
Във връзка с „ПРОЕКТА” по френски език на тема: “Градина без граници. Нека нашият 
дух цъфти в градината на Европа”, по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2, Страте-
гически партньорства, 22 - ма ученици от СОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Сатовча участ-
ваха в международна учебна, преподавателска и обучителна дейност в гр.Сао Мартино до 
Кампо, Португалия в периода от 02.05.2015 – 08.05.2015 г. 
Ръководители на групата бяха: г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език 

и Координатор на проекта, г-жа Лиляна Камбова – старши учител по математика и г-жа 
Денка Николова – старши учител по български език и литература. 
На срещата присъстваха и 22 ученици и 3-ма учители от Италия.
На аерогарата в гр.Порто бяхме посрещнати с цветя от Екипа на Португалия.
Още първия ден посетихме катедралите на гр.Порто. На втория ден ни бе организирана 

специална екскурзия до гр.Порто, където имахме възможността да посетим известните и 
забележителни места.
В училището бяхме посрещнати тържествено със слово на  Директора и  специален ор-

кестър. Видяхме презентация за градчето и образователната система в Португалия. 
Г-жа Райка Славчева и г-жа Силвия Морети – координатори на България и Италия бяха 

поканени на трибуната за връчване на подаръци от Директора и екипа му.
Партньорите ни бяха организирали  10 часов курс по португалски с много интерактивни 

игри. Нашите ученици успяха да научат за кратко време основната лексика и граматика 
на португалски език. Курсът завърши с музика, а нашата ученичка Рени Хаджиева изпя 
песен на португалски език и получи много аплодисменти от участниците и ръководството 
на училището.
Наред с това участвахме и в часове по химия, физика, биология, английски език, френски 

език, история, физическо възпитание и спорт и др. 
Г-жа Райка Славчева имаше възможността да бъде учител по френски език на португал-

ски и български ученици. Заедно с учителката по френски език от Португалия направихме 
един интерактивен и състезателен урок. В края на часа бяха раздадени награди на учени-
ците - победители. Нашите ученици се включиха активно в урока и спечелиха награди.

След часовете, все-
ки следобед ни бе ор-
ганизирани екскур-
зии за посещение на 
забележителности в 
по-големите градове. 
Посетихме много ма-
настири, катедрали, 
дворци, замъци, из-
ложби, фабрики, гра-
дини, историческия 
град Гимараеш, откъ-
дето имахме възмож-
ността да се качим 
на лифт и да стигнем 
до центъра на града. 
Видяхме и най-мо-
дерното, начално 

училище в гр.Рориш, построено за 3 милиона евро с отлична материално-техническа база.
Най-голямата атракция за всички нас бе едночасовата разходка с кораб из Атлантическия 

океан. Капитанът ни направи една невероятна дискотека и ни приветства с Добре дощли.
Посрещнати бяхме любезно от кмета на гр. Санто Тирсо, който връчи подаръци на гру-

пите от България и Италия.
Кметът на Сао Мартино до Кампо също ни бе организирал среща, на която раздаде пода-

ръци за училищата на България и Италия.
Последната вечер, нашите партньори от Португалия бяха подготвили невероятен спек-

такъл за всички нас.  В края на спектакъла ученичката Рени Хаджиева представи България 
с една фолклорна песен и отново получи много адмирации. Учениците от Италия се пред-
ставиха с една прекрасна италианска песен със съпровод от китара. 
След спектакъла Директорът ни награди с по два сертификата- един за участие в между-

народната учебна, преподавателска и учебна дейност  и един за участие в курса по порту-
галски, ниво А1.
Координаторите на България и Италия имахме думата за изказвания и благодарности.
Поканени бяхме на вечеря, организирана от домакините. През цялото време имахме въз-

можността да опитаме от вкусните португалски ястия.
За пореден път се почувствахме европейци, посрещнати топло и грижовно от страна на 

партньорите от Португалия. Удивихме се от красотата, чистотата, спокойствието и добрите 
взаимоотношения.
Учениците имаха възможността да общуват на френски, английски и испански език. 

Ученикът Илко Петков бе аплодиран от всички партньори за комуникативните му умения 
и компетенции по английски език.
Учениците бяха много развълнувани, тъй като за някой от тях това бе първото излизане 

зад граница. Имаха възможност да практикуват чуждите езици, да се запознаят с традици-
ите, обичаите и културата на португалския народ.
Като Координатор на проекта изказвам благодарности: на Директора на училището - г-н 

Барбоса, на Координатора – г-жа Лижиа Карвало, на целия екип и колектив на училището, 
на кметовете на общините – Санто Тирсо и Сао Мартино до Кампо, на Главния координа-
тор на проекта – г-жа Силвия Морети от Италия, на г-жа Денка Николова и г-жа Лиляна 
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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

Във връзка с настъпването на летния сезон и с цел превенция и недопус-
кане на нежелани инциденти (удавяния) във водните площи на територия-
та на община Сатовча, д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, изда-
де заповед, с която забрани къпането на неразрешени за това места. Такива 
неразрешени места са язовири, водоеми, 
естествени разширения на реки и дерета 
на територията на община Сатовча.
Чрез нарочната заповед се възлага на 

кметовете на населени места от община-
та да поставят табели на всички водни 
площи с надпис „Къпането забранено”, 
както и задължението да бъдат обезопа-
сени опасните водни площи. Полските 
пазачи и екополицаите по населени мес-
та са задължени редовно да обхождат 
водните площи, а при констатирани нарушения да санкционират наруши-
телите. Кметовете на населени места носят отговорност по стриктното из-
пълнение на заповедта, а цялостен контрол по изпълнението на забраната 
е възложен на заместник-кмета Илхан Карагьозов.

УЧАСТИЕ  НА  НАШИ  УЧЕНИЦИ  В  ШЕСТО 
РЕГИОНАЛНО  СЪСТЕЗАНИЕ  ПО  ИТ

На 18 април 2015 г. в град Гоце Делчев се 
проведе Шесто регионално състезание по ИТ. 
В него взеха участие учениците Мария Бурова 
/V клас/ и Валентин Заимов /VIII клас/ под 
ръководството на техните учители Аксиния 
Айролова и Зара Кавракова. За участието си 
младите надежди на училището ни получиха 
сертификати.
Мария Бурова и Валентин Заимов спечелиха 

наградата на Кмета на община Гоце Делчев.
Състезанието по ИТ бе организирано от об-

щина Гоце Делчев, Регионален инспекторат по 
образование град Благоевград, Първо основно 
училище “Св. св. Кирил и Методий” Гоце Дел-
чев. Спонсори: Microsoft - Партньори в познанието, община Гоце Делчев, 
Пирин ТЕКС ЕООД ЕТ, “Попово езеро” гр. Гоце Делчев.

Камбова за високия им професионализъм, на г-н Милко Сиркьов – Дирек-
тор на СОУ „Св.св.Кирил и Методий”,  на нашите 22-ма ученици, които се 
представиха достойно, както и на техните родители. 
БЛАГОДАРЯ ВИ!!!
Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши учи-

тел по френски език и Координатор на проекта

ЧЕСТИТ  24 МАЙ !
Честит Ден на българската просвета и култура и на славянската 
писменост! Честит празник на всички училища, чийто патрон 
са светите братя Кирил и Методий! Честит празник на всички 

учители и ученици! 24 май е най-чаканата дата за всички абитуриенти 
– сбогуване с училищното знаме и приветствие на истинския час. Знаем, 
че няма бивши учители, както и бивши ученици, защото не спираме да се 
учим на знание и добродетели. С трепет всеки път очакваме този празник 
на вярата и надеждите за светли бъднини, празник на припознаването и 
преоткриването, празник на търпението, положено в изминалите години, и 
на смелостта за всички онези препятствия, които ни очакват. На добър час, 
скъпи ученици!             д-р Арбен Мименов, Кмет на община Сатовча

В ПРОЕКТА” ф “Г б Н

МЕЖДУНАРОДНА УЧЕБНА, ПРЕПОДАВАТЕЛСКА
И ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ГРАД

САО МАРТИНО ДО КАМПО, ПОРТУГАЛИЯ



онална разузнавателна служба при Държавния съвет на НРБ. По силата на указа външно-
политическото разузнаване на държавата се възлага на новосъздаденото самостоятелно 
ведомство. Със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет 
от 37-ото Народно събрание на 13 декември 1995 г., в сила от 28 февруари 1996 г., НРС е 
включена в състава на въоръжените сили. Със Закона за изменение и допълнение на Закона 
за отбраната и въоръжените сили, приет от 39-ото Народно събрание на 5 април 2002 г., НРС 
е извадена от състава на въоръжените сили на България. По отношение на правомощията 
на ръководителите и на статуса на служителите на НРС се прилага Законът за отбраната и 
въоръжените сили на Република България, приет от 40-ото Народно събрание на 29 април 
2009 г. Функциите, задачите и дейността й са в съответствие с Концепцията за национална 
сигурност на Република България, приета от 38-ото Народно събрание на 16 април 1998 г., 
както и със Закона за специалните разузнавателни средства, приет от 38-ото Народно съ-
брание на 8 октомври 1997 г. За професионален празник на НРС денят е обявен със заповед 
на директора на ведомствата от 2006 г.

24 Май 2015, Неделя
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Официален праз-

ник посветен на делото на Светите братя равноапостоли Кирил и Методий, създатели на 
славянската писменост. За първи път, празникът в памет на създателите на славянската 
писменост се чества в епархийското училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Пловдив през 
1851 г. по инициатива на Найден Геров. На 11 май 1856 г. Йоаким Груев извежда за първи 
път на манифестация ученичките от Пловдивското класно девическо училище. През 1857 
г. денят на Светите братя е почетен в българската църква „Свети Стефан“ в Цариград за-
едно със служба и за Свети Иван Рилски. През 1857 г. този ден е отпразнуван и в Пловдив 
в църквата „Света Богородица“. Учителят Йоаким Груев произнася вълнуващо слово за 
живота и делото на двамата братя. Първото честване на празника в София е през 1859 г., 
но традицията е свързана с дата 11 май, от 1880 г. започва да се провежда шествие. През 
1885 г. дата е обявена за „Ден на просветата“ в малка църква край Златния рог в Цариград. 
С въвеждането на Григорианския календар 24 май се отбелязва като църковен, училищен и 
всенароден празник (1916 г.). През социалистическия период, денят е обявен за официален 
празник през 1957 г., но след 1969 г. църковното честване е отделено и остава на 11 май - Деня 
на Светите равноапостолни Кирил и Методий. За официален празник е обявен с решение 
на 9-ото Народно събрание на 30 март 1990 г. По традиция денят се отбелязва с литийно 
шествие до паметника на Светите братя Кирил и Методий пред Народната библиотека, 
поднасяне на венци и цветя в столицата. 
Празник на народните читалища
Чества се съгласно Устава на Съюза на народните читалища, приет от 26-я редовен кон-

грес през ноември 1990 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ   
19-ти май е крайния срок за обявяване на списъците с разпределението 

на зрелостниците по зали и училища, както и за издаване на служебни 
бележки за допускане на държавните зрелостни изпити за учебната 
2014/2015 година.
Съгласно Заповед щ РД09-1359/ 29 август 2014 г. на министъра на 

образованието и науката за определяне на график на учебното време за 
учебната 2014/2015 година.

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

18 Май 2015, Понеделник
Трета кампания „До работа с колело“София
Трета кампания „До работа с колело“ - продължава до 30 май. Организатор е 

сдружение „Велоеволюция“. Желаещите могат да се регистрират участие на сайта 
на кампанията: www.bike2work.be, като индивидуални или отборни участници. 
Отборите могат да бъдат, както фирмени, така и на институции, университети, 
неправителствени организации или група от приятели. Те трябва да въвеждат 
ежедневно изминатите километри с колело като най-упоритите ще бъдат от-
личени. В рамките на кампанията е планирано преброяване на велосипедните 
потоци в София. Ще бъдат организирани и велообучения, за които могат да се 
регистрират инструктори-доброволци. На 31 май 2015 г. в София от сдружението 
ще отличат заслужилите велосипедисти и ще обявят резултатите от майското 
броене на велосипедните потоци в столицата.

19 Май 2015, Вторник
Световна седмица на естественото раждане
Отбелязва се от 2004 г. през една от седмиците на м. май по инициатива на 

организацията Франкофонски алианс за естествено раждане за привличане на 
общественото внимание към актуални теми и проблеми, свързани с естественото 
раждане. В България се отбелязва от 2009 г. Темата на 
седмицата през 2015 г. е: „Любов и подкрепа за мен 
и моето бебе“.

20 Май 2015, Сряда
Световен ден на метрологията
Обявен е с Решение 342 на Министерския съвет от 17 

май 2001 г. На 20 май 1875 г. на проведената в Париж, 
Франция, международна техническа конференция 17 
държави подписват Конвенция за метъра, с което ме-
тричната система става световна. В България първият Закон за мерките и теглил-
ките е приет на 15 ноември 1888 г. Той е един от първите метрологични закони 
в света, и е признат от световните научни среди като един от най-съвършените 
в тази област. След приемането му в България се въвежда като задължителна 
метричната система. Съгласно Закона за измерванията, приет от 39-ото Народно 
събрание на 24 април 2002 г. Държавната агенция за метрология и технически 
надзор осъществява държавното управление в областта на измерванията. Темата 

на деня за 2015 г. е: „Измервания и светлина“.
21 Май 2015, Четвъртък
Свети равноапостолни Константин и Елена
Празник в памет на Светите Равноапостоли император 

Константин и неговата майка Елена. Царуването на Кон-
стантин е свързано с налагането на християнството като 
официална религия - Милански едикт (313 г.). Самият той 
приема християнската вяра в края на живота си. Според 
преданието, майка му царица Елена отива на поклонение в 
местата, където е живял Христос, построява няколко мана-
стира и открива кръста, на който е бил разпнат Исус. Денят 
е свързан с годишнината от смъртта на Константин Велики, 

римски император /около 280-337/. Той премества столицата на Римската империя 
в гръцката колония Бизантион. На 11 май 330 г. новият столичен град е осветен и 
наречен в негова чест Константинопол. На този ден именници са всички с имена 
Елена (означава - факел), Ели, Елка, Койчо, Константин (означава - твърд), Коста, 
Костадин, Костадинка, Кунчо, Ленко, Стамен (означава - постоянен), Станимир, 
Станка, Стоил, Стоян, Стоянка, Трайко.
Възнесение Господне (Спасовден)
Отбелязва се винаги в четвъртък, четиридесет дни след Великден. Според 

християнските вярвания след възкресението си Исус Христос останал на Земя-
та, за да проповядва своето учение и да беседва с учениците си, като се движел 
между тях като богочовек. На 40-я ден в подножието на Елеонската планина до 
Ерусалим се въздигнал в небесата. С Христовото възнесение завършва и актът 
на човешкото спасение и затова денят се нарича Спасовден.
В народния календар седемте четвъртъци след Великден се почитат против 

градушка, а последният от тях - Спасовден, е свързан с култа към мъртвите. 
Според поверието на този ден се прибират душите на всички покойници, които 
са на свобода от Велики четвъртък.Според българските народни вярвания на 
40-тия ден от Великден идват и самодиви. Те берат и се кичат с цъфналия в 
нощта срещу Спасовден росен. С него могат да се лекуват болните. Ето защо 
в навечерието на празника всички болни и недъгави хора отиват да преспят на 
росеновите ливади. Народните вярвания гласят още, че ако на Спасовден вали 
дъжд - годината ще е богата, а реколтата - обилна.

22 Май 2015, Петък
Национално външно оценяване в 7 клас по математика
Втори държавен зрелостен и национално външно оценяване в 7 клас по мате-

матика за учебната 2014/2015 година. Съгласно Заповед щ РД09-1359/29 август 
2014 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на 
учебното време за учебната 2014/2015 година.

23 Май 2015, Събота
Професионален празник на НРС
На този ден през 1947 г. се създава българското задгранично разузнаване, което 

функционира до края на 1989 г. като структура в Министерство на вътрешните 
работи. С Указ 152 на Държавния съвет от 5 февруари 1990 г. се създава Наци-

Н О В И Н И
18 - 24 май 2015 г. , брой 20

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 - ПРИКАЗКА ЗА ДВАТА ЛОТУСА – ПАУЛА ЛАЙТ
Лотосът е най-прекрасното цвете в Египет. Той расте във водите на Нил. Цветовете му са 

нежно бели, а когато разтворят листенца, приличат на загадъчни звезди. Толкова пищни и 
уханни са тия цветове, че мистиците говорят за хилядолетния лотос и сравняват разтворения 
му цвят с просветлената и прозряла мъдростта душа.
Отдавна, много отдавна, във водите на Свещената река живеели два лотосови цвята. Били 

невинни и млади, а листенцата им – свити на пъпки. Историята също била невинна и млада. 
Пирамидите били още нови, а по реката плували златните ладии на фараоните.
Двете крехки лотосови пъпки знаели, че за тях най-съдбовният момент ще дойде, когато 

разтворят листенцата си за лъчите на слънцето, на свещения Ра и пият от неговата светлина. 
После в жаркото египетско лято нежните цветни листенца щели да увехнат и да изкапят в 
мътната тиня на великата река. Тогава за тях щяла да дойде смъртта.
Единият лотосов цвят казал на другия:
– Братко мой, всяка нощ сънувам как лъчите на лъчезарния слънчев бог проникват в тайн-

ството на сърцето ми и листата ми се разтварят. Как пия от златната им мъдрост.
– Колко си глупав, момче! – сопнал се кисело другият лотосов цвят. Не разбираш ли, че 

щом се разтвориш, ще увехнеш и ще умреш. Аз искам за винаги да си остана пъпка!
– Ти си глупакът – тихо отговорил първият. Нима искаш да прекараш дните си свит в мрака, 

сам и студен, вместо да споделиш аромата си със слънчевата топлина и свещената вода ?
– В свещената вода ще плуват само пожълтелите ти останки и крокодилите ще се гаврят 

с тях ! Не се ли страхуваш? – сопнал се мрачният лотос.
- По-добре кратки дни в мъдрост и светлина, отколкото вечност в егоизъм и мрак – отго-

ворил пламенно първият цвят.
Минали много дни. Лодките прекосявали оня разлив. Виждали една бледа, съсухрена 

пъпка и един пищен, разкошен, ароматен цвят. Дивели се как от едно стъбло могат да се 
родят два толкова различни цвята.
Свитият лотос приличал на нещастник, превърнат жив в мумия, а разцъфтелият живеел 

в екстаз и слушал песните на слънцето, което му говорело за неговите сестри, звездите и за 
неговия баща Върховния бог Озирис.
След време по реката заплували оронените цветове на разцъфналия хилядолетен мъдрец 

и окапалата пъпка на глупака, който никога не се насладил на красотата на живота.
– Единият умря, но живя прекрасно и пълноценно, а другият избра да си остане мъртъв 

от самото начало – прошепнала с тъга великата майка Изида.
Това е приказката, скъпи приятели. Нейното послание е да не се поддавате на унизител-

ния страх. Живейте пълноценно. Разтворете душите си за Светлината. Тогава наистина ще 
познаете хармонията на вечността!
Пътувайте смело през този и през всеки следващ живот и нека Божествената Светлина 

грее във Вас!  
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 15.05.2015 г.



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

ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата, чието недопускане 
или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, 
който е влязъл в сила през месец април 2015 г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата, които през месец 
април 2015 г. са възстановени на работа по реда, опреде-
лен в специални закони.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
• Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец април за доходи от трудови правоотно-
шения. 

• Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец април, когато 
пълният размер на начислените от работодателя доходи 
от трудово правоотношение за този месец не е изплатен 
до 25 май.
Закон за корпоративното подоходно облагане
• Деклариране на направените залози и данъка от 

организатори на хазартни игри и от оператори на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна или 
друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този 
данък от операторите на телефонна или друга електрон-
на съобщителна услуга.10.05.2015следващ работен ден: 
11.05.2015май10

• Месечните авансови вноски за май за корпоративния 
данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДФЗ ПУБЛИКУВА КАЛКУЛАТОР И
НАСОКИ ЗА РАНКИНГ ПО ПОДМЯРКА 4.1 
Държавен фонд „Земеделие” публикува на елек-

тронната си страница калкулатор за оценка на 
капацитета на земеделска техника, инструкции за 

използването му, 
декларация за са-
моходна техника 
и съгласувани от 
Министерството 
на земеделието и 
храните насоки за 
прилагане на кри-
териите за оцен-
ка по подмярка 
4.1. „Инвестиции 
в земеделските 
стопанства”.
Калкулаторът 

е  разработен  в 
съответствие  с 

утвърдената от министъра на земеделието и храните 
методика за оценка на капацитета на земеделската 
техника, заявена за подпомагане по подмярка 4.1. 
„Инвестиции в земеделските стопанства” от Про-
грамата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

   Калкулатора, насоките и други важни документи, 
свързани с прилагането на подмярка 4.1., можете да 
намерите тук - http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/
merki-podpomagane/

ВТОРИ ЕЗИК - ОТ КОЯ ВЪЗРАСТ? 
Когато деца учат чужди езици, важи правилото 

„колкото по-рано, толкова по-добре“. В ранна възраст 
детето не приема изучаването на непознатия език 
като учене, а по-скоро като игра, която несъзнателно 
го развива.
Трябва да се има предвид, че когато е на 3 години, 

детето може да изговаря отделни словосъчетания 
като части от изречението. От 3 до 5 години може да 
състави прости изречения на майчиния си език. От 
4-годишна възраст се счита, че хлапето вече може да 
прибави в речника си и чужди думи, като ги свързва 
с различни образи и предмети, може дори да учи сти-
хчета и песнички на съответния език. За тази ранна 
възраст, в която детето все още не е овладяло добре 
майчиния си език, остава въпросът - доколко обуче-
нието ще му помогне да усвои основни граматически 
правила както на маичиния, така и на чуждия език.
Има ли опасност детето да бърка езиците?
Както във всяко друго отношение, и при изучава-

нето на чужд език детето има нужда от ред. То ще 
знае кога да превключи на вълна чужд език, когато 
мястото, времето и продължителността на изуча-
ването му са фиксирани. Може да бъде объркващо, 
ако родителите си общуват с него в един момент на 
родния, а в следващия - на чуждия език. Възможен 
е вариант, в който родителят да си говори с детето 
на чуждия език, но то трябва да е предварително 
уведомено кога и колко дълго ще се общува на не-
познатия за него език.
Колко често да посещава курса?
Колкото по-често детето учи чуждия език, толкова 

по-бързо свиква с него и по-лесно го учи. Всичко 
зависи от това, 
колко  пъти  ня-
кой от двамата 
родители  или 
пък бабата или 
дядото могат да 
водят  детето  и 
да го взимат от 
съответното ези-
ково  училище . 
Принципно оп-
тималният вари-
ант  е  два  пъти 
седмично по два 
часа. За това вре-
ме  малчуганът 
може не само да 
получи нови зна-
ния, но и да има 
време за прего-
вор на старите. 

Така чуждият език ще се учи по-добре и ще се пре-
върне в част от живота на малкия ученик.
Какви са рисковете?
Внимателно подбирайте учителя на вашето дете. 

Трябва да е добър възпитател и преподавател. Де-
цата са много възприемчиви и могат да запаметят и 
възпроизведат всичко, което учителят им каже дори 
когато то е грешно. За сметка на това пък процесът за 
повторното научаване - вече на правилния вариант, е 
значително по-труден. Другият капан е да запишете 
на езиков курс дете, което прави грешки на родния си 
език (например все още не може да казва „р“). Шан-
сът да прави същите грешки и на чуждия е огромен.
От 9 до 13 години
Много специалисти са на мнение, че все пак най-

добрият период за изучаване на чужди езици е когато 
детето е във възрастовата група от 9 до 13 г. Тогава 
то вече е овладяло основите на собствения език и би 
могло с по-голяма лекота да надгражда познания по 
чуждия. Това е моментът, в който все още не е загубен 
ефектът от игровото начало при изучаването на езика.

  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НОИ
От какво възнаграждение се определя обезщете-

нието за временна неработоспособност?
>  Дневното парично обезщетение за временна нера-

ботоспособност поради общо заболяване се изчислява 
в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност 
поради трудова злополука или професионална бо-
лест – в размер 90 на сто от среднодневното брутно 
трудово възнаграждение или среднодневния осигу-
рителен доход, върху които са внесени или дължими 
осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица 
– внесени осигурителни вноски за общо заболяване 
и майчинство за периода от 18 календарни месеца, 
предхождащи месеца на настъпване на неработоспо-
собността.

>  Дневното парично обезщетение за временна нера-
ботоспособност поради общо заболяване не може да 
надвишава среднодневното нетно възнаграждение за 
периода, от който е изчислено обезщетението.

>  За дните, включени в 18-месечния период, пред-
хождащ месеца на настъпването на неработоспособ-
ността се взема предвид среднодневната минимална 
работна заплата за страната за съответния период, 
ако лицето:

• не е било осигурено за общо заболяване и май-
чинство;

• е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за 
трудов или служебен стаж;

• е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
• е било осигурено по законодателството на друга 

държава по условията на международен договор, по 
който Република България е страна.

>  За дните, включени в 18-месечния период, през 
които лицето е получавало парично обезщетение от 
общественото осигуряване за временна неработос-
пособност или за бременност и раждане, се взема 
предвид доходът, от който е определено паричното 
обезщетение.

>  Сумата, от която се изчисляват паричните обез-
щетения, не може да бъде по-голяма от максималния 
месечен размер на осигурителния доход, определен със 
Закона за бюджета на държавното обществено осигу-
ряване за периода, от който се определят паричните 
обезщетения. За 2015 г. той е 2 600 лв. ЗБДОО 2015.
За какъв срок се изплаща обезщетението за вре-

менна неработоспособност?
>  Паричното обезщетение за временна неработос-

пособност поради общо заболяване, трудова злополука 
и професионална болест се изплаща от първия ден на 
настъпването до възстановяване на работоспособност-
та или до установяване на инвалидност.

>  Когато временната неработоспособност поради 
общо заболяване, трудова злополука или професио-
нална болест е настъпила до 30 календарни дни от 
прекратяването на трудовия договор или осигурява-
нето, паричното обезщетение се изплаща за срока 
на неработоспособността, но за не повече от 30 ка-
лендарни дни. В тези случаи паричното обезщетение 
не се изплаща на лица, които получават пенсия или 
обезщетение за оставане без работа, определено съ-
гласно нормативен акт.

>  Изплатените парични обезщетения за временна 
неработоспособност се възстановяват от лицата за 
периода, за който им е отпусната пенсия или им е 
изплатено обезщетение за оставане без работа.

>  Когато временната неработоспособност е настъпи-
ла преди прекратяване на срочни трудови и служебни 
правоотношения, договори за военна служба и дого-
вори за управление и контрол на търговски дружества, 
паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 
календарни дни след прекратяване на правоотношени-
ята или договорите.

>  Ако временната неработоспособност е поради тру-
дова злополука или професионална болест, паричното 
обезщетение се изплаща

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ 
Броят на жените, които замразяват яйцеклетките 

си, се е увеличил с 400% само за една година.
За все повече жени с приоритет е кариерното 

развитие, за сметка на създаването на семейство и 
раждането на деца, твърдят експерти.
Търсенето на процедурата за замразяване на яй-

цеклетки е нараснало с 400%, а записаните часове в 
частните клиники във Великобритания са се увели-
чили двойно за същия период.
Освен това, новите изследвания разкриват, че 

спрямо предходната година е намаляла възрастта на 
жените, които искат да замразят яйцеклетките си.
С близо 200% скача и броя на жените, които се 

подлагат на вътрематочна инсеминация.
Това е процедура за отделяне на по-бързите спер-

матозоиди от по-бавните, за да бъдат поставени в 
матката по време на овулация.
Даряването на ембриони също се е увеличило с 183 

на сто от началото на 2014г.
Процедурата е предпочитана от тези, които искат 

да отложат раждането на деца. От всички жени в 
Обединеното кралство, замразили яйцеклетките си 
през последната година, 43 на сто са на възраст от 
25 до 34 години, а 13 на сто са дори под 24 години.
Гинекологът Кирон Бал от „Инфинити Хелткеър“ 

заяви, че това е все по-нарастваща тенденция и сред 
по-младите жени, които искат да се подсигурят.

„Виждам значително увеличение на броя на жени-
те, които се подлагат на процедурата по замразяване 
на яйцеклетки. Все повече са дамите, които се стре-
мят да развиват кариерата си и отлагат раждането 
до по-късен етап от живота си. Това обаче може да 
доведе до трудно забременяване и други усложнения, 
затова младите се презастраховат, докато са още 
млади“, обясни още гинекологът. 

Въпрос: Едно направление №4 за рентгенова снимка 
важи ли за две проекции на една става или предмиш-
ница или каквото и да е друго място. В рентгена 
отказват да направят две проекции-искат втората 
проекция да се заплаща например ако снимат дясно 
коляно-фаса не се заплаща а профила се заплаща. 
Отговор: Определяща е диагнозата (МКБ код на забо-
ляването), от която става ясно изисква ли се изследване 
за един или за два симетрични органа (напр. за една или 
за две стави), 
За образно изследване – например „Рентгенография на 
колянна става“ е необходимо едно направление с код 
06.15. Лекарят специалист по образна диагностика, 
извършващ изследването, определя неговия обем. С код 
06.15 „Рентгенография на колянна става“ е обозначено 
изследване на колянна става във всичките й проекции 
(фас, профил...)

Въпрос:  Поема ли се от Здравната каса операция на 
киста на яйчника или не?
Отговор: В конкретния случай, при определени индика-
ции за хоспитализация,  Вие може да бъдете приета по 
линия на НЗОК в лечебно заведение за болнична помощ, 
сключило договор с касата по съответната клинична 
пътека.  Това може да стане с направление за хоспита-
лизация (бл.МЗ -НЗОК № 7), издадено от общопракти-
куващ лекар или специалист от извънболнична помощ. 
Лекуващият лекар определя по коя клинична пътека ще 
бъде проведено лечението - най-вероятно Вие ще бъдете 
хоспитализирана по  клинична пътека № 147„Оператив-
ни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване 
на болестни изменения на женските полови органи” с 
минимален болничен престой – 4 дни, а при лапароскоп-
ски процедури – 2 дни. Ако манипулацията се извършва 
по лапароскопски път, НЗОК не заплаща съответните 
лапароскопски консумативи (което изрично е упоменато 
в алгоритъма на клиничната пътека).
Потребителската такса за болничен престой в лечебно 
заведение, сключило договор с НЗОК за изпълнение 
на определена клинична пътека, е в размер на 5.80 лв. 
– сума, определена с постановление на Министерския 
съвет - за всеки ден болнично лечение, но за не повече 
от 10 дни годишно (освен ако не сте освободена от нея). 
След дехоспитализация имате право на до 2 контролни 
прегледа, задължително записани в епикризата, в също-
то лечебно заведение за болнична помощ, в рамките на 
един месец след изписването.

Въпрос:  Дъщеря ми е на 3г и се налага да направим 
контролен ЯМР с контрастно вещество и съответно 
анестезия. Детския невролог има отговор от Вас, че 
се разрешава да се направи и ще ни даде направление 
с което бихме искали да отидем в Св.Иван Рилски в 
София. Въпроса ми е ще трябва ли ние да заплащаме 
за контрастното вещество и екипа анестезиолози 
или това също се поема от здравната каса? Благодаря 
ви предварително!
Отговор: НЗОК заплаща за извършено изследване с 
ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Когато е необходи-
мо контрастно вещество, контрастната материя не се 
заплаща от НЗОК.
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ЗАУШКА
Какво представлява заушката?
Това е болест главно на слюнчените жлези, най-често 

на околоушните жлези, разположени във вдлъбнатина-
та точно под долната месеста част на ухото. Най-напред 
жлезата изпълва вдлъбнатината, а после се подува ця-
лата страна на лицето. Отокът измества месестата част 
на ухото нагоре. Ако опипате с пръсти задната част на 
челюстта, ще почувствате, че твърдата подутина обхва-
ща и част от нея.
Когато се забележи оток отстрани на врата и възниква 

въпросът дали не е заушка (специфично възпаление на 
околоушните жлези), някое от другите редки заболява-
ния на околоушната жлеза (което може да се повтори не-
колкократно) или само обикновено увеличение на лим-
фен възел (един от лимфните възли отстрани на врата). 
Лимфните възли, които понякога се подуват след тонзи-
лит, се намират по-ниско на шията, а не са под долната 
месеста част на ухото, и твърдият оток не се разпростира 
върху челюстта.
Какви са признаците на заушка?
Когато малкото дете се разболее от заушка, първото 

нещо, което се забелязва е отокът под ухото. Един ден 
преди да се появи отокът, по-голямото дете може да се 
оплаче от болки под ушите или в гърлото, особено при 
преглъщане или дъвкане. Възможно е да чувства общо 
неразположение. В началото често температурата е поч-
ти нормална, но на втория – третия ден може да се пови-
ши. Най-често отокът започва от едната страна, но след 
ден-два обхваща и другата. Понякога се разпространява 
и от другата страна дори и след повече от седмица, а при 
някои случаи другата страна въобще не се подува.
Освен околоушните, има и други слюнчени жлези и 

понякога заушката може да се разпространи и върху тях. 
Това са подчелюстните жлези, които се намират под до-
лната част на челюстта. Подезичните жлези се намират 
точно зад върха на брадата. Понякога при заушка човек 
може да получи усложнения, без да е имало оток на нито 
една от слюнчестите жлези.
Лекият оток може да изчезне след 3-4 дни, но средният 

продължава от 1 седмица до 10 дни.
Заушката понякога причинява специален менингит. 

Детето има висока температура, вратът му е схванат и то 
бълнува. Състоянието рядко е опасно. 
Възможно е заушката да се разпространи и в тестиси-

те при мъжете и при момчетата, които са в пубертета. 
Обикновено е засегнат само единия тестис. Но дори ко-
гато и двата са възпалени, състоянието не предизвиква 
стерилитет (неспособност за създаване на поколение). 
Юношите и мъжете трябва да избягват контакти с болни 
от заушка. Могат да се засегнат и яйчниците на жената, 
но това рядко оказва влияние върху способността им да 
раждат.
Всички деца трябва да получат ваксина срещу заушка 

на петнайсетмесечна възраст и да бъдат реимунизирани 
в ранно юношество. Имунизацията се прави комбинира-
но с ваксина срещу морбили и рубеола.
Заушката се проявява 2-3 седмици след контакт с болен.

ПОЛЕЗНИТЕ И ВКУСНИ КАРТОФИ  
Включвайки картофите в дневното си меню, ние оси-

гуряваме на организма си незаменими аминокиселини, 
въглеводороди, минерални вещества, витамини и особе-
но витамин С.
Лечебните свойства на картофите отдавна са намери-

ли приложение в медицината. Със сока от тях се леку-
ва язвената болест на стомаха и дванадесетопръстника. 
Калият, на който са богати картофите, се препоръчва на 
страдащите от заболявания на сърцето и бъбреците. За 
лечебни цели се използва картофеното нишесте – като 
противовъзпалително средство при стомашно-чревни 
заболявания. При тежките форми на отравяне варените 
картофи са задължителни в менюто.
Лечебни свойства
> Със сока от суровите картофи се лекува язва на сто-

маха и дванадесетопръстника.
> Картофи се препоръчват на страдащите от заболява-

ния на сърцето и бъбреците, заради богатото им съдър-
жание на калий.

> Картофеното нишесте се ползва като противовъзпа-
лително средство при стомашно-чревни заболявания.

> При тежките форми на отравяне варените картофи са 
задължителни в менюто.

> Компрес от настърган суров картоф на ситното ренде 
се прилага при отоци. Държи се 15-20 минути, плътно 
бинтован или превързан с кърпа.

> При хипертония се яде печен небелен картоф.
> При остеохондроза помага компрес от настърган су-

ров картоф с мед. Държи се не по-малко от час.
> При хронично главоболие и гадене се приема пресен 

сок от суров картоф. Пие се половин чаена чаша 2-3 пъти 
на ден. Първата доза се взема на гладно, втората – по-
ловин час преди обяд, третата – час преди лягане. След 
двуседмично лечение се прави почивка за 6 дни и курсът 
на лечение се повтаря, като се приема половината от до-
зата на първия курс.

> Сокът от суров картоф чудесно изчиства организма 
от шлаките, ако се смеси със сок от моркови и целина. 
3-4 с. л. от този сок на ден помага при нервни разстрой-
ства.

> Замразените свещи, изрязани от суров картоф, пома-
гат при хемороиди.
Съвети за приготвянето на картофите
Когато готвите картофи, трябва да имате предвид след-

ното:
> За да ги сварите по-бързо, трябва да ги залеете с го-

реща вода и да сложите в нея лъжичка маргарин (тем-
пературата под мазния филм ще бъде над 100 градуса).

> Ако искате картофите да се разварят, трябва преди 
варенето да ги подържите известно време под струя мно-

го студена вода, а след това да ги залеете с гореща и да 
ги сложите на огъня.
Как да ги поднесем?
За да подобрите вкуса на картофите и повишите хра-

нителната му стойност, добевете към тях:
> броколи или карфиол с топено сирене без мазнина
> салца
> вегетарианско, месно или кокоше чили
> доматен сос, посипан с настърган пармезан
> целина
1 кг варени картофи осигуряват на организма дневна-

та норма за потребление на витамин С и калий до 200%, 
на магнезий и фосфор – до 50%, на желязо – до 60% и 
н акалций – до 20%.

1 кг варени картофи съдържат 800-900 ккал., т.е. 30% 
от дневната енергийна потребност на човека.
Любопитни факти
> Като изядете 100 г варени картофи, ще удовлет-

ворите 1/5 от дневната си потребност от калий и 
витамин С.

> В пържените картофи витамин С се запазва в два 
пъти по-голямо количество в сравнение с варените, но 
за сметка на това желязото е два пъти по-малко.

> За да заредите организма си с нормалната енергия 
за деня, ще трябва да изядете 27 среди по големина ва-
рени картофи.

> Най-калоричното картофеню ястие са пържените 
картофи (276 кКал - 1/7 от дневната норма), а най-леко 
е картофеното пюре (само 75 кКал - 1/27 от дневната 
норма).

ЗАДАЧИ В ГРАДИНАТА ПРЕЗ МАЙ 
Оплевете леглата на многогодишните растения като 

внимавате, да не извадите и нежните саморасли. Ако 
не сте сигурни, дали е плевел или растение, тогава по-
крийте цялото легло с малко тор или обогатена пръст, 

преди дъжд.
Някои цветя имат нуж-

да от подпора, за да не 
паднат, когато се издъл-
жат повече. Вероятно 
сладкият грах се нуждае 
от подкрепа в този мо-
мент. Поставете при не-
обходимост пръстен око-
ло храсти като божура.
Делфиниумът и божу-

рът ще се почувстват по-добре, ако около тях разпръс-
нете малко дървесна пепел.
Разделете цветята, които цъфтят в края на лятото и 

есента. Ако е необходимо, например при флокса, мо-
жете да използвате остър бел. Ако разделяте делфини-
умът, засадете новите растения отстрани на леглото на 
растението.
Подрежете розите и ги завържете към ограда или спе-

циална решетка.
Ако искате в средата на лятото в градината ви да 

цъфтят макове и гипсофила, разпръснете сега семената 
им между останалите растения, като ги покриете с мал-
ко пръст и леко притиснете отгоре.
ОСВЕН ТОВА....
Захванете от семена зелените подправки. Ако искате 

да имате и мента, засадете я в голям пластмасов контей-
нер (например голяма туба за вода), чието дъно е махна-
то. Така ще предотвратите инвазията на растението.
През този сезон къртиците се активизират, търсейки 

партньор, а също и храна в градината. Вземете от спе-
циализиран магазин препарат, който съдържа рицино-
во масло и чиято миризма ги прогонва.
Окастрете късно цъфтящите храсти, вечнозелени и 

живия плет, ако има такъв.
Не махайте луковичните от градината, веднага, след 

като прецъфтят. Оставете листата им да пожълтеят и 
изсъхнат на място (дори не е нужно да ги врьзвате). 
Това ще помогне на луковиците да узреят за следващия 
сезон на цъфтеж.
Ако са пораснали минзухари в тревата, изчакайте да 

прецъфтят, преди да я косите. Не е задължително кле-
матисът да се катери по оградата, по-добре го „пусне-
те“ по дърветата и храстите в градината или просто му 
позволете да се стели по земята.
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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.

Гръмотрън срещу проблеми 
с килограмите

Билката гръмотрън е едно от най-добрите природ-
ни средства за премахване на излишните килограми, 
съчетано с подходящ хранителен режим. С това, 
обаче, не се изчерпват здравословните качества на 
билката гръмотрън.
Гръмотрън срещу проблеми с килограмите
Билката гръмотрън е силен диуретик, води до 

загуба на апетит, понижаване на кръвното налягане, 
помага при разширени вени и бъбречни проблеми, 
заболявания на 
простата, сърдеч-
но-съдови забо-
лявания, ревма-
тизъм, шипове, 
има  потогонно 
и кръвоспиращо 
действие.
Билката се смя-

та и за ефикас-
но средство за 
премахване и на 
целулит, тъй като 
предотвратява задържането на вода в организма, 
което е една от причините за поява на портокало-
вата кожа.
Как се използва билката гръмотрън?
С лечебна цел и за отслабване се използват коре-

ните на растението, които се запарват (около 1 с.л. в 
чаена чаша вода) и получената отвара се пие преди 
или след хранене. Горчивият й и натрапчив вкус 
може да притъпите като добавите мед и я изстудите. 
Може да я смесите и с ароматен чай от мащерка, 
липа, мента и др.
На ден може да изпиете 1-2 чаши, като след десе-

тия ден е добре да направите почивка в рамките на 
седмица, след което отново да започнете приема на 
запарка от гръмотрън.
Почивките от 5-7 дена са много важни за възста-

новяване на нивата на полезни вещества, изхвърлени 
чрез урината, в резултат от приема на гръмотрън.
Възможно е чаят от гръмотрън да доведе до поява 

на киселини, заради което трябва да прекратите 
лечението с билката.

В аптеката: 
- Имате ли лекарство, с което ще ми порастне отново косата? 
- Имаме. 
- Върши ли работа? 
- Разбира се! Виждате ли момичето с мустаците зад щанда 

с козметиката? Това е Ваня! Тя се опита да отвори флакона 
за коса със зъби...

    В час по литература учителят изпитва учениците: 
- Петърчо, защо не си учил? 
- Изкълчих си крака. 
- Седни, две. Васко, а ти защо не си учил? 
- Баба ми е болна. 
- Седни, две. Иванчо, а ти защо не си учил? 
- Брат ми се върна от затвора. 
- Няма нужда да ме плашиш с брат ти! Седни, три.

КРЕМ СУПА ОТ ТИКВИЧКИ СЪС 
СМЕТАНА И КОПЪР 

Продукти:
- 8 тиквички 
- 6 скилидки чесън 
- 1 връзка копър 
- 300 мл. течна сметана 
- 1 л. вода 
- 1/2 ч.л. черен пипер 
- сол 
Приготвяне:
Тиквичките (8 бр) се 

измиват, нарязват се на 
кубчета и се заливат с 
водата (1 л.). Поставят 
се на котлона и щом 
се  сварят,  супата  се 
овкусява със счукан 
чесън (6 скилидки), сол 
и черен пипер (1/2 ч.л.) и в нея се добавя нарязаният 
на ситно копър (1 връзка). Супата се пасира с 
помощта на подходящ уред, след което в нея се 
добавя течната готварска сметана (300 мл.) и отново 
се пасира. Сервира се, поръсена с копър и по желание 
се декорира с колелца пържени тиквички. Време за 
приготвяне: 30 минути 

аптеката: 


