
По традиция хората от Сатовча посрещат изгрева на слънцето закитени със здравец 
или цвете в косите, измивайки се с роса от ливадите за здраве, плодородие и берекет. 
Денят е нарицателен ден за ранобудност и трудолюбие, за будни умове и неуморни ръце.  
На този ден всички етноси, живеещи на територията на общината  празнуват заедно. 
Заедно отдават почести на българската армия, заедно отбелязват празника на етнографа 
и земеделеца, заедно празнуват християнския празник Гергьовден. 
На този празничен ден се проведе и тържествена сесия на Общински съвет Сатовча, 

на която се удостоиха и се връчиха удостоверенията на удостоените със званието „Поче-
тен гражданин на община Сатовча“ уважаваните от цялото население на общината д-р 
Алексей Спахиев от село Кочан  и д-р Съби Хаджиев от град Благоевград. Удостоените 
с най - високата степен на уважение получиха и почетния знак на общината.  Женската 
певческа група за „Високо пеене“ при Читалище Сатовча беше удостоена с грамота за 
особени заслуги към община Сатовча. Изпълнителките от групата получиха, освен ин-
дивидуални грамоти за заслуги към общината, но и значки. Посмъртно бе удостоен с 
грамота за особени заслуги към общината и значка създателя на групата Илия Терзиев.
Официалната част на празникът започна с издигане на националното знаме под зву-

ците на националния химн на Република България от председателя на Общински съвет  
д-р Ивайло Моллов, придружен от самодейци от с. Сатовча. Като официални гости на 
тържеството бяха поканени останалите живи трима ветерани от войните: Абдула Зехи-
ров от село Кочан, Ахмед Юрук от село Боголин и Мехмед Пашов от Слащен. За да се 
поклони пред паметника на своите другари, дали живота си за свободата на нашия роден 
край имаше възможност само Абдула Зехиров от село Кочан.
В приветствието си към жителите на община Сатовча кметът на общината д-р Арбен 

Мименов изрази своята признателност и поклон пред падналите в борбата за род и ро-
дина, пред всички местни краеведи, творци, писатели и занаятчии, изградили и изграж-

дащи облика на община Сатовча. 
Като организатори Общинската администрация 

съвместно с читалищното ръководство предвари-
телно се бяха погрижили за украсата на площадно-
то пространство и доброто настроение на жители-
те и гостите на общината. В празничната програма 
участваха самодейните състави от читалищата в 
Годешево, Туховища, Слащен, Вълкосел, Кочан, 
Ваклиново, Сатовча и Плетена, а гост изпълнител 
бе местният изпълнител на народни песни Мил-
ко Бошнаков.  През целия ден на празника в им-
провизирана шатра жители и гости на общината 
имаха възможност да видят изнесена изложба на 
етнографски предмети от „Музейната сбирка“ в с. 
Сатовча, както и картини от местни творци и хра-
нителни изделия от местни производители.
По случай празника на община Сатовча се прове-

де и приятелска футболна среща между отборите на 
Сатовча и  Дебрен, която след равенство в редовното 
време, завърши с победа за домакините след изпъл-
нение на дузпи.
Денят бе изпълнен с много музика и танци, с фут-

болни емоции, а завършекът му бе с общонародно 
веселие под съпровода на оркестър „Щуро маке”, 
финализиран от красива заря огряла над Сатовча.

11 - 17 май 2015 г., година (XI), 19 /499/

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

СС
6 -ТИ  МАЙ  -  ПРАЗНИКЪТ  НА   ОБЩИНА  САТОВЧА



компании и активисти, подкрепя фондацията на Джейми Оливър, която организира десетки 
акции по света - обучение на безработни и социално слаби млади хора, уроци по готвене за 
различни възрасти, кампании за промяна на хранителната политика в училищата, курсове по 
градинарство за деца. Всеки дарен долар или лира помагат на едно дете в САЩ, Австралия 
или Великобритания да учи в програмата Food Education Box programme в училищата. В 
България денят е отбелязан за първи път през 2013 г.
Темата на деня за 2015 г. е:“ Хранителната култура“. Акцентът е върху повишаване на 

осведомеността относно храните, техните качества и влиянието им върху здравето на хората.
17 Май 2015, Неделя
Ден на българския спорт
Професионален празник на работещите в сферата на спорта. Обявен с Решение 581 на 

Министерски съвет от 4 август 2006 г. На 17 май 1894 г. в София пристигат първите учители 
по физическо възпитание от Швейцария. Тяхната мисия е да положат основите на спорта 
в България след Освобождението на България от османско иго (1878). Най-известни са 
Шарл Шампо и Луи Айер. Швейцарците внасят за първи път в България футболни топки и 
различни уреди за гимнастика. Те основават и емблематичната гимнастическа организация 
„Юнак“. Шампо е и първият участник за България на Летни олимпийски игри - през 1896 
г. в Атина. Състезава се в три индивидуални дисциплини на гимнастика. На прескок заема 
престижното пето място и донася първите две точки за България.
Църквата почита паметта на св. Николай Нови Софийски
Мъченически загиналите през 1876 г. християни в храма в Батак са канонизирани за све-

тии на 3 април 2011 г. от патриарх Максим, съгласно решение на Светия синод на 16 март 
2011 г. От имената на Баташките мъченици са запазени само тези на местните свещеници 
Петър и Нейчо, великомъченикът Трендафил Тошев, както  и на някои от избитите в Батак 
- Иван, Илия и др.

СТУДЕНТСКИ БРИГАДИ
ПРОГРАМА WORK & TRAVEL SPAIN 2015   

Какво представлява? 
Work & Travel Spain e нова алтернатива за нашите студенти и младежи да изкарат едно 

интересно и забавно лято, да опознаят испанската култура, да практикуват езика и да придо-
бият практически умения за работа. Продължителността на програмата е от 3 до 5 месеца. 
Започва от началото на Май и приключва в края на Октомври. 
Кой може да участва в програма Work & Travel? 
Всички студенти - редовно и задочно обучение - от 18 до 28 годи-

ни, с поне средно (говоримо) ниво на испански или английски език. 
* Забележка: Студентите в специалност „Туризъм”, както и тези, 

които са в състояние изкарат пълни 5 месеца са с предимство при 
избор от страна на хотелите. За всички кандидати е желателно, но 
не задължително да имат някакъв предишен опит в в хотел или 
заведение за хранене. 
Как се кандидатства? 
1. Сключвате договор за участие в програмата. В анекс към договора посочвате начална 

дата, от която можете да започнете програмата, период на продължителност (от 3 до 5 месеца) 
и два департамента, в които искате да работите – на рецепция /само с отличен испански/, в 
бар/ресторант, почистване или кухня. 

2. Предоставяте ни файл с автобиография на английски език със снимка паспортен формат.
Забележка: Кандидатстването може да бъде по електронен път. 
3. Получавате една конкретна оферта/договор от конкретен хотел по програмата, отго-

варяща на посочените от Вас критерии за начална дата, продължителност и департамент. 
Пътуване и пристигане в Испания 
SW организира вашето пътуване. Благодарение на нашите партньори, ние сме в състояние 

да Ви гарантираме ниски цени за самолетни билети, включително групови, студентски и 
младежки намаления. За подробности по пристигането си в Испания ще бъдете информи-
рани на отделна среща преди заминаване. 
Не забравяйте - Вие не сте сами в чужбина!
В случай, че имате проблеми, от всякакво естество, можете да разчитате на нашата помощ 

24 часа в денонощието ( SW поддържа дежурен екип през цялото лято). 
Какво и колко се работи? 
Възможностите за работа са предимно в хотели (3 - 4 звезди) предимно в курортите на 

Канарските острови, о-в Майорка, о-в Ибиса и Коста Брава, Коста Дорада, Коста дел Сол и 
на други места. Позициите са: сервитьори, бармани, рецепционисти, камериери, кухненски 
персонал, аниматори и др. Работи се на пълен работен ден, 40-48 часа седмично. Допълни-
телните часове, ако има, се заплащат отделно. Статутът, който имате като граждани на ЕС, 
Ви позволява да работите легално и за друг работодател. 
Заплащане и настаняване
Настаняването и храната на участниците в програмата са ВИНАГИ БЕЗПЛАТНИ!
В повечето случаи стажантите са настанени в самия хотел. Всички студенти получават 

джобни пари от 300 до 400 евро на месец (в редки случаи до 500 евро) за лични разходи и 
транспорт. Месечните джобни са необлагаеми с данъци. Евентуална допълнителна работа 
(overtime) или бакшиши зависят от конкретния хотел и позицията, която заема студента. 
Ако желаят да работят допълнително, участниците имат право на втора работа. 
Колко ще ми струва? 
Цена на програмата - от 299 евро.
Заплаща се на две вноски: към момента на сключване на договор за участие в програмата се 

заплаща първата вноска от 100 евро; след получаване на оферта/договор се доплаща остатъка. 
Цената на програмата включва: 
• гарантирано работно място в хотел
• безплатни квартира и хранене по време на работния период
• сертификати или препоръки за практическо обучение в хотел/кетъринг индистрията
• 24 часово съдействие и помощ при нужда от страна на испанските ни партньори
* Горепосочената цена е валидна за студенти редовно и задочно обучение. За не студен-

ти цената на програмата е 350 евро. При едновременно записване на двама или повече не 
студенти цената на програмата е 299 евро.
Застраховка 20 лева на месец престой. 
1. Самолетен билет
Цената на самолетния билет зависи от дестинацията и сезона, в който пътуватe, но при 

всички случаи е между 100 и 200 евро /еднопосочен билет/. SW се стреми да Ви предложи 
най-ниските възможни цени, валидни към момента на закупуването на самолетния билет, 
както и съответните групови, младежки и студентски намаления. 

2. Джобни
Желателно е да пристигнете в Испания с мин. 100-150 евро джобни. 

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

11 Май 2015, Понеделник
Св.св. равноапостоли Кирил и Методий
Славянските първоучители - братята Кирил и Методий, са канонизирани 

като светци от Българската православна църква. На името на Кирил е наречена 
създадената по-късно азбука, която става основа на всички славянски езици - 
„кирилица“. Канонизирани са като светци заради превода и популяризирането 
най-необходимите за богослужение църковни книги на старославянски език, 
както и за разпространяването на християнството сред славяните. Считани са 
за равноапостоли. Православната християнска църква ги почита и като едни от 
светите Седмочисленици. Св. Методий е по-големият брат и е роден през 810 
година, а Св. Константин е роден през 827 година и чак към края на живота си 
приема името Кирил. През 862 или 863 г. Константин-Кирил Философ създава 
първата българска азбука - глаголицата. Оригинално творческо дело, азбуката 
предава точно звуковите особености на българската реч и е пригодена към фоне-
тичните особености на старобългарския език. С глаголицата се слага началото на 
голямото просветителско и книжовно дело на Св. св. Кирил и Методий. Двамата 
братя превеждат от гръцки на старобългарски език някои от най-необходимите за 
богослужението книги: т. нар. Изборно евангелие, Хризостомовата (Златоусто-
вата) литургия, Служебник (молитви и четива за различните църковни служби), 
части от Псалтира и Требника. С това полагат основите на старобългарския 
литературен език. В Моравия отиват през 863 г. и остават три години и половина 
по молба на моравския княз Ростислав, който иска да създаде славянска църква 
и така да се противопостави на германизацията. През 867 г. те отиват да защитят 
делото си пред папата в Рим, където Кирил принуждава папа Адриан II да признае 
официално славянските книги. В римската църква „Св. Марина“ е отслужена 
литургия на славянски език. Кирил се разболява и умира в Рим на 14 февруари 
869 г., където е погребан в базиликата „Св. Климент“. Методий продължава своята 
проповедническа и просветна дейност сред западните славяни до смъртта си на 
6 април 885 г. Кирило-Методиевото дело е съхранено и продължено от техните 
ученици - Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий. През 1851 г. в Епархий-
ското училище „Св.св. Кирил и Методий“ за първи път денят се чества и като 
Празник на българската просвета (24 май - нов стил). Днес 11 май се чества като 
църковен празник на двамата свети братя, докато 24 май се отбелязва като ден 
на българската просвета и култура и на славянската писменост.

12 Май 2015, Вторник
Международен ден на сестринството
Отбелязва се от 1965 г. от Международния съвет на медицин-

ските сестри. Обявен за Международен ден на медицинските 
сестри през 1971 г. от Международния съвет на медицинските 
сестри. Годишнина от рождението /1820/ на британската ме-
дицинска сестра Флорънс Найтингейл (12 май 1820-13 август 
1910). В България се отбелязва от 1993 г.

13 Май 2015, Сряда
Св. мчца Гликерия Девица 
Гликерия, дъщеря на знатен римски сановник приела християнската вяра 

след смъртта на родителите си. През време на гонението против християните не 
само самата тя не се бояла от опасностите, но увещавала и другите към твърдо 
изповядване на вярата. Като се явила веднъж в идолското капище по време на 
едно езическо тържество, тя чрез молитва счупила идола и по заповед на един от 
началниците била затворена в тъмница. Предлагали й да се отрече от християн-
ската вяра, и след като тя отказала я подложили на страшни изтезания и отново 
я затворили, като я обрекли на изтощение от глад и жажда. След известно време 
управителят заповядал да я отведат в град Ираклия, където отново я подложили 
на най-ужасни изтезания. Светата девойка всичко понасяла търпеливо, укрепя-
вана от помощта на Бога. Тъмничният стражар Лаодикий, свидетел на нейните 
страдания и на големите личби, проявявани от Господа заради нея, познал ис-
тинския Бог и бил посечен с меч като християнин. Гликерия била хвърлена на 
зверовете в цирка, но те кротко легнали до мъченицата и само се умилквали около 
нея. Като поблагодарила на Бога за всички Негови милости, девойката молела 
за смърт и тихо предала душата си Богу. Това станало във втората половина на 
второто столетие, през време на гонението при император Антонин (138-161 г.).

14 Май 2015, Четвъртък
Възнесение Господне
Религиозен празник за Арменската апостолическа православна църква в Бъл-

гария. Определен с Решение 814 на Министерски съвет от 11 декември 2014 г. 
за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни 
от източноправославното, през 2015 г.

15 Май 2015, Петък
Международен ден на семейството
Отбелязва се от 1994 г. с резолюция A/RES/47/237 на 

Общото събрание на ООН от 20 септември 1993 г., за да се 
повиши осведомеността по въпросите, свързани със соци-
алните, икономическите и демографските процеси, които 
влияят на семейства. Тема на деня за 2015 г. е: „Хората в 
действие? Равенство между половете и правата на децата 
в съвременните семейства“.

16 Май 2015, Събота
Световен ден на истинската храна
Провежда се по инициатива на свтовноизвестния готвач Джейми Оливър. 

Целта на този ден е да подпомогне образованието на деца и възрастни, за да се 
подобрят здравето, животът и бъдещето на милиони хора по света. Международ-
ното движение Food Revolution Day, в което участват готвачи, родители, учители, 
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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 ГНЕВА НА СЪПРУГАТА
Мъж и жена били женени повече от 60 години. Споделя-

ли всичко.Нямали тайни един от друг освен една кутия за 
обувки, която жената държала в стаичката си.
Тя била предупредила мъжа си никога да не пита за какво 

е тази кутия. През всичките години съвместен живот мъжът 
изобщо не мислел за кутията, но ето, че един ден жена му се 
разболяла тежко и според доктора нямала шанс да оздравее.
За да не отнесе любимата му жена тайната си в гроба, 

мъжът свалил кутията и я занесъл до леглото на съпругата си.Тя също смятала, че е време 
да му покаже какво има вътре. Когато я отворил, той видял в нея две плетени кукли и 25 
хиляди лева. Попитал я какво значи това.

–Когато се оженихме, – отговорила жената, баба ми каза, че тайната на щастливия брак е 
да не се караме. Посъветва ме, когато ти се ядосам, да си премълча и да оплета една кукла.
Старецът се развълнувал и едва успял да преглътне сълзите си. В кутията имало само две 

кукли. Значи тя му е била ядосана само два пъти през всичките години съвместен живот. 
Изпълнило го огромно щастие.

–Скъпа! – попитал мъжът. Това обяснява куклите, но откъде са се взели всичките тези пари?
–О, това са парите, които спечелих от продажбата на куклите.



До 25 май
Кодекс за социално осигуряване
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-

ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за съпругите/съпрузите на дъл-
госрочно командировани служители в дипломатически 
служби по време на задграничния им мандат осигури-
телни вноски, отнасящи се за месец април 2015 г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за избралите да се осигуряват 
за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пен-
сионно осигуряване за месец април 2015 г.: - лица, из-
пратени на работа в чужбина от български посредник; 
- лица, работещи в международни органи или органи-
зации със съгласието на компетентните български дър-
жавни органи.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за работещите в чужбина по 
трудови или служебни правоотношения с български 
осигурител, които подлежат на задължително осигу-
ряване по българското законодателство, осигурителни 
вноски, отнасящи се за 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 през месец април 2015 г., отнасящи се за 
труд положен преди месец март 2015 г.
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АКТУАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ БИОПЧЕЛАРИТЕ 

Развитието на биологичното производство на пче-
лен мед в страната през последните години бележи 
непрекъснат ръст. Така например през 2005 г. като 
биологични са били сертифицирани 23 508 пчелни се-
мейства, от които са произведени 984 тона биологични 
пчелни продукти, като с най-голямо количество е бил 

пчелният мед.
За 2009 г. са били 

сертифицирани око-
ло 35 000 пчелни 
семейства, съглас-
но изискванията на 
834/2007 EC дирек-
тива, с произведе-
ни за годината 1680 
тона пчелен мед.
През 2012 г. де-

лът на биологичното 
пчеларство в страната нараства още повече. По сведе-
ния на МЗХ тогава са регистрирани 200 биологични 
пчелари, отглеждащи 90 000 пчелни семейства, от 
които са произведени 1600 тона пчелен мед.
В настоящия момент не е точно изяснен броят на 

сертифицираните пчелари за биологично производство 
поради това, че често в бранша се практикува т.нар. 
групова сертификация, но като цяло се очаква те да 
са около 150-200.
Според последните достъпни анализи относно ви-

довете пчелен мед у нас като най-важни и основни 
се посочват акациевият мед, слънчогледовият мед, 
кориандровият мед, полифлорният и мановият мед.
Важна информация за биопроизводителите е точното 

информиране на потребителите, а, както е добре из-
вестно, това се извършва основно чрез етикетирането 
на продукта.
С влизането в сила на Регламент 1169 от 2011 г. 

се наложиха нови и по-специфични изисквания към 
етикетите на пчелния мед, които при биопроизведения 
продукт следва да се допълват и с още информация.

ПОВЕЧЕ ТОЧКИ ЗА ПРОЕКТИ И МАШИНИ, НОСЕЩИ 
5 НА СТО ЕФЕКТИВНОСТ НА СТОПАНСТВО 

Макар и със закъснение най-после станаха ясни от 
фонд „Земеделие“ приоритетите, критериите за тях и 
насоките, които трябва да се ползват за получаване на 
безотказно одобрение на проектите по Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г.
Минималните изисквания трябва да се знаят преди 

подаването на всеки един проект, затова фирмите и кон-
султантският бизнес са особено доволни от появата им.
Относно подпомагането на проекти, които скоро 

ще бъдат представяни от млади земеделски стопани, 
кандидатът ще получава 5 точки, когато са изпълнени 
следните 3 условия:
Земеделският стопанин да е пълнолетно физическо 

лице или едноличен търговец, ненавършил 41 години.
Да бъде одобрен за подпомагане по мерки 112 или 

141 от Програмата за развитие на селските райони 
2007-2013 г. и подмерки 6.1 и 6.3 от Програмата за 
развитие на селските райони за новия период 2014-
2020 година.
На трето място кандидатът не трябва да е получавал 

финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на 
земеделски стопанства“ от стария програмен период 
и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 
от новата ПРСР 2014-2020 година.
За кандидатите от територията на Северозападния 

район за да получат повече точки, се изисква най-
малко 75% от посочената в бизнеспалана земя или 
площ да се намира в една или повече административни 
области, посочени в приложението за районите или 
инвестициите.
Вече има яснота и относно проектите с инвестиции 

за повишаване на енергийната ефективност. Мини-
малното изискване е те да довеждат до повишаване на 
енергийната ефективност с минимум 5% за всяко зе-
меделско стопанство, а не за машина или съоръжение.
По посочения критерий съответния брой точки 

ще получават само проекти, които след изпълнение 
на инвестициите по проекта повишават енергийната 
ефективност на стопанството /промишлената система, 
включително и наличната и закупуваната по проекта 
земеделска техника/.
Това условие обаче ще се доказва сложно - с резюме 

и доклад от енергийно обследване, изготвено от пра-
воспособно лице съобразно изискванията на наредба 
РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на 
енергия, енергийните характеристики на промишле-
ните системи, условията и реда за извършване на 
обследване за енергийна ефективност на промишлени 
системи.
Така че занапред фермерите или фирмите ще трябва 

да плащат и за това, че са набавили обследвания и 
доказателства, които са изготвени и предоставени от 
въпросните правоспособни лица. Те пък, за доказване 
на правоспособността им, ще трябва да са вписани в 
публичния регистър по чл.34,ал.1 от Закона за енер-
гийната ефективност.
Проектите, които включват инвестиции за изграж-

дане на нови сгради пък, ще получават точки по този 
критерий, когато надхвърлят задължителните мини-
мални изисквания за енергийна ефективност по Закона 
за енергийната ефективност и по Закона за устройство 
на територията.
От тях също се изисква да е налице крайният по-

казател - повишаване на енергийната ефективност с 
минимум 5%. Проектите за иновации в стопанствата 
пък вече отиват изцяло в ръцете на Патентно ведом-
ство. За тях е прието минималното изискване над 
30% от допустимите разходи да са свързани именно с 
въпросната иновация.

Допустимите разходи по проекта трябва да са насо-
чени и да доказват:

- иновативен продукт, произвеждан в стопанството, 
за който има удостоверение за ползван патент или за 
полезен модел;

- въвеждане на нов производствен процес /машини, 
съоръжения, оборудване/ и маркетинг, за които са 
предоставени удостоверение за патент или за полезен 
модел, издадени от Патентно ведомство в рамките на 
2 г. преди датата на подпомагане на заявлението за 
подпомагане;

- нова практика, която пак трябва да се доказва с 
удостоверения за патент или полезен модел;

- въвеждане на нова организационна форма, за която 
пак се изискват удостоверения за ползван патент или 
за полезен модел.

  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Как се определя размерът на пенсията?
> Размерът на пенсията за осигурителен стаж и 

възраст се определя, като доходът, от който се из-
числява пенсията, се умножи със сумата, образувана 
от: по процент 1,1 на сто, а от 01.01.2017 г. по про-
цент 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж 
и съответната пропорционална част от процента за 
месеците осигурителен стаж.

> Ако лицата са придобили право на пенсия по чл. 
68, ал. 1 и 2 и продължават да работят след датата 
на придобиване на правото, без да им е отпусната 
пенсия, за всяка година осигурителен стаж след 
тази дата процентът е 3, а от 1 януари 2012 г. – 4, и 
съответната пропорционална част от тези проценти 
за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка 
година осигурителен стаж след датата на придоби-
ване на правото по чл. 68, ал. 1 и 2 се определя за 
действителен календарен осигурителен стаж, без 
превръщане, придобит след 31.12.2006 г.

> Доходът, от който се изчислява пенсията, се оп-
ределя, като средномесечният осигурителен доход за 
страната за 12 календарни месеца преди месеца на 
отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния 
коефициент на лицето.

> Индивидуалният коефициент се изчислява от 
дохода на лицето, върху който са внесени осигу-
рителни вноски за периода от три последователни 
години от последните 15 години осигурителен стаж 
до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода 
за периода след тази дата до пенсионирането му.

> При определяне на пенсия по международен 
договор, по който Република България е страна, се 
взема предвид осигурителния доход за осигурител-
ния стаж, придобит по българското законодателство.
Как се определя доходът, от който се изчислява 

пенсията?
> Средномесечният осигурителен доход се оп-

ределя от възнаграждението или осигурителния 
доход, върху който са внесени или дължими осигу-
рителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 3, 
т. 5 и 6 КСО, а за самоосигуряващите се лица и за 
морските лица – от дохода, върху който са внесени 
осигурителни вноски.

> При определяне на средномесечния осигурите-
лен доход не се взема предвид дохода за времето:

1. на наборна или алтернативна служба;
2. на отпуска за отглеждане на дете, през който е 

получавано обезщетение;
3. на зачетения осигурителен стаж на неработе-

щите майки;
4. на обучение на лицата, завършили висше или 

полувисше образование или на недостигащи пери-
оди за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 
и 2, за които лицата са внесли осигурителни вноски 
изцяло за своя сметка;

5. след 1 януари 1996 г., през което родител (осино-
вител) на дете инвалид е полагал постоянни грижи за 
него до навършване на 16-годишна възраст, поради 
което не е работил по трудово или по служебно 
правоотношение и не е бил осигурен;

6. след 1 януари 2001 г., през което родител (оси-
новител) или съпруг (съпруга) са полагали грижи 
за инвалиди с трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане над 90 на сто, които по-
стоянно се нуждаят от чужда помощ, поради което 
не са били осигурени или не са получавали пенсия;

7. през което лицата са получавали обезщетение 
за безработица при отпускане на пенсии с начална 
дата след 31 декември 1999 г.;

8. на неплатен отпуск, който се зачита за осигу-
рителен стаж, или на законна стачка;

9. през което лицата са се осигурявали на основа-
ние чл. 4, ал. 5, 7 и 9 от КСО.

> Когато в периода, от който се определя инди-
видуалният коефициент, се включва време на зако-
ноустановен отпуск или законна стачка, се вземат 
предвид:

1. за времето на платен отпуск, заплащан от ра-
ботодателя – полученото възнаграждение за този 
отпуск, върху което са внесени или дължими оси-
гурителни вноски;

2. за времето на отпуск поради временна нера-
ботоспособност, през което е получавано парично 
обезщетение от общественото осигуряване – дохо-
дът, от който е изчислено обезщетението (за пери-
ода от 01.01.2000 до 31.12.2004 г. – обезщетението, 
върху което са внесени или дължими осигурителни 
вноски);

3. за времето на отпуск поради бременност и раж-
дане или осиновяване на дете от 2- до 5- годишна 
възраст, през което е получавано парично обезще-
тение от общественото осигуряване – доходът, от 
който е изчислено обезщетението.

ВЪПРОС: Здравейте, имам бебе на 6 месеца и ме ин-
тересува какви процедури подпомагащи растежа на 
бебета и малките деца се поемат от касата? Давам 
за пример Германия, където плуването за бебета се 
поема от тамошната здравна каса. Доколкото знам, 
работещите хора могат да се възползват от 14 днев-
ни престои в балнеосанаториуми. Има ли подобни 
услуги и за малки деца?
ОТГОВОР: Националната здравноосигурителна каса 
е разработила за децата от 0 до 18-годишна възраст 
програмата „Детско здравеопазване”. Тази програма се 
изпълнява от общопрактикуващия лекар на детето или 
от избран от родителите лекар специалист по педиатрия. 
Програмата определя всички профилактични дейности 
(прегледи, изследвания, имунизации), които са задъл-
жителни при наблюдението на растежа и развитието 
на детето – от раждането до 18-годишната му възраст. 
Периодично, в съответствие с програмата, лекарят из-
вършва необходимите прегледи и изследвания, които 
са безплатни.
Информация за профилактичните прегледи и изследва-
нията, които се полагат на децата до 18-годишна възраст 
е публикувана на сайта на Националната здравнооси-
гурителна каса в меню „НРД 2015 – за медицински 
дейности” - Приложение № 13.
Здравноосигурените  лица имат  право на рехабили-
тация, заплатена от НЗОК по клинични пътеки, ако са 
със заболяване, чиято диагноза фигурира в съответната 
пътека и са налице индикации за хоспитализация по 
нея. В областта на физикалната и рехабилитационна 
медицина НЗОК заплаща медицински дейности по 9 
клинични пътеки, включени в Приложение № 16 към 
Националния рамков договор 2015 (Документът е пуб-
ликуван на интернет страницата на НЗОК в меню „НРД 
2015 за медицински дейности” – линк „НРД 2015 г. за 
медицински дейности“, подлинк „Приложение № 16” 
(клиничните пътеки за рехабилитация са от КП № 236 
до КП № 244).

ВЪПРОС: Здравейте, Въпросът към Вас ми е тряб-
ва ли да заплащам такава такса при положение, че 
съм инвалид с 73% ТЕЛК, но не го носех решението, 
а доктора ми каза, че неотложния кабинет няма 
договор с касата и дължа 3,00 лв. Правомерно ли е 
това? Благодаря
ОТГОВОР: Всички здравноосигурени лица, страдащи 
от заболявания с над 71% намалена работоспособност, 
са освободени от потребителска такса (съгл.НРД 2015 
за медицински дейности, Приложение № 12 „Списък на 
лицата, освободени от потребителска такса..) ,Данни за 
лицата, придобили право на пенсия по стаж и възраст, 
които имат над 71 % намалена работоспособност, се 
поддържат и събират от Националния осигурителен 
институт (НОИ). Здравноосигурените лица не заплащат 
потребителска такса за преглед при изпълнители на 
медицинска помощ, сключили договор с НЗОК, когато 
имат направление и съответното ТЕЛК-ово решение.
Наредба № 10 от 31 май 1994 г. за неотложната меди-
цинска помощ, издадена от Министерството на здра-
веопазването, определя условията и реда за оказване 
на неотложна медицинска помощ и организацията на 
работата на звената за неотложна медицинска помощ в 
здравните заведения. Начинът на отчитане и заплащане 
на този вид помощ се определя от Министерството на 
здравеопазването.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   

МАЙ 2015 г.



ИЗПИТАНА НАРОДНА РЕЦЕПТА
ПРИ ШИПОВЕ

Ако сте се мъчили достатъчно и сте пробвали какво 
ли не, за да преборите тази болест, можете да използ-
вате тази изпитана народна рецепта, която ще ви обле-
кчи, и ще ви отърве от болката.

Необходими са ви 2 
яйца, ябълков оцет, са-
лицилов спирт и, раз-
бира се, постоянство и 
търпение.
Започва се с пресните 

яйца, които трябва да 
измиете хубаво. След 
това ги поставете в 
стъклен съд. Напълнете 
съда с ябълковия оцет, 

като яйцата трябва да са покрити напълно. Прибере-
те съда на хладно и тъмно място и го извадете когато 
видите, че яйцата са омекнали. Яйцата трябва да са 
се стопили от оцета и вие трябва само да премахнете 
ципите им. Остава ви да разбъркате тази смес и към 
нея да прибавите 100 грама салицилов спирт, който 
можете да си закупите от всяка аптека. Разбърквате 
всичко и мехлемът ви е готов. Трябва да намазвате с 
него всеки ден засегнатото място.
Препоръчително е да се прави вечер. Състоянието 

ви ще се подобри още след третата процедура. А ако 
продължите, болката постепенно ще изчезва.

КОГА СЕ ПРИСАЖДА НА ПЪПКА  
Присаждането на пъпка се прави 

според вида на пъпката. Тя може да 
е на будна пъпка или на спяща пъпка.
Присаждането на будна пъпка се 

извършва през пролетта, след като 
е започнало сокодвижението. Ако 
присаждането е успешно, от пъпката 
трябва да се развие саморасъл, който 
до есента да е с дължина 50-70 см.
Присаждането на спяща пъпка се 

прави от средата на юли до средата на 
септември. Разликата тук е, че пъпка-
та се прихваща, но развитието на леторасъла започва 

през следващата пролет.
На будна пъпка може сега
Присаждането се извършва на 

зелено.
При подбора на калемите е ва-

жно да се съобрази дебелината им 
с тази на подложките.
Кои са стъпките:
Първо се прави изрязване на из-

браното място на подложката.
Преди да се изреже щитчето, с 

ножче чрез дъговиден нарез върху 
кората се фиксира долният край, в който ще се монти-
ра присажданата пъпка.
След това от горе на долу се 

прави щитовиден отрез върху 
кората с дълбочина до 3 мм.
Изрязва се пъпка със щитче 

от калема, като то трябва да 
има максимално близка фор-
ма до приготвеното за него 
легло върху подложката.
Накрая се напасват двете 

части и се прави стегната превръзка.

НАПРЪСКАЙТЕ ЯБЪЛКИТЕ
СЛЕД ЦЪФТЕЖА 

През изминалите дни времето беше доста променли-
во, на места с краткотрайни превалявания. Падналите 
валежи са в количества, които не създадоха условия 
за протичане на инкубационни периоди на важните 
болести.
Все пак се препоръчва да се извърши първо сле-

дцъфтежно пръскане на ябълката срещу струпясване 
със системни средства за борба.
Бързо нарастващата листна маса изисква да се оси-

гури оптимално покритие с работен разтвор на коро-
ната и младия прираст. Употребата на един и същи 
системен препарат може да се включва до два пъти в 
рамките на една вегетация.
След валеж или продължително навлажняване през 

май трябва да се избират препарати за растителна за-
щита, които имат локално и системно действие, тъй 
като с тях се блокира нарастването на мицела в ранни-
те фази от развитието му.
Част от продуктите, които могат да се използват за 

комбинирана бор-
ба със струпясва-
нето и брашнестата 
мана са: шавит 72 
ВДГ – 0,2%, фоли-
кур 25 ВГ – 0,04%, 
флинт макс 75 ВГ 
– 0,02%, строби 
ДФ - 0,02%, скор 
250 ЕК - 0,02%, 
систан супер 24 ЕК 
- 0,03%, ардент 50 
СК – 0,02% и др.

ЛИСТНИТЕ  ЗЕЛЕНЧУЦИ
СЕ  НУЖДАЯТ  ОТ  ВЛАГА 

Листните зеленчуци, сред които са салатата и ма-
рулята, се нуждаят от много вода, за да се развиват 
правилно. Ако почвата е прекалено суха, листата не 
нарастват добре и не достигат максималните си раз-
мери. Освен това се 
променя и вкусът на 
зеленчуците.
Ето защо е необ-

ходимо през цялата 
вегетация на расте-
нията да ги поливате 
редовно, както и да 
поддържате почвата 
рохкава.
В началото, когато 

растенията са все още малки и слаби, се поливат по 
единично с кофичка.
С нарастването на листната розетка салатите ста-

ват по-устойчиви и могат да се поливат с течаща вода 
или с лейка.
Капковата система е най-доброто решение. Може 

да се направи и в любителските градини, дори на 
една леха.

ЦВЕТЯ НА БАЛКОНА
Всеки обича да седи на теферич в топлите летни 

дни. Ако искате такова кътче и у дома, трябва да се 
погрижите отрано за приятната атмосфера на балко-
на. Голям или малък, той все ще може да побере ня-
колко саксии. В случая не става дума за някаква сери-
озна инвестиция. Ако сега сте се сетили да купувате 
семена или луковици, не се надявайте скоро да офор-
мите приятното кътче. Затова по-разумно е да вземе-
те готов и професионално направен разсад. Сега му е 
времето.
Ако сте съв-

сем начинаещи, 
не рискувайте 
и не правете 
цветни комби-
нации - раз-
личните видове 
може да не се 
чувстват уютно 
поставени един 
до друг в съ-
седство. Затова 
заложете на един вид, като можете да си позволите 
различни цветове от него.

КОГАТО СНЕСЕНИТЕ ЯЙЦА ЗАПОЧНАТ 
РЯЗКО ДА НАМАЛЯВАТ

Калцият е важен елемент за правилното развитие 
на подрастващите и най-вече на носачките. Непре-
къснато ви напомняме, че недостигът или липсата на 
калций в храната води до силно намаляване на нос-
ливостта. Особено през пролетта. Липсата на калций 
често води и до друг проблем - изтъняване на черуп-
ките на яйцата.
Дори е възможно кокошките 

да започнат да снасят яйца без 
черупки. Затова трябва да оси-
гурите във всекидневния прием 
на носачките необходимото ко-
личество калций.
ВАЖНО! За да нямате подоб-

ни проблеми, осигурете дневната нужда на домашни-
те птици. Тя е от 3,2 до 3,5 грама калций.
Имайте предвид, че калцият е от първостепенно зна-

чение и за подрастващите пиленца
И още: когато съставяте дажбата, не забравяйте, че 

калцият в месокостното брашно е в неусвояема форма 
и затова е по-добре да го давате допълнително.
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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.

АЙИЕ
Artemisia argyi Levl

Изсушени листа на Artemisia argyi Levl. Et Vant. 
Семейство Compositae.
Приготвя се чрез съвре-

менни техники на екстрак-
ция, пречистване и изсу-
шаване. 

1гр. от екстракта е еквива-
лентен на 6,1гр. от билката в 
сурово състояние.
Описание
Кафява пудра със слад-

никава миризма и остър и 
горчив вкус.
Вкус, спектър на действие
Остър и горчив на вкус, 

топъл в природата, слабо 
токсичен. 
Действа добре на черния дроб, далака и белите 

дробове.
При събрежи се използва външно.
Химически състав
Летливи компоненти, полизахариди, витамини, 

флавоноиди и други елементи.
Фармакологично действие
• влияе на имунната система 
• кръвоспиращо свойство, спира образуването на 

тромби 
• антисептик 
Медицинско приложение
Използва се при алергични дерматити, екземи, 

вирусна дизентерия.

  Изпит по физика. Професорът и студентът стоят един 
срещу друг с ръце на масата. Професорът:

    - Кажете ми, колега, в какви единици се измерва 
електрическият ток.

    Студентът поглежда в лявата си шепа и казва:
    - В ампери.
    Професорът поглежда в лявата си шепа и казва:
    - Правилно. Кажете ми сега, колега, в какви единици 

се измерва напрежението.
    Студентът поглежда в дясната си шепа и казва:
    - Във волтове.
    Професорът поглежда в дясната си шепа и казва:
    - Правилно. Кажете ми колега, в какви единици се 

измерва мощността - и хваща ръцете на студента.
    - Амиии... въъъв... секунди - отговаря студентът и 

хваща ръцете на професора.
    - Амиии... правилно.

КАТЪК ОТ ОВЧЕ МЛЯКО 

Приготвяне:
Овчето мляко се вари поне 4 часа на водна баня. 
След като се свари се посолява и се слага пак 

на водна баня обаче в студена вода и се разбърква 
периодично, за да се охлади равномерно. 
След като се сгъсти достатъчно, се поставя в 

стъклен буркан и се затваря.
Така катъка може да се запази цяла година.
Най-подходящо за катък е млякото, доено през 

август

ЗЕЛЕНА САЛАТА С ЖИВОВЛЕК 
Продукти:
- Пресен жиловлек - 
около 100 гр.
- Зелен лук - 1-2 стръка
- Маруля - 2-3 листа
- Киселец - 1-2 стръка
- Зехтин - 2 с.л.
- Лимонов сок - 1 с.л.
- Джоджен и сол по 
желание
Приготвяне:

1. Жиловлекът се измива добре и нарязва на ивички. 
2. Прибавят се нарязаните лук, маруля и киселец. 
3. Подправя се и се сервира.

Изпит по физика. Професорът и студентът стоят


