
На 8 юни т.г., в Полския културен институт в София Лъ-
чезар Петров Селяшки от с. Сатовча, бе награден с Почетно 
отличие „Заслужил за полската култура“ за неговата двайсет-
годишна активна работа като преводач от полски език (глав-
но на съвременна полска поезия и проза), за неговия значим 
принос за популяризиране на полската литература и култура 
в България и в чужбина.
Отличието е присъдено от г-жа Малгожата Омилановска, 

министър на културата и националното наследство на Репу-
блика Полша. То бе връчено на Лъчезар Селяшки лично от 
Негово Превъзходителство посланика на Република Полша в 
София Кшищоф Краевски по време на състоялата се в Пол-
ския институт премиера на двуезичния (на полски и на бъл-
гарски език) поетически сборник „Първоматерия“ („Materia 

ЛЪЧЕЗАР СЕЛЯШКИ ОТ САТОВЧА, БЕ НАГРАДЕН С
ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ „ЗАСЛУЖИЛ ЗА ПОЛСКАТА КУЛТУРА“

prima“) на проф. Мажанна Келар в присъствието на авторката – та-
лантлива съвременна полска поетеса, член на Сдружение на полските 
писатели, носителка на редица национални и международни награди 
за поезия, между които наградата „Нике“. Досега са издадени шест 
нейни поетически книги, както и три преводни – на немски, английски 
и на български език. Отделни нейни стихотворения са преведени на 
23 езика, публикувани са в четирийсет антологии. Определяна е като 
„полската Сафо“, като най-видната представителка на поколението по-
ети в Полша „Черновка“ (bruLion). Творчеството на Мажанна Келар е 
оценено като талантливо продължение на поезията на видната полска 
поетеса Халина Пошвятовска.
В мотивацията за Почетното отличие между другото се казва, че Лъ-

чезар Селяшки е не само известен в България и в чужбина творец, автор 
на повече от 20 книги с поезия, проза, есеистика и на студия, посветена 
на творчеството на големия български поет Атанас Далчев, но и даро-
вит преводач от полски език. Досега в България са издадени 12 книги 
от полски автори с поезия и проза в негов превод. Сред тези автори 
се открояват имената на видни поети като 
Халина Пошвятовска, Стефан Юрковски, 
Гжегож Валчак, Александер Навроцки, 
Мажанна Келар. Негови преводи (главно 
на поезия) са публикувани и в редица ан-
тологии, вестници, списания и електронни 
литературни издания в България, между 
които „Литературен вестник“, „Словото 
днес“, „Литературен свят“, „LiterNet“ и 
др. Лъчезар Селяшки е и активен участ-
ник, като поет и преводач, в поетическите 
фестивали, които се провеждат ежегодно 
в България (гр. Варна), Полша, Литва и 
Англия. Негова книга с избрани стихотво-
рения в превод на полски език, озаглавена 
„Inny głos“/„Другият глас“, бе издадена 
през миналата година в Полша.
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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

От 13 юни 2005 година община 
Сатовча има свой вестник. 
С основна цел и мисия жителите 

на общината да получават своевре-
менна и точна информация за из-
вършените и предстоящи дейности 
от ръководството на администра-
цията кметът на общината д-р Ар-
бен Мименов инициира издаването 
на „Вестник на община Сатовча“. 
Ние, екипът на 
вестника вече 
десет години ко-
муникираме с 
читателите чрез 
утвърдените ру-
брики „новини”, 
„ з аконодател -
ство”, „актуални 
въпроси и отгово-
ри”, „полезни съ-
вети”, „футбол”, 
„нашенски”, „фо-
тообектив”, „кан-
дидатстудентски 
календар” , „притчи“ и дискусиите 
на общополезни теми. Вестникът 
на община Сатовча е достъпен и в 
интернет пространството в пълния 
му вариант на адрес: www.satovcha.
bg. В хартиен вариант вестникът се 
разпространява безплатно в тираж 
от 1000 броя. 
С времето вестникът става все 

по-търсен и полезен за хората, кое-

то е и нашият стимул за работа. За 
да си бъдем още по-полезни взаим-
но апелираме към всички вас заед-
но да вписваме важната и полезна 
информация, която можете да из-
пращате на електронният ни адрес: 
satovchabl@abv.bg. Също така мо-
жете да изпращате ваши снимки, 
препоръки, поуки и всичко онова, 
което прецените, че ще бъде по-

лезно на повече 
хора. Благодарим 
на всички, кои-
то са препраща-
ли материали за 
вестника, които 
са станали съпри-
частни към идея-
та ни да си бъдем 
взаимно полезни, 
които са сподели-
ли спомени и са 
направили комен-
тар по конкретна 
тема. Сърдечни 

благодарности на всички били част 
от екипа на вестника при неговото 
изработване и утвърждаване. 
Редакционна колегия: Мария 

Самарджиева и Красимир Стран-
джев, а през годините назад и 
Венцислав Тюфекчиев, Инцафка 
Укова, Яна Джинева, Айше Джу-
джева, Фатме Рамадан и Емине 
Дренкова.

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

По време на Прядой в село Въл-
косел се проведе станалия тради-
ционен футболен турнир, който 
събра почти всички жители и гос-
ти на селото. Във футболната над-
превара се включиха шест мест-
ни отбора от село Вълкосел и пет 
отбора от селата Кочан, Жижево, 
Туховища, Слащен, Сатовча как-
то и един отбор на „Изи кредит“. 
Определиха се четири  възрасто-
ви групи – три групи на децата и 
мъже над 18 години. Поради го-
лемия брой участници се наложи 
мачовете при децата да се играят 
в деня преди Прядой. При мъжете 
първото място спечели отбора на 
„Редбул” от село Вълкосел, които получиха парична награда от 250 лв. В редиците на 
„Редбул” личаха имената на професионални играчи като Георги Самокишев. На второ мяс-
то се класираха отбора на ФК „Спийд“ от село Слащен, които получиха 160 лв. и на трето 
място отбора на ФК „Ла Фурия”, които получиха 120 лв. А голмайсторският приз си поде-

лиха трима играчи- Исмет Топов, 
Бен Хайтов и Георги Самокишев с 
по 8 попадения. Публиката стана 
свидетел на впечатляващи техни-
чески изпълнения. Най-зрелищ-
ните срещи, които оставиха със 
затаен дъх феновете присъстващи 
на стадиона бяха: Мачът между 
ФК „Жижево“ и ФК“Спийд“, в 
който се стигна до уникален обрат 
от 4:1 за Жижево до 7:5 за Спийд; 
Двубоят между ФК „Ла Фурия“ и 
ФК „Фортуна“, който завърши с 
равенство 3:3 и се наложи край-
ния победител да бъде определен 
с изпълнения на дузпи, при които 
след първите 3 изпълнения отбо-
ра на ФК „Фортуна“ се чувства-

ше продължаващ за следващата фаза, но три последователни пропуска от бялата точка 
обърнаха развоя на двубоя в полза на Ла Фурия. В крайна сметка след изиграването на 
вълнуващия финал между ФК „Редбул“ и ФК „ Спийд“  (3:1) купата на турнира и 250 лева 
парична награда грабна „Редбул”. Организаторите на събитието Неджеми Кичук и Хамид 
Даутев, и  тази година решиха ос-
вен футболен турнир да организи-
рат и така нареченото надбягване 
„Кушия”, за което проявиха инте-
рес и се включиха младежи на въз-
раст между 15 и 23 години. Първо 
място в надбягването спечели Мех-
мед Сюнетчиев от село Туховища, 
за което получи 60 лв., второ мяс-
то Рушан Мюхтар от с. Вълкосел, 
който получи 40 лв. и трето място 
спечели Алил Чавдаров от село 
Вълкосел, който получи 30 лв. На-
градите бяха осигурени благодаре-
ние на община Сатовча, „Лев Инс“ 
АД, Изи Кредит и представители 
на бизнеса от село Вълкосел. Тро-
фея на победителите връчи Кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов, а останалите 
награди раздаде кметът на село Вълкосел Рамиз Билюков.След приключване на спортната 
част от надпреварата празникът Прядой продължи с вечерна веселба, хоро и наздравици.
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ФУТБОЛНИЯТ  ТУРНИР
ВЪВ  ВЪЛКОСЕЛ  ОПРАВДА

ОЧАКВАНИЯТА  НА  ФЕНОВЕТЕ

Малък по тираж,
най-важното по малко.
Вестникът е наш,
на мен, на мама и татко.
Взех го сутринта,
започнах да чета.
От общинския кмет - поздравление,
за Христовото възкресение!
Имаш всичко,
новини и календар.
Какво от това повече,

Верен си другар.
Полезни съвети,
фотоси от фотообектив,
всичко интересно,
от вестникарския екип.
Чакаме, кой ще е героя
в следващия „Виц на броя“?

11 март 2015г.
Автор: Деян Чавдаров,
учител в ОУ с.Годешево

ВЕСТНИКЪТ



житието на преподобния Паисий Хилендарски пише: Паисий, йеромонах на Хилендар-
ската Атонска обител, скърбеше поради тежкото положение на своя български народ и 
той възнегодува срещу несправедливата гордост на гърците и другите, които клеветяха 
българите и превъзнасяха своя народ. Затова, като събра от много книги древната слава на 
българската държава и църква, написа „История славянобългарска“ в 1762 г. „за полза на 
българския народ и за слава и похвала на Господа Иисуса Христа“, където смело повишава 
глас, изобличава и казва: „О неразумни юроде, защо се срамуваш да се наричаш българин, 
не четеш и не говориш на свой език?... Ти, българино, не се мами! Знай своя род и език, и 
се учи на свой език“! И след като разказваше и поучаваше много, сам понесе своята книга 
по цялата българска земя, предлагаше я на своите сънародници да я четат и преписват, по 
който начин - с Божията помощ - помогна на народа да излезе от дълбините на унинието и 
даде начало на българското духовно Възраждане, докато българите успяха да възстановят 
своята древна Българска автокефална църква и училища, където 
пак на свой език да слушат божествените богослужебни после-
дования, проповедта на Евангелието и изучаването на науките, а 
още по-нататък освободиха и своята земя от турското робство с 
проливането на много своя кръв и с помощта на руските право-
славни братя. Сведенията за живота му се изчерпват почти само 
със съобщението от него в единствената му сигурна творба „Ис-
тория славеноболгарская“. Предполага се, че е роден през 1722 
г. в Самоковска епархия, най-вероятно в Банско. Не е учил „нито 
граматика, нито светски науки“. През 1745 отива в Хилендарския 
манастир, където по-късно е йеромонах и проигумен. С много труд две години събира 
материали (за тази цел ходи и в „Немска земя“) и започва да пише бълг. история, която 
завършва през 1762 в Зографския манастир. При обиколките си из бълг. земи като такси-
диот носи и своя труд, за да се преписва и разпространява сред българите. Предполага се, 
че е умрял на път за Света гора в селището Ампелино (Лозница, дн. към Асеновград). В 
кондиката на Хилендарската обител с дата 3 юли 1798 г. е написано: „йеромонах Паисий 
поклонник, старец хилендарски, умря в Самоков и вече не се завърна в Света Гора, и го 
положиха в гроба на отца Никола иерея, и всички казаха три пъти: Бог да го прости!“ Но 
няма откъде да се види, дали този е Паисий, писателят на „История славянобългарска“, 
защото тогава имаше мнозина на Атон, които се наричаха с това име, както и всякога.

20 Юни 2015, Събота
Световен ден на бежанците

Отбелязва се от 2001 г. с резолюция A/RES/55/76 на Общото 
събрание на ООН от 4 декември 2000 г. по повод 50-годишнина-
та от подписването на 28 юли 1951 г. на Женевската конвенция 
за бежанците, влязла в сила на 22 април 1954 г. На същата дата 
от 1975 г. до 2000 г. с решение на Организацията за африканско 
единство (от 9 юли 2002 - Африкански съюз) се е отбелязвал 
Денят на африканските бежанци. Мотото на деня за 2015 г. е: 
„Да се обединим без страх“.

21 Юни 2015, Неделя
Лятното слънцестоене в Северното полукълбо Настъпва в 16,39 часа по Гринуич
Българското начало на астрономическото лято (лятно слънцестоене) е в 19:39ч. Денят и е 

най-дългият ден в годината с продължителност от 15 часа и 19 минути. Слънцето ще изгрее 
в 5.49 часа, а ще залезе - в 21.08 часа. Слънцестоене се нарича времето, когато Слънцето 
пресича най-отдалечените точки на небесния екватор. Видимият път на Слънцето по не-
бесната сфера се нарича - еклиптика дължината на еклиптиката е 360°, земната годината 
има ~365 дни - т.е. Слънцето се движи по еклиптиката с около 1° на ден. Точките, където 
еклиптиката пресича небесния екватор правят денят и нощта да са еднакво дълги - тези 
слънцестоения се наричат равноденствия. Има лятно и зимно слънцестоене - т.е. най-дъл-
гия или най-краткия ден. В северното полукълбо настъпва зимното слънцестоене на 21 
декември или 22 декември и тогава там е най-краткият ден (и най-дългата нощ), а лятото 
- 20 или 21 юни и тогава там е най-дългият ден (и най-краткия нощ). В южното полукълбо 
по тези дати са, съответно, лятно и зимно слънцестоене. В 
умерените географски ширини - до лятното слънце стоене 
Слънцето непрекъснато расте - т.е. изкачва се над хоризон-
та, на този ден - то спира и променя своята посока, започва 
да се спуска докато настъпи зимното слънцестоене, когато 
пак спира. От векове в Деня на лятното слънцестоене хиля-
ди хора се събират в района на 5000-годишните мегалити 
край Стоунхендж, за да отпразнуват най-дългия ден на 
годината. Мнозина са убедени, че действат магически сили, 
които влияят върху човешките възможности

ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 
Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число. 
Фонд „Условия на труд“ е „лека“ програма за кандидатстване, при която фирмите 

могат да получат прилично финансиране, за да си санират помещения, да изградят стаи 
за почивка, санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на ра-
ботната среда и т.н. Характерно за проектите е, че НЯМА значение дали се изпълняват 
на територията на селски райони или в областни градове - всички населени места са 
допустими за кандидатстване по програмата.
Кога мога да участвам ?
ВСЕКИ месец до 25-то число.
Кой може да кандидатства? 
- Всички фирми, които имат назначен персонал.
- Фирми, които нямат просрочени задължения към бюджета и 

към търговски банки.
- Получили финансиране по други проекти за същите дейности.
Какво можем да финансираме? 
- Модернизация на помещенията, в които се намира персонала (подмяна подови настил-

ки, измазване стени, тавани, изграждане на стаи за почивка, санитарни възли и други);
- внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии;
- изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на 

работното място;
- обезопасяване на машини и съоръжения;
Каква парична помощ мога да получа ?
По проектът получавате 30% безвъзмездна помощ от стойността на разходите. 
Максимумът, който можете да получите като парична сума е 100 000 лева.

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

15 Юни 2015, Понеделник
Световен ден на вятърната енергия

Отбелязва се от 2007 г. първоначално като европейски ден, а от 2009 г. като 
световен - в над 40 държави, по инициатива на Европейската асоциация за 
вятърна енергия и на Световния съвет за вятърна енергия, за да се акцентира 
върху значението на вятъра като източник на чиста енергия, 
която не вреди на околната среда.
Световен ден срещу насилието над възрастните хора
Отбелязва се от 2006 г. по инициатива на организацията 

Международна мрежа за предотвратяване на насилието 
над възрастните хора с подкрепата на Световната здравна 
организация. Одобрен с резолюция A/RES/66/127 на Об-
щото събрание на ООН от 19 декември 2011 г.
От Националната федерация на възрастните хора НФВХ 

към КНСБ посочват, че злоупотребата с възрастни може да 
има различни форми - физическо, психологическо или емоционално, сексуал-
но, финансово или пренебрежително отношение. Злоупотребата с възрастни 
е единично или повтарящо се действие или липса на необходимото действие, 
което се случва в каквито и да е било взаимоотношения, където е имало очак-
ване за упование и която води до нараняване, до беда и нещастие с възрастния. 
Дефинирано е, че тя обхваща освен взаимоотношенията в семейството и онези 
взаимоотношения, които се случват и в местата за грижи на възрастните (в 
това число и здравни), независимо дали тези грижи са формални или нефор-
мални. Тя – злоупотребата с възрастни, може да се случва в институциите, 
на работните места, на улицата и т.н., тоест –на всяко място, в което може да 
има злоупотреба - поради беззащитността или доверчивостта на възрастните. 
Статистиката показва, че 4% от възрастните, живеещи в собствени жилища, и 
30% - пребиваващи в институции, са жертви на злоупотреба.
Злоупотребата с възрастни е нарушение на член 25 от Хартата на основните 

права на ЕС, който признава и зачита правото на възрастните хора да водят 
достоен и независим живот и да участват в социалния и културен живот на 
Общността. 47 % от гражданите на ЕС считат лошото отношение, пренебрег-
ването и дори насилието над зависими възрастни хора за сериозен проблем в 
своите държави. Очаква се злоупотребата с възрастни да нараства, доколкото 
населението на ЕС застарява и все повече и повече хора ще зависят от професи-
онални грижи или от тези - на близките си, и бъдат уязвими от пренебрежение 
или малтретиране.

16 Юни 2015, Вторник
Прием на документи в училищата след 7-ми клас

От 16 до 19 юни 2015 г. се подават документи за участие в приема в държавни 
и в общински училища след завършен VII клас за учебната 2015/2016 година. 
Документи се подават в училищата-гнезда, определени от началниците на 
регионалните инспекторати по образованието в страната. До 25 юни ще бъдат 
обявени списъците с приетите ученици в първия етап от класирането.

17 Юни 2015, Сряда
Световен ден за борба със сушата и настъпването на пустините

Чества се от 1995 г. с резолюция A/RES/49/115 на Общото събрание на 
ООН от 19 декември 1994 г. Годишнина от подписването в Париж, Франция, 
на Международната конвенция на ООН за борба срещу настъпването на пус-
тините /1994/, влязла в сила на 26 декември 1996 г. Мотото на деня за 2015 г. 
е: „Постигане на продоволствена сигурност за всички чрез изграждането на 
устойчиви хранителни системи“.
18 Юни 2015, Четвъртък
Най-голямо поражение за Наполеон (Ватерлоо)
Наполеон претърпява последното си и най-голямо 

поражение на 18 юни 1815 г. в битката при Ватерлоо. 
Френската армия е разбита от обединените сили на 
Англия, Германия и Холандия под командването на 
Уелингтънския херцог Уелингтън и генерал Герхард 
фон Блюхер. Повратен момент в съвременната ис-
тория, довел до драстични промени и на днешните 
политически граници в Европа, с битката при Ватерлоо завършват Наполео-
новите войни, а името на тогавашното белгийско селце и става символ на съ-
крушително поражение. Ватерло (на френски Waterloo) се намира в Централна 
Белгия, провинция Валонски Брабант и в наши дни вече се счита за предградие 
на Брюксел, тъй като се намира на на около 15 км южно от центъра на града. 
Населението му е около 29 300 души (2006 г.).

19 Юни 2015, Петък
Световен ден на детския футбол

Отбелязва се с решение на Фонда на ООН за подпомагане на децата (УНИ-
ЦЕФ) и Международната футболна федерация (ФИФА), подписано през 2001 
г., за да се привлече вниманието на децата и младежите към спорта.

Българската църква почита паметта на Паисий Хилендарски
Ден на покровителството на светеца над българската история и историци. В 
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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:  МЪДРОСТ  
Чичото на Дракона казал на Уън Джъ: 
— Ти владееш висшето изкуство. А аз съм болен. Можеш ли да ме излекуваш? 
— Подчинявам се на заповедта, — отговорил Уън Джъ. — Но първо ми разкажи как 

се проявява болестта ти. 
— Не смятам похвалите в общината за слава, не смятам хулите в царството за позор; 

когато получавам, не се радвам, когато губя, не тъгувам. Гледам на живота като на 
смъртта; на богатството — като на бедността; на човека — като на свинята; на себе си 
— като на другите; живея в дома си като в странноприемница; наблюдавам общината 
си, както и царствата Жун и Ман. Не се изкушавам от постове или награди, не се плаша 
от наказания или откупи, не се променям нито от процъфтяването, нито от падението, 
нито от изгодата или загубата, не ме вълнува нито радостта, нито скръбта. Заради тази 
болест не мога да служа на господаря си, да общувам с близките, с приятелите, не мога 
да се разпореждам с жена си и синовете си, да заповядвам на слугите и робите. Що за 
болест е това? Как да се излекувам от нея? 
Уън Джъ казал на болния да застане с гръб към светлината и започнал да го преглежда. 
— Ах! — възкликнал той. — Виждам сърцето ти. На неговото място има празнина цял 

цун — почти като на мъдрец! В сърцето ти има шест отвърстия, седмото е вече запуше-
но. Вероятно заради това смяташ Мъдростта за болест. Но моето нищожно изкуство не 
може да излекува това по никакъв начин. 



Въпрос: След като си проверих здравния статут се 
оказа, че имам периоди през които не съм внасяла 
здравна вноска, а е трябвало сама да се осигурявам. 
Според изчисленията на здравния калкулатор пре-
ведох от картата си необходимата сума към НЗОК, 
по сметка на ТД на НАП. До момента парите не 
са постъпили в НЗОК. Какво трябва да направя? и 
как да си възстановя здравните права? Моля отго-
ворете към кого да се обърна и каква е процедурата? 
Отговор: Уважаема г-жо, тъй като НАП е институци-
ята, в чиито задължения по закон влиза събирането на 
здравноосигурителни вноски и отговаря за здравноо-
сигурителния статус на гражданите, за уточняване на 
случая следва да се обърнете към НАП или нейните 
териториални дирекции. На телефона за консултации 
с граждани 0700 18 700 (Информационен център на 
НАП) също ще получите отговор на въпросите, които 
Ви интересуват.
Необходимо е да уточните дали сте подали и де-
кларация образец № 7. Тази декларация се подава 
в компетентната териториална дирекция на НАП от 
самоосигуряващите се лица, които имат задължение да 
внасят здравноосигурителни вноски на основание чл. 
40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и се 
подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през 
който е възникнало задължението за самоосигуряване.

Въпрос: Какво представлявя профилактичният 
преглед при личен лекар и какво включва?
Отговор: Здравноосигурените граждани над 18-го-
дишна възраст – независимо дали са диспансери-
зирани или не, имат право на един задължителен 
профилактичен преглед през съответната календарна 
година. За всички пациенти над 18-годишна възраст 
– жени и мъже, в обема на профилактичния преглед 
са включени: изчисляване на индекс на телесна маса, 
оценка на психичен статус, изследване острота на 
зрение, измерване на артериално налягане, електрокар-
диограма, изследване на урина с тест-ленти в кабинет 
за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/
билирубин, рН, определяне на кръвна захар в лабора-
тория при наличие на рискови фактори. Останалите 
изследвания, включени в обема на профилактичния 
преглед са в зависимост от възрастовата група, в която 
попадате. 
При провеждането на профилактичен преглед па-
циентът може да попадне в рискова група с оглед 
профилактиката на социалнозначими и приоритетни 
за страната заболявания. В тази връзка личният лекар 
формира рискови групи за: Сърдечно-съдови заболя-
вания, захарен диабет, злокачествени новообразувания 
и издава направление при необходимост. 
Изследването на холестерол, триглицериди, кръвна 
захар и ЕКГ, мамография и PSA в рамките на календар-
ната година, направено по друг повод, не се провежда 
повторно по време на профилактичния преглед.

Информация за прегледите и изследванията, които се 
полагат на здравноосигурените лица над 18-годишна 
възраст при извършване на профилактичен преглед, е 
публикувана на сайта на НЗОК в меню „НРД” – линк 
„НРД 2015 за медицински дейности“ - Приложение № 13 
„Дейности на общопрактикуващия (личния) лекар /ОПЛ/ 
по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазва-
не“, профилактични прегледи на здравноосигурени лица 
(ЗЗОЛ) над 18-годишна възраст …“

Въпрос: Бременна съм в 9-ти месец и съм носител на 
Хепатит Б. В други държави като държавна политика 
е залегнало поставянето на Хепатект. Искам да по-
питам дали се покрива от здравната каса, тъй като 
съм го закупила и мога да предоставя фактура. Моля 
да посочите ако се покрива, какво следва да представя 
пред ЗК, за да си получа сумата, която съм платила . 
Благодаря предварително!
Отговор: НЗОК няма законови правомощия да възстано-
вява заплатени суми от здравноосигурени лица. Касата е в 
договорни отношения с изпълнителите на извънболнична, 
болнична и дентална медицинска помощ, и с аптеки.  
Уточняваме, че лекарственият продукт, за който питате, 
не се заплаща от НЗОК. 

Въпрос: Трябва ли да си платя осигуровките, за да си 
изкарам медицинско за работа и да си презаверя здрав-
ната книжка?
Отговор: НЗОК заплаща само за дейности и издаване и 
заверяване на документи, съгласно Наредба № 40 от 2004 
г. за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от 
бюджета на НЗОК. Сред тях не фигурира изготвянето на 
медицинско удостоверение за започване на работа и завер-
ка на здравна книжка. В тези случаи здравноосигурените 
лица следва да заплащат за издаването на документа по 
цени на съответното лечебно заведение.

Кодекс за социално осигуряване
До 25 юни
• 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 май 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата, на които през месец 
май 2015г.е изплатено обезщетение за оставане без ра-
бота.

• 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 май 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за съпрузите на лицата, реги-
стрирани като упражняващи свободна професия и/или 
занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски 
производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно 
съгласие участват в упражняваната от тях трудова дей-
ност за месец май 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица 
на авансово дължимите месечни осигурителни вноски 
за месец май 2015г.

• 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 пенсион-
но осигуряване за месец май 2015г.: - лица, изпратени на 
работа в чужбина от български посредник; - лица, работе-
щи в международни органи или организации със съгласи-
ето на компетентните български държавни органи.

• 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 май 2015г.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
• 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 май, когато 
пълният размер на начислените от работодателя доходи 
от трудово правоотношение за този месец не е изплатен 
до 25 юни.Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
удържан през месец май за доходи от трудови правоот-
ношения.
Закон за здравното осигуряване
До 25 юни
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 

здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноо-
сигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от 
Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани 
като упражняващи свободна професия и/или занаятчий-
ска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като 
еднолични търговци, собственици или съдружници в 
търговски дружества и физическите лица - членове на 
неперсонифицирани дружества, регистрираните земе-
делски производители и тютюнопроизводители (само-
осигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец 
май 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за лицата, които работят без тру-
дови правоотношения върху изплатените възнагражде-
ния през месец май 2015г.
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ОБРАЗОВАТЕЛНАТА КОМИСИЯ РЕШИ 
УЧИТЕЛИТЕ ДА СЕ ПЕНСИОНИРАТ

С 10 ЗАПЛАТИ 
Учителите ще по-

лучават по 10 брутни 
заплати при пенсиони-
ране.
Това решиха депута-

тите от парламентарна-
та комисия по образова-
ние при гласуването на 
второ четене на тексто-

ве за промени в Закона за предучилищното и училищно 
образование.

„Даваме възможност в следващите години тези за-
плати да бъдат и повече, за по-добра квалификация, 
кариерно израстване, което ще привлече и младите хора 
към тази професия“, обясни председателят на комисията  
Милена Дамянова.

„Текстът, който приехме, е, че на учителите вече при 
пенсиониране ще се плащат десет брутни заплати, което 
в момента изобщо не фигурираше в закона. Сега тези 
заплати се регулират в колективния трудов договор и 
съответно бяха резултат от волята и договорките на 
отраслов съвет. Сега вече този текст се записа в закон 
и го приехме единодушно – не по-малко от десет“, каза 
още тя.
Депутатите приеха още в законопроекта да се запише, 

че освен учениците, и родителите трябва да уважават 
учителите.
Дамянова обясни, че текстът има препоръчителен 

характер.
Депотати поискаха да се въведе мандатност за дирек-

торите, но предложението не бе прието.
Според депутатите училищните директори трябва да 

минават на атестации и ако резултатите са лоши, да се 
прекратяват трудовите им отношения.  

   ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОТПУСКА
ОЩЕ 100 000 ЛЕВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА
Държавен фонд „Земеделие” отпуска още близо 100 

хиляди лева за финансиране на инвестициите на 48 
пчелари, кандидатствали по Националната програма 
по пчеларство (НПП) за 2015 г.
Средствата ще получат пчелари, които са сключили 

договори под условие и са вписани като резервa по мяр-
ка Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните 
кошери в Европейския съюз”, за дейности закупуване 
на кошери, отводки и пчелни майки.
Финансовият ресурс за 48-те инвестиции по мярка 

Г е осигурен, тъй като други пчелари са се отказали от 
изпълнението на проектите си. Средствата за техните 
инвестиции се връщат обратно в бюджета на НПП 
2014-2016 и това позволява да бъдат преразпределени 
към кандидатите, които са подписали договори под 
условие. Освободеният финансов ресурс по програ-
мата се разпределя между резервите, вследствие на 
предварително извършеното класиране чрез точкуване 

по мярка Г.
Най-много сред-

ства са разпределе-
ни за дейност 1 „За-
купуване на пчелни 
кошери”. По нея 29 
пчелари ще полу-
чат близо 70 хиляди 
лева за изпълнение 
на проектите си.
Почти 26 хиляди 

лева пък е преразпределеният финансов ресурс за 
дейност 2 „Закупуване на отводки”. От него ще се 
възползват 9 пчелари, сключили договори под условие.
Останалите над 4 300 лева са за 10 пчелари, които 

предстои да реализират инвестициите си по дейност 
3 „Закупуване на пчелни майки”.
Списък на кандидатите с одобрени инвестиции за 

купуване на кошери, отводки и пчелни майки, за които 
има освободен финансов ресурс, можете да видите на:  
http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/
meso-i-pchelarstvo/-2014---2016/-2015---/
Запазва се практиката Фонд „Земеделие” да изпраща 

уведомително писмо до всеки от посочените в списъка 
кандидати. От своя страна пчеларите трябва да върнат 
отговор до Фонда дали възнамеряват да се възползват 
или откажат от предложената им финансова помощ.
Припомняме, че през месец април Фонд „Земеделие” 

одобри за финансиране 78 инвестиции за купуване на 
кошери отново поради освобождаване на финансов 
ресурс по пчеларската програма.
След последното прехвърляне на средства в мярка Г 

от пчеларската програма общо 845 пчелари ще получат 
средства за купуване на кошери, отводки и пчелни 
майки. За изпълнението на инвестициите им ДФ „Зе-
меделие” ще изплати над 2,8 милиона лева.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 
Възстановява ли се добросъвестно получено 

парично обезщетение за безработица?
• Изплатените парични обезщетения за безрабо-

тица се възстановяват от лицата, чието уволнение е 
отменено като незаконно, за периода на полученото 
обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, 
чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 
172, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България, чл. 237 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи и чл. 226 от 
Закона за съдебната власт.

• В 7-дневен срок от изплащане на обезщетенията 
при незаконно уволнение осигурителят е длъжен да 
представи копия от съдебното решение и платежните 
документи в съответното териториално поделение на 
Националния осигурителен институт.

• Изплатените парични обезщетения за безработи-
ца се възстановяват от лицата за периода, за който им 
е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст 
или пенсия за ранно пенсиониране в Република 
България, или пенсия за старост в друга държава, 
и за периода, през който са получавали парично 
обезщетение за временна неработоспособност, за 
бременност и раждане или обезщетение за оставане 
без работа, определено съгласно нормативен акт.

• За възстановяване на горните суми длъжност-
ното лице, на което е възложено ръководството на 
осигуряването за безработица в териториалното 
поделение на Националния осигурителен институт, 
издава разпореждане, което подлежи на принудител-
но изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс.

        ---------------------------------------------
Какъв е редът за отпускане, изплащане, из-

меняне, спиране и прекратяване на паричните 
обезщетения за безработица?

• Паричните обезщетения за безработица се 
отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, 
възобновяват и възстановяват с разпореждане на 
длъжностното лице, на което е възложено ръковод-
ството на осигуряването за безработица или друго 
длъжностно лице, определено от ръководителя на 
териториалното поделение на Националния осигу-
рителен институт. Длъжностното лице се произнася 
в 14-дневен срок от подаването на заявлението или 
от настъпването на съответните обстоятелства.

• Влязлото в сила разпореждане може да се измени 
или отмени от органа, който го е издал, когато:

1. са представени нови документи или доказател-
ства, които имат значение за определяне правото, 
размера и периода на паричното обезщетение за 
безработица;

2. паричното обезщетение за безработица е не-
правилно отпуснато или неправилно е отказано 
отпускането му.

• Длъжностното лице издава разпореждане за 
възстановяване на неоснователно изплатените 
обезщетения за безработица. Дължимите суми по 
разпорежданията могат да се прихващат от вземания 
на лицата от държавното обществено осигуряване 
по реда на чл. 114, ал. 5 и подлежат на принудител-
но изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   ЮНИ 2015г.



КЮФТЕТА ОТ БУЛГУР 
Продукти:
- 1 глава лук
- 3-4 скилидки чесън
- 1 чаена лъжичка сол
- 250-300 грама Булгур
- червен и черен пипер, 
кимион, магданоз
- 300 грама соева кайма 
/може и с месо/
 Приготвяне:

1. Лукът се нарязва, 
чесъна се пресова, булгура се сварява. Соевата кайма 
се попарва. 

2. Продуктите се смесват и овкусяват с подправките 
и се добавят 3 супени лъжици зехтин.

3. Оформят се кюфтета, които се овалват в 
диетично брашно /пълнозърнесто1 ръжено или 
типово/ и се пържат.

КАК ДА ЖИВЕЕТЕ С НИСКО 
КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

Ниското кръвно налягане е съпроводено с бледност и 
бърза уморяемост. Жизнените сили бързо се изчерпват 

и много бавно се възстановяват.
Като правило хипотониците 

трудно заспиват и трудно стават 
сутрин. При постоянно ниско 
кръвно налягане често се изпо-
тяват дланите, температурата е 
по-ниска.
Когато подобно състояние е 

често трябва да се потърси лекар.
Ниското кръвно налягане влошава работата на мозъка, 

често е причина за мигрена, появява се при остри и хронич-
ни инфекции, язва, нарушение в кръвообръщението, сър-
дечна недостатъчност, алергия, панкреатит, холецистит.
Понякога причина за ниското кръвно налягане може 

да бъде стрес, недояждане, авитаминоза, лекарствени 
препарати. В такива случаи при правилно лечение на 
първичното заболяване хипотонията минава сама.
От ниско кръвно налягане страдат по-често жените. 

С него може да се справим след коригиране начина на 
живот. Първото нещо което трябва да се направи е по-
дълъг сън и добър дневен режим. На хипотониците им е 
необходим 10, дори 11 часа сън. Не ставайте веднага, а 
направете лека гимнастика в леглото.
Направете няколко дихателни упражнения: вдишайте 

дълбоко, рязко издишайте и задръжте дишането 15-20 
секунди. Повторете упражнението 5-7 пъти.
Привикнете да правите дихателните упражнения 3 

пъти дневно. Много важно е и умереното физическо 
натоварване. Движението води до усилване на кръвооб-
ръщението и подобряване на общото състояние. Много 
важно е правилното хранене. Ежедневно приемайте пло-
дове и зеленчуци. На закуска изяжте нещо маслено и со-
лено (например сирене). Пийте зелен чай и кафе.
В по-тежки случаи се назначава медикаментозно ле-

чение.

КОЛКО КАФЕТА НА ДЕН СА ВРЕДНИ?  
Повече от 400 мг кофеин дневно, колкото е в четири 

чаши еспресо, или общо в изпитите кафе, газирани или 
енергийни напитки, може да е вредно за здравето. Това 
се отнася особено за бременните жени и непълнолетни, 
обяви в доклад Европейската агенция по безопасност на 
храните, цитирана от Telegraph.
Агенцията за пръв път препоръча 

да бъдат определени дневни дози, 
които, ако се превишат, кофеинът 
от всички хранителни източници 
може да се смята за рисков, особе-
но за сърдечносъдови проблеми.
Въпреки предупрежденията 

за употребата на кафе, здравните власти в Европа се 
притесняват най-много заради енергийните напитки с 
кофеин, които се пият основно от млади хора. 68% от 
младежите между 10 и 18-годишна възраст употребяват 
редовно енергийни напитки, като 12% от тях са сериозни 
консуматори.
От изследваните 13 европейски страни, Дания води 

класацията по консумация - там 33% от хората употребя-
ват кофеин над здравословните 400 мг.
Следват ги Нидерландия с 17,6% и Германия с 14,6%.
Кофеинът в енергийните напитки може да е между 70 

мг на литър до значителните 400 мг на литър.

ПРАВИЛНО ЛИ МИЕМ ПЛОДОВЕТЕ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ? 

Плодовете и зеленчуците трябва задължително да се 
мият. Това не е тайна за никого.
Водата отстранява пръст, пясък, прах и химикали, с 

които се обработват растенията, за да съхранят добрия 
си вид. Знаем ли обаче, че различните плодове и зелен-
чуци се мият по различен начин?
Вносните плодове и зеленчуци се обработват с восъци 

и парафини, за да се запазят. Те могат да се ядат едва 
след като старателно се измият с четка. Ако страдате от 
алергия, няма да е излишно предварително да накиснете 
плодовете за около час. Желателно е да белите всички 
плодове и зеленчуци, които са внос, даже и ябълките.
Измитите плодове е добре да се ядат веднага. При-

чината е, че от водата кожицата се поврежда и започва 
бърз процес на разваляне или най-малкото се губят много 
ценни свойства. За да се съхранят максимално полезни-

те вещества, е добре плодовете да се 
чистят с нож от неръждаема стомана.
Кореноплодите - картофи, морко-

ви, ряпа, цвекло, първоначално се 
почистват от пръстта с помощта на 
четка, след което се измиват с топла 
вода. Миенето завършва със студена 

течаща вода и се почистват наранените места.
Зеленчуците - краставици, домати, тиквички, чушлета, 

патладжани, зелен фасул и грах, е препоръчително да се 
мият с течаща вода на ръка или с четка.
Преди да се мие лукът, трябва да се отстрани дънцето 

му и да се почистят сухите обелки. Лукът се мие със сту-
дена течаща вода.
Портокали, мандарини, грейпфрути, лимони и други-

те цитрусови плодове се препоръчва първоначално да 
се попарят за секунда с вряла вода, за да се отстранят 
консервантите от повърността им. След това се мият със 
студена течаща вода.
Плодовете - ябълки, круши, праскови, кайсии, сливи 

трябва много старателно да се мият със студена, задъл-
жително течаща вода и е желателно да се използва сапун.
Ананасът е добре да се мие с течаща вода заедно с лис-

тата. Изтръсква се и се оставя да изсъхне.

Сушените плодове, купени не само от пазара, но и от 
магазина, задължително трябва да се измият. Измийте 
ги на чешмата със студена вода, поставете ги в голямо 
сито или гивгир и ги попарете. Така ще отстраните кон-
сервантите, които производителите често поставят в тях.
Зелето като правило не се мие. Остраняват се горните 

замърсени и повредени листа, докато се стигне до здра-
ви и чисти. Препоръчва се кочанът да се отстранява и 
да се изхвърля, тъй като е доказано, че там е най-голя-
мата концентрация на нитрати.

КРАВИТЕ ИЗБЯГВАТ ВЛАЖНАТА ПОСТЕЛЯ 
Кравите имат четирикамерен стомах. Те не дъвчат 

фуража, а го гълтат. И той попада в първите две сто-
машни камери. След това животното си почива и от 
време на време повръща погълнатия стомах и го пре-
живя. За да усвояват по-добре храната, кравите трябва 
да лежат удобно. Затова трябва 
да им се осигури чиста и суха 
постеля. Те лежат 5 часа по-
малко, ако постелята е мокра.
Изследвания показват, че кра-

вите предпочитат дълбоки бо-
ксове с по-дебела постеля.

ПАТЛАДЖАНЪТ ДА Е НА СЛЪНЧЕВО МЯСТО
Разсаждането на патладжана започва след трайното 

затопляне на времето. В по-топлите райони растенията 
вече са засадени, но в планинските - все още не е късно.
Тъй като патладжанът обича много топлина, изберете 

му слънчево място в градината. Препоръчва се да заса-
дите растенията в кавали, като ги поставите откъм из-
точната или южната страна.
Разстоянията между браз-

дите е 70 см, а между расте-
нията вътре в реда - 30-40 см.
Засадете растенията вни-

мателно, за да не повредите 
коренчетата им. След това 
полейте с престояла вода.
Няколко дни след засажда-

нето полейте отново.
След като растенията се прихванат и започнат да да-

ват нов прираст, може да окопаете леко почвата и да за-
гърлите основата на стъблото.

ГНОМОНИЯТА ПО КАЙСИЯТА
ОБЕЗЛИСТВА ДРЪВЧЕТАТА

Гномонията по кайсията е най-опасната болест за 
кайсията. Особено в района на Североисточна Бъл-
гария, където има големи насаждения.
През втората половина на май по листата на кайси-

ята се явяват хлоротични, неясно ограничени петна 
с размери 2-7 мм, които по-късно нарастват до 3-3,5 
см. Петната постепенно некротират от центъра към 
периферията. Силно нападнатите листа окапват.
При благоприятни за болестта условия, най-вече 

чести валежи, дърветата се обезлистват.
Причинителят на болестта се съхранява в болните 

листа, където след период от ниски температури се 
формират спорите, разпространяващи болестта.
Главните фактори, благоприятстващи развитието 

и узряването на спорите, са продължителните вале-
жи и сравнително високите средноденонощни тем-
ператури през есенно-зимния период.
За заравяне е необходима капка вода или висока 

атмосферна влажност.
Развитието на болестта се преустановява при тем-

ператури над 28-30 градуса.
Какви мерки да се предприемат
Борбата с гномония по кайсията се провежда на 

два етапа.
Трябва да се намали зимувaщата зараза, което се 

постига чрез третиране с карбамид - 5% по време на 
листопада.
Заораване на окапалите листа през есента.
През май и началото на юли (според валежите) се 

извършва предпазно пръскане на новообразуваните 
листа с фунгициди. Може да се използват препара-
тите дитан ДГ -0,3%, фоликур 250 ЕВ - 0,1% и др.
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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.

Върбинка
Verbena Offi cinalis L.

Описание: Многогодишно тревисто растение с 
право високо до 1 м разклонено стъбло. Листата са 
срещуположни, грапави, покрити с власинки. Цвето-
вете са бледорозови или светловиолетови. Чашката 
и венчето са петделни. Плодът е сух. Цъфти през 
май-септември. 
Разпространение: Рас-

те по тревисти места, из 
ливади и крайречни тера-
си, а също като плевел из 
окопните култури. 
Употребяема  част : 

Използват се цъфтящите 
връхни части на стъблото, 
които се отрязват на около 
20 см от върха. 
Лечебно  действие  и 

приложение: Нервоуспо-
коително, общоукрепва-
що, противотемпературно, 
потогонно.

•  Прилага се при просту-
да, отпадналост, преумора 
(нервна и физическа), при 
застой на течности в ор-
ганизма.

•  Употребява се при 
главоболие, кашлица, жълтеница, пясък и камъни в 
бъбреците, в пикочния мехур и жлъчката, анемия, 
виене на свят, треска. 

•  при нервна и физическа преумора, изтощение, 
отпадналост 

•  при анемия, чернодробни заболявания, бъбреч-
нокаменна болест, нередовна менструация.
Външно приложение: Препоръчва се за бани при 

кожни обриви и лишеи, за жабурене при лош дъх в 
устата (и за пиене) и зъбобол, за гаргара при болки 
в гърлото, за бани при възпаление на очите, за ком-
преси при гнойни рани, циреи, изгаряния. Сварена с 
оцет, се използва за налагане като лапи при плеврит. 
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от 

билката се слагат в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие 
се по 1 винена чаша преди ядене, 4 пъти дневно.

 Като продукт: Върбинка - стрък
Може да се използва при: кожни обриви, лишеи, 

лош дъх, зъбобол, болки в гърлото, гнойни рани, 
цирей, изгаряния, плеврит
Опаковка: 20гр. - изсушен цвят.
Билков чай, добавка към храната.

Слушател звъни в радио:
– Ало, радио „Ултра“ ли е?
– Да, кажете?
– Намерих портфейл с 3000 евро, 1200 долара и 500 лв. 

Вътре има и лична карта на Георги Иванов.
– И?!
– Ами ако може да го поздравите с една хубава песен…

Учител по География изпитва блондинки.
– Кой ще покаже на картата Америка?
Само Марийка вдига ръка, излиза на картата и показва 

Америка.
– Чудесно, а сега ще ми кажете кой е открил Америка.
Блондинките казват в хор:
– Марийка.

лушател звъни в радио:


