
Населено място Дата 

Великден е най-големият за вярва-
щите християни празник. Чества се 
всяка пролет в продължение на три 
дни, в зависимост от първото пролет-
но пълнолуние.
Седмицата преди Великден, на-

ричана още „Страстната седмица”, 
„Великата седмица” или „Светлата 
седмица”, съгласно каноните на пра-
вославието е седмицата, през която 
християнската общност се подготвя за 
тържеството на духа над плътта – по-
бедата на Исус Христос над смъртта. 
През Страстната седмица, в деня Раз-
пети петък, християните в Сатовча се 
покланят пред Плащаницата – платът, 
с който е било завито тялото Христово 
след свалянето му от кръста, в знак на 
почит и признание към саможертвата 
му, с която изкупва човешките грехо-
ве. На този ден, на вечерната молитва 
в храма, те съпреживят Христовите 
страдания, смъртта и погребението му, 
а ден след това се радват на Възкре-

сението му. 
Както тра-
дицията по-
велява, през 
празничните 
дни хрис-
тияните в 
Сатовча по-
сетиха близ-
ките си. Под-
несоха им 
великденски 
козунаци и 
боядисани 
яйца в червено. Това е жест за обич и 
уважение към тях, преклонение към 
Божия Син и спазване на изконния му 
завет да се обичаме един друг. Много 
хора намират сила да се извинят за 
грешната си постъпка, но в присмехът 
си околните не забелязват разкаянието 
в очите на грешника.
Въпреки всичко, най-важен си ос-

тава обемът на сърцето, неподвластно 
на обстоятелства, 
готово да приеме и 
да отвърне на всяка 
обич. Този, който 
се жертва за дру-
гите, се е докоснал 
до откровението и 
всяка негова дума 
е като блага вест, 
а всяка негова по-
стъпка предизвик-
ва майчина радост, 
бащинска гордост. 
Вярата никога 
няма да загуби сво-
ята магична сила 
да ни сплотява, ако 
я запазим чиста в 
сърцата си.

14 - 19 април 2015 г., година (XI), 15 /495/

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 й
ВЕЛИКДЕНСКИ  ПРЕЖИВЯВАНИЯ

ОТ 9 АПРИЛ ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ИЗЧИСТВАТ ГРЕШКИТЕ ЗА 
ПАРЦЕЛИ, ПОПАДАЩИ В НЯКОЛКО ЗЕМЛИЩА

От 9 април земеделските служби в страната ще разпола-
гат с нова версия на софтуера, която да коригира грешките 
при очертаването на парцелите, попадащи в 2 и повече 
землища. Това съобщават от земеделското министерство 
на фермерски въпрос, поставен по време на информацион-
ната кампанията за разясняване на директните плащания. 
До този момент в цялата страна са установени грешки при 
120 хиляди заявления, тъй като фермерите не са наясно 
как точно да обявяват обработваемите си земи в случаите, 
когато парцелите попадат в две и повече съседни землища. 
Този проблем беше поставен от асоциацията на зърнопроизводителите в края на 

миналата седмица. За броени дни администрацията е въвела нов елемент в софтуера, 
който да улесни фермерите. Експертите припомнят, че като парцел се смята блокът, в 
който се отглежда една и съща култура.

„Всички стопани, които трябва да очертават подобни парцели, са длъжни да обявят 
в земеделските служби по места кое от землищата избират за отразяване в системата”, 
коментират от службите по земеделие.
Този процес започва от 9 април, като целта е до края на кампанията 15 май стопа-

ните да обявят в кое от съседните землища ще бъде очертан парцелът им. Или, ако 
примерно трябва да заявите блок, попадащ в три землища, в системата ще се впише 
това землище, където попада най-голям дял от обработваемата земя.
По този начин ще се избегнат грешките в софтуера, които са пречка за нормалното 

заявяване по линия на директните плащания.

ГРАФИК 
За регистрация на правно основание в Общинска 

служба „Земеделие” – с.Сатовча, КАМПАНИЯ – 2015 ГОД.
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ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР
В МЕСТНОСТТА „ПЛЕТЕНСКИ ЧАРК”

ОБЩИНСКА БАЗА НА М. ПЛЕТЕНСКИ ЧАРК
ДО СЪРЦЕТО НА ПРИРОДАТА

Кой ли не е търсил глътка от-
дих сред величествената при-
рода на Родопите? Да отпочине 
на сянка до чешма, да чува как 
бистрата вода не спира да влива 
живот. Да се радва на закачливо-
то слънце, което ту проблясва, 
ту се скрива зад боровите клони. 
Да се потопи в мира и съвър-
шенството на балкана. Гората 
се отплаща щедро на всеки свой 
посетител с чист и свеж въздух, 
тишина и уединение.

 Без да губите и минута време, 
вземете си почивка на едно такова магично място – туристическа база „Пле-
тенски чарк“. Разположена е в местността „Плетенски чарк“ и се стопанисва 
от Общинска администрация Сатовча. Базата бе обновена по проект „Сатовча 
– мост между страни и туристически дестинации“, финансиран по Програма 
ФАР, Трансгранично сътрудничество с Република Македония.

 Центърът предлага много и разнообразни туристически услуги, свързани с 
бита и културата на нашето население. Сградата може да се използва и за дет-
ски екологичен лагер - „зелено училище“. Базата е отворена и за туристи, кои-
то желаят да подготвят сами или с помощта на подготвен персонал, зимнина и 
други ястия по сатовчански рецепти, както и да берат горски билки и плодове. 
Легловата база на „Плетенски чарк“ е с капацитет от 25 легла, разполага и с 
помощен персонал.
Туристическа дестинация „Плетенски чарк“ е уютно място сред природата, 

подходящо за почивка, зелено училище или провеждане на обучения. Мест-
ността се намира в близост до най-високата част на общината - връх Унден. 
Базата ще ви подари минути на вътрешен мир, ще успокои напрегнатите ми-
сли. Като водата - оставена в покой, тя е естествено прозрачна и бистра, в 
хармония с всичко около нея.

 Заповядайте в туристическа база „Плетенски чарк“!
 • Телефон за контакти: 0889 596 466

Подават документи всички земедел-
ски стопани отглеждали тютюн през 
2007, 2008 и 2009 година или през една 
от трите години.
Участието в схемата се извършва на 

два етапа. 
 ЕТАП ПЪРВИ:
Тютюнопроизводителите по утвър-

ден график от общината и по населени 
места се явяват в Общинска служба 
„Земеделие“  за регистрация на правно 
основание за ползване на земеделската 
земя, с която ще се регистрират. 
За целта е необходимо да представят:
1. Нотариален акт (ако притежават 

такъв).
2.Удостоверение за наследници, кога-

то имота е на починал наследодател до 
жив наследник.

3.Договор за наем, сключен с най-
малко един от живите наследници за 
една стопанска година, като заверка на 
подписите не е необходима.

4.Скица на имота.
Всички гореизброени документи е 

необходимо да се ксерокопирани по 
един екземпляр.

 ЕТАП ВТОРИ:
Тютюнопроизводителите по утвър-

ден график от общината и по населени 
места се явяват в Общинска служба 

„Земеделие“  за подаване на заявление 
и изчертаване на имот.
За целта е необходимо да представят:
1. Лична карта – 3 копия;
2. Банкова сметка – 3 копия;
3 Скица на имота - тя се представя в 

случаите, когато тютюнопроизводителя 
не е регистриран като земеделски сто-
панин или няма на негово име животни 
(крава, теле, овце, кози, пчелни семей-
ства), като доказателство, че продължава 
да се занимава със земеделска дейност.
Регистрираните земеделски стопани 

и лицата, собственици на изброените 
животни се регистрират еднократно без 
да представят скица на имот и за тях не 
важат гореописаните изисквания.

4. При унаследяване на починал тю-
тюнопроизводител се представят:

- препис извлечение от акта за смърт;
- удостоверение за наследници;
- пълномощно от всички наследници;
- копие от личните карти на всички 

наследници.
Чрез пълномощното се упълномоща-

ва един наследник, който продължава 
да се занимава със селскостопанска 
дейност, като същият представи скица 
на имота, ако не е регистриран като 
земеделски стопанин или не е собстве-
ник на животно.

ВАЖНО  ЗА  ФЕРМЕРА
СХЕМА  „ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ

ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТЮТЮН“



ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА АРТ СЕМЕСТЪР
НАБИРА УЧАСТНИЦИ   

Арт Семестър е най-новият проект на Корпоративен университет Карол, създаден за 
хора на изкуството – със свободни професии и студенти, занимаващи се с арт. В рамките 
на три седмици участниците ще научат как работят финансовите пазари, как да упра-
вляват парите си, изкуство ли е инвестирането, под-
ходящи ли са фондовете за арт хора, как изкуството 
работи за парите и как парите работят за изкуството.
Преподаватели в Арт семестър са топ мениджъри 

на компаниите в групата на Карол и гост лектори. В 
обучението са включени лекционна част и брейн-
сторминг артшопи. Първите две седмици от 11-ти до 
22-ри май са изцяло обучителни. Курсът е от 14.30 до 
16.30 часа. Последната седмица – от 25-ти до 29-ти 
май е творческа, самостоятелна работа за създаване 
на авторски произведения.
Творбите ще бъдат изложени в Арт салона на Ка-

рол. Всяко едно произведение ще може да бъде купено на цена, определена от автора. 
Участието в Арт семестър за одобрените кандидати е напълно безплатно.
Всички желаещи да кандидатстват следва да изпратят свое арт CV, мотивационно 

писмо и три снимки на творби на education @ karoll.bg не по-късно от 30 април 2015 г.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „MОДЕРНОТО РОБСТВО“   
◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
По повод 18-годишнината 

от своето основаване Сту-
дентски съвет на Софийски 
университет „Св. Климент 
Охридски“ организира На-
ционален литературен конкурс на тема „Модерното робство“. Темата е специално 
избрана, така че да позволява широко тълкуване, възможност за изява на творческите 
възможности и да кореспондира с посланието, което отправя Студентски съвет – да 
бъдем отговорни към себе си и другите.

• Самият конкурс ще се състои на 25.04. и 26.04. в Ректората на Университета. 
Участие могат да вземат всички студенти в български университети и всички ученици 

в последен клас в български училища, като попълнят формата в сайта и прикачат своите 
произведения. Крайният срок е 12.04.

• Направленията на конкурса са – бял стих, класически стих и белетристика, като не 
се допуска участие в различни жанрове. 
Експертно жури в състав д-р Марин Бодаков, д-р Йордан Ефтимов, д-р Деспина Ва-

силева, Камелия Кондова и Елена Денева, ще определи кои творби ще бъдат отличени. 
Голямата награда е издаване на книга, като тя може да се присъди и на група от автори. 
Първо и второ място във всяка от категориите е парична награда. Предвидена е награда 
на публиката, както и възможност за публикация в „Литературен вестник”, а Национал-
ната библиотека ще подари 18 книги на участници, които изпъкнат с произведенията си. 
Присъствието на място е задължително – през първия ден на конкурса има литера-

турни четения, а през втория е награждаването. Студентски съвет се е погрижил да 
подсигури настаняване на всички, които не са от София и не разполагат с място, на 
което да отседнат. Студентски съвет поема и основните хранения. 
Освен четенията, в програмата са заложени още - две публични лекции (на темите 

„Доброволчество” и „Младежки организации и политики”), презентиране на една из-
ключителна програма и специално подготвена постановка от Университетския театър 
Алма Алтер.
Партньори и приятели в това начинание са Национален младежки форум, Национален 

алианс за работа с доброволци, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 
Университетски театър Алма Алтер, Университетска телевизия Алма Матер, Студент-
ско радио Реакция, Литературен вестник и най-големият български сайт за четене и 
книги - Аз чета.
Повече информация може да бъде намерена на сайта  - http://students.uni-sofi a.bg/

literature/  и във FB - https://www.facebook.com/events/453904981425800/ 
За повече информация пишете ни на literature@students.uni-sofi a.bg 
или се свържете с Кристине Василева (Връзки с обществеността) на 0898/ 532 776

UNIVERSITY OF SOUTH WALES 
Стипендия Европейско образование 2015/16
В рамките на проект „Европейско Образова-

ние” консултантска агенция ЕДЛАНТА ще даде 
еднократна стипендия от 1000 евро за учебната 
2015/16 година.
Условия за кандидатстване:
* Да сте кандидатствали за университет в чуж-

бина чрез ЕДЛАНТА
* Да започнете обучението си през есента на 

2015 г.
* Да напишете есе на тема „Добре обмисленият 

избор е гаранция за успех” (не повече от 2 печатни 
страници или 1000 думи)

* Да ни изпратите есето си до 31 Май 2015 на university@edlanta.com
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през юли 2015 г. по време на традицион-

ната среща на всички новоприети студенти, кандидатствали с ЕДЛАНТА, със студенти, 
които вече учат в чужбина. 
Информация за спечелилия стипендията ще бъде обявена на www.universities4you.

com в рубрика СТИПЕНДИИ
Стипендия Летящ Старт 2015/16
Добра новина за всички кандидат-студенти, които са получили оферта от University 

of South Wales. Университетът отпуска финансова помощ в размер на £750 плюс iPad 
за първокурсници с успех над 5.80. 
Крайният срок за кандидатстване за стипендията е 24 април 2015. За да се възползвате от 

стипендията, ще трябва да приемете офертата на University of South Wales до 7 май 2015. 
За повече подробности, пишете до university@edlanta.com

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

14 април 2015 година - вторник
Църквата почитта паметта на Свети Мартин
Животът на папа свети Мартин (649–653 г.) е свързан със свети Максим Из-

поведник, с който защитавали истинското църковно учение от лъжеучението на 
монотелитите. Но, еретиците били покровителствани и от императора (Констанс 
II 641 – 668 г.), който споделял техните убеждения. Папа Мартин свиква църковен 
събор, на който ереста била осъдена, а еретиците - предадени на анатема. Тогава, 
императора изгонил и двамата защитници на православното учение в Цариград, 
където били изтезавани и след като претърпял много оскърбления и лишения, 
папа Мартин бил изпратен на заточение в Херсон Таврически (Крим), където 
след две години починал. Именници: Мартин, Мартинa, Мартинка 
Предварителни кандидатстудентски изпити Монтана
Предварителни кандидатстудентски изпити за прием във Варненския свобо-

ден университет за учебната 2015/2016 година и на 15 април. От есента на 2015 
г. Варненският свободен университет ще открие в Монтана изнесен център за 
обучение на студенти в сферите на информатиката, икономиката и шивашката 
промишленост, а също и в няколко магистърски степени.

15 април 2015 година - сряда
Ден на Холокоста (йом ашоа)
Ден на катастрофата и героизма. Отбелязва се 

от 1951 г. на 27-ия ден от м. нисан по еврейския 
календар в памет на шестте милиона евреи, 
загинали в концлагери по време на Втората све-
товна война (1939-1945). Датата се променя всяка 

година според еврейския 
календар, пада се през м. 
април или м май.
Световна седмица за борба с алергиите
Отбелязва се от 2011 г. по инициатива на Световната 

организация за борба с алергиите, за да се популяризира 
информацията за алергичните заболявания и тяхната пре-
венция. От 2005 г. до 2009 г. на 8 юли се отбелязва Световен 
ден за борба с алергиите с решение на Световния конгрес 
за борба с алергиите в Мюнхен, Германия (26 юни-1 юли 
2005). Темата на седмицата за 2015 г. е:“ Респираторните 
алергии - проблем за хората и икономиката“.

16 април 2015 година - четвъртък
Ден на конституцията и празник на юристите
Професионален празник на българските юристи и съ-

дебните служители. До 1991 г. денят се отбелязва на 4 декември като Ден на 
Конституцията и на юриста съгласно Решение 38 на Бюрото на Министерския 
съвет от 1979 г. На 16 април се отбелязва по 
инициатива на Съюза на юристите в България 
и с Решение 56/12 март 1991 г. и с Решение 
879/16 декември 2010 г. на Министерски 
съвет. На 16 април през 1879 г. е приета 
Търновската конституция  от Учредителното 
народно събрание (1878), свикано в Търново 
(дн. Велико Търново) на 10 февруари 1879 г. 
и закрито в деня на приемането й.

17 април 2015 година - петък
Международен ден за борба с хемофи-

лията
17 април е световният ден за борба с на 

хемофилията, у нас се отбелязва от 1989 г. по инициатива на Световната феде-
рация по хемофилия и Световната здравна организация. От 1995 е създадено 
Дружество по Хемофилия в България учредено от група болни с хемофилия, 
родители на деца с хемофилия, както и медицински специалисти ангажирани в 
сферата на коагулопатиите. Хемофилията е наследствено заболяване, което се 
предава от майката на синовете и се състои в неспособност на кръвта да се съ-
сирва. В света има между 200 000 и 300 000 мъже с хемофилия. Приблизително 
1 на всеки 5000 мъже се ражда с хемофилия, сочи световната статистика. При 
хора страдащи от заболяването всяка травма предизвиква трудноспиращи кръво-
изливи. Освен, кожните кръвоизливи се наблюдава и кървене от носа, венците, 
езика, при поникване и изваждане на зъби. Появяват се кръвоизливи (хематоми) 
в мускулите. Кръвоизливите в ставите (най-често коленните) причиняват болка, 
подуване, артроза с деформация и анакилоза с пълно обездвижване на ставите.

18 април 2015 година - събота
Световен ден на радиолюбителя
Годишнина от създаването на Международния съюз на радиолюбителите 

(IARU) /1925/. Отбелязва се всяка година в над 160 страни по света.
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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

МОМЧЕ ЗА ЖИВОТА - ДОВЕРИ СЕ НА ТЕЧЕНИЕТО
Конфуций стоял на моста и гледал реката — водопадът падал отвисоко. Долу имало 

страшен водовъртеж. 
А някакъв човек се опитвал да премине през него. Конфуций изпратил учениците 

си да го спрат и да му кажат, че преминаването не е възможно. 
Но човекът не ги послушал: той преминал реката и се измъкнал на другия бряг. 
— Колко сте ловък! — възкликнал Конфуций. — Каква е тайната ви? Как успяхте 

да влезете в такъв водовъртеж и да излезете невредим? 
А човекът отговорил: 
— Когато влизам в течението, му се отдавам и му се доверявам напълно. Когато 

се отдадеш и се довериш, отпускаш тялото си по течението, и не правиш нищо. Ако 
искате, мога да премина отново. 

— Запомнете това, ученици! — казал Конфуций. — Наистина можеш да се разбереш 
дори с водата, ако й се отдадеш и й се довериш, а още повече с хората. 



троинструменти от клас I на защита срещу поражение 
от електрически ток (със защитен проводник - зануля-
ване, защитно заземяване или защитно изключване). 
Съгласно чл. 7, ал. 2 от правилника, работодателят е 
лицето, което определя изискваната квалификационна 
група за видовете работи или дейности, за които в този 
правилник не е определена квалификационна група. 
В тази връзка, считаме, че за служителите в офис 
(използващи компютър и ксерокс), не е необходимо 
да притежават квалификационна група по електробез-
опасност.
За повече информация, отнасяща се до връзката на 
квалификационната група с изпълняваната работа, про-
фесия или длъжност, условията и реда за придобиване 
на квалификационни групи по електробезопасност и 
др., следва да се обърнете към компетентния орган - 
Министерството на енергетиката.

Въпрос: Баща ми почина на 55 години. Беше пен-
сионер по болест.Аз съм на 30 години,син съм му. 
Въпросът ми е дали имам право на наследствена 
пенсия, при условие, че аз не съм пенсионер. 
Отговор: Децата имат право на наследствена пенсия 
до навършване на 18-годишна възраст, а след на-
вършването й, ако учат - за срока на обучението, но 
не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, 
както и над тази възраст, ако учат и ако са се инвали-
дизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст.

Въпрос: Има ли програма, в която може да се 
включи 30 годишен с висше образование.Чета сай-
та Ви, както и този на Агенцията по заетостта, 
но всичко което намирам е за хора до 29 години. 
Отговор: Препоръчвам Ви да посетите рубрика 
„Е-трудова борса“, където се публикува актуална 
информация за свободните работни места, обявени 
в бюрата по труда в цялата страна. На страницата 
на Административния регистър към Министерски 
съвет (http://ar2.government.bg/ras/konkursi/index.
html) може да се запознаете със свободните работ-
ни позиции в държавната администрация, както 
и с изискванията за тяхното заемане и сроковете 
за кандидатстване. На страницата на Агенцията 
по заетостта, в рубрика „Новини“ всеки месец се 
публикува график на планираните трудови борси в 
цялата страна, както и информация за стартирали 
процедури за включване в програми, мерки или 
схеми за субсидирана заетост. Препоръчвам Ви да 
се консултирате и с колегите от рубрика Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“.

Въпрос: От 2008 г до 2013 г съм работила по 
втори трудов договор по 4 часа при един и същ 
работодател. При напускане какъв документ 
трябва да ми бъде издаден за този период от 
шест години ?
Отговор: За периода на работа по трудовия договор 
за допълнителен труд се издават документи образци 
УП-2 за осигурителен доход и УП-3 за осигурителен 
стаж.

Въпрос: Трябва ли служителите в офис и из-
ползващи компютър и ксерокс да имат група по 
електробезопасност.
Отговор: Видовете работи или дейности, за които 
се изисква квалификационна група по електробез-
опасност при работа по електрообзавеждането с 
напрежение до 1000 V, са определени в Правилника 
за безопасност и здраве при работа по електрооб-
завеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 
от 2005 г.). Съгласно правилника, това са основно 
работи или дейности, изпълнявани от длъжностните 
лица-електротехнически персонал, които ръководят, 
контролират или извършват техническа експлоа-
тация и оперативно обслужване на действащото 
електрообзавеждане с напрежение до 1000 V, или 
извършват ремонти, реконструкции и модернизации 
по него. Лицата от неелектротехническия персонал, 
които трябва да притежават квалификационна група 
за електробезопасност (първа квалификационна 
група), съгласно чл. 12, ал 1 от правилника, са тези, 
назначавани на работа като: общи и строителни ра-
ботници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи 
работи, при които е възможно възникване на опас-
ност за поражение от електрически ток; работници, 
които при работа използват ръчни и преносими елек-
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6 МЕСЕЦА БОНУС ПО МАЙЧИНСТВО 
ЗА СЕМЕЙСТВО С 4 ДЕЦА 

Отпускът за отглеждане на четвъртото дете на 
работещите родители да бъде увеличен с 6 месеца, 
предлага социалният министър Ивайло Калфин.

„Нормативната база, според която до трето дете 
продължителността на отпуска по майчинство е 2 
г., а след трето - година и половина, няма никакъв 
смисъл. Ще работя това да се промени.“ С тези думи 
вицепремиерът и министър на социалната политика 
Ивайло Калфин даде заявка за поправки, с които да 
се изравни времето на майчинството, без значение 
за кое по ред дете се ползва. Идеята си той разви на 
среща с асоциация „Родители“. Според вицепремиера 
държавата трябва да разработва механизми, подобни 

на този, с ко-
ито да се сти-
мулират рабо-
тещите двойки 
да имат повече 
наследници.

„ О т в о р е н 
съм за всякак-
ви конструк-
тивни предло-
жения в тази 
посока, стига 

да не влизат в противоречие с европейските дирек-
тиви и световните конвенции, по които България е 
страна“, коментира Калфин. По думите му работещата 
жена у нас на възраст между 30 г. и 45 г. трябва да 
бъде насърчавана от държавата да ражда второ или 
повече деца. „Със сигурност обаче това не трябва да 
става чрез социални помощи. Не бива да си мислим, 
че помощите за деца са това, което ще мотивира 
една жена да си прекъсне работата“, категоричен бе 
социалният министър.
Калфин и екипът му умуват и върху варианти за 

въвеждане на скала за изплащане на допълнителните 
средства за отглеждане на деца, с която да се сти-
мулира моделът с трима наследници в семействата. 
Предложението му е при едно дете парите да са 35 лв. 
на месец, при две – 85 лв., а при три деца да скачат 
на 130 лв. 

ДФЗ ОБНОВИ ДОКУМЕНТИТЕ
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1

На 14 април 2015 г. ще стартира първият прием на 
заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвес-
тиции в земеделски стопанства” по реда на Наредба 
№9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 
„Инвестиции в материални активи” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 Съгласно Наредба №9 от 21 март 2015 г., част от 
изискуемите документи, които придружават заявле-
нието за кандидатстване, следва да се подадат и на 
хартиен, и на електронен носител. Новото изискване 
има за цел процесът по обработване на заявления за 
кандидатстване и заявки за плащане да бъде опти-
мизиран в съответствие с вече утвърдени практики в 
част от държавите членки на ЕС.

Подаването на документи от кандидатите на 
електронен носител ще позволи автоматизирано за-
реждане на данни в Интегрираната система за адми-
нистриране и контрол (ИСАК), което от една страна 
ще доведе до ограничаване на човешкия фактор и 
ще намали броя технически грешки, допускани при 
ръчното въвеждане на данни в системата, а от друга 
страна ще ускори процеса по обработване на заявле-
нията за кандидатстване.

 На 27 март 2015 г. Държавен Фонд „Земеделие” 
публикува на електронната си страница заявление за 
кандидатстване и бизнес план в електронен формат. 
(xls.). При допълнително тестване на функционал-
ностите на документите в електронен формат, както 
и на базата на получена от потенциалните кандидати 
информация, бяха установени технически пропуски 
в заявлението за кандидатстване и бизнес плана 
формат (xls.).
Към настоящия момент документите са обновени и 

актуалните образци са публикувани на страницата на 
Държавен Фонд „Земеделие” www.dfz.bg > Програма 
за развитие на селските райони 2014-2020 > мерки за 
подпомагане > подмярка 4.1.

 От Фонда обръщат внимание, че по отношение на 
таблицата за допустимите инвестиции  разходите в 
таблицата се попълват на толкова редове, колкото 
процедури за избор на изпълнител са проведени.

 Държавен Фонд „Земеделие” се извинява причи-
неното неудобство на кандидатите, които вече са 
започнали работа с публикуваните на 27.03.2015 г. 
образци на документи и ги моли да изтеглят и попъл-
нят актуализираните образци на документи. 

Внасяне на осигурителните вноски за задължи-
телно здравно осигуряване:
до 25 април (първият работен ден след 25 април 

2015 г. е 27 април 2015 г.)
> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално 

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

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

> за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за со-
циално осигуряване, върху допълнителни доходи от 
трудова дейност (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. 

> за лицата в неплатен отпуск през месец Март 2015 
г., които не са подлежали на осигуряване на друго ос-
нование.

> за лицата, които през месец Март 2015 г. са били 
във временна неработоспособност поради болест, 
бременност и раждане и отпуск за отглеждане на мал-
ко 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 4 от 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 Март 2015 г. 

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

> за лицата, които през месец Март 2015 г. са подле-
жали 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 
Март 2015 г.

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

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2015 г.

До 20-ти април: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС 

подава справка-декларация за доставки на далекосъ-
общителни услуги, услуги за радио и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен 
път, по които получатели са данъчно незадължени 
лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребивават на територията на държава 
членка за предходното календарно тримесечие и вна-
ся дължимия данък.  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

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

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

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания по 
трудови правоотношения, направени през месец март, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 април.

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2015 г.

МЗХ ЩЕ РАЗГЛЕДА ОПЦИЯТА ЗА DE MINIMIS 
ЗА ГОВЕДА, ОВЦЕ МАЙКИ И КОЗИ МАЙКИ 

По инициатива на Министъра на земеделието и 
храните Десислава Танева се свиква Консултатив-
ния съвет по животновъдство, на който ще бъдат 
обсъдени проблемите на млечния сектор във връзка 
с отпадането на млечните квоти на ниво Европейски 
съюз. На заседанието ще бъдат обсъдени и разработе-
ните от експертите на МЗХ варианти за увеличаване 
на финансирането на сектора, които са изпратени за 
одобрение до Европейската комисия.

 Ще бъде разгледана и възможността за отпускане 
на помощ „de minimis” за говеда, овце-майки и ко-
зи-майки, както и темата за хода на кампанията за 
ваксинация на овцете и говедата срещу заболяването 
„син език“.
Консулта-

тивният съ-
вет по живот-
новъдство ще 
се проведе на 
16 април 2015 
г., от 13 часа, 
в сградата на 
Минист ер -
ство  на  зе-
меделието и 
храните.



ПЪЛНО ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ
С МАЙЧИН ЛИСТ

Често обичаме да ви казваме, че природата ни е дала 
всичко, от което имаме нужда. Нека днес ви припом-
ним още една прекрасна и добре забравена билка – 
сена или по-известна като майчин лист.
Това растение е особено полезно за жените, поради 

силното си действие като очистително. Така че, кога-
то се сетите, че не сте ходили до тоалетна или както 
сега е актуално да се казва – имате проблеми с транзи-
та, направете си отвара от майчин лист.
Сена представлява малък жълт храст, който цъфти 

от юли до октомври. Съдържа приблизително 3% ан-
трахинонови глюкозиди, наречени сенозиди и техните 
активни съставки – хризофанол, смолисти антрахино-
ни, флавони. В състава на сената са открити соли на 
винената киселина, захарният алкохол пинит, горчи-
ви вещества, смолисти и около 10% слузни вещества. 
Плодовете съдържат по-малко антрахинонови глюко-
зиди, отколкото листата.
За отвара се използват листатата и плодовете на 

билката, които можете да си закупите от всяка апте-
ка. Съхранява се на сухо и прохладно място, без дос-
тъп на директна 
слънчева свет-
лина.
Важно е да се 

знаят няколко 
неща за отвара-
та от сена.
Първо – не 

варете листата, 
защото ще си 
предизвикате 
колики. Най-добре е да ги накиснете в гореща вода, 
да оставите за през нощта, след което да прецедите и 
пиете.
Другият важен момент е, че ефектът не е мигновен, 

а след няколко часа. Ако ви заболи прекалено силно 
корема в ниската си част, най-вероятно сте прекалили 
с дозата и трябва да си направите по-слаба отвара.
Не трябва да пиете повече от 10 дни без прекъсване, 

както и по време на бременност или ако страдате от 
хронични стомашно-чревни заболявания или дехид-
ратация. 
Поради очистителните си свойства, отварата от сена 

е препоръчителна по време на диети за загуба на ки-
лограми.

УСТРОЙСТВО  И  ОРГАНИЗАЦИЯ
НА  ПЧЕЛИНА 

След определяне мястото за пчелин от значение е 
подреждането на самите кошери с пчели. Разположе-
нието на кошерите трябва да бъде такова, че да улесня-
ва пчелите и майките да намират лесно собствените си 
семейства и да е удобно за работата на пчеларя. Най-
добре е, ако мястото позволява, кошерите да бъдат 
разположени на по-голямо разстояние един от друг и 
между редовете. С това се избягват налитания и краж-
би, а оттам и семействата се предпазват от заболяване.
Кошерите се подреждат в прави редове шахматно 

или групово. Подреждането трябва да става съобраз-
но с терена и насажденията в него за ориентация на 
пчелите с оглед на удобство на пчеларя за пренасяне 
на инвентар от постройката до всеки кошер и по дру-
ги съображения. У нас малко се практикува груповото 
разполагане на кошерите - по три в една група с раз-
стояние между отделните групи съобразно с терена от 

6 до 10 м и с ори-
ентиране на вхо-
довете на отдел-
ните кошери в 
различни посоки.
Групите се на-

реждат до ня-
кои отличителни 
предмети - дърве-
та, храсти, цветя, 
изкуствено по-
ставени ориен-
тири и др. При 

груповото разположение на кошерите много важни са 
изложението на пчелина и посоката на вятъра.
Независимо от това, какъв ще бъде начинът на раз-

положението на кошерите, те трябва да са поставени 
така, че да се огряват сутрин от слънцето, а в следо-
бедните часове да бъдат в рядка сянка. Входовете на 
кошерите по възможност трябва да са обърнати към 
изгрева на слънцето.
Пчелните семейства не бива да са изложени на сил-

но слънце, тъй като не е изключено през горещите дни 
новоизградените пити да се деформират. Горещината 
задържа пчелите, за да вентилират и да поддържат не-
обходимата температура в кошера, с което се намалява 
броят на летящите пчели.
Когато мястото е с по-ограничени размери и пчела-

рят е принуден да разположи кошерите по-нагъсто, 
наложително е предната дъска или предната страна на 
всеки отделен кошер да се боядиса в различен цвят. 
За по-добра ориентация на младите майки, които ще 
излетят за съешаване, върху кошерите се поставят ня-

какви предмети. При намалени разстояния кошерите 
трябва да се подредят шахматно, така че кошерите от 
предните редове да не пречат на полета на пчелите от 
кошерите от задните редове.
При настаняване на кошерите винаги трябва да се 

има предвид посоката на постоянните ветрове. Ако 
входовете са обърнати срещу вятъра, пчелите се за-
държат от летеж и вътрешността на кошерите винаги 
силно ще се охлажда.
Кошерите трябва да са поставени в хоризонтално 

положение със слаб наклон напред, което улеснява 
правилния градеж на питите. Те трябва да бъдат пов-
дигнати от земята на 15-20 см, за да не се излагат 
семействата на влага, да не се обезпокояват от раз-
лични насекоми и животни и да не гният.
Пред всеки кошер трябва да има чиста площадка, 

за да може пчеларят да вижда какво изхвърлят пче-
лите отвътре и за улеснение на пчелите при летеж. 
Буренясването на кошерите ги затруднява и служи за 
скривалище на различни пчелни неприятели.
Във всеки пчелин трябва да се водят бележки при 

извършването на различните прегледи. Това е необ-
ходимо, за да се знае винаги какво е състоянието на 
всяко пчелно семейство. Поради това всеки кошер 
трябва да има свой постоянен номер. Кошерът само 
носи номера, а номерът е всъщност на пчелното се-
мейство и когато то се премести в друг кошер, пре-
мества се и старият му номер. Ето защо е нужно но-
мерата да бъдат подвижни, но добре прикрепени към 
кошерите.
В пчелина трябва да се определи мястото и на по-

илката за пчелите. Тя трябва да се постави на най-
слънчевото място и на завет, за да могат пчелите от 
ранна сутрин да я посещават. Пчеларският инвентар 
винаги трябва да бъде прибран и подреден на опре-
делено място. Подреждането и стопанисването му 
говорят за качествата на пчеларя.
В пчелина, обикновено около постройката, трябва 

да се засадят цветя и подходящи зеленчуци, които за-
доволяват естетическия вкус или потребностите на 
пчеларя и посещаващите го.
На всеки добре обзаведен пчелин трябва да има 

постоянна сграда или подвижна барака. Тя трябва да 
бъде направена в онази част на мястото, от която най-
добре се вижда пчелинът, да не пречи на летежа на 
пчелите и от която да е удобно отиването до всеки ко-
шер. Прозорците и вратите на тази постройка трябва 
да са уплътнени, за да не влизат пчели. Постройката 
трябва да е боядисана, за да дава приветлив вид както 
на пчелина, така и на околната среда.

СПАНАКЪТ ПОДМЛАДЯВА МОЗЪКА
Спанакът и другите 

листни зеленчуци под-
младяват мозъка до 11 
години при ежедневна 
консумация, установи-
ха американски учени, 
цитирани от в. „Дейли 
телеграф“.
Б л а г о т в о р н и я т 

ефект на листните зеленчуци върху мозъка вероятно 
се дължи на високите нива витамини и други състав-
ки, като витамин К, лутеин, фолати и бета-каротин.
Учените от университета „Ръш“ в Чикаго анализи-

раха начина на хранене и умствените способности на 
около 950 възрастни хора от две до 10 години.
Резултатите показаха, че тези, които ядат спанак 

или къдраво зеле веднъж или два пъти на ден, са със 
значително по-малко когнитивни увреждания.
Храни като зелена салата, айсберг, коприва, лапад, 

рукола и други забавят възрастовите поражения в 
мозъка средно с 11 години.
Предишно изследване на шведски учени показа, че 

спанакът увеличава мускулната сила.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

                                                                                                                       
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.

Коприва
Копривата е едно от най-полезните растения, 

които природата е дала на човек. Народната меди-
цина отдавна е признала и употребява копривата с 
лечебни цели, а ползите от нея с огромни и дока-
зани. Природолечителите обичат да се шегуват, че 
ако човечеството е 
запознато с нейни-
те лечебни сили , 
не биха засаждали 
нищо друго, освен 
коприва. Освен това 
ползи може да има 
от всички части на 
копривата – корена, 
стъблото и листата.
К о п р и в а т а 

(Urticaceae) е мно-
гогодишно тревисто 
растение с височи-
на 150 см, с дълго 
пълзящо коренище. 
Този натурален дар 
е не само богата на 
витамини, минерали и дъбилни вещества с важно 
значение за кръвоносната ни система, но с нейна 
помощ се приготвят вкусни и здравословни ястия.
В природата копривата поддържа над 40 видове 

насекоми, включително някои пеперуди, а през къс-
ното лято голямото количество семена са източник 
на зърна за много птици. Копривата цъфти от май 
до септември, с изправено и вдървено в основата 
четиритръбесто стъбло, със сърцевидни и заострени 
в края листа.
Има между 30 и 45 вида, главно многогодишни 

растения, като най-известният представител е обик-
новената коприва (Urtica dionica), разпространена в 
Европа, Северна Африка, Азия и Северна Америка. 
Интересен факт е, че първата употреба на растител-
ното влакно на коприва в изработката на дрехи може 
да се проследи чак до бронзовата епоха. 
През Първата Световна Война влакната на копри-

вата са използвани като заместител на памука и за 
изработката на униформи. Различни проекти в Евро-
па се опитват да намерят начини за култивиране на 
копривата и обработка на влакното й с цел търговия.

Катаджия дебне на паркинг пред една дискотека. 
Излиза голяма, пийнала компания и се качват по 
колите. Полицаят си избрал един, който едвам си 
влачел краката и го спрял. 

- Проверка за алкохол, духнете моля! 
Мъжът без да се съпротивлява духнал в дрегера. 
- Резултат нулев? Как е възможно това? 
Мъжът: 
- Днес аз съм дежурен по отвличане на внима-

нието....

- Мамо, тате се обеси в спалнята! 
Отишли в спалнята и майка му попитала: 
- Къде е? 
- Честит първи април! В кухнята се обеси!

СУПА ОТ КОПРИВА
Продукти:
- 1 връзка коприва,
- 1/2 чаша ориз,
- стрък праз,
- 1 малка глава лук,
- 1 яйце,
- 1 с.л. брашно,
- 1 ч.ч. кисело мляко,
- олио,
- сол и червен пипер. 
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.


