв-
чета се предпочита от градинарите в нашата страна. 
По една или друга причина някои любители обаче не 
успяват тогава и го правят 
през пролетта.
Пролетното засаждане не 

е проблем, дори в по-студе-
ните райони е за предпочи-
тане, особено ако става въ-
прос за по-капризни видове.
Няма съществени разли-

чия относно технологията на засаждане. За разлика 
от есенното, при пролетното ямките не се изкопават 
предварително. Това се прави почти непосредствено 
преди засаждането, до 2-3 дни по-рано. Това трябва 
да се спазва особено в топло време, тъй като в проти-
вен случай почвата много бързо просъхва.
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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.

Тлъстига
Sedum Acre L.

Лютивата тлъстига е  многогодишно тревисто 
растение с тънко, разклонено коренище с къси отчасти 
подземни издънки. Расте по каменисти и скалисти мес-
та. В България е установен във всички флористични 
райони. От 0 до 2000 метра надморска височина 
Стъблата са разклонени от основата, полегнали 

или възходящи и са два типа: цветоносни - носещи 
цветовете и стерилни - без цветове. Цветоносните 
стъбла са възходящи или изправени, 5-15 cm високи, 
голи, разклонени. 
Листата на цветоносните стъбла са последователни, 

раздалечени, 2-5 mm дълги и 2-3 mm широки, яйцевид-
ни, месести; върху стерилните стъбла листата са плътно, 
керимидообразно наредени. В основата на цветоносните 
стъбла се запазват изсъхнали ципести листа.
Цветовете са 5 делни събрани във връхни съцветия. 

Венчелистчетата са 5 дълги от 5 до 10 mm, златисто-
жълти. Тичинките 10, малко по-къси от венчето. 
Цъфти май-август 
Растението е лечебно, декоративно, медоносно и 

отровно. Употребяема част за лечебни цели  е стръка.
Билката се суши в силно проветриви помещения или 

под навеси. Стръковете се разстилан на много тънък 
пласт (1-2 cm). Стръковете и листата са с високо водно 
съдържание и сушенето става бавно. През първата 
седмица билката се обръща всеки ден, след това об-
ръщанията се разреждат в зависимост от състоянието 
на билката и времето. 
Лютивата тлъстига има хипотен-

зивно и общоукрепващо действие.
Като продукт
Тлъстига - сух стрък 
Може да се използва при: хипера-

циатиет, язва на стомаха, атероскле-
роза, малария, хемороиди, високо 
кръвно налягане и др.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката 

киснат 1 час в 500 грама гореща вода. Прецежда се и 
се пие 3 пъти дневно по 120 грама преди ядене.
Опаковка: 40гр. сух стрък в целофанов плик.
Билков чай, добавка към храната.

ТИКВЕН ПАЙ ЗА ЗАКУСКА

Разговор между диспечер и шофьор на такси: 
- Двадесет и трети, можеш ли да закараш един 

човек, който много бърза за летището? 
- Да, мога да го закарам, имам три свободни места. 
- Той се страхува да не закъснее, защото трябва 

да лети в 17:00. Ще стигнеш ли навреме? 
- Кажи му, че гарантирам, че ще стигне навреме 

за този полет. 
- Двадесет и трети, как може да гарантираш при 

положение, че има такива задръствания! 
- Аз съм пилотът на този самолет...

 Полицай помага на свой ранен колега: 
- Можеш ли да опишеш човека, който те удари? 
- Точно това правех, когато той се обърна към 

мен...

Продукти:
- 400 г тиква
- 1 ч.л. канела
- 5 с.л. захар
- шепа сушени червени 
боровинки (или стафиди)
- 50 г натрошени орехи
- кората от половин пор-
токал
- 1/4 ч.л. индийско орехче

Продукти за тестото:
- 3 цели яйца
- 125 гр. меко масло
- 1 ч.ч. кисело мляко + 1/2 
бакпулвер
- 1 1/2 ч.ч. захар
- 1 1/2 ч.ч. брашно
- 2 ванилии
- галета

Приготвяне:
Настържете тиквата. 

Прехвърлете я в тен-
джерка, долейте малко 
вода и я гответе за някол-
ко минути на бавен огън, 
докато омекне. Прехвър-
лете я в купа и добавете 
захарта, канелата, ин-
дийското орехче, кората 
от портокал, орехите и 
сушените боровинки. 
Разбъркайте добре. 
Разбийте яйцата, докато удвоят обема си. Добавете 

захарта и мекото масло. След като се поеме прибавете 
киселото мляко, разбъркано с бакпулвера, а след него и 
брашното. Накрая овкусете с ванилията.
Разбийте добре сместа. Сглобете пая като редувате 

половината тесто, поръсено с галета, цялата тиквена 
плънка, отново галета и завършете с втората половина 
тесто. Печете в предварително загрята фурна на 180 
градуса до готовност. 
Когато изстине, поръсете с пудра захар.


