
Пpaзникът нa бyквитe гo нямa в кaлeндapa, нo тoй e нaй-знaчимият 
зa пъpвoклacницитe. Нa 27 мapт мaлкитe yчeници пoкaзaхa нa cвoитe 
poдитeли, бaби и дядoвци, диpeктopa нa yчилищeтo и гости от Общината, 
чe вeчe c гopдocт мoгaт дa кaжaт: „Аз гpaмoтнo cъм дeтe!“.
Учeницитe oт пъpви клac, зaeднo cъc cвoитe yчитeли Горица Долен-

ска и Валентин Доленски, пяхa пecни, peцитиpaхa cтихoвe зa вcякa oт 
тpидeceттe бyкви нa бългapcкaтa aзбyкa, тaнцyвaхa, чeтoхa и  изпълниха 
драматизация на известни български приказки „Сливи за смет“  „Хитър 
Петър“ и др. За празника на буквите бяха поздравени от техни връст-
ница от пети клас. Зa гoлямoтo cи cтapaниe пъpвoклacницитe пoлyчихa 
от името на кмета на общината пoдapъци, които пpeдизвикaха paдocт в 
oчитe нa дeцaтa и poдитeлитe. 

Агенция за социално подпомагане в парт-
ньорство с Община Сатовча стартира изпълне-
нието на Проект „Нови възможности за грижа“ 
по процедура за предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 г. 

Във връзка с реализацията на проекта „Нови 
възможности за грижа“ община Сатовча старти-
ра прием на заявления от кандидат-потребители 
и кандидати за лични асистенти в периода от  27 
март  до 09 април 2015 г. включително. 
Целта на проекта е намаляване риска от за-

висимост от институционален тип грижи и по-
добряване качеството на живот на възрастни 
болни лица и хора с увреждания, както и пре-
одоляване на последиците от социално изключ-
ване и бедност. От програмата могат да се въз-
ползват хора с увреждания с ограничения или 
невъзможност за самообслужване; хора над 65 
г. с ограничения или в невъзможност за само-
обслужване; семейства на деца с увреждания и 
самотно живеещи тежко болни лица. 
По проекта ще бъдат назначени на срочни 

трудови договори лични асистенти, които не са 
придобили право на пенсия по реда на чл. 68 
от Кодекса за социално осигуряване, съобразя-
вайки се с предпочитанията на потребителите 
на услугата. Един личен асистент обслужва 
1 (един) или повече потребители на услугата. 
Продължителността на проектните дейности е 
13 месеца, от които срокът на предоставяне на 
социалната услуга „Личен асистент“ е 10 месе-
ца.
Документи по образец могат да бъдат полу-

чени и се подават във всички кметства на на-
селени места в община Сатовча и в сградата на 
Общинска Администрация Сатовча, етаж 3, по-
следният кабинет в ляво на коридора. 
За лични асистенти могат да кандидатстват 

хора в трудоспособна възраст или такива, които 
не са придобили право на пенсия за осигури-
телен стаж и възраст, които са безработни или 
работят, но могат да извършват допълнителен 
почасов труд, както и студенти или придобили 
право на професионална пенсия за ранно пен-
сиониране.
Целевите групи са хора с увреждания, хора 

над 65 г. с ограничения или в невъзможност за 
самообслужване, самотно живеещи тежко бо-
лни лица и семейства на деца с увреждания.

Всички кандидат - потребители на социалната 
услуга „Личен асистент” и всички кандидат  - 
Лични асистенти, могат да получат указания за 
кандидатстване и формуляри за кандидатстване в 
кметствата по населени места и в общинска адми-
нистрация Сатовча или на телефон 0879121734.

Кандидат потребителите е необходимо 
да подадат следните документи:

1. Копие на лична карта на кандидат 
потребителя;

2. Копие на акт за раждане ( ако кан-
дидат потребителят е дете) и копие 
на лична карта на законния предста-
вител – родител, настойник, попечи-
тел;

3. Попълнено заявление  по образец 
– Приложение 1;

4. Попълнена информация по обра-
зец – Приложение 1 А;

5. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК 
(копие);

6. Медицински протокол на ЛКК (ко-
пие);

7. Други медицински документи - ак-
туална епикриза и др. (копие);

8. Удостоверение за настойничест-
во/попечителство (копие);

Кандидат личните асистенти  е необхо-
димо да подадат следните документи:

1. Копие на лична карта;
2. Попълнено и подписано заявление 

по образец  - Приложение 6;
3. Попълнена Автобиография по об-

разец;
4. Копие на диплома за завършено 

образование;
5. Копие на документ (сертификат) 

за преминато обучение като личен 
асистент;

6. Служебна бележка от месторабо-
та (ако кандидатът работи);

7. Служебна бележка от учебно заве-
дение (ако кандидатът учи);

8. Пенсионно разпореждане (само за 
кандидат, който е придобил право на 
професионална пенсия за ранно пен-
сиониране и е в трудоспособна въз-
раст);

9. Копие от удостоверение за пре-
минато обучение по операция „Ал-
тернативи” по ОПРЧР 2007 – 2013 г.

30 март - 5 април 2015 г., година (XI), 13 /493/

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

ОБЩИНА САТОВЧА СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПО ПРОЕКТ „Нови възможности за грижа”

ПРАЗНИК  НА  БУКВИТЕ  В  ОУ-ПЛЕТЕНА

На 20 март 2015 година се проведе 
заседание на Общински съвет – Са-
товча. 
Общинският съвет – Сатовча:
> Измени свои решения: Решение 

№571 за приемане на бюджета на 
община Сатовча, Решения №580, 
№581, №582, №583 и №584 за про-
мяна начина на трайно ползване на 
имоти пасище, мера – публична об-
щинска собственост и Решение №585 
за предоставяне на имот по параграф 
27, ал. 2 от ЗСПЗЗ и отмени Решение 
№578 ат 12 февруари 2015 година.

> Актуализира Програмата за уп-
равление и разпореждане с имотите 
– общинска собственост, в община 
Сатовча през 2015 година.

> Даде съгласие да се проведат 
публични търгове с явно наддаване 
за продажба на: 

- земеделски имот с начин на трай-
но ползване – нива, с площ от 0,649 
дка, находящ се в местността Рай-
ковец в землището на село Долен, 

- земеделски имот с начин на 
трайно ползване – изоставена нива, 
с площ от 1,005 дка, находящ се в 
местността Шилка в землището на 
село Слащен,

- земеделски имот с начин на трай-
но ползване – изоставена нива, с 
площ от 1,292 дка (един декар двеста 
деветдесет и два кв. м.), находящ се в 
местността Лана дупка в землището 
на село Слащен

- земеделски имот с начин на трай-
но ползване – нива, с площ от 3,038 
дка, находящ се в местността Сивек 
в землището на село Сатовча.

> Даде съгласие да се проведе 
публичен търг с явно наддаване 
за отдаване под наем на свободно 
помещение, находящо се на първи 
етаж от административна сграда 
село Вълкосел – публична общинска 

собственост, с площ от 50 кв. м за 
здравни нужди.

> Даде съгласие за временно пре-
доставяне на оборотни средства в 
размер на до 100 000 лв. за целите 
на проект „Създаване на условия 
за независим и достоен живот на 
възрастни хора и хора с увреждания 
чрез предоставяне на качествени, 
достъпни и устойчиви услуги за дъл-
госрочна грижа” и за други одобрени 
през годината проекти.

> предостави на Общинска служ-
ба „Земеделие” земя от общинския 
фонд, придобита от общината на 
основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ 
и Протоколно решение №10 от 
23.07.2008 година на комисията по 
чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗ за възстановя-
ване на:

 - наследниците на Асан Ахмедов 
Зехиров – бивш жител на село Кочан 
- имот №029044, находящ се в мест-
ността Сивек в землището на село 
Сатовча и имот №029001, находящ 
се в местността Капакли бунар в 
землището на село Сатовча

- Джейляна Алилова Тюфекчиева – 
жител на село Кочан - имот № 025123, 
находящ се в местността Ливадите в 
землището на село Кочан

-  Алил Юсеинов Учкунев – бивш жи-
тел на село Кочан - имот №010167, в 
землището на село Кочан, местността 
Стара ливада, имот №002188, и имот 
№002225, в землището на село Вак-
линово, местността Брезовец

- на наследниците на Шукри Мехме-
далиев Заимов – бивш жител на село 
Кочан - имот № 031291, в землището 
на село Кочан, местността Боруня 

- Юсеин Юсеинов Поюков – жител 
на село Кочан - имот №034220 в зем-
лището на село Кочан, местността 
Тузлата

...следва на стр. 2

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

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 31

Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 

 „Нови възможности за грижа”



IX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  „1000 СТИПЕНДИИ”   
ПРОЕКТ „1000 СТИПЕНДИИ“ е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас. В 

него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо 
под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се 
чувства най-уверен.

„1000 стипендии“ е социално-образователен проект, 
затова обръща специално внимание на деца от малки 
населени места, на деца от семейства с нисък семеен 
доход, на деца, лишени от родителска грижа, с инвалид-
ност или други сходни обстоятелства. Чрез стипендиите 
проектът се стреми да подпомогне деца в затруднение, 
затова и техният дял е 60 % от финалистите.
КОНКУРСЪТ дава възможност да се кандидатства за 

два вида стипендии – основна и изключителна.
МИСИЯТА на проекта е да създаде условия за социална мобилност и „прескачане“ на 

социални граници, което най-ефективно може да стане чрез образованието. За своя водеща 
ценност „1000 стипендии” издига книгата и четенето и е твърдо срещу плагиатството.
ПОСРЕДСТВОМ КОНКУРС „1000 СТИПЕНДИИ“ Фондация „Комунитас“ осигурява 

годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консулта-
ции и кредит за книги. В проекта могат да кандидатстват и учители, които заявяват желание 
да подпомагат ученика в учебния процес. Наясно сме, че особено в затруднени ситуации, 
учителите са тези, които оказват най-непосредствената и най-неотложна подкрепа на децата, 
затова, когато се включат в екип с ученика, те получават финансов стимул и кредит за книги.
КОНКУРС „1000 СТИПЕНДИИ“ СЕ ПРОВЕЖДА В ДВА ЕТАПА. Първият кръг пред-

ставлява разглеждане и преценка на кандидатурите, като в края на м. юли се обявява първо 
класиране. С кандидатите, достигнали до втори кръг, през септември и октомври на теку-
щата година се провеждат индивидуални интервюта – по телефона или с лично присъствие. 
Финалното класиране за следващата учебна година се обявява на 1 ноември.
Краен срок: 20 април 2015 г.
Информация от: http://www.1000stipendii.org/news/91

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

1 Април 2015г., Сряда, 
• Ден на хумора и шегата
Първи април е денят на хумора, сатирата, забавата, шегата 

и лъжата! 
Това е единствения ден в годината, когато можете да се по-

шегувате с приятелите си, да ги излъжете и изиграете съвсем 
безнаказано! Дори е задължително да погодите номер някому. 
Навсякъде по света празнуват първи април. Денят на смеха в различните страни 

носи свой национален колорит и специфичен хумор, присъщ за всяка страна. 
Празникът е международен, а в България е свързан с различни суеверия, като 

например това, че за да имате късмет през цялата година, трябва да излъжете 
поне веднъж и вас да ви излъже някой до обед на самия ден. Има и различни 
версии за произхода на този празник.

• Международен ден на птиците
Денят на птиците се празнува в международен план 

от 1906 г. Тогава е била подписана международната 
конвенция за защита на птиците.
И преди това, и сега, човекът винаги е завиждал на 

птиците, за техния волен полет и достойнство!
Днес, човекът лети по-високо, по-далече и по бързо  

от птиците  – лети  в космоса!
Но красотата на волната летяща птица, грациозността и величието с които 

лети,  си остават за завиждане!
2 Април 2015г., Четвъртък, 
• Международен ден на детската книга
Отбелязва се в цял свят и има над 50-годишна история.
Датата съвсем не е избрана случайно, защото на 2 април 

преди 206 години в Одензе се ражда датският писател 
Ханс Кристиан Андерсен. Сигурни сме, че няма възрастен, 
който да не е израснал с приказките му: „Новите дрехи на 
царя“, „Оловният войник“, „Малката русалка“, „Малката 
кибритопродавачка“, “Принцесата и граховото зърно“…
През 1967 г. по решение на Международния съвет за 

детската книга (с официален статут на член на УНИЦЕФ 
и ЮНЕСКО), 2 април е обявен за Международен ден на 
детската книга. Определянето на специален празник на 

книгата за деца има за цел да вдъхне любов към четенето у децата и да обърне 
вниманието на обществото върху детската книга и литературата за деца като цяло. 
По традиция от 1967 г. насам всяка година различна страна е домакин на 

отбелязването на този празник. Страната домакин обикновено предлага темата 
на отбелязването и кани известен писател да напише обръщение към децата от 
целия свят, а известен детски илюстратор да направи плаката на честванията.

• Световен ден на осведомеността за Аутизъм
От 2008-ма година насам 2-ри април е обявен за Све-

товен ден за информираност за аутизмаи се отбелязва 
с информационни концерти, форуми за проблемите на 
аутизма, благотворителни изложби. Някои от центро-
вете за работа с хора с аутизъм отварят вратите си за 
външни посетители.
Това се налага поради растящия брой на засегнатите 

от аутизъм, които външно не се различават по нищо от останалите хора и ще се 
прави докато признаците на аутизма станат разпознаваеми от всички и обще-
ството започне да приема и подкрепя хората с аутизъм въпреки различието им, 
и не само на думи.
Аутизъм е обединяващ термин за нарушенията от аутистичния спектър. Те се 

характеризират с различно проявление и различна тежест, а хората с аутизъм са 
от ниско до високофункциониращи - при някои интелектът е засегнат, при други 
е свръхразвит, но всички те страдат от качествено нарушение на комуникацията 
и социалното общуване.

4 Април 2015г., Събота,  
• Световен ден в защита на пострадалите от мини
На 8 декември 2005 г. Общото събрание на ООН обявява 4 април за Междуна-

роден ден в защита на пострадалите от противопехотни мини.
Този ден призовава да бъдат продължени усилията на отделните държави, със 

съдействието на ООН и на съответните организации, за да се насърчи създава-
нето и развитието на капацитета на държавите, в които противопехотните мини, 
останали от войните, представляват сериозна заплаха за безопасността, здравето 
и живота на населението.

• Ден на психолозите в България
На 4 април психолозите отбелязват своя профе-

сионален празник. Денят на психолога е обявен 
през 1995 година.
Психологията е наука, която изучава умствените 

процеси и поведението на хората.
Психолозите се стремят да разберат ролята 

на умствените процеси в индивидуалното и об-
ществено поведение, както и причиняващите ги 
физиологични и неврологични процеси.
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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 - КЪРПАТА И ВЪЗЛИТЕ
Веднъж Буда отишъл при своите ученици с кърпа в ръка – красива копринена кърпа. 

Вероятно е била подарък от някой цар. Обикновено Буда не приемал такива неща, и сега 
всички го гледали в недоумение защо държи тази кърпа в ръцете си, сякаш им казвал: 
„Погледни внимателно, виж!“ Всички вперили очи в кърпата, но никой не видял нищо 
друго, освен красива копринена кърпа.
След това Буда започнал да връзва възли с краищата на кърпата. Настъпило пълно 

мълчание, всички гледали какво прави той. Завързвайки пет възела, Буда попитал:
— Това същата кърпа, която донесох ли е, или друга?
Сарипута казал:
— Вие надсмивате ли ни се? Разбира се, че е същата 

кърпа.
— Сарипута, помисли още веднъж! Онази кърпа 

беше без възли, а на тази има завързани пет. Как може 
да е същата?
Едва сега Сарипута разбрал смисъла и казал:
— Разбрах всичко. Макар че кърпата е същата, сега 

тя е във възли и прилича на страдащ човек.
— Точно така. Всичко, което искам да ви покажа е, че човек, който се терзае, по прин-

цип не се отличава от Буда. Аз съм всичко на всичко кърпа без възли! Ти – си кърпа с пет 
възела. Тези възли са – агресивност, алчност, лъжливост, неосъзнатост и егоизъм. — След 
това Буда казал — Сега аз ще се опитам да развържа тези възли. Кой ще ми помогне 
да го направя? — Той започнал да дърпа двата края на кърпата и възлите започнали да 
стават все по-малки и по-стегнати.
Някой възкликнал:
— Но какво правите? Така те никога няма да се развържат! Коприната е толкова тънка, 

а Вие така силно я дърпате. Възлите ще станат толкова малки, че ще бъде невъзможно 
да бъдат развързани.
Буда им казал:
— О, вие отлично разбирате всичко, когато става дума за кърпата. А защо не можете 

да разберете самите себе си? Нима вие не сте в същата ситуация? Вие дърпате своите 
възли и те стават все по-стегнати и по- стегнати. След това попитал — Кой ще каже как 
да се развържат възлите?
Един ученик предложил:
— Отначало човек трябва да се приближи и да разгледа внимателно как са били завър-

зани възлите. — Той разгледал кърпата и казал — Възлите са били завързани така, че ще 
станат по-свободни само ако ги разхлабим и като им позволим да станат по-свободни, 
ще ги развържем, това не е трудно. Това са прости възли. — Ученикът взел кърпата и 
внимателно развързал възлите един след друг.
Буда казал:
— Днешната проповед свърши. Вървете да медитирате!

продължава от стр. 1....
- на наследниците на Шериф Рушанов 

Кеналиев – бивш жител на село Кочан - 
имот №024198, находящ се в местността 
Тумбите в землището на село Кочан и имот 
№006154, находящ се в местността Про-
даница в землището на село Ваклиново

- наследниците на Пемба Арунова Иби-
шева – бивш жител на село Кочан - имот 
№038147, находящ се в местността Пади-
бога в землището на село Кочан

- наследниците на Арун Ибишев Ман-
дев – бивш жител на село Кочан - имот 
№038148, находящ се в местността Пади-
бога в землището на село Кочан

- на наследниците на Мехмед Агушев 
Молаюсеинов – бивш жител на село Кочан 
- имот №012161, находящ се в местността 
Янкораша в землището на село Кочан

- наследниците на Мехмед Исмаилов 
Мазгалджиев – бивш жител на село 
Слащен - имот №015020, находящ се в 
местността Бачища в землището на село 
Слащен

- наследниците на Акиф Алилов Муста-
фов – бивш жител на село Крибул - имот 
№000809, находящ се в местността Червен 
трап в землището на село Крибул 

- наследниците на Ибрахим Шабанов 
Карачобанов – бивш жител на село Црънча 
- имот №016169 и имот №016171, находя-
щи се в местността Лаката в землището 
на с. Ваклиново

- наследниците на Мустафа Мехмедов 

Чавдаров – бивш жител на село Вълкосел 
-  имот №006109 и имот №006110, находя-
щи се в местността Кочине в землището на 
село Вълкосел

- наследниците на Ибраим Селимов 
Халимов – бивш жител на село Туховища 
- имот №045061, в землището на с. Тухо-
вища, местността Селища 

- наследниците на Мустафа Мехмедов 
Чавдаров – бивш жител на село Вълкосел 
- имот №006059, имот №006105, находя-
щи се в местността Кочине в землището 
на село Вълкосел, имот №004012, имот 
№004011 и имот №004013, находящи се в 
местността Горни шишилек в землището 
на с. Вълкосел 

- наследниците на Рифат Ахмедов Чалъ-
ков – бивш жител на село Фъргово - имот 
№008049 и имот №008048, находящи се 
в местността Атьов гроб в землището на 
село Фъргово

- на Емин Мехмедов Ходжов – бивш жи-
тел на село Кочан - имот №030006, имот 
№030307 и имот №030309, находящи се 
в местността Стара ливада в землището 
на село Кочан

 - Джамал Ахмедов Бочуков – бивш жи-
тел на село Осина - имот №004066, имот 
№004067 и  имот №004068, находящи се в 
местността Голямо блато в землището на 
село Осина, община Сатовча. 

> Даде съгласие да бъде частично изме-
нена уличната регулация от О.Т. 86 до О.Т. 
87 по плана на село Вълкосел.



U-2), в който е описан трудовия стаж и сумите, на които се 
е осигурявал. За да не губи от размера на обезщетението 
за безработица е желателно да се регистрира в Дирекция 
„Бюро по труда“ в Р България в срок от 7 работни дни 
след пристигането си в страната. За повече информация 
по темата посетете адрес (http://www.noi.bg/forusers/
forms/112-ermdforms/unempl).
Размерът на паричното обезщетение за безработица и 
периодът, през който ще се получава то се определят от 
териториалното поделение на Националния осигурителен 
институт, занимаващо се с обезщетения за безработица. 
Координати за връзка ще намерите на адрес (www.noi.
bg)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате 
информация и чрез Контактния център на Националния 
осигурителен институт (тел. 02/ 926 10 10).

Въпрос: При съкращение по чл.328, ал.1, т.2 от КТ 
ще получавам ли обезщетение за безработица при 
полежение, че съм редовен докторант? Да поясня- 
работех по трудов договор на 4-часов работен ден, 
по който съм съкратена. Продължавам редовната 
си докторантура на 8-часов работен ден.
Отговор: Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социал-
но осигуряване (КСО) право на парично обезщетение 
за безработица имат лицата, за които са внесени ли 
дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” 
най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди 
прекратяване на осигуряването и които:
1. имат регистрация като безработни в Агенцията по 
заетостта;
2. не са придобили право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в 
РБългария, или пенсия за старост в друга държава;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат 
на задължително осигуряване по този кодекс или за-
конодателството на друга държава.
При наличие на посочените условия се преценява и 
правото на обезщетение. 
Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз 
основа на заявление до териториалното поделение на 
Националния осигурителен институт. 
Обръщаме Ви внимание, че преценката за правото на 
парично обезщетение за безработица, за неговия раз-
мер и срок за изплащане се прави за всеки конкретен 
случай и се определя с разпореждане, издадено от 
съответното ТП на НОИ. За конкретна информация 
можете да се обърнете и към съответното ТП на НОИ.

Въпрос: Снаха ми е в майчинство, през април 2015 г. 
детето ще навърши 1 годинка. Очаква трето дете 
през октомври т.г. Може ли някой от семейството 
да ползва майчинството за второто дете, докато 
тя е в майчинство за третото, при какви условия 
и заплащане?
Отговор: Съгласно чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда 
(КТ), отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна 
възраст със съгласието на майката (осиновителката) 
се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от 
техните родители, когато работят по трудово право-
отношение. От законовата разпоредба е видно, че този 
отпуск може да бъде ползван и от друго лице (баща, 
баба или дядо), като законовите изисквания са това 
лице да работи по трудово правоотношение и детето 
да е навършило една година. Необходимо е майката 
също да работи по трудов договор.

Въпрос: Брат ми работи от 10 месеца в Англия, но 
са ги предупредили, че ще има голямо съкращение 
на персонала. Въпроса ми е ще има ли право да се 
регистрира в Бюрото по труда и какъв процент 
от заплатата си ще получава при условие, че са го 
осигурявали по всички възможни осигуровки?
Отговор: След като работодателят прекрати трудовия 
договор на Вашия брат, той трябва да се регистрира в 
бюрото по труда по местоживеене във Великобритания 
и да се обърне към Английския осигурителен институт. 
Там ще му издадат разпореждане (преносим документ 
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ОТ 1 АПРИЛ ВЛИЗАМЕ В БОЛНИЦА
САМО С ЛИЧНА КАРТА

От 1 април 2015 г. хоспитализациите и дехоспита-
лизациите на всички здравноосигурени граждани ще 
бъдат в единна Регистрационна система. За целта при 
приема и напускането на лечебното заведение пациен-
тите ще трябва да представят на регистратурата свой 
български личен документ, съобщиха от пресцентъра 
на Националната здравноосигурителна каса. (НЗОК). 
Това може да бъде:

- Лична карта;
- Временни удостовере-

ния, издадени от МВР, при 
загуба на лична карта;

- Паспорт;
- Моряшки паспорт;
- Удостоверение за преби-

ваване на граждани на ЕС;
- Карта за постоянно пребиваващ в Република Бъл-

гария чужденец;
- Разрешение за (постоянно) пребиваване;
- БЛД от стар тип (зелен паспорт);
- Български граждани без такъв (новородени и деца 

под 14 години) се приемат в лечебните заведения с до-
кумент на придружител/настойник, като данните им се 
вписват ръчно в Регистрационната система.
Системата ще обработи данните от личния документ 

и ще регистрира хоспитализацията, като едновременно 
ще изпрати информация за това в Централното управле-
ние на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ 
на НЗОК) и ще провери дали документът е валиден. 
Цялата процедура ще отнема не повече от няколко 
секунди. Системата ще действа по същия начин и при 
дехоспитализацията на пациентите.
Регистрационната система ще позволи прозрачност и 

повишен контрол върху целесъобразното използване на 
средствата от здравноосигурителните вноски на всеки 
гражданин.
Напомняме на договорните партньори на НЗОК, че в 

Държавен вестник, бр. 21 от 20.03.2015 г., е публикувано 
Постановление № 57 от 16.03.2015 г. на Министерския 
съвет за приемане на Методики за остойностяване и 
за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал.2, 
т.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). В § 3 на 
Преходните и заключителни разпоредби на „Методика 
за заплащане на дейностите в болничната медицинска 
помощ“, както и в чл.94 от Националния рамков дого-
вор (НРД) 2015 за медицински дейности, е записано, че 
медицинските дейности, отчетени за пациенти, за които 
няма записи в Регистрационната система, няма да бъдат 
заплащани от НЗОК. 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ

Продажбата на имот обикновено e свързана с търсене, 
срещи, огледи, преговори, които ни костват време, нерви 
и пари. Понякога заради целия стрес около организи-
рането на сделката човек може да забрави някой важен 
документ за осъществяване на дългоочакваната сделка.
Какъв пакет от документи трябва да подготвим пред-

варително? На първо място е необходим нотариален акт 
или друг документ за собственост на имота. Продавачът 
трябва да има и данъчна оценка, която се извършва от 
данъчната служба.
Скица и удостоверение, че имотът не е актуван като 

общински са нужни, ако предмет на сделката е дворно 
място. Удостоверението се издава от отдел „Общинска 
собственост“. В случай че е имало делба на имота, 
трябва да се представи протоколът за делба.
Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен 

архитектурен план е необходимо, само при положение 
че в имота е извършено строителство, което не е отра-
зено в нотариалния акт. Ако посоченото в документа за 
собственост лице е починало, се изисква удостоверение 
за наследници.
Пълномощно се из-

ползва в случаите, кога-
то продавачът е възпре-
пятстван да присъства 
при организацията и 
изповядването на сдел-
ката и за целта е упъл-
номощило друго лице. 
То разбира се трябва да 
е нотариално заверено.
Може да са необходими и други документи според 

особеностите на имота – например акт за раждане, 
смъртен акт, удостоверение за брак, документ за развод 
и т.н. И не на последно място – не забравяйте документа 
си за самоличност (лична карта или паспорт).
А какви документи са необходими при продажба на 

ипотекиран имот и закупуването му отново с ипотечен 
кредит? Друг важен въпрос е кога трябва да се подпише 
окончателният договор – преди или след покриване на 
кредита от купувача.
Банката може да изиска удостоверение по чл. 87, което 

се отнася за всички продавачи. Тоест, ако става дума за 
семейство, всеки от съпрузите следва да си извади тако-
ва. От банката пък трябва да дадат на купувача списък 
с документи, които искат за имота. Като минимален 
набор – акт за собственост, скица, данъчна оценка.
В нотариалния акт се записва, че част от продажната 

цена ще бъде платена по банковата сметка на продавача 
с цел погасяване на ипотеката, а остатъкът (ако има 
такъв) ще бъде изплатен с лични средства и/или кредит.
Сумата, която банката отпуска на купувача, ще бъде 

платена на продавача, след като той представи удосто-
верение за тежести, от което да е видно, че настоящата 
ипотека е единствена. Като технологично време проце-
дурата може да отнеме 10-14 дни, за да се случи всичко 
– заличаване на старата ипотека, вписване на новата, 
издаване на удостоверение. Всичко това трябва да е 
описано в нотариалния акт.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължител-
но пенсионно осигуряване:
до 25 април
> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално оси-

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

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

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

> а лицата, чието недопускане или отстраняване от ра-
бота е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила 
през месец Март 2015 г. 

> за лицата, които през месец Март 2015 г. са възстано-
вени на работа по реда, определен в специални закони

> за лицата, чието уволнение от работа е обявено за неза-
конно с акт, който е влязъл в сила през месец Март 2015 г.

> за трудоустроените лица, на които през месец Март 
2015 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предос-
тавена подходяща работа. 

> за лицата, на които през  месец Март 2015 г.е изпла-
тено обезщетение за оставане без работа.

> за самоосигуряващите се лица на авансово дължими-
те месечни осигурителни вноски за месец Март 2015 г. 

> за съпрузите на лицата, регистрирани като упражнява-
щи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на 
регистрираните земеделски производители и тютюноп-
роизводители, когато с тяхно съгласие участват в упраж-
няваната от тях трудова дейност за месец Март 2015 г .

 > за лицата, които работят без трудови правоотношения 
върху изплатените възнаграждения през месец Март 2015 г.

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

> за работещите в чужбина по трудови или служебни 
правоотношения с български осигурител, които подле-
жат на задължително осигуряване по българското зако-
нодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за ме-
сец Март 2015 г.

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

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

- лица, работещи в международни органи или органи-
зации със съгласието на компетентните български дър-
жавни органи;

> за съпругите/съпрузите на дългосрочно командиро-
вани служители в дипломатически служби по време на 
задграничния им мандат осигурителни вноски,, отнася-
щи се за месец Март 2015 г.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2015 г.

До 10-ти април: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от орга-

низатори на хазартни игри и от оператори на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга за проведе-
ни през предходния месец хазартни игри, при които за-
логът за участие е чрез цената на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък 
от операторите на телефонна или друга електронна съ-
общителна услуга.
До 14-ти април: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъч-
ния период - месец март.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, 
което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки 
като посредник в тристранна операция (с изключение на 
получено авансово плащане (цялостно или частично) от 
посредник в тристранна операция) или доставки на ус-
луги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените 
авансови плащания), с място на изпълнение на терито-
рията на друга държава членка за данъчния период – ме-
сец март.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации -  пристигания/изпращания за месец март 
2013 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомле-

ние за неподаване на месечни декларации за март 2013 г.

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2015 г.

Фиктивната покупко-продажба между роднини са 
сравнително честа практика. Но това крие потенциален 
риск за останалите наследници в бъдеще. Например ако 
единият родител прехвърли имот на едно от децата си 
чрез фиктивна продажба, имат ли останалите право на 
запазена част и могат ли да оспорват сделката?
Докато родителят-продавач е жив, сделката не може 

да бъде оспорвана. Ако обаче имотът е собственост и 
на другия родител или е придобит по време на брака 
и не е наследство само на продавача, нещата стоят по 
друг начин.
По думите на специалисти хипотетично, при една 

много ниска цена на имота, все пак може да се говори 
за симулативна сделка. Проблемът тук е, че симула-
цията е един от най-трудно разкриваемите пороци на 
сделките въобще.

ДФЗ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
КОМПЕНСАЦИИ НА ЖИВОТНОВЪДИ И ПЧЕЛАРИ 
От 23 март 2015 г. Държавен фонд „Земеделие“ запо-

чна прием на заявления за държавна помощ по Схемата 
за компенсиране на материални щети по загинали сел-
скостопански животни и унищожени пчелни кошери в 
резултат на природни бедствия, настъпили през 2014 г.
Компенсации ще получат малки и средни пред-

приятия, както и физически лица, регистрирани като 
земеделски стопани. База за подпомагане са средните 
пазарни цени в зависимост от категорията и вида на 
животните за съответната календарна година.
Крайният срок за 

кандидатстване по 
схемата е до изчерп-
ване на финансовия 
ресурс от 200 000 лв. 
или до 9 април.

 Срокът за изпла-
щане на средствата 
е до 24 април 2015 
г. Заявления за под-
помагане ще се приемат в областните дирекции на 
Държавен фонд „Земеделие“.



ЗАДЪРЖАНЕ НА ВОДА – КОГА И ЗАЩО?
Задържането на вода е често срещан проблем, осо-

бено през лятото. Понякога причините са съвсем 
безобидни, а в други случаи задържането на вода е 

симптом на заболяване или 
може да бъде причина за по-
ява на такова.
Защо задържате вода?
Задържането на вода често 

е причинено от нисък прием 
на вода, което кара органи-
зма да си складира вода. В 
противен случай, в резултат 
от дехидратация, е твърде 
възможно да изпитвате гла-

воболие, безсъние, мускулни крампи, умора, запек, 
ставни болки, понижаване на кръвното и световър-
теж, подуване на корема, наддаване на тегло, обра-
зуване на камъни в бъбреците и т.н. За да предотвра-
тите всичко това, най-доброто решение е просто да 
пиете повече вода. Избягвайте и твърде солените 
храни, пикантни и мазни храни, които изискват мно-
го вода при процеса на храносмилането им, което до-
пълнително задълбочава проблема с дехидратацията.
Как може да разберете дали сте дехидратирани?
Ако не сте забелязали някой от симптомите на де-

хидратация и не усещате сухота в устата си, то най-
сигурният начин да разберете дали организмът ви 
има нужда от повече течности е по цвета на урината. 
Тя трябва да е бистра и светла на цвят, а в случай на 
дехидратация е мътна и тъмна (кехлибарена).
Задържането на вода е обичаен проблем, който съ-

пътства месечния цикъл на всяка жена, както и пери-
ода на менопауза. Това е нещо характерно и за бре-
менността, като често задържането на вода води до 
подуване и отичане на крайниците.
Задържането на вода може да е признак и на бъ-

бречни, чернодробни и сърдечно-съдови заболява-
ния, хормонални проблеми, ниски нива на витамин 
В в организма.

ЛИСТАТА  НА  РАСТЕНИЯТА  –
СИГНАЛ  ЗА  ПРОБЛЕМ

Растенията не са като хората – те не говорят с думи 
и няма как да ни кажат в прав текст, че нещо не им 
харесва или че страдат. Затова са листата, които освен 
че са пряко свързани с фотосинтезата, сигнализират за 
евентуални проблеми в грижите.
Ако не знаете дали сте осигурили необходимите 

условия на вашето растение, за да може то да расте 
здраво и да цъфти, тогава наблюдавайте листата му. В 
зависимост от техните цвят и състояние ще разбере-
те дали бъркате в грижите с цветето. Имайте предвид, 
че е хубаво всички листа да получават еднакво коли-
чество светлина, за да може растението да се развива 
равномерно. За целта периодично завъртайте саксията 
в посока към естествената светлина.
В случай, че растението има петна по листата, тога-

ва най-вероятно то страда заради проблеми с полива-
нето. Известно време опитайте да сипвате вода отдолу 
в чинийката на цветето вместо отгоре и вижте дали 

петната ще продължат да се 
появяват.
Ако връхчетата на листа-

та са покафенели, тогава има 
няколко варианта за пробле-
ми при растението. Вариант 
1 – цветето страда от липса на 
достатъчна влажност. В този 
случай поливайте само с мека 
вода, без да мокрите листа-
та и не на директна слънчева 
светлина, за да не го изгорите. 
Може да се наложи и допъл-

нително пулверизиране. Другият вариант е саксията 
да е по-тясна и да се наложи да пресадите растението.
Ако горните листа на цветето пожълтяват, тогава 

проблемът е в непоносимостта му към варовик. По-
ливайте растението само с престояла вода. Освен това 
може би цветето се нуждае от почва с по-висока кисе-
линност.
Ако долните листа жълтеят и капят, тогава сте пре-

калили с поливането и пулверизирането. Проверете 
почвата – трябва да я оставяте да засъхва леко, а да 
не е подгизнала, защото растението не понася такива 
количества вода.
Окапването на листата пък може да е в следствие на 

стрес. Когато цветето си сменя мястото, има промени 
в климатичните условия, изкарвате го на открито през 
пролетта или пък го прибирате през есента, това може 
да му се отрази. Докато свикне с новостите, трябва да 
сте по-внимателни с грижите. Проверете също дали 
саксията не е малка.
Пъстрите листа като тези на сингониума са радост за 

окото, но понякога те губят украсата си и стават изця-
ло зелени. Обикновено това е сигнал, че на растението 
му липсва светлина – трябва да смените мястото му.
Ако листата на цветето изглеждат клюмнали, тогава 

проблемът също може да е свързана със светлината. 
Преместете цветето на по-светло или по-тъмно място 
в зависимост от количеството светлина, което получа-
ва в момента. Освен това почистете хубаво листата му 
с влажна гъба. Понякога домашният прах се натрупва 
и пречи на фотосинтезата. Проверете и за акари.

СЪВЕТИ ПРИ ИЗБОР НА БРЕТОН
Бретонът е най-лесният вариант да освежите приче-

ската си и да промените излъчването си. Преди обаче 
да се решите на тази стъпка, трябва да кажете какъв 
бретон искате. Вижте някои полезни съвети при избор 
и оформяне на бретон.
Да решиш, че искаш да се сдобиеш с бретон, е лесно 

– едно клъцване с ножицата и вече е факт. Трудното 
е при избора на формата, дължината и плътността му, 
които зависят от фактори като формата на лицето, дали 
косата е къдрава, рядка или гъста, челото високо ли е 
или не, имате ли бръчки, които да скриете или пък це-
лите някоя черта от лицето ви да изпъкне повече.
И преди да кажете на фризьорката да реже смело, 

помнете, че след като бретонът се изсуши, той се вдига 
с до 3см нагоре и изглежда по-къс, 
отколкото е в действителност.
Асиметричният бретон е подхо-

дящ избор за хора с пухкави бузи и 
кръгло лице, тъй като придава акцент 
върху брадичката и измества фокуса 
от заоблените форми. Подхожда ос-
вен на дами с дълга грива, и на жени 
с къса коса, но е неподходящ за жени 
с впито и издължено лице.
Класически плътен бретон теоре-

тично отива на всеки тип коса, но не отговаря на всяка 
форма на лицето. Смята се за много добро решение, ако 
сте с рядка коса, защото плътният бретон създава обем. 
Ако сте с квадратно лице, гледайте дължината на бре-
тона да не е по-къса от нивото на очите.
Тънък, филиран бретон е вариант за жени с чуплива 

коса. Освен това прикрива високото чело и издължава 
кръглото лицето. Ако е по-дълъг и изтънен в краищата, 
този тип бретон става идеален за лице с овална форма.
Бретон полукръг е неподходящ избор за квадратно 

лице, но пък пасва, ако имате впито и издължено лице, 
защото придава обем. Не се препоръчва и на лице с 
кръгла форма, тъй като бретонът полукръг добавя ви-
зуално някой друг килограм.
Етажиран бретон е добър вариант, ако искате да скри-

ете бръчките.Освен, че придава младежко излъчване, 
неравният бретон, завит на една страна пасва добре на 
рядка коса. Не винаги стои добре на кръгло лице, но 
пък е отличен избор за лице със сърцевидна форма, тъй 
като отвлича вниманието от брадичката.
Дълъг бретон, разделен на две, може лесно да се 

прибира, така че когато ви омръзне, да го скривате от 
погледа си. Недостатъкът е, че трябва да се трудите 
повече с четката и сешоара, за да му предадете форма. 
Пасва на лица с квадратна форма.

ЗАСАДЕТЕ ЛЕТНИЯ ЧЕСЪН
След като почвата просъхне и може да се обработва, 

се пристъпва към засаждане на летния чесън.
Характерно за летния чесън е, че е с по-малка лу-

ковица. Тя е съставена от по-дребни и повече на брой 
скилидки.
Този вид чесън е по-ус-

тойчив и затова е подхо-
дящ за съхранение през 
студените месеци.
Засадете чесън в браз-

дички.
Разстоянието между тях 

е 15-20 см, а вътре между 
скилидките - 10-15 см.
Дълбочината трябва да е 6-7 см.
За 1 кв. м ще са ви необходими около 50 г скилидки.
Скилидките да са здрави
За да предотвратите две от най-опасните болести 

по чесъна - бяло и сиво гниене, трябва да използвате 
здрав посадъчен материал.
Освен това не засаждайте чесъна на място, където 

миналата година са били други лукови култури.

30 март - 5 април 2015 г. , брой 13

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.

Кисел трън
Berberis Vulgaris L. 

Описание: Киселия трън се среща ограничено в 
страната и събирането му като лечебно растение се 
регулира с ежегодна заповед на министъра на околна-
та среда и водите. Особено отрицателно въздействие 
оказва събирането на корените като билка. Листопаден 
бодлив храст. Достига височина 1,5 (3) метра. Бодлите 
тройно разделени до 2 
cm дълги.
Листата са прости, 

овални или широко 
елиптични до обратно 
яйцевидни, с мрежес-
то жилкуване, бодли-
во назъбени по ръба, 
дълги 2,5-5,5 cm, сте-
снени в къса дръжка, 
събрани в снопчета 
по 2-12.
Цветовете са жълти, ароматни, събрани по 15-30 в 

увиснали, дълги 3-6 cm гроздовидни съцветия.
Плодът сочна, цилиндрична кисела червена ягода, 

дълга до 1 cm, широка до 0,5 cm, с по 2-3 семена.
Цъфти април-юни.
Корен от кисел трън - събира се през пролетта 

(март-април) при започване на сокодвижението или 
през есента (октомври - ноември) след узряване на 
плодовете. Надземните части се изрязват до основата. 
С копач се разкопава около растението в радиус 50 
cm и на дълбочина до 50-60 cm. След това корените 
се издърпват с ръце. Събраните корени се изтръскват 
добре от пръстта, след което се събират в торби, кошове 
или други съдове.
Корените (и кората им) притежават жлъчкотворно, 

жлъчегонно и утеротонично действие. Това действие 
се определя от съдържащите се алкалоиди и предимно 
от берберина. Отвара от корените и кората от корени 
или препарати съдържащи алкалоиди от тези дроги 
засилват образуването и отделянето на жлъчка, подо-
бряват апетита и храносмилането, тонизират маточната 
мускулатура. Оказват и диуретичен ефект.
Корените и кората от корени на киселия трън са 

отровни! При предозиране са възможни отравяния! Да 
се използват само по лекарско предписание.
Плодовете се консумират като храна под формата на 

сладка, компоти, ликьори и други с леко жлъчегонно 
и подобряващо храносмилането действие.
Може да се ползва при: възпаление и камъни в 

бъбреците и пикочния мехур, чернодробни и жлъчни 
заболявания, маточни заболявания, гной в урината, 
безапетитие.
Начин на употреба: 1 чаена лъжичка от корените се 

варят в 300 грама вода 4-5 минути. Прецежда се и се 
пие 3 пъти по 100 грама преди ядене.

Наели чукча да боядисва осевите линни на едно 
шосе. Първия ден чукчата направил 200 метра осеви 
линии и шефовете му били възхитени. На втория 
ден направил 150 метра, но шефовете му пак били 
доволни. На третия ден направил 100 метра осеви 
линии и началниците му си казали, че щом първите 
дни се е справял добре, пак ще може. Но на чет-
въртия ден чукчата направил само 50 метра осеви 
линии и шефовете го повикали в офиса:

- Какво става с теб - казали - преди работеше тол-
кова бързо и толкова много - първия ден 200 метра, 
втория 150, после 100, а сега...
А той отговорил:
- Сега чукча също работи добре, но кофа далече!

ПЪРЖЕНИ ЯЙЦА НА ТИГАН
С ДОМАТИ И ДОМАТЕНО ПЮРЕ

Продукти:
- 6 яйца
- 2 домата
- 6 с.л. доматено пюре
- 2 скилидки чесън
- 1 стрък магданоз
- 2 с.л. олио
- 1 щип. черен пипер
- 1 щип. захар
- 1 щип. сол
Приготвяне:
Чесънът (2 скилидки) се накълцва и се задушва в 

олиото (2 с.л.) в тиган с капак до омекване. След това се 
добавят настърганите домати (2 бр), доматеното пюре 
(6 с.л.) и захарта (1 щип.). Щом течността от доматите 
изври наполовина, се чукват яйцата (6 бр) и огънят се 
намалява. Добавят се сол (1 щип.) и черен пипер (1 щип.). 
Ястието не се разбърква.
Готово е, когато яйцата стегнат. Сервира се веднага, 

поръсено с пресен магданоз (1 стрък).


