
Традиционно Община Сатовча органи-
зира пролетно почистване на територията 
си. Тази година акцията е с призив за Гер-
гьовденско почистване на село Сатовча и 
населените места от общината под надслов 
„За едно по чисто лято”. Почистването се 
проведе на територията на цялата общи-
на, като в инициативата се включиха Об-
щинската администрация, кметствата по 
населени места, работещите в читалищата 
и домашните социални патронажи, всички 
училища от общината и персоналът на дет-
ските градини и детски ясли, както и пред-
ставители на обществеността.
Традиционно пролетното почистване 

продължи няколко дни, в които наети по 
програмата за заетост лица, екополицаи-
те и наличната селскостопанска техника 
на общината, почистваха крайпътните ка-
навки, уличните платна извън населените 
места от насъбрали се битови, производствени и строителни отпадъци. Активността 
в инициативата се демонстрира в деня 30 април, в който служители, ученици и об-
щественост от цялата община почистваха уличните платна, тротоарите, площадките, 
тревните площи и площадните пространства. Почистиха се междуселищните терито-

рии, обществените паркин-
ги, паркове, градини, детски 
площадки, входно-изходните 
пътни артерии по населени 
места и други зони, замърсе-
ни с битови отпадъци. Спе-
циално внимание се обърна 
на дъждоприемните шахти и 
боядисване на пешеходните 
пътеки по населени места. 
Общинската управа бе съз-
дала добра организация съв-
местно с органите на реда по 
отношение на безопасността 
на участниците в инициа-
тивата, с цел недопускане 

на пътен инцидент. Още по обяд имаше видим резултат от голямата инициатива, а в 
следобедните часове участниците бяха удовлетворени от положените усилия да бъде 
населеното им място по-чисто и по-приветливо. В инициативата се включиха 2000 
души. Почистени бяха територии с обща площ от около 6349 дка. Събрани бяха 2400 
кг битови отпадъци, които 
своевременно бяха транспор-
тирани до определеното ни 
депо в с.Барутин. Организа-
ционният екип отчита висока 
активност в мероприятието 
и като главен организатор 
на територията на община-
та, общинското ръководство 
благодари на всички учас-
тници в инициативата за лич-
ната отговорност и активно 
отношение към заобикаля-
щата ни среда. Отговорност-
та за чистотата на населените 
места зависи от самите нас. Нека възпитаваме децата си в поведение, допринасящо за 
опазване на околната среда, защото тя е част от нас и ние сме част от нея.

4 - 10 май 2015 г., година (XI), 18 /498/

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

Т Об С

ОБЩИНА САТОВЧА В КАМПАНИЯТА  
„ЗА  ЕДНО  ПО  ЧИСТО  ЛЯТО” 

ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК  !
Приемете сърдечните ми поздравления и пожелания
по повод настъпващите празници:
Шести май – Ден на храбростта и българската армия,
Ден на земеделците в България
Ден на Община Сатовча и
християнският празник – Гергьовден
От сърце желая на всички жители и гости на общи-

ната, ветерани от войната и служители на българската 
армия, на всички земеделци и именници Георги, Гер-
гана, Галя, Галина, Галин, Гана, Ганчо, Ганка, Гиргин, 
Гиргина, Гинка, Гюро и Гюрга, преди всичко здраве и 
дълъг живот, спорна работа, богата реколта, късмет и 
щастие в семействата и благополучие по домовете.

         Д-р Арбен Мименов, Кмет на община Сатовча

Снежана Бошнакова-7 клас се класира-
на  на първо място в училищния кръг на 
Петото национално състезание по право-
пис на английски език Spelling Bee, кое-
то се проведе на 06.03.2015г. в СОУ”Св.

Св.Кирил и Ме-
тодий” с.Сатовча, 
обл.Благоевград и  
Мария Узунова-5 
клас ,класирана 
на второ място, 
участваха  в Наци-
оналното състеза-
ние  по правопис 
на английски език, 
което  се прове-
де на 18 април в 
гр.Благоевград. 

Spelling Bee е 
състезание, в ко-
ето участници-
те спелуват (от 
англ. spelling), 
т. е. произнасят 
буква по буква различни думи на англий-
ски език. 56 ученици от благоевградски 
регион  на възраст до 14 години се състе-
заваха в два кръга. Участниците се под-
готвяха по предварително изготвен спи-
сък от 700 думи.  
Училището получи грамота за участие 

в Националното състезание по правопис 
на английски език .Грамоти получиха 
участниците и Нели Коемджиева – за 
подготовка на участниците и организира-
не на училищния кръг .

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА САТОВЧА  - 6-ТИ МАЙ, 
КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06 МАЙ 2015 ГОДИНА В ЦЕНТЪРА НА САТОВЧА 
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ

9.30 часа – 11. 00 часа  - Музикална програма  от самодейните 
колективи на селата: Годешево, Туховища, Слащен и Вълкосел;
 10.30 часа – 11.30 часа  - Тържествена сесия на Общински съ-

вет-Сатовча.  Издигане на националното знаме от д-р Арбен Мименов – 
кмет на община Сатовча.  Приветствие от кмета на община Сатовча по 
случай Празника на Сатовча.
11. 30 часа – 12.30 часа – Представяне на обичая „Гергьовден“ 

от ДФГ „Зорница“ при Читалище село Сатовча;
12.30 часа – 12.45 часа – Поздравителен концерт от самодейци 

от село Малево, община Чепеларе;
12.45 часа – 13.45 часа – Музикално изпълнение на местния 

певец  Милко  Бошнаков; 
14.45 часа – 15.30 часа –Музикална програма от самодейни със-

тави от селата: Кочан, Ваклиново и Плетена; 
16.00 часа – 18.00 часа – Футболна среща между отбора на село 

Сатовча и „Пирин” Гоце Делчев .
18.00 часа – 21.00 часа – Оркестър „Щуро маке” гр. Гоце Делчев;
21.00 часа – Заря  

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН НА ПРАЗНИКА В ЦЕНТЪРА НА СЕЛОТО ЩЕ ИМА:
> Изнесена изложба на етнографски предмети и картини от „Музейна 

сбирка” с. Сатовча;
> Изложба на предмети и картини от местни творци;
> Изложба на хранителни изделия от местни производители;

ССС

Сред цветя на мегдана,
паметник на пост.
Незарастваща рана,
отсреща римски мост.

Плачеща върба,
докосва те нежно.
Забравена борба,

за времето метежно.
Стоиш изправен,
в светлина облян.
Сам и славен,

от гранит излян.
Вечен си спомен,
навяващ ни тъга,

за Родината огромен
шепнеш „Свобода“!
Не са забравени,
лицата младолики,
имената им изваяни,
и днес стоят велики!

 7 април  2015г.

СОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”С.САТОВЧА УЧАСТВА В
НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИE ПО ПРАВОПИС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
SPELLING BEE 2015Г. В ГРАД БЛАГОЕВГРАД НА 18.04.2015Г.

ПАМЕТНИКЪТ  В  СЕЛО  САТОВЧА

Автор: Деян Чавдаров, учител в ОУ с. Годешево



7 Май 2015, Четвъртък
Ден на радиото и телевизията
Отбелязва се по повод годишнината от откриването на радиото 

от руския учен Александър С. Попов на 7 май 1895 г. На тази дата 
той демонстрира за първи път пред Руското физическо дружество 
изобретения от него уред за предаване и приемане на информация по 
електрически път на големи разстояния без проводник. През 1899 г. 
той включва към уреда телефонна слушалка и създава възможност за 
слухово приемане на сигналите, а през 1899 г. създава първата ради-
овръзка с практическо значение. В България се отбелязва от 1945 г. 
като Ден на радиото, а от 1968 г. - като Ден на радиото и телевизията.

8 Май 2015, Петък
Ден на Червения кръст и Червения полумесец
Отбелязва се от 1948 г. по решение на международната конференция 

на Червения кръст. Годишнина от рождението на Анри Дюнан /1828-
1910/, швейцарски хуманист, общественик и писател, носител на първата Нобелова награда 

за мир (1901), инициатор за създаването на Международния 
комитет на Червения кръст (9 февруари 1863).

9 Май 2015, Събота
Свети Николай Летни (Летен Никулден)
Християнската църква тържествено отбелязва летния Никул-

ден, празникът съществува още от ХI век и е свързан с пренася-
нето на светите мощи на Николай Чудотворец от балканските 
земи в италианския град Бари. Св. Николай се родил през втората 
половина на III в. в Патара, град в малоазийската област Ликия 
и още от детски години проявявал истински християнски до-
бродетели. По-късно Свети Николай става архиепископ на град 
Мира в Ликия (Мала Азия), умира на 6 декември 342 г. (Зимен 
Никулден) и светите му мощи се пазели в града до 1087 година. 
През управлението на византийския император Алексий I Ком-
нин (1081-1118 г.) мощите на свети Николай били пренесени 
от град Мира в град Бари, център на южноиталианската област 
Апулия. Там живеело многобройно гръцко население. Светите 

мощи били тържествено посрещнати от епископи, свещеници и възторжения народ на 9 
май 1087 г., откогато е установен днешният празник, наричан у нас „летен свети Никола“. 
Според народния календар, на този ден жените не трябва да хващат игла през деня, защото 
„дупчат“ светеца в очите и ще се разболеят от „очибол“. Денят е посветен на Св. Никола 
- Летни, който трябва да осигури дъжд и плодовита година. В негова чест се коли мъжко 
животно за курбан, за да се предпази реколтата от градушка.
Ден на Европа
Обявен на срещата на високо равнище на Европейската общност в Милано, 

Италия (28-29 юни 1985). Честването му се свързва с речта на министъра на 
външните работи на Франция Робер Шуман на 9 май 1950 г. в Париж, Фран-
ция, с която се полагат основите на европейската интеграция. В България се 
отбелязва с Постановление  54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г.

10 Май 2015, Неделя
Професионален празник на химика
Определен съгласно устава на Българската камара на химическата промишленост, приет 

на Общото събрание на организацията на 8 ноември 2001 г. С решение на Министерски 
съвет от 1970 г. празникът се отбелязва втората неделя на м. май, но традицията е прекъсната 
след 1989 г. През 2001 г. Българската камара на химическата промишленост възстановява 
празника и определя той да се отбелязва всяка година на 10 май.

СТУДЕНТСКИ БРИГАДИ
ПРОГРАМА WORK & TRAVEL USA   

Знаеш ли, че бригадите в САЩ са ...
... една уникална възможност да опознаеш САЩ, 

от която може да се възползваш само докато си 
студент? Да, винаги би могъл да отидеш за няколко 
седмици в Америка като турист или да посетиш 
роднини, но само през тези 4 години, в които си 
студент, можеш не само лесно да получиш виза, но 
и свободно да останеш до 5 месеца, да се потопиш 
напълно в средата, да общуваш с хора от различни 
краища на Америка и света и нe на последно място, 
да имаш право напълно легално да поработиш в 
САЩ, с което не само да натрупаш опит, но и да 
изкараш пари, за да финансираш своето незабра-
вимо лятно пътешествие.

 Как е възможно всичко това? През 60-те години Държавният департамент на САЩ 
създава програма, която цели запознаване на млади хора от целия свят с американската 
култура и начин на живот и повишаване на разбирателството между САЩ и другите страни. 
Осъзнавайки разликата в стандартите на доходите в различните страни и факта, че това би 
възпрепятствало не малко хора да участват, законотворците вграждат правото за работа до 
4 месеца сред компонентите на програмата и я наричат Summer Work & Travel. Програмата 
съществува успешно вече над 50 години и годишно около 130 000 студента от цял свят  се 
включват в нея. Не искаш ли да бъдеш един от тях?

 Още няколко неща, които трябва да знаеш за Work & Travel USA 2015:
 » в програмата могат да участват само студенти редовно обучение, със средно ниво на 

владеене на английски език и желание да опознаят американската култура;
 » програмата се провежда по време на лятната ваканция и като участник в нея имаш 

право да работиш до 4 месеца в периода 1 май 2015 – 30 септември 2015 и да останеш в 
САЩ като турист още 30 дни след края на работния период;

 » след приключването на програмата трябва да се върнеш в България, но няма ограни-
чения колко пъти можеш да участваш отново;

 »  преди да ти бъде издадена виза и да заминеш за САЩ, трябва да имаш осигурена ра-
ботна оферта при американски работодател, която да отговаря на целите и спецификите на 
бригадата. Това можеш да направиш сам или да се възползваш от организираните от нашите 
партньори интервюта с американски работодатели;

 »   участието в програмата Work & Travel USA може да стане само чрез лицензираните от 
Държавния департамент на САЩ т.нар. „спонсори“ и техните оторизирани представители 
в България.

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

4 Май 2015, Понеделник
Годишнина от рождението на Гунди
На 4 май 1943 г. е роден Георги Аспарухов - Гунди. 

Централният нападател е заслужил майстор на спорта и 
носител на сребърен Орден на труда през 1965 г. Играе в 
детския, а след това и в юношеския отбор на Левски. Пе-
чели шампионската титла с юношите през 1960 г. и 1961 г. 
Седемнадесет годишен е приет в първия отбор на Левски 
през 1960 г. От 1961 до 1963 г. той играе в пловдивския 
Ботев, където става носител на Купата на България през 
1962 г. След като се завръща в Левски, Аспарухов печели 
три шампионски титли и три купи на България.
Гунди играе в 245 мача за първенството, в които отбе-

лязва 150 гола. През сезона 1964- 1965 г. отбелязва 27 гола 
за Левски, с които става голмайстор на страната за сезона. 
През 1965 г. е избран за спортист и футболист №1 на Бъл-
гария. През същата година е на осмо място в класацията за престижната награда 
Златна топка. Гунди има 23 мача и 19 гола в европейските клубни турнири - 12 
гола за КНК и 7 гола за КЕШ. С националния отбор на България е играе 50 мача 
и отбелязва 19 гола. Взема участие в три световни първенства: в Чили, Англия и 
Мексико. Георги Аспарухов - Гунди е първият българин, отбелязал гол на Англия 
на Уембли. Загива на 30 юни 1971 г. при автомобилна катастрофа. Заедно с Никола 
Котков, негов близък приятел, който се вози в същия автомобил.

5 Май 2015, Вторник
Ден на Европа: Празник на Съвета на Европа
Отбелязва се годишнина от създаването в Лондон 

на 5 май 1949 г. на структурата - Съветът на Европа. 
Консултативната европейска политическа органи-
зация обединява 40 европейски държави. Целта й 
е да поддържа основните принципи на правата на 
човека, плуралистичната демокрация и върховен-
ството на закона и да повишава жизнения стандарт 
на гражданите на Европа. Структурата на Съвета на 
Европа включва Комитет на министрите, Парламентарна асамблея (286 членове) 
и Конгрес на местни и регионални власти. Към 1999 г. организацията има склю-
чени 165 международни конвенции. Азербайджан, Армения, Беларус (прекратен 
1997 г.), Босна, Грузия са със статут на “специално поканени” страни, а Ватикан, 
Канада, Япония и САЩ са наблюдатели. Периодично Съветът на Европа орга-
низира конференции в различните области - правосъдие, образование, социални 
проблеми, здравеопазване, околна среда, местни общности, миграция, равенство 
на половете, труд, масови комуникации, култура, спорт, младежи и др.

6 Май 2015, Сряда
Ден на храбростта и Българската армия
 Денят на храбростта - 6 май, започва да се чества 

в Българската армия още с нейното създаване. С указ 
номер 1 от 1 януари 1880 г. княз Александър Батенберг 
учредява военния орден „За храброст“ - отличие, с 
което се удостояват извършилите подвизи на бойното 
поле. А с указ номер 5 от 9 януари същата година се 
постановява честването на празника. До подписването 
на Ньойския договор Денят на бойната прослава се 
чества отделно на 27 ноември (победата на Българската 
армия в боевете при Сливница в Сръбско-българската 
война от 1885 г.). През 20-те години този празник се обединява с отбелязването 
на Деня на храбростта на 6 май. От 1931 г. Денят на храбростта и победите е 
обявен за боен празник на войската. За първи път причестването на Гергьовския 
празник през 1937 г. тържеството започва от предната вечер със заря, дотогава 
тя е епизодично явление. След 1946 г. традицията в честването на празника на 
Българската армия е прекъсната. В най-ново време Великото народно събрание 
определя за празник на войската 23 август - денят на боевете при Шипка. Две 
години - 1991 и 1992, българските воини честват този ден като свой празник. 
През 1993 г. с постановление на МС нр. 15, от 27 януари, 6 май отново заема 
мястото си в празничния календар на армията като Ден на храбростта и празник 
на Българската армия.
Професионален празник на етнографите в България
За първи път се отбелязва през 1975 г. като Ден на етнографите в България. 

Като празник се отбелязва от 1984 г. На този ден се прави среща на етнографите 
в Архитектурно-етнографския комплекс „Етър“, край Габрово.
Имен ден празнуват Георги, Гергана, Гинка
На 6 май имен ден празнуват всички, които носят името Георги (означава - 

земеделец), Гергана, Галя, Галина, Галин, Гана, Ганчо, Ганка, Гиргин, Гиргина, 
Гинка, Гюро, Гюрга, Жорж.
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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 ОРЛИТЕ И ЛЮБОВТА
Двама влюбени отишли при един мъдрец 

и го попитали:
– Днес ние сме много влюбени, искаме 

нашата Любов да продължи вечно, ти си 
мъдър, кажи ни как да задържим любовта?

– Добре, казал мъдрецът. Намерете по 
един орел, уловете го и го донесете при 
мен на върха на планината.
Двамата млади се разделили и по различ-

ни пътища намерили всеки един по един 
орел. Донесли го при мъдреца.

– А сега им вържете краката и ги пуснете да излетят.
Младите така и направили. Вързали краката и пуснали орлите. Не след дълго те 

паднали на земята, не успяли да летят. Започнали да се кълват един друг в опит да 
отвържат краката си.

– Отвържете ги, казал мъдрецът. И отново ги пуснете.
Орлите разперили криле и излетели нависоко.
– Ето това е тайната! Никога не се „връзвайте“ един друг, защото тогава Любовта ще 

умре и нито един от вас няма да може да живее на воля и да се радва на своя полет!
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КАКВО СТАВА С ФИРМЕНИТЕ ИМОТИ 
ПРИ РАЗВОД 

Статистиката показва, че всеки втори брак в Бъл-
гария завършва с развод и тази негативна тенденция 
продължава. Поради тази причина въпросът относно 
делбата на имуществото засяга немалко хора. Много 
семейства обаче имат и бизнес – ЕТ или ООД. Какво 
става с имуществото, собственост на фирмата?
Придобиването в резултат на търговска дейност, 

осъществявана от едноличния търговец изключва 
приноса на другия съпруг-нетърговец, обясняват 
специалистите.
Затова имотът, придобит от търговеца, който слу-

жи за търговската му дейност, както и недвижимото 
имущество, независимо от неговото предназначение, 
което е закупено с парични средства, представлява-
щи реинвестирана печалба от търговската дейност, е 
негова собственост.
В сделка за разпореждане с конкретен имот, придо-

бит от името на едноличния търговец, другият съпруг 
не е страна. Същото се отнася и до имотите, придо-

бити от едно-
личния търго-
вец по време 
на брака чрез 
учредяване 
на  право  на 
строеж и за-
дължение за 
изграждане 
н а  бъд еща 
сграда. 
Съпругът-

нетърговец не става страна-купувач и при сключените 
от търговеца предварителни договори по реда на чл.19 
от ЗЗД. Семейният кодекс в чл.29 е предвидил въз-
можност да се претендира за дял от личното имуще-
ство на другия съпруг, придобито по време на брака. 
Това право се упражнява единствено по съдебен ред 
при доказване на определени обстоятелства. 
За да бъде оспорена изключителната индивидуална 

собственост върху имуществото на търговеца, трябва 
да са налице определени условия: недвижимите имоти 
или вещни права да не са свързани по своето предназ-
начение с упражняването на търговската дейност на 
съпруга-едноличен търговец; да се докаже приносът 
на другия съпруг за придобиване на имуществото.
С такъв иск може да се претендира само част, но не 

и цялата собственост от имуществото, в това число и 
на правото върху имоти на съпруга-търговец. Другият 
съпруг може да има единствено парично вземане, но 
не и реално участие в собствеността върху вещното 
право. 
Ако дружеството е с ограничена отговорност, то 

става дума за съвсем отделно лице, т.е. фирменият 
имот не принадлежи само на единия съпруг, а на 
дружеството. 
Юристът дава описателен пример: представете си 

го като родител и неговото дете– собствеността върху 
детето не е на родителя, нищо че точно той може да 
извършва действия с нея. 
Следователно, ако сте в подобна ситуация и при-

тежавате дял в дружеството, можете да проявите 
претенции директно към имота. В противен случай 
– единствената ви възможност е иск по чл.29 от Се-
мейния кодекс.

 
 ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТПУСКА ПОМОЩ ОТ

2 МЛН. ЛВ. ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛ ПО ДОМАТИТЕ 
Подпомагане от 2 млн. лева отпуска Държавен 

фонд „Земеделие” за борба с доматения миниращ 
молец през 2015 г. Средствата са по схемата „Помощ 
за компенсиране разходите на земеделски стопани, 
свързани с изпълнение на мерки по „Националната 
програма от мерки за контрол на Доматен миниращ 
молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”.
От 4 май до 30 септември 2015 г. се открива проце-

дура за предварителен прием на заявления, с които се 
декларира намерение за кандидатстване по схемата. 
Решението беше взето на последното заседание на 
Управителния съвет на ДФЗ. Документите ще се 
приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие”. 
Със средствата ще се компенсират разходите на зе-

ленчукопро-
изводителите 
за  продукти 
за растителна 
защита  сре-
щу доматения 
миниращ мо-
лец. Размерът 
на  подпома-
гане за един 
з емеделски 
стопанин ще 
бъде опреде-
лен  допъл -
нително след 

получаване на разписката с идентификационен номер 
на помощта от Европейската комисия.
Кандидатите за подпомагане трябва да са малки 

или средни предприятия и земеделски стопани, да 
не са в затруднено положение, да нямат изискуеми 
задължения към Фонд „Земеделие” или към държав-
ния бюджет. Допълнителна информация може да бъде 
получена от сайта www.dfz.bg, раздел „Държавни по-
мощи”, секция „Държавни помощи за нотифициране”.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   

МАЙ 2015 г.
До 25 май
Кодекс за социално осигуряване
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 

обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване: за съпрузите на лица-
та, регистрирани като упражняващи свободна профе-
сия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните 
земеделски производители и тютюнопроизводители, 
когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от 
тях трудова дейност за месец април 2015 г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата, които работят без 
трудови правоотношения върху изплатените възнаграж-
дения през месец април 2015 г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за морските лица, за положе-
ния труд през месец април 2015 г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Коде-
кса за социално осигуряване, върху допълнителни дохо-
ди от трудова дейност (например допълнителни трудо-
ви възнаграждения за постигнати резултати) начислени 
или изплатени след 25 април 2015 г., отнасящи се за труд 
положен през месец март 2015 г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължител-
но пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от 
Кодекса за социално осигуряване, върху получените, 
включително начислените и неизплатените или върху 
неначислени през месец април възнаграждения, които 
се отнасят за труд, положен през месец април 2015 г.

  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Какви са сроковете за изплащане на паричните 
обезщетения за безработица?

> Продължителността на изплащане на парични-
теобезщетения за безработица е според продължи-
телността на осигурителния стаж, за период, както 
е показано в таблицата в дясно.

> За осигурителен стаж при определяне периода за
изплащане на обезщетение се зачита трудовият 

стаж до 1 януари 2002 г. по Кодекса на труда или 
по специални закони и времето след тази дата, през 
което лицата са осигурени за безработица след 1 
януари 2002 г.

 Осигурителен             Период за изплащане на
стаж (години)            обезщетението  (месеци)
 до 3       4
 от 3 до 5       6
 от 5 до 10     8
 от 10 до 15     9
 от 15 до 20      10
 от 20 до 25      11
 над 25       12
--------------------------------------------------------------
Как се изплащат паричните обезщетения за 

безработица?
> Паричните обезщетения за безработица се из-

плащат ежемесечно през месеца, следващ този, за 
който се дължат.

> Изплащат се от Националния осигурителен 
институт на правоимащите лица по декларирана от 
тях лична разплащателна или спестовна безсрочна 
банкова сметка. НОИ превежда на всяка банка до 
15-о число на месеца общата сума на паричните обез-
щетения за всички правоимащи лица, които банката 
разпределя по съответните сметки.

> При промяна на банковата сметка в срок до 7 ра-
ботни дни лицето подава нова декларация по образец 
съгласно приложение № 4.

--------------------------------------------------------------
Кога се спира изплащането на паричните обез-

щетения за безработица ?
> Изплащането на паричното обезщетение за без-

работица се спира за периода, през който лицето по-
лучава обезщетение за временна неработоспособност 
или обезщетение за оставане без работа на основание 
нормативен акт.

> Безработният е длъжен да декларира пред съот-
ветното териториално поделение на Националния 
осигурителен институт настъпването и отпадането 
на тези обстоятелствата в срок до 7 работни дни.

> Изплащането се възобновява от деня на отпадане 
на основанието за спиране за оставащия към датата 
на спиране период.

> Длъжностните лица, на които е възложено ръко-
водството на осигуряването за безработица, или друго 
длъжностно лице, определено от ръководителя на те-
риториалното поделение на НОИ, спират с разпореж-
дане изплащането на обезщетенията за безработица, 
когато са представени доказателства, които могат да 
доведат до издаване на разпореждане за отказ или 
прекратяване изплащането на обезщетението.

ПЪТУВАМЕ БЕЗ ГОЛЕМИЯ ТАЛОН ЗАД ГРАНИЦА 
От началото на май влизат в сила нови регистра-

ционни талони за автомобилите, с които няма да се 
налага носенето на голе-
мия талон при пътуване 
зад граница.
Подмяната на докумен-

та не е задължителна и тя 
ще става при изтичане 
на срока на досегашни-
те талони или при нова 
регистрация. Цената на 
новите регистрационни талони остава 9 лева.
Промяната на малкия талон е свързана с подобря-

ване защитите, както и с въвеждането на още данни 
в документа. 
Според изискванията на ЕС на първата страница 

името ще бъде изписано на всички европейски езици, 
а мастилото, с което ще бъдат отпечатани, ще бъде 
специално. Холограмата също ще бъде по-голяма.
След тази промяна няма да се налага пътуващите 

за Гърция и Унгария да носят големия талон със себе 
си. Поради повишени изисквания на тези държави 
за информация в документа се изискваше да носят 
и двата талона, което създаваше проблеми, особено 
при автомобилите на лизинг.

Заявление за нова ЕЗОК се подава лично от здрав-
ноосигуреното лице. В случай, че Вие  не може да 
се явите лично, заявлението се попълва и подава от 
упълномощено лице, на което трябва да  предоставите 
пълномощно (не е необходима нотариална заверка), 
както и за получаването на картата.
Бланката „Пълномощно” е към самото заявление (на 
гърба на заявлението). 
Пълномощникът трябва да разполага и с копие от Ва-
шата лична личната карта - копие със заверка „Вярно 
с оригинала” и подпис!
При необходимост от спешно получаване на ЕЗОК 
(когато не може да се изчака технологичното време 
по обработката на заявката и отпечатването) се изда-
ва Удостоверение за временно заместване (УВЗ) на 
картата. То има срок на валидност 2 месеца. Издава се 
безплатно, на български език (не се изисква превод), 
в рамките до 2 работни дни.
Заявлението за издаване на удостоверение за вре-
менно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК), заедно 
с копие от личната карта, се подават в районната 
здравноосигурителна каса (по избор на личен лекар). 
Заявлението може да се подаде лично, по пощата или 
от упълномощено от Вас лице. Удостоверението за 
временно заместване на ЕЗОК се издава в рамките 
до 2 работни дни и има срок на валидност 2 месеца.
На интернет страницата на НЗОК - в рубриката „Вие 
питате” – „Издаване на Европейска здравноосигури-
телна карта /ЕЗОК/“ е предоставена възможност да 
бъде изтеглено „Заявление за издаване на ЕЗОК“ и 
„Заявление за издаване на удостоверение за временно 
заместване на ЕЗОК“.

Въпрос: Здравейте!Интересувам се от възмож-
ностите за рехабилитация след исхемичен мозъчен 
инсулт.Кои са специализираните центрове в Бълга-
рияи каква е процедурата по приемане? Благодаря! 
Отговор:Отделно  от клиничните пътеки за лечение 
на пациенти с инсулт, НЗОК заплаща и за лечението 
им в областта на физикалната и рехабилитационна 
медицина.
 То може да се осъществи по клинична пътека (КП) № 
237 «Физикална терапия и рехабилитация на болести 
на централна нервна система». 
Минималният болничен престой по КП 237 е 7 дни.
Трябва да се има предвид, че НЗОК заплаща за таза 
клинична пътека еднократно годишно за лечение на 
един пациент.   При диагнози с кодове I69 и G35, 
НЗОК заплаща клиничната пътека двукратно годишно 
за лечението на един пациент до 12-ия месец от инци-
дента/пристъпа, документирано доказан с епикриза. 
Пациенти с показания за провеждане на рехабили-
тация в болнични условия се приемат в срок до 9 
м. след дехоспитализация от лечебно заведение за 
болнична помощ, в което са провеждали лечение за 
основно заболяване, съответстващо на някоя от диа-
гнозите, посочени в блок КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО 
МКБ-10 на клинична пътека № 237 (удостоверява се 
с приложена в Историята на заболяването епикриза); 
или насочени от личния лекар (с етапна епикриза), 
или с документ от лекар специалист. При насочване 
от извънболничната помощ, диагнозата следва да е 
поставена от специалист по нервни болести/невро-
хирургия. 
Съгласно чл. 177 (5)  на Националния рамков договор 
2015 за медицински дейности: При необходимост от 
болнично лечение лечебно заведение за болнична по-
мощ може да издава „Направление за хоспитализация“ 
(бл.МЗ-НЗОК № 7) за клинична пътека по физикална 
и рехабилитационна медицина само ако пациентът е 
лекуван по повод остро заболяване в същото лечебно 
заведение - изпълнител на болнична помощ.

Въпрос: Здравейте, какъв е редът за да получа 
нова Европейската здравна карта след като са 
ми я откраднали? 
Отговор:При кражба, изгубване или унищожаване 
на издадена Европейска здравноосигурителна каса 
(ЕЗОК) лицето подава уведомление по образец в 
съответната Районна здравноосигурителна каса по 
местоживеене - на място, лично или чрез нотариал-
но упълномощен пълномощник. След приемане на 
заявлението лицето получава право да кандидатства 
за издаване на нова ЕЗОК.



БЪЛГАРСКАТА ТАЙНА СРЕЩУ ТЪМНИ 
КРЪГОВЕ ОКОЛО ОЧИТЕ

Погледнете козметичните си продукти. От къде идват 
активните им съставки?
Червени боровинки от Швеция, Алое Вера от Кариби-

те, масло от макадамия, отгледана в Австралия – използ-
ваме съставки от целия свят само и само да сме най-кра-
сиви на света.
И сякаш напълно за-

бравяме, че страната ни е 
най-големия производи-
тел и износител на розово 
масло в света.
Розовото масло и ро-

зовата вода се отразяват 
прекрасно както на мазна-
та, така и на сухата кожа.
Но най-голямото предимство, за което всъщност пи-

шем тази статия, е свойството на розовата вода се справя 
с тъмните кръгове около очите.
Всяка вечер, след като си махнете грима, което можете 

да правите отново с розова вода, напоете две тампончета 
с розовата вода, сложете ги на очите и се отпуснете за 
10 минути.
Това е най-добрата терапия за околоочната зона, коя-

то, както знаете, е изключително чувствителна и трябва 
да се отнасяме с нея много внимателно.
Розовата вода стимулира регенерирането на увредени-

те и застаряващи тъкани, подобрява кръвообращението 
и поддържа водния баланс на кожата.
Почиства деликатно кожата в дълбочина, отстранява 

замърсяванията и не дразни очите.

КАК ДА ПОЧИСТИМ ВЕЛУРЕНИ ОБУВКИ  
Трик, с който можете да премахнете замърсеното на-

всякъде и по всяко време
Пролетта настъпва плавно и обувките от велурени ма-

терии обсипват витрините на магазините.
Безспорно този тип 

модели са много краси-
ви и стоят прекрасно на 
женския крак, но често 
се колебаем дали да си 
купим точно такива -от 
страх, че лесно се цапат.
Затова днес ще ви да-

дем Edna идея за това 
как да третирате петна 

по велурените материи навсякъде, където се намирате.
Това е възможно с помощта на пила за нокти, която 

трябва да носите винаги в дамската си чанта. Пилата не 
бива да е от най-грубите, дори е добре да бъде леко заха-
бена, за да не действа агресивно върху текстила.
Ако забележите замърсяване по велурените пантофки, 

токчета или боти, просто извадете пилата и потъркайте 
няколко пъти с нея върху този участък.
Няма значение дали сте у дома, на работа, или сте на 

разходка... Процедурата е бърза, лесна и ефективна.
Ще се убедите как петното ще изчезне на мига и обув-

ките ви ще бъдат отново в същия сияен вид, каквито ги 
обичате.
Затова, ако през тази пролет сте хвърлили око на модел 

от велур, не се колебайте да добавите точно такъв чифт 
към самочувствието си.
Само не забравяйте пилата - в този случай тя е вашият 

ключ към съвършенството.

УРОЦИТЕ НА БАБА 
Факт е, че бабите ни, когато са били млади, са били 

далеч по-здрави, отколкото днешните деца.
Разбира се, естественият подбор си казва думата, 

много от новородените тогава са умирали и са оставали 
най-жизнените. Плюс чиста храна, въздух и вода. Но 
не е само това.
Бабите са ни оставили и уроци за нашето здраве.
Баба не е водила заседнал живот. Като дете по цял 

ден е тичала навън, нямала е онези джаджи, от които 
съвременните деца не се отлепят. И е нямало глезене, 
макар дете е работила в домакинството, в градината, на 
нивата, при животните. И нейната майка била посто-
янно в движение, нямала е кола и компютър, общест-

веният транспорт също е 
бил лукс. 
Представете си само 

колко калории е изгаряла, 
докато изпере дрехите на 
семейството без пералня. 
Сега нашите деца са зале-
пнали на стола в училище 
и пред компютъра почти 

денонощно. А движението на родителите им е от асан-
сьора до колата и офиса.
Движението е единственият начин кръвта да се раз-

движи и да достави необходимите вещества до всички 
органи. Работещите мускули усвояват глюкозата и за 
развиването на диабет има по-малък шанс. Липсата на 
движение сковава ставите, излишното тегло ги нато-
варва и ето ти - артрози, шипове, дископатии...
Накарайте децата да се движат, да спортуват, иначе 

ги обричате!
Баба е готвела. И е хранела децата си с прясна хра-

на. Не от топлата витрина в супермаркета, където се 
продават силно овкусени продукти с изтичащ срок на 
годност или със съмнителни качества. Не е купувала 
храна от ресторанти, приготвена със замразени полу-
готови продукти. Правела е това по икономически съ-
ображения, пак по тази причина храната е била проста, 
без тлъсти сосове, сметани и т.н.
А месо се е консумирало от време на време. За кол-

баси да не говорим – рядко са се купували, но пък от 
истинско месо. Пиело се основно вода, айрян, ошав. 
А не безалкохолни (боя, захар, консервант, аромат).
Така, без да иска, е осигурявала здравословна храна 

на семейството си. Оправданието ”нямам време за го-
твене” е несериозно. Домашно приготвената храна не 
е архаизъм, тя е здраве. Между другото, колеги рабо-
тили в арабските страни разказват, че там много рядко 
хората страдали от хемороиди, колити, язви и гастри-
ти. Те консумирали сготвена вкъщи, прясна храна, ко-
ято не се сервира втори път претоплена.
Баба никога не е пазила диета. Не е търсила продукти 

с надписи „нискомаслено”, „без захар”, „без холесте-
рол”. Така се е предпазила от други вредни вещества, 
които заместват мазнините и захарта. Като изкуствени 
подсладители и маргарин, например. И не е лишавала 
организма си от редица полезни вещества, както правят 
съвременните момичета по време на диета.
Не е пиела лекарства за отслабване с неизвестен 

състав, без да се консултира предварително с дието-
лог. Както и не е приемала тонове лекарства за най-
малкото неразположение.
Баба е спала добре. Логично, след такова физиче-

ско натоварване... Лягала си е рано, не е ходила по 
дискотеки, нито е чатила в малките часове. Сънят е 
здраве. Хората, които не спят достатъчно, напълняват, 
изнервени са, уморени, с нарушен хормонален баланс. 
Тоест - болни. 
Много можем да научим от нашите баби и прабаби. 

Това не значи да се откажем от модерния начин на 
живот. Но опитът на предците ни не е за подценяване.

НЕПРЕМЕННО ПРЕГЛЕДАЙТЕ
КОПИТАТА НА ОВЦЕТЕ 

С изкарването на овцете на пролетна паша първото 
нещо, което трябва да направите, е да прегледате копи-
тата им. Задължително изрежете прекомерно и непра-
вилно израсналите.
Следващата ви задача е 

да се обезпаразитят жи-
вотните срещу вътрешни 
паразити. Целта е да не се 
разнасят яйцата на парази-
тите по пасището.
Затова е препоръчително 

животните да пасат на оп-
ределено пасище. Следете 
и за степента на инвазия на 
пасищни кърлежи.
Ако установите, че след паша овцете се връщат по-

крити с кърлежи, веднага потърсете ветеринарноме-
дицинска помощ. Ветеринарният лекар трябва да се 
съобрази с карентните срокове на лекарствата за обез-
паразитяване. Така ще можете да използвате без про-
блеми издоеното овче мляко.
Друга важна препоръка от специалист: острижете ов-

цете около и под опашките за да не се зацапва вълната с 
изпражнения, които от младата трева са по-редки.

ПОЧВАТА ПОД КОРОНАТА
ТРЯБВА ДА СЕ ОКОПАЕ

Щом почвата в овощната градина просъхне и има 
възможност, трябва да я обработите. Окопаването 
трябва да се направи плитко - до 10-12 см. Единичните 
дръвчета се окопават в околостъблени кръгове с диа-
метър, който е малко по-голям отколкото е диаметърът 
на короната им.
В лехата с ягоди, както и в редовете с малини, къ-

пини, френско грозде и други ягодоплодни видове, 
почвата задължително също се обработва, но по-пли-
тко - до 7-8 см в междуредията и до 4-5 см близо до 
растенията.
Започва присаждането на овощни дръвчета с цел 

подмяна на сорта. Април е подходящ период за при-
саждане на калеми под кора при овощните дръвчета.
За присаждането е важно кората на дръвчетата да се 

отделя лесно от дървесината, но калемите да са запа-
зени в състояние на пълен покой при хладни условия.
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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.

Глухарче 
Taraxacum Offi cinale

Описание: Многогодишно тревисто растение високо до 30 см, 
чиято надземна част се състои от розетка от листа и цилиндрично, 
кухо стебло, на върха на което се намира една цветна кошничка. 
Листата са неправилно изрязана петура, с едри заострени дялове. 
Цветната кошничка е съставена от жълти, 
езичести цветове. Плодът е елипсовиден. 
Растението развива късо коренище, пре-
минаващо в дебел месест корен, дълъг до 
20 см. Цъфти от ранна пролет до есента.
Разпространение: Расте из цялата 

страна по песъчливи места, из ливадите 
и пасищата, по зелените площи на паркове и градини.
Употребяема част: Използват се корените, събрани през 

есента, когато листната розетка започва да увяхва. Корените 
се изкопават, изчистват от пръста и от кореновата шийка и се 
измиват със студена вода. След отцеждане на водата корените 
се изсушават.
Лечебно действие и приложение: Надземната част с корените 

подобрява функциите на черния дроб, действа жлъчогонно, пи-
кочогонно, противоглистно, възбужда апетита. Лечебният ефект 
се дължи на съдържащите се в растението горчиви вещества, 
органични киселини и гликозиди. Усилва действието на подсто-
машната жлеза - повишава отделянето на инсулин и намалява 
количеството на холестерола в кръвта.
Прилага се при чернодробни заболявания, болести на пикоч-

ните пътища, хемороиди, стомашни и чревни смущения, леки 
форми на захарен диабет.
Използва се при кашлица, запек, екземи, водянка, подагра, 

болести на далака, възпаление на червата, анемия, газове, 
кръвохрачене, за регулиране на кръвното налягане.

• при стомашно-чревни и жлъчни заболявания
• за стимулиране секрецията и тонуса на храносмилателната 

система
• за засилване на апетита, като слабителни, глистогонни и 

диуретични средства
• пресните листа - за лечение на анемия, авитаминоза С, 

атеросклероза, диабет
Външно приложение: За бани при бяло течение и ревматични 

болки, за налагане на лапи при екземи, рани, циреи, лунички по 
лицето, за промивки при възпаление на очите, за гаргара при 
болки в гърлото. Млечният сок се препоръчва за назане при 
брадавици. При екзема за мазане се използва смляно цялото 
растение, смесено с мед и топла млечна суроватка. Прясно 
растение във вид на салата (подправено с лимон) се препоръчва 
при пролетна умора и авитаминоза.
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от билката се слагат 

в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие се по 100 мл преди ядене, 4 
пъти дневно.

• В ранна пролет пресните листа на растението се използуват 
за приготвяне на богата на витамини салата, от корените се прави 
заместител на кафето. Те се използуват и при приготвяне на 
лекарствени форми.  Може да бъде използвано в умерени дози 
за непродължително време без опасност от отравяне.

• Пресните листа и сокът от растението се препоръчват за 
лечение, на анемия, авитаминоза С, ате¬росклероза, диабет и 
някои кожни болести.

• Използува се извлек, като 2 чаени лъжички ситно нарязани 
корени се заливат с 250 см3 студена вода и се оставят да престоят 
8 часа. Изпива се на глътки за 1 ден. Прилага се и пресен сок 
от билката, както и млади листа като салата. Корените влизат в 
състава на много билкови чаеве.

Скръндза води гаджето си на ресторант.
Момичето си поръчва изисквани ястия и накрая 

идва сметката: 82.60лв.
Скръндзата казва:
- Скъпичка, искаш ли да разделим сметката на две?
- Добре, разбира се.
- Добре, ти плати лявата част, аз ще поема дясната.

- Сър, онзи господин иска да Ви предизвика на 
дуел.

- Какъв дуел - френски с шпаги до първа капка 
кръв или английски с пистолети до смърт?

- Български - ще дойде с приятели и ще ви пребият!

ПИЛЕШКИ КРИЛЦА С КАРТОФИ 
Продукти:
- 800 г пилешки крилца,
- 500 г картофи
За марината: 1 супена лъ-
жица майонеза, 1/2 чаена 
лъжица горчица, 1 супена 
лъжица соев сос, сол, черен 
пипер, малко къри, чесън
Приготвяне:
Разбъркайте продуктите 

за марината. Изсипете крилата и картофите в дълбока 
купа, залейте с марината и оставете за 3 часа да 
престоят. Прехвърлете в намазана с мазнина йена и 
запечете за 40 минути при температура 220.

С р за о а е о с а рес ора


