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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

С ПОЧЕТНА ГРАМОТА
ЗА ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ
По повод 1-ви ноември – Денят на народни-

те будители с Почетна грамота за принос към 
българската литература бе удостоен поета, 
прозаика и преводача Лъчезар Селяшки.
Тя му бе връчена от председателя на Съ-

юза на българските писатели Боян Ангелов 
по време на тържественото събрание,  пос-
ветено на празника, състояло се на 30 ок-
томври в ДНА, София.

Във връзка с „Проекта” по френски език на тема „Un jardin sans frontière. Que notre 
esprit fl eurisse dans le jardin de l’Europe”, /„Градина без граници. Нека нашият дух цъфти 
в градината на Европа”/, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2, Стратегически парт-
ньорства, под ръководството на г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и 
Координатор на проекта и г-жа Маруся Лозанова – старши учител по английски език се 
проведе тържество, пос-
ветено на Европейския 
ден на езиците.
Гости на тържеството 

бяха г-н Милко Сиркьов 
- Директор на СОУ Са-
товча, учители и учени-
ци.
Водещи бяха Цветели-

на Младенова и Фатме 
Странджева от IX a клас. 
Тържеството бе откри-
то с Европейския химн 
и химна на училището в 
изпълнение на детска во-
кална група.
Всяка година на 26 

септември Съветът на 
Европа и хиляди граж-
дани в Европа и по света празнуват деня на европейските езици, ден, в който се чества 
богатата мозайка от различните езици. Това многообразие допринася за обогатяването на 
езиковото и културното наследство.
На този ден деветокласниците полагат клетвата на училището: упорито и всеотдайно да 

следват светлия път на знанието; да творят с вдъхновение, преследвайки мечтите си; да 
уважават учителите и съучениците си; да ценят тяхното достойнство; да бъдат отговор-
ни и честни; да издигат авторитета на училището; да спазват традициите му; да оставят 
следа в училището.
Ученичката Рени Хаджиева презентира многообразието на Европейските езици. Пос-

ледва викторина, а отговорилите правилно на поставените въпроси, получиха символич-
ни награди.
Проведе се дискусия с учениците и учителите, пътували до Португалия, Италия и Ру-

мъния с учебно-образователна цел. Г-жа Денка Николова, г-жа Лиляна Камбова и уче-
ничката Симона Будева, споделиха своите впечатления и преживявания, и стигнаха до 
извода, че трябва да се учат чужди езици за улеснение на комуникацията. Г-н Милко 
Сиркьов разказа за участието си в Италия и Румъния и разясни важността на Европей-
ските езици.
Тържеството продължи с игри – броене на чужди езици, поздрави, песни и др. Най-ин-

тересната задача за учениците бе да кажат мотото на Клуб „Чужди езици”, на английски 
и френски език:

„SUCCESS DOESN‘T COME TO YOU! YOU HAVE TO GO TO IT!”
„LЕ SUCCES N’A PAS VIENT CHEZ TOI! TU DOIS ALLER CHEZ LUI!”
„УСПЕХЪТ НЯМА ДА ДОЙДЕ ПРИ ТЕБ! ТИ ТРЯБВА ДА ОТИДЕШ ПРИ 

НЕГО!”
Като Координатор на Проекта изказвам благодарности на г-н Милко Сиркьов – Дирек-

тор на СОУ Сатовча и Ръководител на Проекта, на учителите: г-жа Маруся Лозанова, г-жа 
Денка Николова, г-жа Лиляна Камбова, г-жа Фикрие Бакалова, г-жа Аксиния Айролова, 
г-жа Зара Кавракова, г-н Ивайло Селяшки, г-н Суадин Чолак, господин Наум Странджев 
и на всички ученици.
Благодаря Ви!
Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши учител по френски 

език и Координатор на проекта.

От 25 до 31 октомври 2015 г. ученич-
ката Зоя Джилджова от 11 „б“ клас взе 
участие в есенен семинар в град Варна, 
организиран от Фондация „Българска 
памет”.
Фондацията е спонсорирана от д-р 

Милен Врабевски, който се грижи за 
това всички млади хора да бъдат горди 
и съвестни граждани на България. Гос-
подин Врабевски събира деца с българ-
ски корени, наречени още „бесарабски 
българи“ от Молдова, Украйна, Сърбия. 
Семинарите се провеждат в „Гранд Хо-
тел Варна”, като по време на работните 
срещи той кани различни интересни за 
младите хора лектори.
За семинара Зоя споделя:
„На този есенен семинар, госпо-

дин Врабевски беше поканил Искрен 
Кръстев, представител на GEM България. Неговата цел беше да ни мо-
тивира и да ни запознае отблизо с частния бизнес, журналистът Мартин 

Карбовски, който засягаше актуал-
ните проблем в страната ни, като на-
пример бежанците, Ива Дойчинова, 
Маги Гигова и още много преуспели 
хора, които имат на какво да ни нау-
чат. Най-хубавото е, че след семина-
ра ние можем да поддържаме връзка 
с тях, онлайн. Разбира се, имахме и 
много симулативни игри и проекти 
по групи. Стояхме там 6 дни, като 
последният бяхме в Велико Търно-
во. Вечерта д-р М. Врабевски, беше 
платил, за да гледаме светлинното 
шоу на Царевец – „Звук и светлина”, 
а през деня се разходихме из тази ве-
личествена крепост. Нашият ръково-
дител се казваше Атанас Стоев, той 

се грижеше за дисциплината и удобството ни. Освен това, че си прекарах 
страхотно, се запознах с изключително много хора, което е и основната 
цел на семинара. Съветвам всеки, който иска, да пробва, защото след вся-
ко посещение, се развиваш още повече като личност, подобряваш знани-
ята и ценностната си система.
Благодаря на господин Врабевски и неговия екип, че имам възможност 

да бъда част от всичко това, което прави за българските деца и младежи.”



ноември). В Германия от 1922г. се отбелязва като Ден на националния траур в памет на 
загиналите във войните и диктаторските режими и първоначално се чества през петата 
неделя преди Великден, от 1952г. - през третата неделя на месец ноември.
Професионален празник на охранителите
Професионален празник на охранителя и частната охранителна 

дейност. Обявен с Решение 50/4 февруари 2010 г. на Министер-
ски съвет. Отбелязва се в деня на църковния празник св. Мина 
- 11 ноември. Светецът е бил прочут и смел воин, убит в Египет 
за Христовата вяра при император Диоклетиан (284-305 г.).

12 Ноември 2015, Четвъртък
Световен ден на рекордите на Гинес
Отбелязва се от 2005 г. в четвъртък през третата седмица от 

началото на м. ноември в чест на смелчаците, които чупят рекорди, достойни за Книгата 
на рекордите на Гинес и в памет на деня, в който е продаден 100 милионният екземпляр 
и книгата получава титлата на „най-продаваната в света книга, защитена от авторски 
права“ (2003). През този ден хиляди хора по целия свят правят опити 
да установят някакъв рекорд, за да попаднат в поредното издание на 
Книгата на рекордите на Гинес.
Световен ден за борба с пневмонията
От болестта умират най-много деца под 5-годишна възраст 
Отбелязва се от 2009 г. по инициатива на Световната здравна организа-

ция, Глобалната коалиция за борба с детската пневмония и 140 неправи-
телствени организации. Целта е информиране и финансиране в глобален 
план относно болестта, от която умират най-много деца под 5-годишна възраст в света. 
Според статистиката само през 2015 г. повече от 900 000 деца са починали от това пре-
дотвратимо и лечимо заболяване, 3 процента от които са новородени.

13 Ноември 2015, Петък
Международен ден на слепите хора
Отбелязва се от 1946 г. по инициатива на Световната здравна органи-

зация. Годишнина от рождението на френския педагог Валантен Аюи 
/1745-1822/, положил основите на световното обучение на слепите, 
основал в Париж, Франция, първия в света интернат за слепи (1784).

14 Ноември 2015, Събота
Имен ден празнува Филип
На 14 ноември имен ден празнуват всички, които носят името Филип 

(означава обичащ коне) Фильо и Филка.

ФОНДАЦИЯ ДАВА 25 СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА  
Краен срок: 15 ноември 2015 г. 
Фондация UniCredit & Universities дава 25 стипендии за бакалаври и магистри за обу-

чение в чужбина между 3 и 6 месеца. Младежите могат да избират учебно заведение от 
страните, в които оперира УниКредит – Австрия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, 
България, Хърватия, Чешка република, Германия, Унгария, Италия, Полша, Румъния, 
Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Турция и Украйна.
Кандидатите за обучение в друга държава трябва да са поне втора година студенти по 

икономика, финанси, банково дело, мениджмънт или право в някоя от страните, част от 
мрежата на УниКредит. Освен това университетът, в който се обучава кандидата, е необ-
ходимо да има договор за обмен с приемащото учебно заведение.
Стипендиите, предоставяни от Фондация UniCredit & Universities, са за максимум 6 

месеца в периода януари 2016 – март 2017 г. Спечелилите финансиране за обучение в 
чужбина ще получат 700 евро за целия период на пребиваване в друга държава и отделно 
1000 евро за виза, пътни и други разходи.
За стипендия могат да кандидатстват студенти от университети в България, ако инте-

ресите им са в областите икономика, политически и социални науки.

В КРАК С КЛИМАТА - СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ, 1 ОКТОМВРИ - 20 НОЕМВРИ 2015 Г.  

ПРИТЧА:  ДА СЕ ПОКОРИШ, БЕЗ ДА СЕ ПРОМЕНИШ   
Шъ Чънци видял Лао Дзъ и попитал: 
— Чувал съм, че вие сте мъдър човек, учителю, и затова дойдох да се запозная с вас. Дългият път 

не ме спря. Минах през девет планини и девет реки, краката ми се покриха с мазоли, но не се отказах. 
Сега виждам, че вие не сте мъдрец: край мишите дупки има разсипани зрънца ориз; да го хвърляте 
безразборно е немилосърдно. Имате си предостатъчно както суров, така и варен, но вие продължавате 
да го събирате и трупате до безкрайност. 
Лао Дзъ останал безразличен и мълчалив. На другия ден Шъ Чънци отново го срещнал и казал: 
— Вчера ви се надсмях. Защо днес сърцето ми искрено отказва да го стори? 
— Аз самият смятах, че съм се отървал от тези, които ловко жонглират с думите, за да се правят на 

проницателни и мъдри, — отговорил Лао Дзъ. — Ако вчера ме бяхте нарекли вол, и аз бих се нарекъл 
така; ако ме бяхте нарекли магаре, щях да се съглася с вас. Ако един човек срещне някаква същност 
и й даде название, а ти не го приемеш, ще си навлечеш беда от този човек. Аз се покорих не защото 
бях покорен, а защото, покорявайки се, не се измених. 

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

9 Ноември 2015, Понеделник
Ежегоден конкурс за стипендианти на БНБ София, БНБ
Започва подаването на документи за участие в обявения от БНБ ежегоден 

конкурс за стипендианти за 2016 година - продължава до 30 ноември.
Документите се подават на гише „Информация“ в паричния салон на БНБ, от 

8.30 ч. до 15.45 ч. или с препоръчано писмо на адрес: БНБ, пл. „Княз Александър 
т“ 1. Централната банка отпуска две стипендии в размер на 500 лв. месечно за 
студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на степен „магистър“ 
и една стипендия от 700 лв. месечно за докторант. Информация за изискванията 
към кандидатите и техните документи е публикувана на сайта на БНБ. Банката 
осигурява стипендии от 2004 г. и до момента е платила обучението на 26 души.

10 Ноември 2015, Вторник
Световен ден на младежта
Отбелязва се от 1949 г. с решение на на Световната федерация на демо-

кратичната младеж (СФДМ). Годишнина от създаването на СФДМ /1945/ по 
време на Световната конференция на младежта в Лондон, 
Великобритания (29 октомври-10 ноември 1945).
Годишнина от свалянето на Тодор Живков
На 10 ноември 1989 година, часове след като е отворена 

Берлинската стена - 9 ноември, е свикан пленум на Цен-
тралния комитет (ЦК) на Българската комунистическа пар-
тия (БКП). Официалното съобщение за двете решения на 
пленума е, че се „удовлетворява молбата на другаря Тодор 
Живков да бъде освободен като генерален секретар и член 
на Политбюро на ЦК на БКП“ и му се изказва „дълбока бла-
годарност за дългогодишната всеотдайна дейност в служба 
на партията и народа“. Предлага се на Народното събрание да удовлетвори 
неговата молба за освобождаването му като председател на Държавния съвет 
на Народна република България. Другото решение е, че „се избира за генера-
лен секретар на ЦК на БКП другарят Петър Младенов“. Негласната новина 
за свалянето му обикаля цялата страна за минути. Първо се разпространява 
в Софийския Университет, към 17.00 часа пред всички будки за вестници се 
появяват невиждани, огромни опашки от хора, които чакат за да си купят вечер-
ното издание и за да прочетат черно на бяло новината. На 17 ноември 1989 г. 
на сесия на 9-ото Народно събрание Тодор Живков е освободен от длъжността 
председател на Държавния съвет.

11 Ноември 2015, Сряда
Имен ден празнуват всички с името Виктор
На 11 ноември имен ден празнуват всички, които носят 

името: Виктор, Виктория (означава - победител на латински) и 
Минчо, Минка (на този ден се почита паметта на Свети Мина). 
Почита се паметта на Свети Мина
В този ден православната църква почита паметта на мъче-

ници Мина, Виктор и Викентий - от тримата най-популярен 
и най-почитан е Свети Мина, който е известен чудотворец и 
се счита за покровител на семейството. Свети мъченик Мина 
е египтянин (284-305 г.), но изповядвал християнската вяра и 
служил във войската, разположена в Котуанската област, под на-
чалството на военачалника Фирмилиан. По това време властта в Рим се поделяла 
между императорите Диоклетиан и Максимиан. Те издали указ да се предават 
на мъчения и да се убиват всички християни, които не се покланят на идолите. 
Според указа вярващите в Христа навсякъде били принуждавани да извършат 
жертвоприношения. Тогава воина Мина не пожелаел да гледа това почитане на 
идоли, оставил воинското си звание и се оттеглил в пустинните места на Северна 
Африка. Предпочел да живее със зверовете, отколкото с хора, които не познават 
Бога. Свети Мина дълго време се скитал, поучавайки се в Божия Закон, с пост и 
молитва очиствайки душата си и служейки ден и нощ на Единия Истински Бог. 
Бил заловен и жестоко измъчван, когато в тялото му не останала сила, главата му 
била отсечена, а тялото му изгорено. Но щом като огънят изгаснал, вярващите 
дошли и на мястото събрали останалите мощи на светеца - обвили ги с чисти 
кърпи и ги помазали с благовония. Пренесли ги в Александрия, където ги погре-
бали с почести. Впоследствие на това място е била построена и църква в името 
на светия мъченик и по молитвите към светеца в нея станали множество чудеса. 
В околностите на София се намира обрадовският манастир „Св. великомъченик 
Мина“ - на около 7 км североизточно от столицата, нарича се „Обрадовски“ по 
името на бившето село Обрадовци, сега квартал Бенковски. Манастирът някога е 
бил действащ девичи метох, но днес е изключително популярен и посещаван от 
миряните заради иконата, която се съхранява там и която прави чудеса. В дена на 
храмовия празник стотици хора отиват на поклонение в църквата и околностите 
на софийския манастир „Свети Мина“.
Ден в памет на загиналите във войните
Годишнина от Компиенското примирие /1918/, което слага 

край на Първата световна война (1914-1918). Отбелязва се от 
1919 г. като Ден на примирието във Великобритания, САЩ 
и страните от Общността на нациите (бивша Британска 
общност). След Втората световна война (1939 -1945) е пре-
именуван на Ден на ветерана в САЩ. Във Великобритания и в някои страни 
от Общността на нациите - на Ден в памет на загиналите във войните, като 
се отбелязва през втората неделя на м. ноември (най-близката до датата 11 
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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

Краен срок: 20 ноември 2015 г. 
Организатор: Екологично сдружение За 

Земята
Цел: Идеята на състезанието е да напом-

ни на жителите на Благоевградска област, 
че климатичните промени са факт, те вече 
причиняват щети и налагат промени в 
живота ни. Но както ние хората зависим 
от климата, така също и нашите действия 
или бездействия влияят на нашето бъдеще.
Правила за участие: За ученици от 12+ 

(ученици от 5-ти до 12-ти клас) от училища 
в област Благоевград
Ще бъдат отличени най-добрите предло-

жения в следните категории:
1. Снимка с климатично послание
Това може да е автопортрет (селфи), 

снимка с текст (надпис) или фото-разказ с 
поредица от снимки.

2. Рисунка с климатично послание
Това може да е обичайна рисунка или 

колаж, карикатура, комикс (разказ в кар-
тинки).
Снимките и рисунките трябва са свързани 

с местния климат, например да показват: 
- действия, с които хората се приспосо-

бяват към променящия се климат (нови на-
чини за отглеждане на зеленчуци, събиране 
на дъждовна вода и др.), 

- вредни практики (горене на отпадъци, 

замърсяване на водите, незаконна сеч на 
горите), 

- свидетелства за случващите се промени 
в климата (необичайно ранен/късен цъфтеж 
на някои растения, необичайни прояви на 
времето, поява на растения или животни 
нехарактерни за региона и др.)

3. Училище, което най-успешно пести 
енергия, вода или изхвърля по-малко бок-
лук
Приемете предизвикателството за един 

месец да намалите количеството боклук, 
или разходите за ток и вода в училище.
Важно: В помощ на състезателите в 

категория „Училще“ За Земята предлага 
набор от полезни методики и ръководства 
за намаляване на климатичния отпечатък 
в училище. Екипът на За Земята може да 
съдейства за провеждане на първоначал-
ното измерване на отпадъците, енерго- и 
водо-ползването в училище.
Занятията ще се провеждат в периода 

5-20 октомври. 
За въпроси, заявки и записване, моля, 

свържете се с екипа на За Земята.
За конктат:

Тодор Тодоров - координатор проект
телефон: 029431123
мобилен: 0887122801
ел.поща: t.todorov@zazemiata.org

ФОТОКОНКУРС  
National Geographic Photo Contest 2015 
Краен срок: 17 ноември 2015 г. 
Годишният фотоконкурс на National Geographic очаква снимки на фо-

тографи от цял свят. Официалните категории са:  Хора, Места, Природа.
За: Лица, навършили пълнолетие в тяхната юрисдикция на пребиваване, 

които не пребивават в Крим, Куба, Иран, Северна Корея, Судан или Сирия.
Награди: Голямата награда от 10 000 щ.д. и първо място - от 2500 щ.д.



До 14-ти ноември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец октомври. 

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция)  
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец октомври.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
октомври 2013 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за октом-
ври 2013 г.
До 15-ти ноември: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за ноември за корпора-

тивния данък по Закона за корпоративното подоходно 
облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец октомври

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец октомври
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ДО 1 ДЕКЕМВРИ СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ПО 
СХЕМИТЕ ЗА МЛАДИ СТОПАНИ И ЗА ПАМУК   
До 1 декември земеделските стопани, кандидатства-

ли по схемата за Специално плащане за памук, трябва 
да предоставят в съответната областна дирекция на 
фонд „Земеделие“ сключен договор за изкупуване на 
произведената от тях продукция от памук. Изискването 
е записано в разпоредбите на чл. 17, ал. 2 на Наредба 3 
за условията и реда за прилагане на схемите за директ-

ни плащания, напомнят от фонда.
Също до 1 декември кандидати-

те по Схемата за млади земеделски 
стопани (МЗС) е необходимо да 
предоставят в съответната ОД на 
ДФ „Земеделие“ документи за 
придобити професионални умения 
и познания. Съгласно изискването 
на чл. 15, ал. 1 на Наредба 3 млади-
те стопани представят документи 
за завършено средно и/или висше 

образование в областта на селското стопанство или 
ветеринарната медицина, и/или за икономическо 
образование със земеделска насоченост. Придобити 
професионални умения и познания се доказват и с 
удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа 
или свидетелство за получена степен на професионална 
квалификация в областта на селското стопанство.
Фонд „Земеделие“ напомня на младите земеделски 

стопани, че документите, издадени от висши учебни за-
ведения, трябва да бъдат от акредитирани институции. 
Предоставените документи за завършен курс трябва да 
бъдат от центрове за професионални обучения, които 
имат лиценз да провеждат обучения. Допустими са и 
документи за извършено обучение по мярка 111.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СУБСИДИИ ПО 4 СХЕМИ 
ЩЕ ПОЛУЧАТ ЖИВОТНОВЪДИТЕ  

В 4 схеми са разпределени общо 11 742 820 лв., които 
се предоставят на фермерите от сектор „Животновъд-
ство“ по временната извънредна помощ, определена от 
Европейската комисия за преодоляване на последиците 
от кризата на пазара на мляко в ЕС. Те бяха приети на 

заседание на Управител-
ния съвет на Държавен 
фонд „Земеделие“.
За фермерите, отглеж-

дащи крави, помощта 
е на обща стойност 9 
918 375 лв., като те ще 
бъдат подкрепени в две 
схеми. Първата Схема 
„Подпомагане на база 
реализирани и декла-

рирани от изкупвачите и производителите на краве 
мляко доставки и/или директни продажби на мляко 
през квотния период 2014/2015 г.“ е с бюджет от 5 447 
975 лв. Втората схема е за подпомагане на брой млечни 
крави в стопанство, по която се разпределя финансов 
ресурс в размер на 4 470 400 лв..
Стопаните, оглеждащи овце-майки и/или кози-майки, 

ще получат подпомагане по Схема 3 „Подпомагане на 
брой овце-майки и кози-майки в стопанството“, която 
е с бюджет от 1 541 165 лв..
Четвъртата Схема „Подпомагане на брой биволици в 

стопанството“ ще подкрепи фермерите с биволици, за 
които са предвидени средства в размер на 283 280 лв.

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ РАЗПРЕДЕЛЯ ОЩЕ СРЕДСТВА 
ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ОВОШКИТЕ   
Допълнителен финансов ресурс в размер на един 

млн. лв. ще бъде предоставен като помощ за компенси-
ране разходите на земеделски производители, свързани 
с изпълнение на мерки по Националната програма 
за контрол на вредителите в трайните насаждения 
през зимния период. Това решение беше прието на 
заседание на Управителния съвет на Държавен фонд 
„Земеделие“.Средствата се предоставят от остатъчен 
ресурс по приключили схеми от „Субсидии за нефи-
нансовите предприятия“ от бюджета на фонда“.Целта 
на помощта е да се ограничат загубите на фермерите 
от разпространението на вредители по трайни овощни 
насаждения, ягоди и малини. С нея ще се компенсират 
част от разходите им по закупуване на продукти за 
растителна защита и продукти за ускоряване на проце-
сите на гниене на листата. Помощта се предоставя на 
малки и средни предприятия - земеделски стопани на 
овощните култури, ягоди и малини, регистрирани по 
реда на Наредба № 3.Срокът за подаване на заявления 
е от 5 до 20 ноември 2015 г. в териториалните звена на 
Държавен фонд „Земеделие“.

ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА 
ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА 

Българската агенция по безопасност на храните 
започна изпълнението на Държавната профилактична 
програма за задължителните мерки, за профилактика 
и борба срещу болестите по животните, съобщиха от 
агенцията.
Ще бъдат взимани кръвни 

проби за лабораторни изслед-
вания за болестите бруцелоза, 
лептоспироза, заразен епиди-
димит по кочовете, сап и ин-
фекциозна анемия по конете. 
Ще бъдат изследвани близо 
1,2 млн. проби, в това число 
над 1 млн. проби от дребни и едри преживни животни 
и над 15 хиляди проби от свине за заболяването бруце-
лоза. Над 72 хиляди проби от едри преживни животни 
ще бъдат изследвани за лептоспироза, над 12 хиляди за 
заразен епидидимит по кочовете и близо по 4 хиляди 
проби от коне за САП и инфекциозна анемия по конете.

Пробите ще се изпращат на регионален принцип 
в лабораториите от системата на БАБХ в градовете 
Благоевград, София, Сливен, Шумен, Велико Търново, 
Враца, Пловдив, Варна, Хасково, Стара Загора, както и 
в частните лаборатории в София и Сливен. По време на 
изпълнението на ДПП частно практикуващите ветери-
нарни лекари трябва да уведомяват официалните вете-
ринарни лекари за всяка една дейност, като дейностите 
по ДПП трябва да приключат в рамките на един месец.
При планиране на профилактичните мероприятия, 

които ще се извършат срещу заразните болести, са взети 
под внимание епизоотичната обстановка в България и 
съседните страни, епизоотичния статус на животните 
в населените места, както и наличието на обекти с епи-
зоотично значение и връзките им с други такива. При 
предвиждането е анализирана и епизоотологичната, 
епидемиологичната и икономическата значимост на 
отделните заразни болести.
Под внимание са взети и броят на животновъдните 

обекти, стадата и животни в населените места, въве-
дените мерки за биосигурност на животновъдните 
обекти от собствениците и други. ДПП гарантира 
опазването на здравето на животните от заразни 
болести и здравето на хората от зоонози (болести 
предавани от животни на хора).

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Въз основа на какви документи се отпуска пенсия 

за трудова дейност? 
> Към заявлението (обр. УП-1) за отпускане на лична 

пенсия за осигурителен стаж и възраст, инвалидност 
поради общо заболяване, инвалидност поради трудова 
злополука или професионална болест, се представят 
следните документи: 

- за осигурителен стаж; 
- за брутното трудово възнаграждение или доход, 

върху който са внесени осигурителни вноски за 3 
последователни години от последните 15 преди 1 
януари 1997 г.; 

- за брутното трудово възнаграждение или доход, 
върху който са внесени осигурителни вноски за 
осигурителния стаж след 1 януари 1997 г. до датата 
на пенсионирането. Когато за това време или за част 
от него не са представени документи се използват 
данните от регистъра на осигурените лица. 

- за пенсиите за инвалидност – копие на експертно 
решение на ТЕЛК, за което е изтекъл 14-дневния срок 
за обжалване; 

- за пенсиите за осигурителен стаж и възраст – до-
кумент за прекратяване на осигуряването за лицата по 
трудови или служебни правоотношения и морските 
лица – до 31.12.2014 г. 
В кои случаи може да се зачете осигурителен 

стаж със заплащане на осигурителни вноски от 
лицата? 

> Времето на обучение на лицата, завършили ви-
сше или полувисше образование, но за не повече от 
срока на обучение, предвиден по учебния план за 
завършената специалност, се зачита за осигурителен 
стаж, ако лицата внесат за своя сметка осигурителни 
вноски за този период, изчислени върху минималния 
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, 
както и времето на докторантурата, определено в 
нормативен акт за лицата, придобили образователна 
и научна степен “доктор”. 

> Лицата, навършили възрастта за пенсиониране 
по чл. 68, ал. 1 от КСО и на които не им достигат до 
5 години осигурителен стаж за пенсиониране по тези 
условия, могат да внесат за своя сметка осигурителни 
вноски за недостигащия им стаж, изчислени върху 
минималния осигурителен доход за самоосигурява-
щите се лица с размер на вноската за фонд “Пенсии” 
за лицата, родени преди 01.01.1960 г. За 2015 г. осигу-
рителната вноска е 17,8 на сто върху 420 лв., или 74,76 
лв. за един месец осигурителен стаж. 
Кога може да се преизчисли пенсията? 
> Лицата, на които е отпусната пенсия за осигури-

телен стаж и възраст, за инвалидност поради общо 
заболяване и за инвалидност поради трудова злополука 
или професионална болест, могат да поискат преизчис-
ляване на пенсията за придобит осигурителен стаж и 
осигурителен доход след пенсионирането, ако това е 
по-благоприятно за тях. 

> При преизчисляването се взема предвид средно-
месечният осигурителен доход за страната за 12 ка-
лендарни месеца преди месеца на първото отпускане 
на пенсията. За пенсиите, отпуснати до 01.01.2000 г., 
при преизчисляване се взема предвид средномесеч-
ният осигурителен доход за страната за 2007 г. При 
преизчисляване на пенсията осигурителният стаж, 
положен след 31.12.2010 г., не се превръща по реда 
на чл. 104 от КСО. 

> Лицата могат да поискат преизчисляване на пенси-
ята от осигурителния доход за друг тригодишен период 
преди 1 януари 1997 г. в 12-месечен срок от влизане 
в сила на разпореждането за отпускане на пенсията. 
(чл. 70, ал. 14 КСО) 

> Лицата, които имат отпусната пенсия с разпорежда-
не, влязло в сила до 31 декември 2015 г., могат да поис-
кат до 31 декември 2016 г. преизчисляване на пенсията 
от осигурителния доход за друг тригодишен период 
преди 1 януари 1997 г. (§ 52 от ПЗР на ЗИДКСО /2015) 

> Лицата, на които е отпусната пенсия от държавното 
обществено осигуряване с начална дата до 31 декември 
2015 г. и с намален индивидуален коефициент съгласно 
отменената ал. 3 на чл. 127 от КСО, могат да поискат 
преизчисляването ѝ, ако в срок до 31 декември 2016 г. 
изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните 
си партиди в универсален пенсионен фонд във фонд 
“Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по 
чл. 69” на държавното обществено осигуряване. В този 
случай пенсията се преизчислява от първо число на 
месеца, следващ този, през който е направен изборът. 
(§ 51, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКСО /2015) 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2015г.

Въпрос: Ползвам отпуск за бременност и раждане. 
Мога ли да започна работа по граждански договор и 
едновременно с това да получавам полагащото ми се 
парично обезщетение? Ако мога, от кога? През периода 
до 410 календарни дни или за периода за отглеждане 
на дете до 2-годишна възраст?
Отговор: Съгласно чл. 48а и 52а от Кодекса за социално 
осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за 
майчинство (за бременност и раждане и за отглеждане 
на малко дете) имат лицата, които са осигурени за общо 
заболяване и майчинство и имат не по-малко от 12 месеца 
осигурителен стаж като осигурени за този риск. Обезще-
тението за бременност и раждане и за отглеждане на малко 
дете на основание чл. 53 от КСО се изплаща за времето 
на ползване на съответния отпуск.
Осигуряването на лицата, които полагат труд без трудово 
правоотношение (граждански договор), е регламентирано 
в чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО. Съгласно посочените раз-
поредби осигуряването е само за инвалидност поради 
общо заболяване, за старост и за смърт. Тези лица нямат 
нито задължение, нито право да се осигуряват за общо 
заболяване и майчинство.
Ако Вие, като осигурено за общо заболяване и майчинство 
лице, през времето на отпуск за бременност и раждане 
или за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст 
получавате парично обезщетение по чл. 50, ал. 1 от КСО, 
съответно по чл. 53 от КСО, полагането на труд без тру-
дово правоотношение (граждански договор), не е пречка 
за получаване на паричното обезщетение.

Въпрос: Ползвам отпуск за отглеждане на дете до 
2 годишна възраст. Искам да се върна на работа и да 
прехвърля отпуска на майка ми която е пенсионер. Ще 
има ли право тя на парично обезщетение за отглеж-
дане на малко дете?
Отговор: Съгласно чл. 52а от Кодекса за социално осигу-
ряване (КСО) право на парично обезщетение за отглеж-
дане на малко дете имат лицата, които са осигурени за 
общо заболяване и майчинство и имат не по-малко от 12 
месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. 
Ако майка Ви не извършва дейност, за която да е осигуре-
на по КСО за общо заболяване и майчинство, няма право 
на обезщетение от средствата на държавното обществено 
осигуряване. Следва да имате предвид и разпоредбата 
на чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда, съгласно която със 
съгласието на майката отпускът за отглеждане на дете до 
2-годишна възраст се разрешава на бащата или на един 
от родителите на майката или бащата на детето, когато 
работят по трудово правоотношение.
В случай, че майката не ползва отпуск за отглеждане на 
малко дете и не е дала съгласие отпускът да се ползва от 
друго лице, ако са налице и останалите изисквания по 
КСО, тя има право на парично обезщетение по чл. 54 от 
КСО (за 2012 г. месечният размер е 120 лв.). За изплащане 
на обезщетението по чл. 54 от КСО е необходимо майката 
да представи на осигурителя (работодателя) си, а той – в 
съответното териториално поделение на Националния 
осигурителен институт, заявление-декларация по образец 
приложение № 4 към Наредбата за изчисляване и изпла-
щане на паричните обезщетения и помощи от държавното 
обществено осигуряване, окомплектовано с предвидените 
в образеца приложения.



СЛАДКИШ С МАРЦИПАН И СЛИВИ
Продукти: 800гр. сини сливи, 125гр. масло, 100гр. 

марципан, 125гр. захар, 3 яйца, 1с.л. бадемов ликьор 
или няколко капки бадемова есенция, 4с.л. мляко, 
250гр. брашно, 1/2 пак. бакпулвер
 Приготвяне: 

1. Сливите се измиват и почистват от 
костилките. Нарязват се на полумесеци 
и се оставят да се отцеждат.

2. Мекото масло се разбива със захарта до получаването 
на пухкава смес. Към сместа се прибавя марципанът, 
нарязан на малки парчета, и отново се бърка.

3. Едно по едно се добавят яйцата, а после ликьорът 
и млякото.

4. Брашното се смесва с бакпулвера и при постоянно 
бъркане се изсипва при останалите продукти. Като 
резултат се получава гъсто кексово тесто.

5. Тестото се изсипва в предварително намаслена 
и поръсена с брашно тава, а отгоре се нареждат 
парченцата сливи.

6. Сладкишът се пече 60-70мин. в предварително 
загрята фурна (при 180 градуса). След 40 мин. печене е 
добре да се покрие (не плътно) с алуминиево фолио, за 
да не изгори отгоре.

ВЪЗПАЛЕНО  ГЪРЛО  
Какво представлява възпаленото  гърлото?
Възпалението е сигнал, че сте жертва на инфекция - 

вирусна или бактериална, особено по време на грип; че 
с нещо сте раздразнили чувствителната лигавица на ус-
тата - прекалено пикантни, горещи или много студени 
напитки и храни; консумирали сте замърсени продукти 
- неизмити плодове и зеленчуци, или сте използвали за-
мърсени съдове и прибори; имате проблем със зъбите и 
венците; били сте в среда с вредности над нормата - хи-
микали, прах, пушек; викали сте, пели сте, говорили сте 
на висок глас на мач или друго спортно състезание.
Възпалението може да е първият симптом за някои 

детски болести като варицела, скарлатина и морбили; то 
може обаче да е първият сигнал за херпес симплекс (при-
чинител на генитал-
ния херпес, особено 
опасен за бебе, зара-
зено от майката по 
време на раждане), 
остър ставен ревматизъм, мононуклеоза, нефрит.
Какви са симптомите на възпаленото гърлото?
• парене и дращене в гърлото;
• усещане за сухота, която предизвиква кашлица;
• трудно преглъщане на топли течности; пареща и 

щипеща болка, която намалява от пиене на охладени 
течности;

• остра болка при преглъщане, която се разпростира 
към врата и ушите;

• възможно покачване на температурата с изпотяване.
Какви са причините за заболяването?
Причините могат да бъдат вируси - на настинката, гри-

па, херпес-вирус; бактерии - стрептококи; вредности от 
околната среда; неподходящи храни и напитки.
Какви бързи мерки може да вземете у дома?
Прополисът предпазва лигавицата на устата и гърло-

то от инфекции - използвайте готовите таблетки, спре-
йове, екстракти с пчелен клей, или други, предлагани в 
аптеката средства за възпалено гърло. Ако четката ви за 
зъби стара - там се въдят много бактерии. Купете нова, , 
ако ви е невъзможно в момента, накиснете старата в 3% 
кислородна вода, а преди употреба изплакнете обилно 
с вода.
Избягвайте сухата и пикантна - солена, кисела храна, 

горещите напитки; сдъвчете бавно скилидка чесън - уби-
ва микробите.
Пийте бавно течен или разтворим витамин С, а също 

и прясно изцеден лимонов сок с малко мед; овлажнете 
въздуха, ако е много сух; не пушете и не разрешавайте 
да пушат около вас.
Как можем да се предпазим?
Може да започнете със закаляване и укрепване на 

имунитета - ефикасно предпазване от причинителите на 
възпаленото гърло - вируси, бактерии, нездравословна 
околна среда. Поддържане на добра устна хигиена - ре-
довно миене на зъбите и смяна на четката всеки месец 
( билковите пасти и съдържащите прополис намаляват 
риска и от възпаление на гърлото ). Редовни прегледи 
при стоматолог - нелекуваните зъби и венци са предпо-
читано от бактериите място. Подходящо облекло - шал, 
шапка, топли обувки при вятър, студ, мъгла

КАРФИОЛЪТ ЗАСИЛВА МЕТАБОЛИЗМА
Този нискокалоричен зеленчук е беден на въглехи-

драти, затова е и идеална храна за всички онези, които 
искат да отслабнат.
Богат е на влакна, а 

това помага за храносми-
лането, без да предизвик-
ва подуване. Освен това 
карфиолът е добър източ-
ник на Омега-3 кисели-
ните, които увеличават 
имунитета, подобряват 
резистентността на инсу-
лина и излъчването на хормона лептин, който регулира 
телесната маса и подобрява метаболизма.
Есента изобилства от този зеленчук, така че не е про-

блем човек да се подсигури. Необходимо е да откриете 
рецепти за разнообразност и наблюдавайте как кило-
грамите се топят. 

ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ ЦВЕТЯ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ

Растенията трябва да се поставят на закрито защи-
тено място, преди да се внесат в стаята - на остъклена 
тераса или в антрето.
Огледайте добре всяко растение и го почистете от 

изсъхнали листа или прецъфтели цветове. Саксиите и 
сандъчетата почистете старателно с четка и вода.
Растенията трябва да бъдат здрави - прегледайте ги 

за вредители, гъбички или други болести. Ако наме-
рите такива, задължително напръскайте с инсектицид 
или фунгицид.
Светлината е най-важният фактор
Без достатъчно светлина растенията ще растат сла-

би и изтънени и ще бъдат уязвими на много проблеми, 
докато тези, които растат енергично, са винаги по-
здрави и атрактивни на вид.
Количеството светлина, от което растенията се нуж-

даят в домашни условия, зависи от съответния вид, но 
като цяло идеалното място е южен или източен прозо-
рец или близо до такъв.
Избягвайте обаче листата на растенията да се опират 

в рамката на прозореца, която е студена. В по-слън-
чевите дни растенията могат да понесат час или два 
директна слънчева светлина, без това да им се отрази 
отрицателно.
Всички стайни растения се нуждаят от редовно 

поливане
При поливането трябва да се съблюдава основното 

правило - растението се полива дотогава, докато во-
дата започне да изтича през дупките на подложката. 
Излишъкът вода трябва да се изхвърли. Количеството 
нужна вода на растението вода по-опитните градина-
ри определят и по повърхността на почвата в саксията 
или сандъчето.
Температурата
Оптималната днев-

на температура за 
стайните растения ва-
рира между 18 и 23°С, 
а нощната трябва да е 
около 10°С по-ниска.
Добрата циркулация 

на въздуха в помеще-
нието е също от изключително значение. Повечето 
произхождат от влажните тропически гори. Заради 
изкуственото отопление през есента и зимата, тя рязко 
спада. Ниската влажност на въздуха води до по-голяма 
загуба на вода през листата на растенията, което изис-
ква по-обилно поливане.
Сигурен белег за недостатъчната влажност на въз-

духа е покафеняването на листата. Тя може да доведе 
и до друг проблем - много вредители виреят точно в 
топли и сухи условия и са истинска напаст за стайните 
растения.
Избягвайте пръскането на листата с вода - то пови-

шава влажността само моментно, но става предпос-
тавка за развитието на гъбички или бактериална ин-
фекция по листата.
Хранителните вещества
Много важно правило за доброто им развитие е да 

не се прекалява с тяхното торене. В противен случай, 
растенията ще станат едри и сочни, но пък ще привли-
чат повече насекоми, а и ще се налага по-честото им 
пресаждане. През есента и зимата поради забавения 
растеж, наторяването трябва да се сведе до минимум.
Ако сте осигурили необходимите количества свет-

лина, вода и влажност на вашите растения, не би 
следвало да имате проблеми с вредители и болести и 
през този сезон. Все пак е задължително и през есента 
стайните растения да се прегледат старателно и ако е 
необходимо, да се лекуват с подходящ препарат.
Не забравяйте и през този сезон да почиствате 

листата на растенията от прах и нечистотия, която 
разваля добрия им външен вид, затруднява проце-
са на фотосинтезата, поради по-малкото количество 
слънчева светлина, и става идеална среда за на раз-
витието на насекоми. Почистването става с гъба, на-
поена в хладка вода и няколко капки мек сапун за 
измиване на съдове.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Чесън
Allium Sativum

Чесанът е от семейство Лукови. Няма 
друго растение в света, което да лекува 
толкова успешно човечеството от древ-
ността до наши дни.
Чесънът е мощен имуностимулант! Той 

повишава количеството на лимфоцитите, естествените клетки-
убийци (унищожаващи раковите клетки) и стимулира останалите 
компоненти на имунната система. Чесънът стимулира дейността 
на клетките на NK и MACROPHAGES. Тези имунни клетки убиват 
патогени клетки в тялото, каквито са и раковите клетки. Имуности-
мулиращото действие на чесъна е обусловено от съдържащите 
се в него сяро-, селен- и германий – съдържащи съединения.
Чесънът е мощен антиоксидант, благодарение на съдържащите 

се в него сулфидни съединения, които защитават организма от 
действието на свободните радикали.
Чесънът подпомага извеждането от организма на токсичните 

соли на тежките метали – олово, манган, кадмии и др.
Чесънът повишава радиотолерантността (радиоустойчи-

востта) на организма, което го прави незаменим помощник при 
лъчетерапия.
Сулфидите на чесъна “улавят” молекулите на свободните 

радикали и дори отровни и токсични вещества. Серните съедине-
ния не им позволяват да се превърнат в убийствените за човека 
канцерогенни форми.
Чесънът има мощен ефект на детоксикация на организма. 

Именно този ефект на чесъна е в основата на лечебния ефект 
при химиотерапия и лъчетерапия.
Чесънът демонстрира мощен антигъбичен и антибактериален 

ефект, като взаимодейства с определени химически реакции в 
тялото. Серните съединения на чесъна разрушават групите thiol 
(групите на сяра - водород) в ензимите, нужни за репродукцията 
(размножаването) на бактериите.По специфичен начин чесънът 
разрушава днк на тези ензими. Тези ензими са нужни за копи-
рането на бактериалните хромозоми и тяхното разрушаване 
прави бактерията неспособна да се размножава. Така чесънът 
убива бактериите. Това е механизмът на действие на чесъна и 
върху раковите клетки.

- Чесънът съдържа множество серни съединения, които имат 
мощен антивирусен ефект.

- Чесънът има антитромбоцитен ефект, т.е. не позволява да 
се образуват съсиреци в кръвоносните съдове.

- Чесънът има способността да понижи холестерола в кръвния 
серум. Медицински изследвания в Германия са доказали, че 
чесънът може да вдигне нивото на “добрият холестерол” най-
малко с осем процента.

- Чесънът е в състояние да понижава кръвната захар, която го 
прави много полезен диетичен инструмент в третирането на диабет.

- Чесънът има кардиозащитно действие и предотвратява 
развитието на атеросклероза.

- Чесънът въздейства благоприятно на ръста и делението на 
клетките. Това му свойство предизвиква регенерираш и подмла-
дяващ ефект.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Едно дете отива до магазина и пита магазинерът:
– Здравейте , да имате свинска глава? – попитало момчето
– Да, имам! – отвърнал магазинерът…
– А имате ли телешки език ?
– Да, имам! – учудено отговорил магазинерът…
– А случайно да имате рибешки очи –
– Да момче, имам! – погледнал го отново съмнително 

магазинерът…
– Еее ти си бил много грозен бе !

Киркор бил на гости на Гарабед, видял му прасето и казал:
- Гарабед, оти прасето е с дървен крак?
- Абе, Киркор, за две пържоли целото ли да го колим!


