
29 юни - 5 юли 2015 г., година (XI), 26 /506/

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

На 18 и 19 юли 2015 година (събота и неделя) под патронажа на Кмета 
на община Сатовча д-р Арбен Мименов ще се проведе за XI-ти път Тра-
диционният Ваклиновски събор посветен на тютюнопроизводителите от 
община Сатовча. Този събор се утвърди като един от най-посещаваните, 
който дава поле за изява, както на млади таланти, така и на утвърдени и 
признати самодейни и професионални изпълнители и състави на българ-
ската фолклорна песен.
Особен интерес предизвикват и спортните състезания през неделния 

ден – борбата свободен стил за мъже и жени, а също така и канадската 
борба.
Чрез магията и красотата на българската песен и танци целим да по-

кажем значимостта на българското фолклорно наследство и да възстано-
вим старата българска традиция – хората да се събират и веселят заедно. 
Надяваме се, че ще имаме удоволствието да Ви посрещнем като 

наши гости по време на събор Ваклиново – 2015 година.
ОЧАКВАМЕ ВИ!!!   

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ДЕН НА ЧЕШМАТА И
СЕМЕЙСТВОТО В ОБЩИНА САТОВЧА

Инициативният комитет по организиране и провеждане на Събор 
Ваклиново - 2015 година уведомява всички заинтересовани лица, 
които желаят да участват с  ресторанти и дискотеки в дните на събора, 
че търгът за отдаване под наем на местата за разполагане на същите 
ще се проведе на 06.07.2015г. /понеделник/ от 16.00 часа в залата 
на Общински съвет – Сатовча.                  

ОБЯВА

Дойде и 15 юни –последният учебен 
ден за учениците от 5 до 8 клас. Тър-
жествено бяха изпратени учениците от 8 
клас. Балът на осмокласниците се състоя 
на 15 юни. Нагласени с нови тоалети, с 
усмивки на лицата и с много надежда 
към утрешния ден  малките абитуриенти 
се събраха в заведението на х-л „Зенит“. 
В присъствието на класните им ръково-
дители г-жа Лиляна Камбова и г-жа Нели 
Бурова  те се веселиха, играха и забавля-

ваха. С много настроение, танци и забав-
ни игри ще се запомни този бал.

 Дипломите на VІІІ клас бяха тържест-
вено връчени на 16 юни от директора на 
училището – г-н Милко Сиркьов, г-жа 
Цветана Янева  – помощник директор и 
класни ръководители. Педагогическото 
ръководство пожелава безгрижна лят-
на ваканция, много емоции, много пъ-
тешествия и много добри приятели на 
всички осмокласници.

и посследниият уучебен ваха С много настробб СС

СЪОБЩЕНИЕ
Инициативният комитет по организиране и провеждане на Събор Вак-

линово - 2015 год. ОБЯВЯВА свободните места за разполагане на сергии.
Цената на 1 (един) терен с размери 5х5 или 25 кв.м за Блок А, ред 1; 

Блок Б, ред 1 и Блок 3 е 40.00 лв., а за всички останали терени е 30.00 лв.
 Отделно се заплаща входна такса:
- за лек автомобил  – 5.00 лв.
- за микробус        – 10.00 лв.
Запазването на терени за сергии става след заплащане на цялата 

сума чрез пощенски запис на адрес:
Село Кочан, п.к 2955
Ул. „Димитър Благоев” № 1
Област Благоевград
Получател: Кметство село Кочан
за Иво Тюфекчиев
Телефон за връзка: 0879 / 121849

За четвърта поредна година предстои отбелязването на Деня на чешмата и семейството в 
община Сатовча. В предвид на това, че на територията на общината има изградени и функ-
циониращи над 900 чешми и обособени кътове за почивка към тях, както и съществуваща 
традиция в летния период да се организират срещи на чист въздух и студена вода от близки 
и приятели, с решение на ОбС – Сатовча се определи първата събота от месец юли – тази 
година е четвърти (4-ти) юли, за Ден на чешмата и семейството. Мотивът да бъде опреде-
лен такъв ден е основно за запазване на добрата традиция, на добрите взаимоотношения 
и сбирките, които сплотяват хората и семействата, създаване на повече предпоставки за 
докосване до красивата природа на общината ни и до създаване на трайни взаимоотно-
шения – човек, природа и околна 
среда.  Със своя брошурка за де-
нят на чешмата и семейството об-
щинското ръководство приканва 
всички жители и гости на общи-
ната да отбележат празника, да се 
порадват на красивите кътчета на 
общината, да бъдат заедно с близ-
ки и приятели, за да се продължи 
традицията, за да я има и в утреш-
ния ден, за да я оставим с добро и 
на децата, и на внуците си.



бождаването на Беларус от фашистка окупация. 
4 Юли 2015, Събота
Национален празник на САЩ
Националният празник на САЩ е Денят на независимост-

та. На 4 юли 1776 г. във Филаделфия се провежда конгрес 
с участието на тринайсет колонии, на него е подписана 
американската Декларация за независимост, подготвена от 
Томас Джеферсън. Оттогава денят се отбелязва като Ден на 
независимостта на САЩ и национален празник на страната. 
Отбелязва се и годишнина от даряването от народа на Франция на народа на САЩ на 
„Статуята на свободата“ (висока 92 м, с тегло 255 т, създадена от скулптура Фредерик 
Огюст Бартолди и инженера Густав Айфел) на тази дата но през 1884 г. Съединените аме-
рикански щати се състоят от три несвързани помежду си части. Основната континентална 
част е с площ 7 825.2 хил. кв. км. На север граничи с Канада, на юг с Мексико, има брегова 
линия с Тихия океан, Атлантическия океан и Мексиканския залив. Населението е 281 ми-
лиона жители. От 1990 г. до 2000 г. е нараснало с 33 милиона души. Столицата на САЩ е 
Вашингтон. Административно страната е разделена на 50 щата и 1 столичен федерален 
окръг. Начело на федеративната република стои президент, избиран за 4 години, като той 
има право само на 2 мандата. Основният документ е действащата от 1787 г. Конституция. 
Законодателната власт в САЩ е в ръцете на конгреса, съставен от две палати - Сенат и 
Палата на представителите. САЩ е водеща в света държава с високи темпове на икономи-
ческо развитие. Трудоспособното население е 130 млн. души. Държавата създава 20% от 
световната промишлена продукция, осъществява 15% от международната търговия, водач 
е в разработването и усвояването на най-нови технологии. Заема първите места в света по 
добив на нефт, въглища, природен газ, злато, уран и по производство на електроенергия, 
стомана, чугун, мед, алуминий, олово и др. Основна роля в икономиката на промишле-
ността - металургия, машиностроене, приборостроене, електронна и електротехническа, 
нефтена, газова, химическа, автомобилна, самолетостроене, авиокосмическа и др. САЩ 
е най-големият износител на селскостопанска продукция (57 милиарда щ. д.) - над 15 
% от световния продоволствен пазар. Основно се изнася зърно, месни продукти, памук, 
тютюн, плодове, зеленчуци и др. Туризмът е силно развит. Годишно страната се посещава 
от около 36 млн. туристи (без Хавай), носещи приходи 55 милиарда долара.

5 Юли 2015, Неделя
Професионален празник на служителите на МВР
Обявен с Решение 79 на Министерския съвет от 28 февруари 

1992 г. На тази дата през 1879 г. княз Александър I издава Указ 
1 (обнародван в „Държавен вестник“, бр. 1 от 28 юли 1879 
г.), с който назначава първото правителство на Княжество 
България (5 юли-24 ноември 1879 г.) с министър-председател, 
министър на вътрешните дела и управляващ Министерството 
на народното просвещение Тодор Бурмов. Министерството на 
вътрешните работи е създадено с Указ 23 от 17 юли 1879 г. на 
основание чл. 161 от Търновската конституция като Минис-
терството на вътрешните дела.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ
НОВО: BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ” 

Краен срок: 31 август 2015 г., 23:59 ч. 
Набирането на проекти по програма „Активни“ с цел повишаване на заетостта при мла-

дежите от 15 до 29 години извън системата на образованието и пазара на труда започна. 
Целта на процедурата е: Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29- го-

дишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. 
не са регистрирани като безработни лица в АЗ. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 26 

000 000 лв. 
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, като изготве-

ният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: 
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева
Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.
Кандидат може да бъде някое от изброените лица: 
- неправителствена организация;
- организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
- център за информация и професионално ориентиране;
- център за професионално обучение;
- социален партньор (национално представителна организация на работниците и слу-

жителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда); 
- община или район на община;
- работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 

52 от ЗОС).
Допустими дейности:
1. Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна 

възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включ-
ването им на пазара на труда.

2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.
3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или 

ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетент-
ност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението 
(по заявена готовност от работодател).

4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични 
групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца. 

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

29 Юни 2015, Понеделник
Днес е Петровден
На този ден църквата чества паметта на двамата 

Христови апостоли - Петър и Павел - ревностни раз-
пространители на християнството, изтърпяли много 
страдания и гонения и са наречени „първовърховни 
престолници и вселенски учители“. Петър, беден 
рибар от гр. Витсаида край Генисаретското езеро, 
е един от първите ученици на Христос и един от 
преданите му последователи. Павел, роден в Тарс, 
Киликия, първоначално изповядва юдейската религия и е сред гонителите на 
християните. На път за Дамаск той е ослепен от видение на Господа. Завеждат го 
обратно в града, където след три дни е изцерен по чудо. От яростен противник 
става най-ревностен разпространител на Христовото учение. През 67 г. заедно 
със сподвижника му Петър са разпнати на кръст от император Нерон в Рим.
На Петровден се принася жертвено животно в чест на светеца - обикновено 

се коли „петровско пиле“. Рано сутринта жените носят в черквата колак и ранни 
ябълки - петровки. Осветени от свещеника, те носят здраве. Според народните 
вярвания Свети Петър е ключар на райските порти и главен съдник на човеш-
ките грехове, който определя коя душа е праведна и достойна да влезе в рая. 
Празнуват носещите имена: Павел (означава малък), Павлин, Павлина, Павлета, 
Пейо, Пенка, Пенчо, Петрана, Петранка, Петър (означава - камък, скала), Петьо, 
Пепа, Петя, Пецо, Апостол (означава - пратеник), Камен, Кремена.

30 Юни 2015, Вторник
Годишнина от смъртта на Гунди и Котков
На 30 юни 1971 година на път за Враца, край 

прохода Витиня умират двама от най-добрите и 
обичани бълграски футболисти Георги Аспару-
хов (Гунди) (4 май 1943 - 30 юни 1971) и Никола 
Котков (9 декември 1938 - 30 юни 1971). По това 
време те са съотборници и играят в столичния 
„Левски“, по време на катастрофата Гунди шо-
фира любимата му бежова Alfa Romeo - Giulia 
GT с номер СА 9999. Най-вероятната причина е 
несъобразена скорост, заради която не спира на 
Т-образия разклон на пътя Ботевград-Витиня-София. Колата на Гунди и Котков 
се блъска се в камион с ремарке, движещ се по посока София - ударът е точно 
зад шофьорската врата на ЗИЛ-а, в резервоара. „Алфа Ромео“-то се запалва, а 
Аспарухов и Котков загиват. Има няколко различни версии за катастрофата - 
от техническа неизправност на колата до преднамерено убийство на двамата 
най-известни български футболисти.

1 Юли 2015, Сряда
Джулай Морнинг (July Morning)Камен бряг, местност „Огънчето“ 

и къмпинг „Градина“
„Джулай морнинг фестивал“ организира община Каварна. Бившият вокалист 

на рокгрупа „Юрая Хийп“ Джон Лоутън ще изпее култовата песен „Джулай 
морнинг“. Традиционно на 30 юни срещу 1 юли големи групи хора се събират 
по българското крайбрежие на Черно море, за да посрещнат заедно изгрева на 
слънцето. Така те смятат, че се пречистват пред него. Джулая е уникален за 
България поради естеството на неговото възникване и не се наблюдава в други 
европейски страни. Фестивалът възниква във Варна през 1986 г., а понастоящем 
се празнува най-екзалтирано с участието на Джон Лоутън в най-източният 
бряг - скалите при с. Камен бряг, където Слънцето първо огрява България. 
Традицията  идва от хипи движението в САЩ, но след 90-те години на миналия 
век става много популярна и у нас. Джулай Морнинг (July Morning) идва от 

едноименната песен на Uriah Heep от 1971 г.
2 Юли 2015, Четвъртък
Международен ден на НЛО
През 2001 г. Хактан Акдоган, създател на 

Международния музей на НЛО в Истанбул, 
Турция, публикува предложение за чества-
нето му. Годишнина от инцидента в Розуел, 
САЩ (юни-юли 1947), където е намерено 
катастрофирало НЛО. Инцидентът в Розуел 
е станал през нощта на 4 юли 1947 г. когато 
нещо се разбило в близост до градчето Розуел, 
щата Ню Мексико. Собственикът на ранчо 
„Мак“ открил нещо като летяща чиния, която 
се била разбила в имота му. В нея се намирали 
телата на четирима от пътниците, трима от 

които мъртви. Всички били ниски, със сива кожа, големи глави и огромни черни 
очи. Човекът се обадил в близката военна база, откъдето 
поели контрол над нещата.

3 Юли 2015, Петък
Национален празник на Беларус
Националният празник на Беларус е Денят на незави-

симостта /1944 г./. Отбелязва се Годишнината от осво-

Н О В И Н И
29 юни - 5 юли 2015 г. , брой 26

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:  ЖИВЕЕ ТОЗИ, КОЙТО Е ПОЛЕЗЕН НА МНОЗИ-
НА, ЖИВЕЕ ТОЗИ, КОЙТО Е ПОЛЕЗЕН НА СЕБЕ СИ! – СЕНЕКА   

Toва е едно от писмата, който много ме впечат-
ли, от книгата „Нравствени писма до Луцилий“ 
на Сенека.
Споделям го, защото смятам, че има материал 

за размисъл …  
“ Докога ще просим от боговете разни неща, 

сякаш още не можем сами да се храним?
Докога ще засяваме ниви колкото за голям град?
Докога цял народ ще жъне за нас?
Докога гощавката за една единствена трапеза ще се докарва от множество кораби и от 

не едно море?
Волът се засища с пашата от няколко акра земя; една гора стига за цяло стадо слонове; 

а човек се храни и от морето, и от земята.
Какво излиза?
При нищожното ни тяло, природата ни е дала толкова ненаситен стомах, че надминаваме 

по лакомия най-огромните и най-всеядните животни?
Така ли? – Нищо подобно.
Нищожно е това, което дължим на природата. С малко можем да се разплатим с нея.
Не гладът на стомаха ни струва скъпо, а амбициите ни!
Затова нека поставим в числото на животните, а не на хората тези, които – според думите 

на Салустий – „са роби на стомаха си“; а пък други – дори не и в числото на животните, 
а на мъртъвците.
Живее този, който е полезен на мнозина, живее този, който е полезен на себе си!
А пък онези, дето се спотайват и бездействат – за тях домът е като гроб.
На тях спокойно можеш да им изпишеш името върху мрамора на собствения праг – те 

са изпреварили смъртта. Бъди здрав. “



Въпрос: Моля за информация къде следва да отида, 
когато свършат листата в здравната ми книжка. 
Интересува ме на кой адрес на НЗОК следва да отида 
и да изискам добавяне на листа.
Отговор: При изчерпване на страниците в здравнооси-
гурителната книжка се използва допълнителен лист-
притурка към нея по образец. Здравноосигурените 
лица следва да се обърнат към съответната районна 
здравноосигурителна каса (РЗОК), за да им допълнят 
книжката със съответната притурка. Допълнителният 
лист към здравноосигурителната книжка (притурката) 
се предоставя чрез РЗОК, където е направен послед-
ният избор на общопрактикуващ лекар. Ако сте от 
София - ще Ви предоставят документа в СЗОК - ул. 
„“Енос“ 12-14. Адресите и телефоните на районните 
здравноосигурителни каси  са публикувани на сайта 
в меню „Контакти“.

Въпрос: Интересува ме каква е процедурата за полу-
чаване на направление от НЗОК за изследване с ЯМР. 
Кои лекари могат да дават такива направления? Ще 
Ви бъда благодарна да ми дадете насоки.
Отговор:  НЗОК заплаща за извършено изследване с яд-
рено-магнитен резонанс (ЯМР). Високоспециализираното 
медицинско изследване ЯМР се извършва от специалист по 
образна диагностика на основание на издадено „Направ-
ление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК 
№4) от лекар специалист от извънболничната помощ, 
след преценка на директора на районната здравноосигу-
рителна каса (РЗОК), основана на писмена молба до него 
и аргументирана необходимост от извършването на това 
изследване. Пациентът няма ангажимент по отношение 
на попълването и изпращането на документите до дирек-
тора на РЗОК. След завеждане на молбата и разглеждане 
на документите, се издава евентуално одобрение, което 
лекарят специалист получава. Той има задължението да 
Ви уведоми и тогава да издаде направление за ЯМР.

Въпрос: Днес смених личния си лекар. На въпроса ми 
кога трябва да си направя годишния профилактичен 
преглед, обаче, ми казаха, че нямам право на такъв. 
Обясниха ми, че след 30-тата си година вече ще имам 
право, а профилактични прегледи до 30-годишна въз-
раст е имало, но до миналата година. Доколкото съм 
наясно, това не е така. На 25 г. съм и знам, че имам 
право на годишен профилактичен преглед, покрит от 
НЗОК. Бих искала да знам как да процедирам в този 
случай. И също така искам да знам дали мога да сме-
ня два пъти личния си лекар в рамките на месец юни. 
Благодаря предварително за отделеното време!
Отговор:  До края на м. юни може да смените Вашия личен 
лекар. Формулярът за смяна (т.нар. регистрационна форма 
за постоянен избор) може да се разпечата от интернет 
страницата на НЗОК,  поместен е в секция „Вие питате”. 
Профилактичният преглед включва анамнеза и пълен 
обективен статус. След като сте над 18-годишна възраст, 
Вие имате право на профилактичен преглед през съответ-
ната календарна година, като в неговия обем са включени: 
изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психи-
чен статус, изследване острота на зрение, измерване на 
артериално налягане, електрокардиограма, изследване на 
урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни 
тела, уробилиноген/билирубин, рН, определяне на кръвна 
захар в лаборатория при наличие на рискови фактори. 
Останалите изследвания, включени в обема на профилак-
тичния преглед са в зависимост от възрастовата група, в 
която попадате. На жени от 30- до 45-годишна възраст в 
обема на профилактичния преглед е включено медико-
диагностично изследване ПКК (пълна кръвна картина) 
– веднъж на пет години;  мануално изследване на млечни 
жлези – ежегодно;   от 46- до 65-годишна възраст – ПКК 
– веднъж на пет години; над 50-годишна възраст – изслед-
ване холестерол и триглицериди – един път на пет години; 
мамография на млечни жлези се полага на жените от 75- 
до 69-годишна възраст – веднъж на 2 години, а за тези 
над 65-годишна възраст – ПКК - ежегодно, холестерол и 
триглицериди – един път на 5 години.

До 25 юни
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.
• Подаване на декларации образец № 1 от работода-

телите, осигурителите и техните клонове и поделе-
ния, с данните за месец май 2015г. 

• Подаване на декларация образец № 1 от самооси-
гуряващите се лица, с данните за месец май 2015г. 
за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната 
трудова дейност и по желание се осигурява за инва-
лидност поради общо заболяване, старост и смърт и 
за общо заболяване и майчинство.

• Подаване на декларация образец № 1 от самооси-
гуряващите се лица с данните за месец май 2015г.

• Подаване на декларация образец № 1 с код за вид 
осигурен 22,от самоосигуряващите се лица, които 
са пожелали да подадат еднократно декларацията, 
в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” 
за инвалидност поради общо заболяване, за старост 
и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 
април 2015г. и месец май 2015г. е първия пълен ка-
лендарен месец в осигуряване.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
29 юни - 5 юли 2015 г. , брой 26

БРЮКСЕЛ ПИШЕ НОВ СПИСЪК ЗА 
БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ  

Европейската комисия ще изготви нов списък от за-
разни болести по животните, борбата с които ще бъде 
уредена от току-що договорени между Европейския 
парламент и страните членки правила за превенция 
и лечение. При риск от епидемия включените в него 
заболявания ще подлежат на помощ, включително 
финансова от бюджета на ЕС, а Европейската комисия 
ще получи правомощие да предприема спешни мерки.
Списъкът е част от политическо споразумение между 

европейските институции, одобрено от земеделската 
комисия на Европейския парламент днес. То ще замени 
39 европейски директиви и регулации, свързани със 
здравето на животните, действащи в момента.
Целта на новото законодателство, което беше пред-

ложено през 2013 г., е да фиксира правилата за превен-
ция и контрол на заболяванията, които могат да бъдат 
пренесени към други животни или хората.
Регулацията за превенция и контрол на заразните 

болести разписва задълженията на животновъдите, 
собствениците на домашни любимци, търговците, меди-
ците и други професионалисти по веригата за опазване 
на здравето на животните. Около 25 милиона души, 
занимаващи се професионално с животновъдство в ЕС, 
ще бъдат засегнати от нея.
След влизането й в сила всеки стопанин ще бъде 

задължен да се грижи за здравето на животните, като 
избягва да им причинява стрес, болка и страдание. Ще 
се затегне контролът върху използването на антибио-
тици, особено за превенция, което ще бъде забранено. 
Така Брюксел се надява да намали резистентността на 
организмите срещу предаваните чрез бактерии болести 
и да удължи живота на антибиотиците за ветеринарна 
и хуманна употреба. Ветеринарните власти в страните 
членки ще бъдат задължени да събират данни за пред-
писването и използването на антибиотици в стопанства-
та, които ще се публикуват от Европейската комисия. 
Фермерите и ветеринарите ще водят строга докумен-
тация за употребата им. На ветеринарните лекари ще 
бъде вменено да разясняват на стопаните рисковете 
от използването на медикаменти за животните върху 
човешкото здраве, както ѝ  по-специално устойчивостта 
към антимикробиотични препарати.
Професионалните развъдници на домашни животни 

ще бъдат регистрирани като мярка за ограничаване раз-
пространението на заразни заболявания. Европейската 
комисия ще прецени дали да не ги обеди в европейски 
електронен регистър, за да подобри контрола върху 
тяхната дейност.
Шведската евродепутатка Марит Паулсен, която води 

преговорите по новото законодателство от името на 
Европейския парламент, заяви, че неговото основно дос-
тойнство е, че за първи път прави връзка между здравето 
на животните и хората и общественото здравеопазване. 
По този начин ще се улесни борбата с устойчивостта на 
лечение с антибиотици у хората, която те развиват чрез 
третирано с такива препарати месо.
Предстои споразумението да бъде одобрено оконча-

телно от ЕП и от Съвета през есента.

   ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОТПУСКА 135 ХИЛ. ЛЕВА 
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ 

ДФ „Земеделие” отпуска 135 хиляди лева по схемата 
„Помощ за участие в изложения” за 2015 г., реши Упра-
вителният съвет на Фонда на последното си заседание.
Средствата ще бъдат разпределени между четири 

организации. Асоциацията на коневъдите в България 
ще получи 50 000 лева, Асоциацията за развъждане на 
Черношарена порода в България – 40 000 лева, Българ-
ската асоциация на малинопроизводителите – 15 000 
лева и Националният съюз на градинарите в България 
– 30 000 лева.
Фондът ще финансира до 100% от разходите на чети-

рите организации за участие в изложения. Допустими за 
подпомагане по схемата са таксите за участие, пътните 
разходи, разходите за публикации, както и наемът на 
изложбени помещения и щандове и разходите за тяхното 
монтиране и демонтиране.
Крайният срок за подпомагане е 31 декември 2015 г.

 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

(ЗАЛИЧАВАНЕ) ДЕЙНОСТТА НА ОСИГУРИТЕЛ (ЧЛ.5, АЛ.10 
ОТ КСО И ЧЛ.5 ОТ ИНСТРУКЦИЯ № 5/30.06.2005Г.

НА УПРАВИТЕЛЯ НА НОИ)
Как се получава този документ:
I. Осигурителят подава лично заявление-декларация 

по образец, на основание чл.5, ал.10 от КСО и чл.5 от 
Инструкция № 5 или чрез упълномощен представител 
с нотариално заверено пълномощно;

II. Когато в заявлението-декларация осигурителят 
е посочил ЕИК, от лицето не се изисква доказване на 
обстоятелствата, вписани в ТР (Търговски регистър) 
и предоставяне на актове, обявени в същия, а именно:

• съдебно решение за първоначална регистрация или 
удостоверение от Агенцията по вписванията;

• уведомление от ТД на НАП на основание чл.77, 
ал.1 от ДОПК;

• вписан ликвидатор в Търговския регистър за търгов-
ските дружества, кооперациите и юридическите лица 
с нестопанска цел;

• наличие на прекратени трудови договори на работ-
ници и служители;
Задължително се извършва:
• пълна финансова ревизия по разходите на ДОО – от 

контролните органи на НОИ
• предаване на документи, удостоверяващи осигури-

телен стаж и доход. Приемат се само документи, обра-
ботени съобразно посочените изисквания в раздел ІІ от 
Инструкция № 5/30.06.2005г. на Управителя на НОИ. 
Служители от отдел ООА/сектор ОА в ТП извършват 
предварителни консултации по начина на обработка на 
документите, както следва:

1. Разплащателни ведомости.
Техническата обработка на делата се състои в:
a/ подреждане на документите по вид и хронология 

/при отварянето на делото месеците са в последовател-
ност от 01 към 12/
б/ номериране - Делата се номерират в горния десен 

ъгъл на листа така, че да не се засяга текста. Отделен 
номер получава всеки лист, върху който има текст на 
лицевата или на обратната страна, независимо дали 
този текст е цялостен или частичен. Не се номерират 
празните листове, листовете разделители и обвивките 
на делата. Листовете от всякакъв формат, пришити от 
единия край, независимо от сгъването им се номери-
рат като един лист. Сгънати и пришити през средата, 
листове се номерират като два листа;
в/ оформяне на заглавна страница - При оформяне 

на заглавната страница на делото се посочват:
•  пълното наименование на осигурителя, а в скоби - 

съкратеното, ако има такова, и БУЛСТАТ;
•  заглавието на делото според вида на документите 

в него;
•  началните и крайните дати на документите в делото.
При промени в наименованието на осигурителя, 

първо се посочва наименованието, което е имал към 
момента на съставяне на документите. В хронологи-
чен ред се изброяват промените в наименованието и 
БУЛСТАТ с означаване на началната и крайната дата 
на всяка промяна.

• поставяне на заверителен надпис (В края на всяко 
дело се поставя заверителен надпис, в който се вписва 
броя на листовете на делото (с цифри и думи), отбе-
лязват се характерните особености на документите.)

• Заверителният надпис на книговезки подвързаните 
документи се прави на вътрешната страна на корицата.

• Заверителният надпис се подписва от съставителя, 
като се посочват длъжността му и датата на съставяне.

• почистване от метални крепители.
2. Заповеди, свързани с трудовата дейност.
Трудови договори (заповеди за назначаване), до-

пълнителни споразумения, ползване неплатен отпуск 
над 1 месец и заповеди за прекратяване на трудовите 
правоотношения подредени по азбучен ред.
След оформянето на делата се съставя опис.
Образци на заглавна страница на дело, опис и заве-

рителен надпис може да се изтеглят от сайта на НОИ 
(формуляри) или да се получи на място във всяко тери-
ториално поделение или обединен осигурителен архив.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   ЮНИ 2015г.

Помощта по тази мярка ще се 
предоставя на млади земеделски 
производители на възраст под 40 
години към момента на подаване 
на заявлението.
Допустими разходи:
• Закупуване на движими дъл-

готрайни материални активи;
• Закупуване, строителство, 

модернизиране на недвижими 
дълготрайни материални активи;

• Закупуване на селскостопан-
ски животни;

• Закупуване на земя за земе-
делска дейност;

• Създаване и/или презасаж-
дане, и/или възстановяване на 
трайни насаждения, десертни 
лозя, медоносни дървесни ви-
дове за производство на мед и 
бързорастящи храсти и дървесни 
видове за производство на био-
енергия;
Критерии за допустимост:
Бенефициенти са земеделски 

производители – физически лица 
и еднолични търговци, които 
отговарят на следните критерии 
за допустимост:

• да са регистрирани като земе-
делски производители;

• икономическият размер на 
стопанството да е в границите 
между 8 000 и 16 000 СПО )

• да са на възраст от 18 до 40 
години (без да са ги навършили) 
към датата на подаване на мол-
бата за подпомагане;

• да имат съответните профе-
сионални умения и познания в 
областта на селското стопанство

• в рамките на 18 месеца пре-
ди датата на кандидатстване по 
мярката те са регистрирани за 
първи път като земеделски про-
изводители;

• в рамките на 18 месеца преди 
датата на кандидатстване по мяр-
ката те са подавали заявление за 
единно плащане на площ и/или 
за плащане за необлагодетел-
стван район;

• в рамките на 18 месеца пре-
ди  датата  на  кандидатстване 
по мярката те са започнали да 
отглеждат животни в собствен/
нает  животновъден  обект  и /
или да стопанисват земя с цел 

производството на земеделска и 
животинска продукция;

• в рамките на 18 месеца пре-
ди  датата  на  кандидатстване 
по мярката те са започнали да 
се осигуряват като земеделски 
производители.
Сума и размер на помощта
Общият размер на помощта не 

може да надвишава 25 000 евро 
на бенефициент.
Изплащането на помощта ста-

ва на два пъти под формата на 
единична премия:
Първо плащане – изплащат се 

до 12 500 евро след одобрение 
на молбата за подкрепа;
Второ плащане – изплаща се до 

12 500 евро само при коректно 
изпълнение на всички заложени 
в бизнес плана дейности, инвес-
тиции и цели.
Младият земеделски произ-

водител трябва да докаже на-
правените от него инвестиции 
в размер от минимум 5000 евро 
за всяка отчетна година за дей-
ности специфични за неговото 
стопанство.

МЯРКА 6.1. СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ



САЛАТА ОТ КОПРИВА, МОРКОВ
И КРАСТАВИЦА 

Продукти: - 1/2 кг коприва , - 1 
морков, - 1 краставица, - 2 стръка 
пресен лук, - 30 г тъмни стафиди, 
- 1 кофичка кисело мляко, - 1 връзка 
копър, - 1 стрък чесън, - 100 г сирене 
Фета, - 15 г орехи, - бадеми, - сол, - 1 
с.л. зехтин, - 1 с.л. лимонов сок 
 Приготвяне: Копривата (1/2 кг) се почиства от дръжките 
и се попарва в подсолена вряща вода, след което се 
отцежда и нарязва на ситно. Добавят се настърганите 
морков и краставица, стафидите (30 г), нарязаният на 
ситно пресен лук (2 стръка). Всичко това се овкусява 
със сол, зехтин и лимонов сок и се разбърква. 
Сиренето (100 г) се намачква с вилица. Към него се 

добавят счуканите орехови ядки (15 г), ситно нарязаните 
чесън (1 стрък) и копър (1 връзка) и киселото мляко (1 
кофичка). Сместа се разбърква добре. 
В салатена чиния се оформя гнездо от копривената 

смес. Средата му се запълва с млечната смес, която 
се украсява с цели бадеми. 

ВАРИЦЕЛА
Какви са признаците за варицела?
Първият признак на варицелата са няколко харак-

терни пъпчици по тялото, лицето и окосмената част 
на главата. Те са изпъкнали над нивото на кожата и 
при някои от тях се появяват мехурчета с жълтеника-
ва течност. Основата на пъпката и кожата около нея 
са зачервени. След няколко часа мехурчето се пука и 
на негово място се образува коричка. Когато поставя 
диагнозата, лекарят търси между засъхналите пъпки 
нови, които все още имат мехурче. Пъпките излизат в 

продължение на 3-4 дни.
В деня преди изли-

зането на пъпките по-
голямото дете или въз-
растният човек може да 
се чувства зле и да има 
главоболие, но малкото 
дете няма такива оплак-
вания. В началото тем-
пературата обикновено 
е почти нормална, но 

през следващите 1-2 дни може да се повиши. Някои 
деца не се чувстват неразположени и температурата 
им не се покачва повече от 38.5 градуса. Други са дос-
та зле и имат висока температура. Пъпките обикнове-
но причиняват сърбеж.
Какви са симптомите на варицелата?
Ако детето ви има обрив, температура или се чув-

ства неразположено, трябва да извикате лекар, за да 
постави диагноза (Варицелата може да се сбърка с 
други заболявания).
Не махайте коричките. Единственото често среща-

но усложнение са абцесите, които се причиняват от 
инфектиране на пъпките при разчесване. Измивайте 
ръцете на детето 3 пъти дневно със сапун и режете 
ноктите му. Ако то не се противи, можете да му слага-
те тънки бели памучни ръкавички за спане, което ще 
предотврати усложненията, причинени от чесането по 
време на сън.
Варицелата обикновено се развива между единай-

сетия и деветнайсетия ден, след като детето е било в 
контакт с болен. Общото правило е детето да се пу-
ска да играе навън и да ходи на училище, 1 седмица 
след като болестта е започнала, или 2 дни, след като 
пъпките са престанали да излизат. Сухите корички 
не са заразни и не би трябвало да са причина дете-
то да се държи под карантина. Някои училища обаче 
настояват да не посещават занятия, докато не паднат 
всички корички. 

ВИСОКО КРЪВНО - БИЛКОВИ РЕЦЕПТИ  
1. Рецепта – глог, шипка, чубрица
Вземат се по 2 с.л. глог, шипка и чубрица. Заливат се 

с 350 мл. вода. Сместа се оставя на огъня да ври 1 мин. 
Прецежда се и се пие 3 пъти на ден по равни части.

2. Рецепта – здравец
Взема се по ч листче здравец 3 пъти дневно преди 

ядене. Следи се какъв е ефектът и се преустановява 
лечението.

3. Рецепта – кало-
фер

3 пъти на ден се из-
яжда по 1 малко лис-
тенце калофер. Следи 
се какъв е ефектът и 
се преустановява ле-
чението.

4. Рецепта – черно-
плодна офика

3 пъти на ден се пие 
по 50 мл. сок от черно-
плодна офика (калина, 
самодивско дърво) в 
продължение на един 
или два месеца.

5. Рецепта – синапено семе
1 път на ден се взема на обяд по половин ч.л. счу-

кано синапено семе (хардал). Лечението продължава 
10 дни.

6. Рецепта – прясно мляко и лимонов сок
В ½ л. прясно мляко се слага сокът на два лимона. 

Разделя се на 3 части и се пие сутрин, на обяд и вечер. 
Пие се суруватката, а гъстият остатък се изяжда.

7. Рецепта – черница
5-6 листа от черница се заливат с 1 ч.ч. вряла вода. 

Ври 2 мин. Прецежда се. Отварата се пие 3 пъти на 
ден.

8. Рецепта – чесън и орехи
Счукват се и се смесват 3 скилидки чесън и ядките 

на два ореха. Изяждат се сутрин преди закуска. След 
2-3 дни да се провери резултатът и ако е необходимо 
лечението продължава.
ВНИМАНИЕ! Да се следи да не спадне рязко 

кръвното налягане.
9. Рецепта – чесън
12 глави чесън се обелват, чукват се и се поставят в 

1 л. гроздова ракия. Престояват 40 дни на слънце. От 
настойката се взема по 1 с.л. 3 пътни дневно преди 
ядене. Курсът на лечение не се повтаря.

10. Рецепта – мед, лимони, индрише, праскови
½ кг. мед се смесва с 3 лимона, 20 листенца от ин-

дрише и 20 семки от праскови. Взема се сместа по 1 
с.л. 3 пъти дневно половин час преди ядене. 

ЕФИКАСНА БОРБА
СРЕЩУ КОЛОРАДСКИ БРЪМБАР

Колорадски бръмбар е най-опасният вредител по 
картофите. Разпознава се дори от начинаещи гради-
нари. Неприятелят се среща навсякъде по света и се 
храни с листата на 
картофите, дома-
тите, патладжани-
те и някои плевел-
ни растения.
Възрастното на-

секомо презимува 
в почвата и със за-
топляне на времето 
започва да се храни 
първо с плевелите, 
а после - с култур-
ните растения.
Първоначално ларвите се хранят около място-

то на излюпване, като изгризват долния епидермис 
на паренхима. След това нападат връхните листа, а 
по-късно унищожават всички листа на нападнатото 
растение. При силно нападение неприятелят може 
напълно да обезлисти посева.
Каква да е борбата:
На малки площи бръмбарите се събират ръчно.
Химичната борба е най-ефективна срещу ларвите, 

които са достигнали трета възраст.
Има много регистрирани продукти за растителна 

защита срещу този неприятел. Той обаче бързо при-
добива резистентност, затова е важно често да се ре-
дуват. Подходящите инсектициди са: актара 25 ВГ 
- 6 г/дка, биская 240 ОД - 20 мл/дка, вазтак нов - 10 
мл/дка, децис 2.5 ЕК - 20-30 мл/дка, моспилан 20 СП 
- 6 г/дка, нуреле Д - 50 мл/дка и др.

КОЛТУЧЕНЕТО ПРАВИ ДОМАТИТЕ ПО-ЕДРИ
Колученето се из-

вършва няколко пъти 
през вегетацията и е 
задължителна прак-
тика при отглежда-
нето на доматите.
При високорастя-

щите сортове (инде-
терминантните) кол-
тученето допринася 
за наедряването на 
плодовете и ускоряване на узряването.
Първото премахване на колтуците се извършва, ко-

гато се поставят коловете или се привързват за теле-
ната конструкция.
Общо през вегетацията се извършват от 7 до 9 пре-

махвания на разклоненията.
Колтученето се прави ръчно, като внимателно се 

отстранява разклонението, за да не се повредят оста-
налите клончета и листа.

НЕ Е КЪСНО ДА ЗАСЕЕТЕ ТИКВИЧКИ
Редовна читателка се интересува може ли сега да 

засее тиквички. Отговаряме на нея, както и на остана-
лите градинари, които се интересуват, дали може да го 
направят.
По това време тик-

вичките се отгледат 
като втора култура. Те 
имат къса вегетация, 
но особено подходящи 
са сортовете, които се 
развиват за 55-60 дни.

3 основни стъпки:
Засейте семената в 

гнезда, като разстоянието между тях е 50 см, а това 
между редовете - около 1 м.
Във всяко гнездо поставете по 3-4 семена.
Дълбочината на засяване е около 5 см.
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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.

Черна боровинка - 
Vaccinium myrtillus L.

Описание: Полухраст, висок 10-40 см, със силно 
разклонени тънки ръбести стъбла. Листата са с къси 
дръжки, последователни, светлозелени, яйцевидни, 
назъбени. Цветовете са разположени единично. Пло-
дът е многосеменна, сферична, синкавочерна ягода, с 
приятно кисело-сладък и леко стипчив вкус. Цъфти 
от май до юли. 
Разпространение: Среща се по високите планини 

над 1000 м надморска височина, из иглолистните и 
широколистни гори и пасища заедно с червената и 
синята боровинка. 
Употребяема част: За лечебна цел се събират листа-

та (през юли-август) и плодовете (през юли-септември) 
Лечебно действие: Затягащо, антисептично, проти-

вовъзпалително. 
Приложения:
• затягащо средство при диа-

рии у децата; 
• при гастрити, ентерити и 

колити у възрастни; 
• пресни плодове - перистал-

тика на червата и подобряване 
на храносмилането; 

• плодове - при кокоша слепота; 
• запарка от листата - при хемороиди; 
• при болезнени пристъпи, бъбречни камъни, пода-

гра, ревматизъм;
От сухите плодове се приготвя настойка: 100 гр се 

накисват с 200 г хладка вода в продължение на 8 часа 
(дневна доза).
Запарка се приготвя от 5 гр. нарязани сухи плодо-

ве или 1 супера лъжица листа и 200 г кипяща вода. 
Оставя се да кисне 2 часа. От запарката се приема по 
100 г. 3 пъти на ден преди хранене (при възпаление на 
стомашно-чревния тракт и при диабет)
При диабет вместо вода може да се пие отвара от 3 

супени ръжици сухи плодове в 1 л вода. Ври 15 минути.
Плодовете се използват като витаминозна дрога. 
Като продукт: Черна боровинка - плод                        
Използва се при:  гастрити, затягащо средство 

при диарии у децата, ентерити и колити у възрастни,  
перисталтика на червата и подобряване на храносми-
лането, при кокоша слепота и други.
Начин на употреба - листа: 2 супени лъжици от 

билката се заливат с 500гр. вряла вода и киснат 2 часа.
От сухите плодове се приготвя настойка: 100 гр. се 

накисват с 200 г хладка вода в продължение на 8 часа 
(дневна доза).
Черната боровинка не променя действието на пред-

писваните лекарства. Може да се приема от бременни 
и кърмачки.
Опаковка: 15 гр. изсушени пловоде
Билков чай, добавка към храната. 

Младоженци обсъждат, колко деца да имат. Мъжът:
– Аз искам две!
Жената:
– А аз три!
Мъжът:
– А, не, след второто отивам да ме направят стерилен!
Жената:
– Е, поне се надявам, че ще обичаш третото, като 

собствено!

Учителкaта пита Ивaнчо:
– Иванчо, спрегни глаголa ходя в първо и второ лице 

единствено число.
– Аз ходя, aмиииииии, ти ходиш.
– По-бързо!
– Аз тичaм, ти тичaш.

ладоженци обсъждат, колко деца да имат. Мъ


