
Във връзка с проекта 
по френски език на тема: 
“Градина без граници. 
Нека нашият дух да цъфти 
в градината на Европа”,  
Програма „Еразъм+”, 
Ключова дейност 2, Стра-
тегически партньорства, 
г-жа Маруся Лозанова 
– старши учител по ан-
глийски език, г-жа Райка 
Славчева – старши учи-
тел по френски език, г-жа 
Денка Николова – старши 
учител по български език 
и литература и г-жа Ли-
ляна Камбова – старши 
учител по математика, 
организираха най-свет-
лия християнски празник 
- Възкресение Христово.
Целите на тържеството бяха:
- Запознаване с Великденските празни-

ци, традиции и обичаи;
- Утвърждаване на умения за интеркул-

турна, комуникативна компетентност на 

учениците, чрез представяне на културната 
специфика – фолклор, изкуство, култура, 
взаимно опознаване, общуване и толерант-
ност.
Водещи на празника бяха учениците от 

VIII клас - Айше Айвазова и Илко Петков. 
С много ентусиазъм и по атрактивен на-

чин в стихове, сценки и песни учениците 
представиха народните вярвания   и оби-
чаите на Великденските празници: хам-
кане, Лазаровден, Цветница и Страстната 
седмица на Великден. 

На фона на специално 
пресъздадена битова ат-
мосфера звучаха автентич-
ни народни песни за Ве-
ликден, под ръководството 
на г-н Наум Странджев – 
старши учител по музика.
Слушайки рецитала, 

подготвен от г-жа Денка 
Николова, всички се пре-
несохме мислено в деня 
на светлината и в нощта на 
Великденските чудеса.
На този светъл празник 

всички си пожелахме да 
бъдем добри и да се молим 
за здраве на целия българ-
ски народ.
Празникът завърши с 

красиво българско хоро.
Изказваме благодар-

ности за оказаната подкрепа на: ръковод-
ството на училището г-н Милко Сиркьов и 
г-жа Цветана Янева, както и на целия ко-
лектив на СОУ „Св.св.Кирил и Методий” 
с.Сатовча
Пожелаваме Ви  здраве, мир, любов и то-

плина в домовете Ви. БЛАГОДАРИМ ВИ!

6 - 13 април 2015 г., година (XI), 14 /494/

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

В

В  ГРАДИНАТА  НА
ВЕЛИКДЕНСКИТЕ  ПРАЗНИЦИ

Кметът на общината издаде заповед, с която забрани свободното пашуване 
по ливадите, засетите и подготвени за сеитба земеделски земи на територия-
та на община Сатовча, с цел предотвратяване на щети на селскостопанското 
имущество и опазване на общинските зелени площи и декоративна растител-
ност. Със заповедта се забранява пускането на всякакъв вид добитък в селско-
стопанските земи, както и свободното им пашуване в тях на територията на 
общината. Забраната влиза в сила от 1 април и е валидна до приключване на 
селскостопанската година. Забранено е пашуването и движението на добитъ-
ка по площадките, парковете и градините на територията на общината, като 
кметовете на кметства имат задължението по подходящ начин да уведомят 
населението и да организират опазването на селскостопанското имущество на 
територията на кметството. При констатирани нарушения, кметовете на насе-
лени места се задължават да издирят нарушителите и наложат необходимата 
санкция за неспазване на разпоредбата, както и да предприемат необходими 
мерки по възстановяването на нанесените вреди. Органите на реда ще под-
помагат кметовете на населени места при изпълнението на служебните им 
задължения във връзка с прилагането на заповедта, а контролът по изпълне-
нието й е възложен на заместник-кмета Илхан Карагьозов.
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ГРАФИК 
За регистрация на правно основание в 

Общинска служба „Земеделие” – с.Сатовча
КАМПАНИЯ – 2015 ГОД.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС
Уважаеми лекари и здравни работници,
От името на Общинска администрация Сатовча и от свое име Ви поз-

дравявам със Световния ден на здравето и Професионалния празник на 
здравния работник – 7 април!
В този ден Ви поднасяме почитта и уважението си към Вашия труд.
Благодарим Ви от сърце за неуморната Ви работа и всеотдайните грижи, 

които полагате за пациентите си – жителите на община Сатовча! Вярваме, 
че благодарение на Вашия професионализъм, старание, грижи и всеот-
дайност всички ние ще се чувстваме по-спокойни и сигурни в бъдещето!
Пожелавам Ви весел празник, удовлетворение и повече щастливи мо-

менти във Вашата работа!
Честит празник! ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН!   

На всички християни от община Сатовча
пожелавам светли празници,

пълни с обич, с топлина и радост 
от споделянето им с най-близките хора.
Нека бъдем щедри и състрадателни, 
да прощаваме и да бъдем толерантни 

във  взаимоотношенията си!
Весел празник!

С уважение: 
Д-р Арбен Мименов

Кмет на община Сатовча                                                                                                                                         

об



яйца, които са донесени от къщите им. По време на службата в храма всички пеят, а след 
службата всички се поздравяват: „Христос Воскресе!“; Отговорът трябва да е „Воистина 
воскресе!“. Това служи като поздравление, когато се срещат хората на улицата през следва-
щите няколко седмици. Още в двора на храма, хората си подаряват боядисаните яйца, чукат 
се с тях, след което ги изяждат.
На следващата сутрин хората отново ходят на църква и след това се събират семейно у дома. 

Младите обикновено отиват на гости при родителите си или кръстниците си. Празничната 
трапеза обикновено са ястия с агнешко, много салати с пресни зеленчуци, червено вино и др.

• Ден на римската богиня на победата Виктория
Виктория е древноримска богиня на победата. Първо-

начално е наричана Вика Пота („Могъща победителка“) 
по името на божеството, което наследява, като това име 
се запазва като неин епитет. По своя произход е старо 
италийско божество, вероятно сабинско; по-късно е 
отъждествена с гръцката богиня Нике. Често е асоции-
рана с Белона. Представяна е като млада жена с крила, 
държаща лавров венец или палмово клонче.
Виктория олицетворява победоносната война и побе-

дата. В Рим са ѝ  посветени храм на Палатинския хълм и олтар в сенатската курия, издигнат 
при Октавиан Август. Съществува обичаят след опразнуването на триумф, римският пъл-
ководец да постави нейна статуя при храма ѝ . 

• Международен ден на авиацията и космонавтиката
На този ден през 1961 г. е станал първият в историята пилотиран космически полет на 

космонавта Юрий Гагарин с кораба „Восток“.
В 6 часа и 7 минути по Гринуич - 9 часа и 7 минути московско време Юрий Гагарин 

излетя и направи с кораба „Восток“ една обиколка около Земята. На височина 7 километра 
Гагарин катапултира и се приземява с парашут близо до спускаемия апарат, на колхозно 
поле в Саратовска област.
Целият космически полет е продължил 1 час и 48 минути, но остава завинаги в историята 

на човечеството като полета на първия космонавт в света.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ И НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   
Филологическият факултет на  Югозападния университет “Неофит Рилски“ обявява 

национален конкурс за написване на есе от ученици, които завършват обучението си 
през учебната 2014/2015 г. Темата е свободна. Най-добрите есета ще бъдат отличени, а 
авторите им ще получат сертификат и приети без конкурсен изпит в една от следните 
предпочетени от тях специалности на Филологическия факултет:

• Славянска филология
• Българска филология
• Балканистика
• Английска филология
• Български език и чужд (руски) език
• Приложна лингвистика (профили: английски език и 

немски език; английски език и френски език; английски 
език и руски език; английски език и гръцки език)

• Лингвистика
• Английски език и етнология
Есетата изпращайте на следния имейл: ese_ks@swu.bg
Материалите трябва да съдържат трите Ви имена.
Срок за изпращане на есетата: 15 април 2015 г. 
Резултатите ще бъдат обявени до 20 април 2015 г.
Филологическият факултет на  Югозападния универ-

ситет “Неофит Рилски“ обявява национален конкурс за 
установяване на степента на владеене на английски език 
от ученици, които завършват обучението си през учебната 2014/2015 г. Установяването 
на нивото ще се извърши посредством тест, който трябва да бъде изпратен на посоче-
ния по-долу имейл. Най-добре решените тестове ще бъдат отличени, а авторите им ще 
получат сертификат и приети без конкурсен изпит в една от следните предпочетени от 
тях специалности на Филологическия факултет:

• Английска филология
• Приложна лингвистика (профили: английски език и немски език; английски език и 

френски език; английски език и руски език; английски език и гръцки език)
• Английски език и етнология
Изтеглете теста от сайта на факултета  http://philo.swu.bg/, решете го и го изпратете 

на следния имейл: ese_ks@swu.bg
Материалите трябва да съдържат трите Ви имена.
Срок за изпращане на есетата: 15 април 2015 г. 
Резултатите ще бъдат обявени до 20 април 2015 г.

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

7 Април 2015г., Вторник, 
• Световен ден на здравето и Ден на здравния 

работник
На 7 април светът отбелязва Международния ден 

на здравето. Датата е избрана с основаването на 
Световната здравна организация през 1948 г. Меж-
дународният ден на здравето се чества и като Ден на 
здравния работник в България от 6 февруари 1964-а.
Световният ден на здравето е глобална инициати-

ва, която приканва всички - от световните лидери до хората във всички страни, 
да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. 
Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на 

здравето дава възможност да се започнат колективни дейст-
вия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

8 Април 2015г., Сряда,  Международен ден на ромите
Световен ден на ромите (International Roma (Gypsy) Day) 

е основан на първият Световен ромски конгрес, проведен 
в Лондон на 8 април 1971 г., който събра представители от 
30 страни. В резултат на това са били приети национални 
символи: знамето и химна, което позволи на ромите по целия 
свят да признаят себе си като като единна свободна нация.

11 Април 2015г., Събота, 
• Международен ден на бившите политзатворници и концлагеристи
На 11 април 1945 г. при настъплението на американската армия в Тюрингия 

въоръжени лагеристи от Бухенвалд нападат стражевите кули и предизвикват 
бягството на германските войници.
Денят се чества и като Международен Ден на бивши-

те политзатворници и концлагеристи. 
Бухенвалд бил построен на върха на планината 

Етелсберг, издигаща се близо до град Ваймар, адми-
нистративен център на Тюрингия. 

• Световен ден за борба с болестта на Паркинсон
Световният ден за борба с болестта на Паркинсон е 

обявен през 1997 г. от Световната здравна организация. Годишнина от рождението 
на английския лекар Джеймс Паркинсон, който описва първи това заболяване 
през 1817 г. Отбелязва се от 1998 г. При Паркинсон дегенерират определени 
неврони в мозъка и те започват да произвеждат по-малко невромедиатор, наре-
чен допамин. Това води до промяна на функцията на тези участъци от мозъка 
на човека и причинява тремор. Според различните хипотези като причина за 
треперенето се посочват токсични вещества, свободните радикали, генетични 
фактори и дори вируси. Паркинсон не се лекува напълно. Самото лечение най-
често е медикаментозно и човек трябва да приема лекарствата, докато е жив. 
Понякога се налага промяна на дозата или на вида лекарство.

• Световен ден за борба с шизофренията
Отбелязва се по света от 1949 г., а в България – от 1998 г.
На 11 април се отбелязва Световният ден за борба с шизофренията - психично 

заболяване, от което страдат милиони хора.
Изследванията на Световната здравна организация показват, че процентът, на 

хората с шизофрения е един и същ във всички култури и всички страни.
Моментната заболеваемост от шизофрения е 0.4 на сто от общия брой на 

населението. Това означава, че във всеки конкретен момент такъв е делът на 
хората, при които са налице клиничните прояви 
на заболяването.

12 Април 2015г., Неделя,  
• Възкресение Христово, Великден
Имен ден празнуват: Велик, Велика, Велико, 

Велин, Велислав, Величка, Величко, Велка, Велко, 
Вельо, Вили, Витан
Великден - един от най-големите и най-важните 

православни празници. На този ден Господ Бог 
Иисус Христос е възкръснал от мъртвите. Празни-
кът е свързан по време с първото пълнолуние след 
пролетното слънцестоене, и така всяка година Великден се пада на различни дати.

 Подготовката за празника продължава през цялото време на предишната 
Страстна седмица. Обикновено рано сутринта на Велики четвъртък, във всеки 
дом боядисват яйца (ако това не бъде направено в четвъртък, тогава е възможно 
да се боядисват яйца само в ранните сутрешни часове на събота). Най-старата 
жена с първото боядисано яйце прави кръст на челата на всички деца в къщата. 
След това яйцето се поставя пред домашната икона. Обикновено в същото време 
се пече Великденски хляб в които се добавят нечетен брой яйца.
Честването на Великден (Пасха) започва в полунощ в неделя. В храмовете 

се събират хора на празничната литургия, държат запалени свещи и боядисани 

Н О В И Н И
6 - 13 април 2015 г. , брой 14

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

МОМЧЕ ЗА ВСИЧКО  -
ПРИТЧА ЗА НЕЗНАЙНИТЕ ПЪТИЩА НА СЪДБАТА

Не се обезкуражавайте, ако нещо не е във Ваша полза! 
Понякога като затворите една врата, се отваря друга.
Ето една притча, която изобразява, че понякога успехът 

ни чака зад ъгъла, без дори да подозираме това.
Безработен мъж кандидатствал за позицията на хигие-

нист в много голяма компания. Работодателят го интервю-
ирал, а след това го тествал дали ще почисти добре пода.

- Нает сте - казал работодателят. - Дайте ми Ваш имейл 
адрес и ще Ви изпратя заявление, което трябва да попъл-
ните, както и ще Ви пиша кога да започнете.
Мъжът отговорил:
- Но аз не разполагам с компютър, нито имам имейл.
- Съжалявам – отговорил работодателят, - ако не разполагате с имейл, няма как да Ви 

наемем.
Мъжът бил обезверен и останал почти без надежда. Той не знаел какво да прави, тъй 

като имал само 10 лева в джоба си.
Тогава решил да отиде в супермаркета и с десетте лева, които имал, да купи 10 кило-

грама ябълки и след това да ги продава от врата на врата. За по-малко от два часа той 
успял да удвои капитала си. Повторил това няколко пъти и се върнал у дома с 60 лева. 
Човекът осъзнал, че може да се изхранва по този начин, и започнал да работи от рано 
сутрин до късно вечер. По този начин парите му се удвоявали и утроявали ежедневно. 
След известно време той успял да си купи кола, с която да доставя ябълки из града. 
След още няколко години си купил и камион. С течение на времето изградил компания 
за логистика и транспорт.
Пет години по-късно, компанията на мъжа била една от най-големите. Той започнал 

да планира бъдещето на семейството си и взел решение да си направи застраховка жи-
вот. Избрал си компания за застраховане и отишъл да си попълни документите. Когато 
брокерът го попитал защо не е попълнил своя имейл, човекът отговорил:

- Аз нямам имейл.
- Въпреки че нямате имейл, Вие сте успели да изградите империя!? – изненадан казал 

брокерът. – Представяте ли си каква позиция можехте да имате, ако притежавахте имейл.
Човекът се усмихнал и отговорил:
- Да. Щях да бъда чистач.
„Нещата се развиват най-добре за онези, които независимо как се развиват нещата, 

умеят да извличат най-доброто от ситуацията.“



и при извършването на тази работа е положил извънре-
ден труд - чл. 4, ал. 2 от същата наредба. В наредбата не 
е предвидена възможност за компенсация в изложения в 
запитването случай. Ако считате, че неправилно са Ви 
изплатени командировъчни пари, трудово-правният спор 
можете да отнесете за решаване от съда.

Въпрос: След нормална петдневна работна седмица, 
може ли служителят да бъде поставен на разполо-
жение за цяла събота и неделя (48 часа). В случай че 
не се налага да работи по времето на разположение, 
може ли в понеделник отново да бъде на работа в 
обичайното за него работно време?
Отговор: В чл. 3 от Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за 
реда за установяване задължение за дежурство или 
за разположение на работодателя е предвидено, че 
когато особеният характер на работата налага, с ко-
лективния или индивидуалния трудов договор може 
да се уговори задължение за работника и служителя 
да бъде на разположение на работодателя извън тери-
торията на предприятието с готовност да осъществи 
при необходимост трудовата си функция. Мястото за 
разположение се уговаря между работника или служи-
теля и работодателя. Времето, през което работникът 
или служителят е на разположение не се отчита като 
работно време. То обаче се заплаща съгласно чл. 10 от 
Наредбата за структурата и организацията на работната 
заплата. Според ал. 4 на чл. 3 от наредбата, фактически 
извършената работа през времето на разположение се 
отчита и заплаща като извънреден труд. Съгласно ал. 
5 на чл. 3 от наредбата, при полагане на извънреден 
труд по ал. 4 на работника или служителя се осигурява 
минималният размер на непрекъснатата междудневна 
и седмична почивка.
В чл. 5, ал. 1 от наредбата е предвидено, че максимал-
ната продължителност на времето на задължение за 
разположение не може да превишава: 1. общо за един 
календарен месец - 100 часа; 2. за едно денонощие през 
работни дни - 12 часа; 3. през почивни дни - 48 часа. 
Според ал. 2 на чл. 5 от наредбата, на работник или слу-
жител не може да се възлага да бъде на разположение: 
1. в два последователни работни дни; 2. в повече от два 
почивни дни в един календарен месец. Ограниченията 
по ал. 1 и 2 могат да не бъдат прилагани в случаите 
при оказване на медицинска помощ – ал. 3 на чл. 5. 
Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата за работното време, 
почивките и отпуските, за полагането на извънреден 
труд, дежурство и за времето на разположение на 
предприятието се издава заповед от работодателя. Тя 
се съобщава на работниците и служителите най-малко 
24 часа предварително.

Въпрос: Командироват ме за един ден, без прес-
пиване. С пътя отиване и връщанеи работата се 
събират 20 часа, преди да се завърна в офис. Връ-
щането е в 4 сутринта. В 8,30 ме искат в нормално 
работно време на работа. Имала съм само 4 часа 
преди застъпване на следващият ми работен ден. 
Имам ли право на компенсация и какво заплащан 
трябва да получа?
Отговор: Разпоредбата на чл. 121, ал.1 от Кодекса на 
труда /КТ/ предвижда, че когато нуждите на предпри-
ятието налагат, работодателят може да командирова 
работника или служителя за изпълнение на трудовите 
задължения извън мястото на постоянната му работа, 
но за не повече от 30 календарни дни без прекъсва-
не. Съгласно разпоредбата на чл. 2 от Наредбата за 
командировките в страната /НКС/, командировките 
се определят в календарни дни и включват дните за 
изпълнението на задачата, дните на пътуването и по-
чивните и празничните дни. Според чл. 8 от наредбата, 
командироването се извършва въз основа на писмена 
заповед. В чл. 9, ал. 1 от наредбата е предвидено, че 
в заповедта за командироване се посочват: наиме-
нованието на предприятието и длъжностното лице, 
което издава заповедта; трите имена и длъжността на 
командированото лице; мястото на командироването; 
задачата, за която лицето се командирова; времетрае-
нето на командировката; командировъчните дневни, 
пътни, и квартирни пари, на които командированият 
има право и др. Съгласно чл. 215 КТ, при командиро-
ване работникът или служителят има право да полу-
чи освен брутното си трудово възнаграждение още 
и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в 
размери, определени от Министерския съвет с Наред-
бата за командировките в страната. Следователно за 
времето на командировка работникът или служителят 
получава обезщетение (командировъчни пари), които 
да компенсират неудобствата, които понасят поради 
обстоятелството, че са извън мястото на работа и жи-
веене. Извънреден труд се заплаща само в случаите, 
когато със заповедта за командировка е разпоредено 
командированият в мястото на командировката да 
извърши работа, за която се предвижда трудовото 
възнаграждение да се определя според изработеното, 
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ПРЕДЛАГА СЕ 2 МЕСЕЦА ГОДИШЕН 
РЪСТ НА ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИЯ
Плавно увеличаване и постепенно изравняване на 

стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете 
през 2037 г. на 65-годишна възраст и след това въвеж-
дане на автоматичен механизъм спрямо промените 
в продължителността на живота предлагат от соци-

алното минис-
терство.
Предлага се 

първоначално 
нарастване на 
възрастта  за 
пенсионира-
не на жените 
с два месеца 
всяка  кален-
дарна година 

до 2029 г., а от 2030 г. - с по 3 месеца до 2037 г.
Предложението за мъжете е възрастта за пенсиони-

ране да нараства също първоначално с по два месеца 
през 2016 г. и 2017 г., а от 2018 г. да продължи да 
нараства с по един месец всяка календарна година 
до 2029 г.
Нарастване на необходимия осигурителен стаж 

за пенсиониране при обичайни условия на труд с 
по два месеца годишно до достигане през 2027 г. на 
40 години за мъжете и 37 години за жените са сред 
предложенията, предлагат от министерството.
По отношение на приходната част екипът на МТСП 

предлага допълнително решаването на два основ-
ни проблема. Първият е свързан с осигурителните 
вноски, където следва да се търси съгласие за плавно 
повишаване на вноските за пенсия и за безработица. 
Логиката е да се намали огромната субсидираност на 
НОИ от републиканския бюджет.
Това, което се предлага, е увеличение в  период 

от 12 години напред с общо 4,5 процентни пункта, 
като през година се увеличава с 0,5 вноската за фонд 
„Пенсии“ и на следващата година - с 0,2 процентни 
пункта вноската за фонд „Безработица“.
Вторият проблем е свързан с осигуряването на 

земеделските стопани и тютюнопроизводителите.
Предлага се от следващата година плавно да се по-

вишава размерът на минималния осигурителен доход 
до достигане на размерите, определени за самооси-
гуряващите се лица: предложението е за повишаване 
на минималния осигурителен доход на два пъти по 
60 лв., т.е. от 300 лв. на 360 лв. и от 360 лв. на 420 лв.
В момента работещите в масовата трета категория 

труд се пенсионират при възраст 60 г. 8 м. и 35 години 
стаж за жените и 63 г. 8 м. и 38 години осигурителен 
стаж за мъжете.
В началото на май пенсионната реформа трябва 

да бъде окончателно приета от Министерски съвет. 
ПТИЦЕВЪДИТЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА 

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ОТ 1 АПРИЛ
От 1 април земеделските стопани могат да канди-

датстват за Държавна помощ за „Реализиране на до-
броволно поети ангажименти за хуманно отношение 
към птиците“. Документи по схемата ще се приемат 
до 30 април в областните дирекции на Държавен 

фонд „Земеделие“, 
отдел „Прилагане 
на схеми и мерки 
за подпомагане“. 
Кандидатстването 
е по постоянен ад-
рес на физическо 
лице или за едно-
личен търговец, а 
за юридическото 
лице е по седалище.

Общият размер на помощта за 2015 година е 25 
000 000,00 лв. С нея се покриват направени разходи 
или пропуснати приходи, свързани с доброволното 
поемане на ангажименти за хуманно отношение към 
птиците за най-малко 5 години. Мерките изискват 
контрол върху фуражите, оптимално хранене на 
птиците чрез заместване на животински протеини от 
бозайници и рибно брашно с растителни протеинови 
заместители и незаменими аминокиселини, както и 
ползването на вода с качества като питейната и др.

 Прилагането на помощта е одобрено на Управи-
телен съвет на Фонд „Земеделие“ , като срокът й за 
действие е до края на 2017 г. Изплащането на сред-
ствата по нея ще се осъществи на два етапа, като на 
първия ще се разплати 80% от финансовия ресурс, 
което е 20 000 000,00 лв.

 Срокът за сключване на договори или анекси, както 
и за изплащането на помощта е 29 май 2015 г.

ДФЗ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ПО ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА КАРТОФИ 

От 1 април Държавен фонд Земеделие започва 
предварителен прием на заявления за кандидатстване 
за държавна помощ за компенсиране на разходите по 
изпълнение на мерки от Националната програма за 
контрол на почвените неприятели по картофите от 
сем. Телени червеи (Elateridae).
Предвид технологичните срокове за засаждане на 

картофи, съгласувани с МЗХ, БАБХ и браншовата ор-
ганизация на картофоп-
роизводителите, срокът 
за кандидатстване ще 
продължи до 15 май. 
Финансовият ресурс 
е в размер на 600 хил. 
лв. и е предвиден по 
направление „Субси-
дии на нефинансови 

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. 
до 10 април (първият работен ден след 10 април 2015г. 

е 14 април 2015г.)
> Подаване на декларация образец № 3 с данните за 

месец Март 2015 г. за лицата, които са здравно осигуре-
ни за сметка на републиканския бюджет, с изключение 
на данните, подавани от Националния осигурителен ин-
ститут.
до 25 април (първият работен ден след 25 април 2015г. 

е 27 април 2015г.)
> Подаване на декларации образец № 1 от работодате-

лите, осигурителите и техните клонове и поделения, с 
данните за месец Март 2015г.

> Подаване на декларации образец № 1 от работодате-
лите, осигурителите и техните клонове и поделения, с 
данните за месец Март 2015г. при полагащо се обезще-
тение на трудоустроено лице, на което не е предоставе-
на подходяща работа.

> Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
с данните за месец Март 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 работодате-
лите, осигурителите и техните клонове и поделения, за 
начислени или изплатени допълнителни доходи от тру-
дова дейност за месец Февруари 2015г., които са  начис-
лени или изплатени след 25 Март 2015г.

> Подаване на декларации образец № 1 от работодате-
лите, осигурителите и техните клонове и поделения, за 
начислени или изплатени допълнителни доходи от тру-
дова дейност за месец преди Февруари 2015 г., които са 
начислени или изплатени през месец Март 2015г.

> Подаване на декларация образец № 1 от самоосигу-
ряващите се лица с данните за месец Март 2015г.

> Подаване на декларация образец № 1 с код за вид 
осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са по-
желали да подадат еднократно декларацията, в случай, 
че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалид-
ност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато  
осигуряването е възникнало след 1 Февруари 2015г. и 
месец Март 2015г. е първия пълен календарен месец в 
осигуряване.

> Подаване на декларация образец № 1 от самоосигу-
ряващите се лица, с данните за месец Март 2015 г. за 
съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудо-
ва дейност и по желание се осигурява за инвалидност 
поради общо заболяване, старост и смърт и за общо за-
боляване и майчинство.

> Подаване на декларации образец № 1 от осигурите-
лите, клоновете и поделенията им за лицата, работили 
без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са 
изплатени през месец Март 2015г.

> Подаване на декларации образец № 1 с данните за 
месец Март 2015 г. от посредникът, компетентният бъл-
гарски държавен орган, изпращащото ведомство за ли-
цата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени 
на работа в чужбина от български посредник; работещи 
в международни органи или организации със съгласието 
на компетентните български държавни органи; съпруга/
съпругата на дългосрочно командирован служител в ди-
пломатическа служба. 

> Подаване на Декларация образец № 6 от работодате-
лите, осигурителите и техните клонове и поделения за 
дължимите за месец Март 2015г. задължителни осигу-
рителни вноски. 

> Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за 
които през месец Март 2015г. е възникнало задължение-
то за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Зако-
на за здравното осигуряване - лица, които не са осигуре-
ни на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2015 г.

До 15-ти април: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за корпоративния да-

нък за януари, февруари, март и април по Закона за 
корпоративното подоходно облагане. 

2. Тримесечните авансови вноски за първо тримесе-
чие за корпоративния данък по Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане.

3. Деклариране и внасяне на данъка за първо триме-
сечие върху хазартната дейност от игри с игрални ав-
томати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец март

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец март
ЗДДФЛ
1. Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 

7 от ЗДДФЛ (образец 3) за изплатени през предходна-
та година доходи от друга стопанска дейност, от наем 
и друго възмездно предоставяне за ползване на права 
или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако 
лицето не е поискало издаването им преди тази дата.

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2015 г.

предприятия“ от бюджета на ДФ „Земеделие“.
Схемата за подпомагане на борбата с почвените 

неприятели по картофите се прилагаше до края на 
2014 г. Помощта се предоставя под формата на ком-
пенсиране на част от разходите на производителите 
за закупуване на продукти за растителна защита за 
контрол на вредителя.
За да може държавната помощ да се приложи и през 

програмния период до 2020 г., е разработен проект 
на схема за държавна помощ за подкрепа на сектора. 
Предстои схемата да бъде нотифицирана пред ЕК. 
Общият бюджет на помощта за новия програмен 
период, както и точният размер на подпомагането, 
ще бъдат определени след одобрението от ЕК.



РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ГЛИНА
Лекуване с глина
Глината е едно от най-

старите природни лекар-
ства. Лечебното й дейст-
вие се дължи на богатия 
на микроелементи състав 
– значително количество 
калций, хром, мед, желя-
зо, магнезий, фосфор, си-
лиций, цинк. За разлика 
от хумата обикновената глина не съдържа алуминий.
На цвят глината може да бъде жълта, червена, синя 

или бяла – зависи откъде е придобита. Прилага се пре-
димно за външно приложение чрез налагане на болното 
място с компреси, но има вариант и за вътрешен при-
ем. Глината трябва да бъде чиста и пресята. Ако е за 
компрес, се капват няколко капки вода, за да се полу-
чи мокра каша, която се поставя върху памучен плат и 
така се покрива болното място.
Ако е за вътрешен прием, тогава се сипват 1ч.л. глина 

в стъклена чаша с вода и се изчаква, докато глината се 
утаи и падне на дъното. Изпива се течността, а оста-
тъчната глина се изхвърля. Важно е постепенно да се 
увеличава дозата глина, която разтваряте във вода, за 
да може организмът да свикне с нея. Препоръчителни 
са до 2ч.л. глина дневно.
Глината има антибактериално и детоксикиращо 

действие. Справя се с проблеми като кожни болести, 
екземи, изгаряния, заличаване на белези, артрит, шипо-
ве, главоболие, мигрена, ужилване от насекомо, заболя-
вания на стомашно-чревния тракт, висока температура.
Рецепти за лечение с глина
При обрив – правите компрес от глина и равни коли-

чества вода и ябълков оцет. Държите компресът, дока-
то глината изсъхне. След това я изхвърляте.
При ухапване от насекомо – приготвя се компрес със 

смес от глина и ябълков оцет, с която се намазва болно-
то място.
При артрит – прави се компрес от премесена с вода 

глина. Компресът трябва да стои една нощ, а на сутрин-
та да се махне и болното място да се почисти. Процеду-
рата се повтаря всяка вечер до намаляване на болката.
При проблеми със стомаха – прави се компрес от гли-

на, премесена с вода, като сместа се поставя върху па-
мучен плат, с който покривате целия корем. Отгоре по-
ставяте хавлиена кърпа и покривате с одеяло. Държите 
така, докато глината изсъхне, а след това изплаквате.
При стомашни киселини – пие се сутрин и вечер по 

1ч.ч. глинена вода – 1/2ч.л. глина на прах се разтваря в 
1ч.ч. Вода, изчаква се да падне на дъното и се изпива 
течността.
При ангина – прави се гаргара с разтворен в 1 водна 

чаша 1ч.л. глинен прах.

АКО  ДЕТЕТО  БОЛЕДУВА  ЧЕСТО
Най-тежките периоди на майчинството са, когато де-

тето е болно. Кашлица, запушен нос, зачервено гърло, 
температура. Малкото страда, вие се притеснявате и се 
чудите как да му помогнете най-бързо.
Още по-неприятно е, когато детето боледува почти 

постоянно. Лекувате го и малко след като се върне на 
градина или училище, пак се разболява.
Кога се счита, че детето боледува често?
Ако детето е до:
• 1 година и страда от остри респираторни заболява-

ния (ОРЗ) 4 или повече пъти годишно.
• 3 години и ОРЗ са 6 и повече пъти на година.
• 5 години и ОРЗ са 5 и повече пъти годишно.
В тези случаи можем да приемем, че детето боледува 

по-често от нормалното и трябва да потърсим причи-
ната. Още по-неприятно е, че обикновено периодът, в 
който детето боледува е продължителен и възстановя-
ването става доста бавно и несигурно. С честото боле-
дуване имунитетът отслабва и малкото става уязвимо 

към все повече вируси.
Кои са възможните причини 

за честото боледуване на мал-
чугана?
Много е важно да се знае, че 

развитието на младия органи-
зъм и формирането на имуни-
тета става още от майчината 
утроба. Не бива да подценя-

вате начина си на живот, докато сте бременна, защото 
всяко прегрешение може да даде отражение на бъдещия 
човек. Боледуването на майката и правилното износва-
не са ключови фактори за здравето на детето.
Пълноценното кърмене също е особено важно за из-

граждане на имунитета на малкото човече. Майчиното 
мляко съдържа незаменими съставки, които спомагат 
за правилното развитие на детския организъм и правят 
детето по-“силно“.
Тежките прекарани болести, дългото третиране с ле-

карства, претърпени операции и хроничните болести 
също може да са причина за по-неустойчив имунитет.
Едно от най-често срещаните оплаквания на родите-

лите е, че детето се разболява предимно в детската гра-
дина и яслата. Вероятно сте попадали в порочния кръг 
2 седмици вкъщи болно, 1 седмица на градина и после 
пак болнични.
Напълно нормално е, когато детето тръгне на градина 

да се разболява повече, отколкото, когато е стояло само 
вкъщи. Причината е, че изведнъж се „сблъсква“ с раз-
лични инфекции, които организмът му не е свикнал да 
разпознава и елиминира. Затова контактите с външната 
среда трябва да започнат още от най-ранна възраст, а не 
да изолирате малчугана от всичко и всички.
Какво да направим, ако детето боледува често?
Обикновено няма формула, която да предпазва дете-

то, ако то си е болнаво. Това, което могат да напра-
вят бъдещите майки е да бъдат особено внимателни и 
грижливи към себе си, когато са бременни.
Пълноценният сън, балансираната храна, избяг-

ването от студа, редовният контакт с чист въздух са 
задължителни, за да повишим имунитета на малкото 
човече. Трябва да му обясните нуждите от лична хиги-
ена още от най-ранна възраст и да му създадете навик 
да си мие ръцете редовно, за да сте спокойни за това, 
дори когато е на градина.
Когато усетите, че пак е хремаво или започне да 

кашля, веднага го спрете от градина, за да уловите 
развитието на болестта навреме. Важно е да използ-
вате непрекъснато превантивни мерки, за да не станат 
болестите хронични. 
Ако детето ви боледува изключително често и ви 

прави впечатление, че има постоянна хрема, честа ди-
ария или температура, е добре да направите изследва-
ния, за да проверите дали не е развило алергия, хро-
нична инфекция или друго състояние, което изисква 
по-специална грижа.
Навременната грижа за здравето винаги е най-ва-

жна, особено за децата.

КАК ДА СИ НАПРАВИМ МОЛИВНИК
Разпознавате ли се в следното описание: у вас ре-

довно и хаотично се появяват моливи, химикали, мар-
кери, флумастери, тънкописци и т.н. и т.н?
И колкото и старателно да ги прибирате и подрежда-

те, те винаги са разпилени из всички стаи, така сякаш 
сте станали жертва на „нашествието на писалките“.
Ако това точно и ясно описва атмосферата във ва-

шия дом, днес ще ви покажем как да си направите 
моливник, който ще събере грижливо и прилежно 
всички възможни приспо-
собления за писане, които 
намерихте при последното 
голямо почистване на апар-
тамента или къщата.
За целта ще ви трябват:
• 1 картонена кутия (мо-

жете да използвате такава 
от обувки)

• Опаковъчна хартия в цвят по избор
• Хартиени цилиндри от рула тоалетна хартия
• Ножица и тиксо/лепило
Вземете размерите на картонената кутия, изрежете 

подходящи парчета от опаковъчната хартия и облепе-
те с нея повърхността на кутията.
Подредете в кутията цилиндрите плътно един до 

друг.
След това подредете в получилите се отделения и 

приспособленията за писане, чертане и оцветяване.
Сега вече хаосът при писалките няма да е така го-

лям, както е бил преди.
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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.

Божур
Paeonia Decora

Големите ефектни цветове на това тревисто мно-
гогодишно растение са яркочервени, червено-виоле-
тови или бели и се появяват на фона на лъскавите 
му зелени листа в началото на лятото. Семейството 
на божура е с дълга история във фитотерапията – 
то дори е кръстено на Пеон, лечителя на гръцките 
богове, а се отглежда още и заради декоративните 
си качества. Медицинските свойства на белия божур 
се крият в издутите му грудести корени.

 Корени
- Събирането на корените 

става в края на есента от 
растения, които са 4- или 
5-годишни.

- Корените се изсушават, 
натрошават и се използват 
за запарки, отвари и течни 
екстракти.
Състав:
Белият божур съдържа 

монотерпенови гликозиди (пеонифлорин). Пе-
онифлоринът е смятан за негова важна активна 
съставка и много от изследванията са съсредоточени 
върху това вещество. В състава на билката влизат 
още бензоена киселина и аспарагин.
Употреба в медицината:
В традиционната китайска медицина белият божур 

е известен като билка със стимулиращо въздействие 
върху кръвта, черния дроб и далака. Смята се, че е 
горчив, адстрингентен и освежаващ, спира съсир-
ването на кръвта и изтегля горещината от тялото.
Растението е сред най-важните женски лековити 

билки в китайската народна медицина. Предписва се 
при различни менструални оплаквания, включител-
но предменструален синдром, обилна менструация, 
кървене между два цикъла и липса на менструация. 
Фитотерапевтите го препоръчват и за синдрома на 
поликистозните яйчници, миома и някои случаи на 
женско безплодие, често в комбинация с гол сладник 
или други билки. Белият божур има спазмолитич-
но действие и се прилага при менструални болки, 
схващане на скелетните мускули и стомашно-чревни 
спазми. Изследванията показват, че пеонифлоринът 
нормализира някои видове хормонален дисбаланс 
при жените.
През 2001 г. китайски учени установяват, че пе-

онифлоринът възпрепятства образуването на тромби 
в кръвта. Той е ефикасен при лечението на екзема, 
високо кръвно налягане, повишена температура и 
като успокоително. Противовъзпалителните свой-
ства на билката я правят полезна при лечението на 
ревматизъм и други възпалителни процеси.
Отглеждане:
Засадете растението на богата, добре дренирана 

почва, на слънчево или леко сенчесто място с хладен 
климат. Не приготвяйте сами препарати от него.
Растението помага при:  заболявания на кръвта, 

заболявания на черния дроб и далака, менструал-
ни оплаквания, екзема, ревматизъм, възпалителни 
процеси.
Предпазни мерки
- Билката трябва да се приема само под наблюде-

ние на специалист.
- Не превишавайте препоръчаната доза.
- Бременни жени или кърмачки следва да избягват 

белия божур.
- Не приемайте билката, ако вземате варфарин или 

друг антикоагулант (противосъсирващо средство).
Използва се за лечение на: епилепсия, кашлица, 

сърдечно-съдови заболявания, бъбречнокаменна 
болест.
Начин на употреба: 1 кафена лъжичка от билката 

кисне 5 минути в 500гр. гореща вода. Прецежда се 
и се пие 3 пъти дневно по 80гр. след ядене.

Съдията към подсъдимия:
- Ще кажете ли нещо във Ваша защита, след твър-

денията на посочените от прокурора двама свиде-
тели, че са Ви видяли как сте откраднали прасето.

- Какво да кажа, освен да посоча десет души, които 
ще потвърдят, че не са ме видяли.

Баща от малко село решава да посети сина си 
студент в столицата. Намерил общежитието му и 
попитал портиера:

- Тук ли живее Иван Иванов?
Портиерът отговоря:
- Да, тук живее. Оставете го да изтрезнее малко 

пред вратата и аз по-късно ще го внеса вътре!

МЪФИНИ
Продукти:
- 1 1/2 ч.ч. брашно
- 1 яйце
- 1 к.ч. кисело мляко
- 1/2 к.ч. олио
- 1 1/2 ч.л. бакпулвер
- 1 ч.л. ванилия
- 1 ч.ч. захар
Приготвяне:
Яйцето (1 бр), киселото 

мляко (1 к.ч.), олиото (1/2 
к.ч.) и захарта (1 ч.ч.) 
се разбиват в дълбока 
купа. Брашното (1 1/2 ч.ч.), бакпулверът (1 1/2 ч.л.) и 
ванилията (1 ч.л.) се смесват и пресяват. Добавят се 
към разбитата яйчена смес. Всичко се разбърква много 
добре. Сместта се разбърква добре и се разпределя във 
формички за мъфини - предварително намаслени или 
постлани с хартиени кошнички. Мъфините се пекат в 
предварително загрята на 180 градуса фурна за около 
25 минути. По желание можете да поставите на върха 
на мъфините глазура по ваш избор.


