
Община Сатовча организира акция про-
летно Гергьовденско почистване на село 
Сатовча и населените места от общината 
под надслов „За едно по чисто лято”. Тя 
ще се проведе на 30.04.2015г. /четвъртък/. 
Почистването ще обхване районите около 
домовете на гражданите, между жилищ-
ните пространства, детските площадки, 
местата за отдих, входно-изходните пътни 
артерии по населени места и др. Специал-
но внимание ще се обърне на дъждопри-
емните шахти и боядисване на пешеход-
ните пътеки по населени места.
Целта на кампанията е повече добровол-

ци да се включат в почистването на своето 
населено място и да бъдат съпричастни 
към опазването и поддържането му.
На всички, които ще се включат в по-

чистването, ще бъдат раздадени чували и 
ръкавици. Своевременно извозване на съ-
браните отпадъци.
Нека заедно направим общината ни по-

приветлива и по-зелена, като почистим 
пространствата около жилищните си сгра-
ди, къщите си, паркове, градини, детски и 
спортни площадки, обществените места 
и паркинги, дори и около местата, където 
работим. 

27 април - 3 май 2015 г., година (XI), 17 /497/

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

ДА  ИЗЧИСТИМ  ЗАЕДНО  - 
„ЗА  ЕДНО  ПО  ЧИСТО  ЛЯТО” 

ЧЕСТИТ  МЕЖДУНАРОДЕН  ДЕН
НА  ТРУДА  –  1  МАЙ!

Няма друга градина, от която да берете плодовете на живота, 
освен Вашата собствена. Затова не спирайте да се трудите и 
бъдете търпеливи за всичко, което ще посадите. Не променяйте 
целта си, ако за миг сте изгубили правилната посока. За най-
важните неща в живота е необходимо безкрайно търпение и 
постоянство.   

          Д-р Арбен Мименов, Кмет на община Сатовча

Във връзка с „ПРОЕКТА” по френски 
език на тема: “Градина без граници. Нека 
нашият дух цъфти в градината на Европа” 
на Програма „Еразъм+”, Ключова дей-
ност 2, Стратегически партньорства, на 
18.04 и 19.04.2015 г., г-жа Райка Славчева 
– Координатор 
на проекта и 
старши учител 
по френски 
език, органи-
зира екскур-
зия с учебно-
възпитателна 
цел с ученици 
от СОУ „Св.
св.Кирил и 
М е т о д и й ” , 
с.Сатовча.
Нейни по-

мощници бяха: 
г-жа Мару-
ся Лозанова 
– старши учител по английски език, г-н 
Джеват Дунчев – учител по история и ци-
вилизация и езиковият асистент по френ-
ски език в училището – Thomas Baillard.
Целите на екскурзията бяха  свързани с 

дейностите на проекта:
- обогатяване знанията и комуника-

тивните компететности на учениците по 
френски език, биология и здравно образо-
вание, география и икономика,  история и 
цивилизация.  
За шеста година, община Стара Заго-

ра бе домакин на 22-рия Международен 
франкофонски ученически театрален фес-
тивал, който се провежда от 1993 година.
Алианс Франсез Стара Загора е парт-

ньор на организаторите от Асоциацията 
на преподавателите на френски език в 
България /АПФБ/, с подкрепата на Френ-
ски културен институт, България.
Тази година във фестивала взеха учас-

тие 16 трупи - ученици от 14 до 19 години, 
изучаващи френски език в професионал-
ни и общообразователни училища, както 
и театрален състав от Румъния и Франция.  
Спектаклите бяха  на френски език с про-
дължителност от 15 до 20 минути. Пред-
седател на журито бе г-н Лоран Атал, ата-
ше по образователно сътрудничество към 
посолството на Република Франция у нас. 
Евродепутатът Ева Паунова присъства 

на откриването на фестивала и отправи 
покана за гостуване със спектакъл на най- 
добре представилата се театрална трупа в 
Европарламента в Брюксел.
Голяма изненада за нас бе, че водещата 

на фестивала покани нашия асистент по 
френски език Thomas Baillard на сцената 
на театър „Гео Милев”, за да представи 
училище Сатовча. Ето какво каза той: „ Аз 
съм много щастлив и доволен да бъда тук 
с Вас. За мене е удоволствие, че присъст-

вам на фестивал 
по френски език. 
Аз съм на стаж в 
училище Сатовча 
и изказвам моите 
благодарности на  
г-н Милко Сир-
кьов и г-жа Райка 
Славчева за гос-
топриемството. 
Това ще бъдат 
моите най-добри 
спомени и впе-
чатления от Бъл-
гария, които ще 
останат у мене и 
за които ще раз-

кажа във Франция”.
Нашите ученици имаха възможност да 

наблюдават и да участват във фестивала, 
посветен на френския език без да се със-
тезават. Те бяха поканени в паузата между 
спектаклите на сцената. Митко Филипов и 
Емел Шишкова представиха един красив 

танц на Лара Фабиен, който се нарича: „ 
Обичам те”. Те получиха много аплодис-
менти от публиката и от журито. За нас е 
гордост и чест да ги поздравим и да им по-
желаем още по-големи успехи.
Преди театъра посетихме Парк „Аязмо”, 

който  е първият градски парк от европей-
ски тип в България.  Целта на посещение-
то бе събиране на растения за изготвяне на 
хербарии – дейност по Проекта. Ученици-
те с голямо внимание събраха растителни 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА САТОВЧА  - 6-ТИ МАЙ, 
КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06 МАЙ 2015 ГОДИНА В ЦЕНТЪРА НА САТОВЧА 
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ

9.30 часа – 11. 00 часа  - Музикална програма  от самодейните 
колективи на селата: Годешево, Туховища, Слащен и Вълкосел;
 10.30 часа – 11.30 часа  - Тържествена сесия на Общински съ-

вет-Сатовча.  Издигане на националното знаме от д-р Арбен Мименов – 
кмет на община Сатовча.  Приветствие от кмета на община Сатовча по 
случай Празника на Сатовча.
11. 30 часа – 12.30 часа – Представяне на обичая „Гергьовден“ 

от ДФГ „Зорница“ при Читалище село Сатовча;
12.30 часа – 12.45 часа – Поздравителен концерт от самодейци 

от село Малево, община Чепеларе;
12.45 часа – 13.45 часа – Музикално изпълнение на местния 

певец  Милко  Бошнаков; 
14.45 часа – 15.30 часа –Музикална програма от самодейни със-

тави от селата: Кочан, Ваклиново и Плетена; 
16.00 часа – 18.00 часа – Футболна среща между отбора на село 

Сатовча и „Пирин” Гоце Делчев .
18.00 часа – 21.00 часа – Оркестър „Щуро маке” гр. Гоце Делчев;
21.00 часа – Заря  

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН НА ПРАЗНИКА В ЦЕНТЪРА НА СЕЛОТО ЩЕ ИМА:
> Изнесена изложба на етнографски предмети и картини от „Музейна 

сбирка” с. Сатовча;
> Изложба на предмети и картини от местни творци;
> Изложба на хранителни изделия от местни производители;

ССС

видове, които по-късно в часовете по 
биология и здравно образование ще оф-
ормят в албуми-хербарии.
За вечерта бе организирано търже-

ство по френски език, което бе открито 
от езиковия асистент Thomas Baillard, 
който поздрави нашите ученици за 
участието във фестивала.
Тържеството включваше:

-рецитал на френски език в 
изпълнение на учениците от 
X – б клас;

-международна делегация 
на осем езика в изпълнение 
на учениците от IX – а клас;

-танци, песни, сценки на 
френски език.
Кулминацията на търже-

ството бе конкурса за Мис и 
Мистър Франкофония. Участ-
ничките бяха осем и се появи-
ха на два етапа: в спортно и 
елегантно облекло. Имаше 
жури, което бе изготвило 
предварителни критерии: ар-
тистичност, сценично пове-
дение, обаятелност и непри-

нуденост. 
За Мис Франкофония бе избрана уче-

ничката Зоя Джилджова от X – б клас. 
Нейни подгласнички бяха: Цветелина 
Младенова от VIII клас и Илияна Дер-
менджиева от X –б клас. За Мистър 
Франкофония бе избран единодушно 
без състезателен характер -  Thomas 
Baillard. 
На следващия ден учениците имаха 

възможност да посетят и гр.Пловдив, 
като се разходиха из центъра на града и 
старинната му част.
Организаторите на екскурзията из-

казват благодарности на: Директора на 
училището г-н Милко Сиркьов, органи-
заторите на фестивала, Директорката на 
Алианс Франсез – Стара Загора – г-жа 
Дима Динкова,  г-н Лоран Атал, аташе 
по образователно сътрудничество към 
посолството на Република Франция и 
на всички участници, като им пожела-
ват здраве, щастие и много успехи.
БЛАГОДАРИМ ВИ!!!
Информацията е предоставена от 

г-жа Райка Славчева – старши учител по 
френски език и Координатор на проекта



решение 48/432 на Общото събрание на ООН от 21 декември 1993 г. Годишнина от Декла-
рацията от Виндхук /1991/ за свободен и независим печат, приета на среща на журналисти 
от Африка във Виндхук, Намибия. В България се отбелязва от 1994 г. Темата за 2012 г. е: 
„Свободата на медиите в помощ за промяната на обществото“. По традиция в същия ден 
се присъжда Световната награда на ЮНЕСКО за свобода на печата „Гилермо Кано“. През 
2012 г съорганизатори на събитията по повод отбелязването на деня са правителството на 
Тунис и ЮНЕСКО. Наградата „Гилермо Кано“ ще бъде връчена в президентския дворец в 
Тунис на азербайджанския журналист Ейнула Фатулайев.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ   
Кои студенти и докторанти могат да кандидатстват за студентски кредит?
Всички, които отговарят едновременно на следните изисквания:
• български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга 

държава от европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
• не са навършили 35 години;
• обучават се в редовна форма;
• нямат придобита същата образователно-квалификационна степен;
• не са отстранени и не са прекъснали обучението си.
Кои банки отпускат студентски кредити?
Студентски кредити отпускат само банките, подписали типов договор с министъра на 

образованието, младежта и науката.
• “Банка ДСК” ЕАД
• “Райфанзенбанк” ЕАД
• “Алианц Банк България” АД
•„Юробанк България“ АД
Какъв е размерът на лихвата?
• Лихвата е годишна, фиксирана и не може да надхвърля 7 процентни пункта;
• Кредитополучателят не дължи заплащане на такси, комисионни или други разходи, 

свързани с отпускането и управлението на кредита.
Какви документи се изискват при кандидатстването за отпускане на кредит?
• Копие от документ за самоличност;
• Документ, удостоверяващ качеството на студент или докторант с право да се запише за 

следващ семестър;
• Декларация, че няма придобита същата образователно-квалификационна или образо-

вателна и научна степен.

КАКВИ ВИДОВЕ КРЕДИТИ ИМА?
• Кредит за заплащане на таксите за обучение.
• Кредит за издръжка.
Какъв е размерът на кредита за заплащане на таксите за обучение?
• Размерът на този вид кредит е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение 

на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-
квалификационна или образователна и научна степен.
Какъв е размерът на кредита за издръжка?
• Размерът на кредита за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за 

оставащия срок на обучение на кредитополучателя. 
• Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя 

на месеците през съответния семестър.
Кой има право на кредит за издръжка?
• Право на кредит за издръжка възниква при раждане или пълно осиновяване на дете по 

време на обучението. 
• Правото се ползва от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и 

двамата родители – само единия.
Как ще се усвояват парите по кредита за заплащане на таксите за обучение?
• Кредитът за заплащане на таксите за обучение се усвоява чрез преводи по банковата 

сметка на висшето училище или научната организация;
• Средствата за таксата, дължима за първата година от обучението се възстановяват по 

сметката на кредитополучателя в тридневен срок след представяне на документ за платена 
такса.
Как ще се усвояват парите по кредита за издръжка?
• Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по сметка на кредитополучателя в нача-

лото на всеки семестър съгласно договора за кредит. 
Кога и как студентът или докторантът ще трябва да връща кредита? 
• Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период съгласно 

погасителния план, уговорен между страните.
• Общият размер на кредита се погасява на равни месечни вноски в 10-годишен срок, 

считано от края на гратисния период.
Кога се отсрочва изпълнението на задълженията на кредитополучателя?
• При настъпване на трайна нетрудоспособност 70 или над 70 на сто – за срока, опреде-

лен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, но за не повече от три години от датата на 
инвалидизиране.

• При записване в редовна форма на обучение за придобиване на следваща образователно-
квалификационна или образователна и научна степен.
Кога държавата заплаща непогасената част от общия размер на задължението?
• Смърт на кредитополучателя;
• Настъпване на трайна нетрудоспособност 70 или над 70 на сто за срок, по-дълъг от 3 

години;
• Раждане или пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от 

изтичането на гратисния период (това право се ползва само от единия родител).

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

27 Април 2015, Понеделник
Световната седмица на имунизациите
Инициативата започва през 2003 г. първоначално в 

региона на Северна и Южна Америка. През 2012 г. в 
нея се включват повече от 180 страни. Провежда се 
под егидата на Световната здравна организация (СЗО) 
и има за цел да популяризира използването на вакси-
ни за защита на хората срещу болести. Седмицата за 
2015 г. ще премине под мотото:“ Да затворим имунизационната карта“ и ще се 
фокусира върху прилагането на имунизациите като превенция от заболявания.

28 Април 2015, Вторник
Световен ден за безопасност на труда
Обявен през 2003 г. от Международната организация на труда (МОТ) с цел 

да привлече вниманието на световната общественост към охраната на труда и 
здравето на работника. От 1996 г. до 2003 г. се отбелязва като Международен 
ден на солидарност с пострадалите при трудови злополуки или професионални 
заболявания. Темата на деня за 2015 г. е: „Заедно да изградим култура на про-
фесионалната сигурност“.

29 Април 2015, Сряда
Международен ден на балета
Чества се от 1982 г. по инициатива на Международния теа-

трален институт по повод годишнината от рождението на френ-
ския балетмайстор, реформатор и теоретик на хореографскито 
изкуство Жан-Жорж Новер /1727/

30 Април 2015, Четвъртък
Международен ден на джаза
Отбелязва се от 2012 г. с решение на 36-ата Генерална конфе-

ренция на Организацията на ООН по въпросите на образовани-
ето, науката и културата (ЮНЕСКО) в Париж, Франция (25 октомври-11 ноември 
2011), за да се отбележи приносът на джазовата музика в междукултурния диалог. 
Домакин на деня през 2015 г. е Париж, Франция.

1 Май 2015, Петък
Международен ден на труда
Отбелязва се от 1890 г. с резолюция, приета на учредител-

ния конгрес на Втория интернационал в Париж, Франция 
(14-21 юли 1889). Годишнина от началото на голяма стачна 
вълна в САЩ /1886/  с искане за осемчасов работен ден, в 
която се включват над 340 000 души от Чикаго, Ню Йорк, 
Филаделфия, Балтимор, Милуоки и др.  В България първият 
опит за честването на деня е през 1890 г. по  инициатива на 
Типографското дружество. Първите масови манифестации 
са през 1893 г. в София, Пловдив и Видин. За първи път Де-
нят на труда и на международната работническа солидарност 
е обявен за официален празник през 1939 г., а от 1945 г. се чества всяка година. 
С Кодекса на труда, приет от 8-ото Народно събрание на 21 март 1986 г., денят 
е обявен за официален празник, като се е отбелязвал на 1 и 2 май. Съгласно За-
кона за изменение на Кодекса на труда, приет от 9-ото Народно събрание на 30 
март 1990 г., Денят на труда и на международната работническа солидарност се 
чества само на 1 май.

2 Май 2015, Събота
Годишнина от смъртта на Леонардо да Винчи
На 2 май 1519 г. умира Леонардо да Винчи - италиански 

художник от Флорентинската школа, скулптор, архитект, 
учен и естествоизпитател. Съчетава разработката на новите 
средства на художествения език с теоретични обобщения. 
Създава хармоничния образ на човека, отговарящ на хума-
нистичните идеали на Ренесанса. С това полага основите на 
изкуството от Високия Ренесанс. Оформя се като майстор по 
време на учението си при Андреа дел Верокио (1467-1472 
г.). Методите на работа във Флорентинската школа изискват 
съчетаването на художествената практика с практически 
експерименти и това способства за сближаването на Леонардо с астронома П. 
Тосканели, който провокира научните му интереси. В някои от картините си пре-
връща сюжета в огледало на различни човешки емоции. Разработва новаторски 
методи. По време на службата си при Лудовико Моро, управител на Милано 
от 1481-1482 г., Леонардо се проявява като военен инженер, хидротехник, ор-
ганизатор на придворни феерии. Повече от 10 год. той работи върху паметника 
на Франческо Сфорца, баща на Лудовико Моро. Изработеният от глина модел 
на конник в естествени размери е разрушен при превземането на Милано от 
французите през 1500 г.. В трапезарията на манастира „Санта Мария дела Гра-
ция“ създава стенописа „Тайната вечеря“ (1495-1497 г.). Този стенопис е силно 
повреден от времето; реставриран е през ХХ в. В Милано около Леонардо се 
събира група от негови ученици. Последните години от живота си прекарва в 
непрекъснато преселване от един град в друг. Сред късните му произведения са 
проектът на паметника на маршал Тривулцио (1508-1512 г.) и „Иоан Кръстител“ 
(около 1513-1517 г.). Като учен експериментатор и художник Леонардо де Винчи 
остава личност-символ на епохата на Ренесанса.

3 Май 2015, Неделя
Международен ден на свободата на печата
Отбелязва се от 1992 г. по инициатива на Организацията на ООН по въпросите 

на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) от 3 май 1991 г., утвърдена с 
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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 - ЧАШАТА НА ЖЕЛАНИЯТА
Младият император обикалял със свитата си из владенията и навсякъде народът падал 

ниско на земята в знак на почит към властелина. По негов знак от време на време ковчеж-
никът хвърлял шепа медни монети и народът се струпвал да ги събира.
Неочаквано към него се насочил гордо изправен монах с мръсни и одърпани одежди. Той 

държал една дървена чаша за подаяния в ръка. Стражата скочила да го спре, но императорът 
дал знак да го оставят да приближи. Съвсем изненадващо за всички, младият император 
скочил от коня си, коленичил пред монаха и целунал крайчицата на окаяната му одежда.

– Добре дошъл, татко – прошепнал радостно той.
– Не, сине, само минавам от тук.
– Но това са твоите владения, тате.
– Вече не, сине, сега са твои.
– Много си слаб, тате, какво да направя за теб, позволи ми да 

ти дам поне един кон.
– Знаеш, че съм дал обет да ходя пеша и да живея в бедност. 

Пусни няколко медни монети в чашата ми и това ще е напълно 
достатъчно.

– Ковчежник! Напълни тази чаша със злато, веднага! – запо-
вядал императорът.

– Откажи се, сине – усмихнал се монахът – не можеш да я 
напълниш, пусни само няколко дребни монети.
Започнал ковчежникът да пълни чашата. Изсипал цялата 

торбичка, донесли втора, донесли чувал, после втори, после трети, а чашата все оставала 
празна.

– Що за дяволска чаша е тази, тате, тя няма напълване?
– Щастлив съм, сине, че си много по-прозорлив от мен!
– На теб ти трябваха само три чувала злато, за да разбереш, че тази чаша няма напълване. 

А аз хвърлих целия си живот в нея, половината свят, хиляди наложнички, цялото възможно 
богатство на земята. Здравето си хвърлих в нея – всичко, а тя остана празна. Защото това 
е чашата на желанията, сине, и тя никога няма напълване…
Всички ние имаме такава чаша… В преследване на поредното желание хвърляме в нея 

здравето си, младостта, красотата и щастието си. Тя е погълнала душевното ни спокойствие, 
радостта от живота и в крайна сметка, ако не я захлупим веднага, ще погълне целия ни живот…
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5 МИЛИОНА ЛЕВА ПО DE MINIMIS 
ЗА ФЕРМЕРИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ДРЕБНИ 

ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ 
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” гласува 

нова схема de minimis за земеделски стопани, отглеж-
дащи дребни преживни животни. Общият й бюджет 
за 2015 г. е в размер на 5 милиона лева.
Средствата се отпускат на животновъди, които 

отглеждат най-малко 50 овце-майки или кози-майки, 
или общо поне 50 овце-майки и кози-майки в едно 
стадо. Условие за получаване на подпомагането е 
фермерите да запазят 75% от броя на животните, за 
които е получена помощта до 31 август 2015 г. 
Документи за кандидатстване по схемата ще се 

приемат от 27 април до 15 май 2015 г. в областните 
дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на 
физическите лица и на едноличните търговци и по 
адрес на управление за юридическите лица. В заявле-
нието за кандидатстване земеделските стопани трябва 
да отбележат броя животни, за които искат подпома-
гане, както и размера на други помощи de minimis, 
които са получавали от 1 януари 2013 г. до момента 
на подаване на документи по настоящата схема.
ДФ „Земеделие” ще извърши проверка за наличния 

брой овце-майки и кози-майки, декларирани за под-
помагане. Това става чрез Системата за идентифика-
ция на животните и регистрация на животновъдните 
обекти на БАБХ. Срокът за сключване на договорите 
и изплащане на помощта е от 25 май до 15 юни 2015 г.
Общият размер на помощите de minimis за един 

земеделски стопанин, както и за едно и също предпри-
ятие, не може да надхвърля левовата равностойност 
на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни 
години (2013 – 2015).

 
ОТ 27 АПРИЛ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО DE MINIMIS И ЗА СТОПАНИТЕ, 
ОТГЛЕЖДАЩИ МЛЕЧНИ КРАВИ И БИВОЛИЦИ
От 27 април 2015 г. започва приемът на документи 

по нова схема de minimis за земеделски стопани, 
отглеждащи едри преживни животни. Това реши 
Управителният съвет (УС) на ДФ „Земеделие” на 
последното си заседание.
За подпомагане по схемата ще могат да кандидат-

стват фермерите, отглеждащи минимум 10 броя млеч-
ни крави или биволици, които са вписани в Системата 
за идентификация и регистрация на животните на 
Българска агенция по безопасност на храните с пред-
назначение за производство на мляко. Максималният 
брой на подпомаганите животни и за млечни крави 
и за биволици е 200. Земеделските стопани трябва 
да запазят 75% от броя на животните, за които ще 
получат подпомагане, до 31 август 2015 г.
Документи за кандидатстване по схемата ще се 

приемат от 27 април до 15 май 2015 г. в областните 
дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на 
физическите лица и на едноличните търговци и по 
адрес на управление за юридическите лица. Срокът 
за сключване на договорите и изплащане на помощта 
е от 25 май до 15 юни 2015 г.
В следващо заседание на УС на ДФЗ ще бъде взе-

то решение за общия бюджет по схемата и ще бъде 
определени ставките на глава животно.
Общият размер на помощите de minimis за един 

земеделски стопанин, както и за едно и също предпри-
ятие, не може да надхвърля левовата равностойност 
на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни 
години (2013 – 2015).

 ПРИ ОБЕЗОПАСЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА 
ТЕХНИКА ОТ ПОЖАРИ ОТПАДА ТАКСАТА ЗА 

ПОСТАВЯНЕ НА СТИКЕРИ 
Министерският съвет (МС) реши да се отменят 

таксите, които се взимаха за поставяне на стикери за 
обезопасеността на земеделската техника от пожари, 
съобщават от пресцентъра на МС.  На 15 април 2015 

година кабинетът промени 
Тарифа №4 за таксите, които 
се събират в системата на 
МВР по 3акона за държавните 
такси, като два от текстовете 
бяха приведени в съответствие 
с промените в действащото за-
конодателство. Те са съобразе-
ни с приетия нов Закон за МВР 
и подзаконовата нормативна 
уредба, в частност две наредби 
за реда за осъществяване на 

държавен противопожарен контрол и за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при извършване на 
дейности в земеделските земи.
За извършената от органите за пожарна безопасност 

и защита на населението административна услуга 
(издаване на становище за допускане/недопускане на 
земеделската техника до участие в жътвена кампания) 
е калкулирана нова държавна такса, която ще замени 
досега съществуващата такса по чл. 31, ал. 9 от Тари-
фа №4. Не е ясно обаче защо в първата информация, 
подадена от МС, се казва, че тази такса отпада.
Таксата е калкулирана при отчитане на преките и 

непреки разходи по предоставянето на съответните 
административни услуги, съобразно Методиката за 
определяне на разходоориентиран размер на таксите.
Предлага се също отмяна на таксата по чл. 31, ал. 

10 за предоставяне на стикер, удостоверяващ обезо-
пасеността от пожари на земеделската техника, тъй 
като такъв не се предвижда в нормативната уредба.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   

МАЙ 2015 г.
До 14 май
Закон за ДДС
• Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец април.14.05.2015май14

• Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки, 
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец април. 
До 25 май
Кодекс за социално осигуряване
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 

обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване: за лицата, чието увол-
нение от работа е обявено за незаконно с акт, който е 
влязъл в сила през месец април 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за трудоустроените лица, на 
които през месец април 2015 г. се полага обезщете-
ние, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване: за лицата, на които 
през месец април 2015 г.е изплатено обезщетение за 
оставане без работа.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите 
се лица на авансово дължимите месечни осигурител-
ни вноски за месец април 2015 г.

 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА
НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ

Кой има право на парично обезщетение за времен-
на неработоспособност?

> Право на парично обезщетение имат осигурените 
за общо заболяване и майчинство, ако имат най-малко 
6 месеца осигурителен стаж за този риск. Изискването 
за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, 
ненавършили 18-годишна възраст и за придобиване 
право на парично обезщетение за временна нерабо-
тоспособност или трудоустрояване поради трудова 
злополука и професионална болест.
Въз основа на какви документи се изплащат па-

ричните обезщетения?
Паричните обезщетения за временна неработоспо-

собност се изплащат въз основа на:
 >Данните от болничните листове, приети, по реда 

на Наредбата за реда за представяне в Националния 
осигурителен институт на данните от издадените 
болнични листове и решенията по обжалването им 
(НРПНОИДИБЛРО), като се използват и данните от 
регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се 
лица, регистъра на приходите от осигурителните внос-
ки за държавното обществено осигуряване, регистър 
“Трудови договори”, регистър “Пенсии”, регистър 
“Трудови злополуки”, регистър “Професионални бо-
лести”, регистър “Парични помощи за профилактика и 
рехабилитация” и от регистър “Парични обезщетения 
и помощи от ДОО”.

> Болничният лист – издава се от органите на меди-
цинската експертиза:

1) еднолично от лекуващия лекар /лекаря по дентал-
на медицина – до 14 календарни дни непрекъснато за 
едно или повече заболявания;

2) от ЛКК – до 180 календарни дни и не повече от 
30 дни еднократно;

3) от ЛКК по решение на ТЕЛК – когато временната 
неработоспособност е продължила повече от 6 месе-
ца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две 
предходни години и в годината на боледуването, при 
условие че са налице обективни признаци за възстано-
вяване на работоспособността в следващите 6 месеца.

> Други документи:
1) Декларация по образец за лична банкова сметка 

– Приложение № 7 към Наредбата за изчисляване и 
изплащане на паричните обезщетения и помощи от 
държавното обществено осигуряване;

2) Декларация от осигурителя /самоосигуряващия 
се относно правото на парично обезщетение – Прило-
жение № 15 от Наредбата за изчисляване и изплащане 
на паричните обезщетения и помощи от държавното 
обществено осигуряване;

3) Анкетен лист, когато е издаден болничен лист при 
случаите на: умишлено увреждане на здравето с цел 
получаване на отпуск или обезщетение, нарушаване 
на определения от здравните органи режим, времен-
на неработоспособност поради употреба на алкохол, 
приемане на силно упойващо средство без лечебна цел 
или поради прояви, извършвани под въздействието на 
такива средства, хулигански и други
противообществени прояви, неспазване на прави-

лата за безопасна работа;
4) Други специфични документи, в зависимост от 

характера на временната неработоспособност или 
трудоустрояването.
Как се представят данните от болничните ли-

стове в НОИ?
> Данните, съдържащи се в издадените болнични 

листове, се представят в НОИ от:
1. лекуващите лекари/лекари по дентална меди-

цина - лично или чрез лечебните заведения, в които 
осъществяват дейност;

2. лекарските консултативни комисии (ЛКК) - чрез 
лечебните заведения, към които са създадени.

> Данните, съдържащи се в решенията по обжалва-
нето на болничните листове, сепредставят в НОИ от:

1. лекарските консултативни комисии (ЛКК) - чрез 
лечебните заведения, към които са създадени;

2. териториалните експертни лекарски комисии 
(ТЕЛК) - чрез регионалните картотеки на
медицинските експертизи (РКМЕ);
3. Националната експертна лекарска комисия 

(НЕЛК).
> Представянето на данните, съдържащи се в изда-

дените болнични листове и в решенията по обжалва-
нето им, с изключение на данните, съдържащи се в 
експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК, постановени по 
повод на обжалвани болнични листове, се извършва 
по електронен път чрез уеб-услуги, предоставяни от 
НОИ. Въведените данни се изпращат в НОИ и постъп-
ват в електронния регистър на болничните листове и 
решенията по обжалването им едновременно с изда-
ването им или при липса на техническа възможност 
в 7-дневен срок от издаването им.

от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от 
ЗЗО“ заболяванията са обособени в следните групи, за 
които здравноосигурените лица не заплащат потреби-
телска такса:
- заболявания без трайно намалена работоспособност 
(всички бременни и родилки до 45 дни след раждането);
-заболявания с трайно намалена работоспособност;
- здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с 
над 71% намалена работоспособност;
- всички пациенти със злокачествени новообразувания: 
СОО – С97.
Следователно Вие сте освободена от заплащане на 
суми (потребителска такса) по чл. 37, ал. 1 от Закона за 
здравното осигуряване, тъй като  Ви е определена  97% 
намалена работоспособност.
Справка може да направите на сайта на НЗОК - в меню 
„Национален рамков договор за медицински дейности 
– 2015” – линк „Приложение № 12”, където е поместен 
Списъка.

Въпрос: Става на въпрос, за това че съм бременна и 
съм в болничен от фирмата в която работа. Налага 
ми се да сменя местоживеенето си за два месеца. 
Мога ли да сменя личния си лекар за този период 
от време и новият лекар да ми издаде нов болничен 
лист ?
Отговор:Съгласно Наредбата за медицинската експер-
тиза,  Раздел III: Издаване на болничен лист за временна 
неработоспособност при бременност, раждане и оси-
новяване - чл. 26. (1) Отпускът поради бременност и 
раждане на осигурената в размер 135 календарни дни 
за всяко дете се разпределя в 3 болнични листа, както 
следва:
1. за 45 календарни дни преди раждането; болничният 
лист се издава еднолично от лекаря, който осъществява 
наблюдението на бременната; в болничния лист задъл-
жително се вписва терминът на раждането;
2. за 42 календарни дни непосредствено от раждането 
- от лекаря, който е водил раждането; ако раждането е 
станало без медицинско наблюдение - от личния лекар;
3. за 48 календарни дни (продължение на предходния 
болничен лист).
а) след изписване от болничното лечебно заведение 
- от личния лекар на детето или от личния лекар на 
родилката.
Тъй като редът за издаването на болнични листове, 
работата и отчетността с болничните листове е от ком-
петенциите на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), 
следва да отправите въпроса към РЗИ. 
По отношение на другия Ви въпрос – дали може да сме-
ните Вашия личен лекар, смятаме, че не е необходимо 
да направите нов избор на общопрактикуващ лекар, а 
да направите временен избор. Лицата, временно преби-
ваващи за срок от един до пет месеца извън здравния 
район, в който са осъществили постоянен избор, могат 
да направят временен избор с регистрационна форма 
за временен избор.
Формулярът за временен избор (т.нар. регистрационна 
форма за временен избор) може да се разпечата от интер-
нет страницата на НЗОК – www.nhif.bg  Той е поместен 
в секция „Вие питате”. В него следва да заявите Вашия 
настоящ адрес. Като такъв адрес се вписва адресът по 
местоживеене към момента на попълване на регистра-
ционната форма при лекаря. 
Временният избор на общопрактикуващ лекар не отменя 
вече направения от Вас постоянен избор. При изтичане 
на срока на временния избор извън здравния район, в 
който сте осъществили постоянен избор, се възстановя-
ва автоматично последният постоянен избор на ОПЛ. Не 
е необходимо да уведомявате за смяната личния лекар, 
при когото сте регистрирана в момента. Това става по 
служебен път.

Въпрос: Въпросът ми е относно заплащане на 
потребителска такса при ОПЛ. Редно ли е да запла-
щам такса за посещение, при положение че имам 
решение от ТЕЛК за 97% степен на увреждане без 
чужда помощ?
Отговор: В Приложение №12 „Списък на заболявани-
ята, при които здравноосигурените лица са освободени 



В СЕЗОНА НА ПРОЛЕТНИТЕ АЛЕРГИИ
Пролетните алергии са типични за млади и чувстви-

телни хора. Според статистиката в големите градове, къ-
дето въздухът е силно замърсен те са по-често срещани. 
Причината е, че при силно изразеното въздушно замър-
сяване поленовите зърна се утаяват в по-ниските въз-
душни слоеве и действието им се засилва. Съществуват 
различни пролетни алергии, които започват още от март.
През ранната пролет 

най-често срещаните 
алергии са към акари в 
домашния прах. Алер-
гията към акарите се 
отключва през март и 
април.
Следващият вид 

алергии се проявяват 
по-късно. Те са пре-
дизвикани от цветния 
прашец на различни-
те растения. Най-често алергии се получават от онези 
растения, които се опрашват чрез въздуха, защото имат 
много малки поленови зрънца. Тези частици могат да 
попаднат в дихателните пътища и носа, в долните диха-
телни пътища, полепват върху кожата и започват драз-
ненията и алергията.
Най-силно изразените симптоми на пролетните алер-

гии са през май. Характерните дразнения се проявяват 
върху носа и очите. Започва зачервяване, подуване на 
очите, сърбеж. Възможни са хрема с обилна секреция, 
кихане и кашлица.
Понякога са засегнати и долните дихателни пътища, 

в най-тежките случаи може да се стигне до асматичен 
пристъп. Дразненията засягат и кожата, появяват се раз-
лични обриви по откритите места на тялото - лицето, 
ръцете и краката. Трябва да се ограничат контактите с 
цъфтежите.
Много е трудно избягването на полените, но все пак 

има някои възможности. Тяхното действие е най-сил-
но, когато времето е топло и сухо и когато духа вятър. 
Поради тази причина засегнатите от тези алергени се 
чувстват най-добре, когато вали дъжд или в ранните су-
трешни часове.
Хората с подобни алергии не бива да посещават от-

крити зелени площи, особено по време на растежа им.
Възможно е лечение чрез методът на алергенната иму-

нотерапия. Използва се принципа на ваксините. Идеята 
е чрез прием на малки количества от дразнещия алерген, 
да се изработи поносимост към него. Терапията се осъ-
ществява чрез инжекции или поставяне на алерген под 
езика. Лечението може да продължи до 5 години, но дава 
трайни резултати.

ЛЕКУВАНЕ С ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ  
Пчелното млечице е още един полезен продукт от при-

родата, който достига до нас благодарение на работата 
на пчелите. Какво може да лекувате с пчелно млечице и 
как протича лекуването с него?
Какво представлява пчелното млечице?
Пчелното млечице представлява гъста течност с беле-

зникав цвят, консистенцията му наподобява малко тази 
на желе. Има кисел вкус и специфичен аромат. Пчелно-
то млечице се отделя от гълтателните жлези на горните 
челюсти на пчелите. Трябва да внимавате как го съхра-
нявате вкъщи, ако искате да запазите максимално дълго 
полезния му състав.
Пчелното млечице се държи в затворен стъклен съд и 

на тъмно, тъй като светлината и топлината отнемат от 
здравословните му качества. Именно на съставните си 
елементи пчелното млечице дължи лековитите си спо-

собности. В него се съ-
държат 15 микроелемен-
та, всички витамини от 
група В, както и всички 
аминокиселини.
Какво лекуваме с 

пчелно млечице
Пчелното млечице 

може да се приема профи-
лактично за повдигане на тонуса, за повишаване нивото 
на хемоглобина, както и за подобряване обмяната на ве-
ществата в организма. Освен това пчелното млечице се 
отразява позитивно на нервната система, подобрява па-
метта и стимулира работата на мозъка. Понякога се пре-
поръчва и след дълго боледуване или тежка операция, 
защото спомага за бързото възстановяване на организма.
Пчелното млечице се използва при лечение на гас-

трити и проблеми с черния дроб. Служи като лекарство 
при хипертония, бронхиална астма, анемия, проблеми 
с очите и заболявания на ставите. Пчелното млечице се 
използва и за стимулиране функциите на ендокринната 
система. Затова не трябва да се приема, ако имате про-
блеми с надбъбречните жлези или ако страдате от остри 
инфекциозни заболявания.
Профилактика с пчелно млечице се прави два пъти 

годишно – пролет и есен. Вземат се до 200мг дневно в 
продължение на два месеца.
Рецепти с пчелно млечице
При хипертония – сутрин и на обяд 1 час преди хране-

не приемайте по 60мг пчелно млечице.
При бронхиална астма – веднъж дневно 1 час преди 

хранене се приемат 80г консервирано в мед пчелно мле-
чице.
При кожни раздразнения – болното място се маже с на-

турално пчелно млечице.
При анемия – сутрин и на обяд 2 часа преди хранене се 

приемат по 90мг натурално пчелно млечице.
За профилактика – 1 грам пчелно млечице се раз-

бърква в 100 грама мед и за деня се приема по 1/2ч.л. 
от лекарството

ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ В
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ 

Настаняването на еднодневните пиленца трябва да 
става в добре отоплени (32 градуса през първия ден), 
проветрени и сухи помещения.
Подът се покрива със слама или стърготини с дебе-

лина 4-5 см или около 2-3 кг/кв. м.
Залагат се максимум 15-20 пиленца/кв. м в зависи-

мост от възрастта и теглото, до което ще се реализи-
рат. Когато поенето ще става с гривитачни поилки, се 
предвижда една на всеки сто пиленца, а когато ще се 
използват нипелни - 10-15 пиленца на нипел.
Храната е най-добре да се заложи на хартия в бли-

зост до поилките, за да се улесни поенето. В първите 
часове пиленцата имат нужда от вода, защото много 
често се обезводняват в процеса на люпене.
Храната трябва да е на разположение веднага, да се 

залага на малки порции 
няколко пъти на ден, за 
да е свежа.
ВАЖНО! След 4-ия 

час 50% от пиленцата 
трябва да са с пълни гу-
шки, а след 8-ия - 90%. 
Ако всичко е наред, 
смъртността след пър-
вата седмица следва да 
бъде между 0,9 и 1%, 
а теглото около 150 грама. Температурата на тялото 
следва да бъде около 39,4 градуса.
За да растат бройлерите добре, най-разумният избор 

при изхранването им е да се разчита на готови фуражи 
или предварително заготвени смеси и биоконцентра-
ти от утвърдени производители на храни.
Започва се със стартер, който отговаря на изисква-

нията на пиленцето до около 7-10 дни.
След това се преминава за около месец на т. нар. 

гроуер и след това финишър или храната за същин-
ското угояване.
В същия ред се подреждат и концентратите като 

процентите на влагане и рецептите за изготвяне на го-
това храна от тях се указани от производителя.
ПРАВИЛО! Не е препоръчително смесването на 

храни с по-евтини зърнени компоненти или отклоне-
ния от указания процент на влагане на концентратите. 
Това води до нарушаване на предварително заложе-
ния от специалистите хранителен състав, проблеми с 
продуктивността и отклонения в здравословното със-
тояние на птиците.
В случай че бройлерите не се развиват нормално, 

най-добре е да потърсите съветите на специалист по 
отглеждането им или на ветеринарен лекар. След раз-
говор с него коригирайте храненето.

КОГА СЕ РАЗСАЖДАТ РАННИТЕ ДОМАТИ? 
Правилото е, че ранните домати могат да се засаж-

дат в градината, когато температурата на почвата вече 
е около 10 градуса. По принцип могат да се дадат ори-
ентировъчни срокове, но в зависимост от климатични-
те условия за периода, те се променят. Тази година със 
сигурност сроковете няма да се спазят.
За Южна България 

и по Черноморието от 
5 до 15 април
В Северна България 

- след 20 април.
Кога доматите са 

готови за разсаждане?
Разсадът трябва да е 

здрав и добре развит.
Растенията трябва предварително да са закалени, за 

да се приспособят по-лесно към външните условия.
Качественият разсад: е висок 20-25 см, стъблото - 

дебело и не много дълго, междувъзлията са дебели, 
има добре оформено съцветие, корените са здрави и 
по възможност с почва около тях, цветът на листата и 
стъблото е тъмнозелен. 
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Мария Самарджиева и Красимир Странджев

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

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

Копър
Anethum graveolens

Описание: Едногодишно 
растение с набраздено кухо 
стъбло.Цветовете са жълти. 
Плодовете са 3-5 мм дълги, 
яйцевидни, двесеменни. 
Цъфти през юли - август.
Разпространение: Расте 

като диворастящо само в 
южната част на Черномор-
ското крайбрежие и край 
р.Дунав. Отглежда се в цялата страна.
Употребяема част: За лечебни цели се използват 

зрелите плодове и цялата цъфтяща надземна част в 
свежо състояние.
Лечебно действие: Газогонно, потискащо цен-

тралната нервна система. Действа успокояващо до 
сънотворно. Лечебният ефект на копъра се дължи 
основно на съдържащото се в него етерично масло. 
Установена е и спазмолитична активност, пикочогон-
но и противоглистно действие. Надземната част на 
растението има антибактериално действие, повишава 
съпротивителните сили на организма срещу заболява-
ния, увеличава апетита.
Приложения:
• при деца с ленив стомах, безапетитие, запек с ко-

лики, задръжка на газове
• стимулира храносмилането, подобрява апетита, 

премахва коликите
• отхрачващо средство при бронхити и коклюш
• при хронична коронарна недостатъчност, като 

профилактично средство срещу пристъпи на стено-
кардия, както и при спазми на гладката мускулатура 
на органите в коремната кухина.

• Употребява се и като нервоуспокояващо средство, 
особено при кърмачета.

• В българската народна медицина плодът се използ-
ва при безсъние, стомашни болки, болести на жлъчката 
и далака, хълцане, за повишаване количеството на 
млякото у кърмачките, при кашлица.

• Плодът се употребява още при главоболие, като 
средство, укрепващо кръвоносните съдове, при камъни 
в бъбреците и пикочния мехур, при болезнено урини-
ране, газове и повишено кръвно налягане (настойка 
от стръковете).
Вътрешно приложение: 1 чаена лъжичка леко счу-

кани плодове се заливат с 500 мл вряла вода. Кисне 1 
час. Пие се по 1 винена чаша 15 минути преди ядене, 
4 пъти дневно.
Може да се използва при: колики, действа успо-

коително, сънотворно, подтиска централната нервна 
система. Добро лактогонно средство.
Начин на приготвяне: 2 супени лъжици счукани 

плодчета киснат 10 минути в 250 грама вода, подслаж-
да се и се дава по 1-2 лъжички след кърмене.

Живели семейство мъж и жена. От известен период жената 
започнала да залинява и да отпада, мъчила се дълго, докато 
един ден не легнала неизлечимо болна на смъртно легло. 
Малко преди да умре, тя извикала мъжа си и му казала:

– Виж, аз умирам, всичко е безнадеждно. Преди това обаче 
трябва да се изповядам пред теб и да ти призная, че съм ти 
изневерявала няколко пъти и то с най-добрия ти приятел, с 
комшията и с трима твои колеги.

– Знам, скъпа, знам – отговорил спокойно мъжът – аз за 
това те отрових.

 - Знаеш ли, че Иван спечели от тотото 500 хиляди. И то 
само седмица след сватбата!

– Горкия. Никога не му е вървяло…

КАРТОФИ С КОПЪР И ЧЕСЪН 
Продукти за 12бр.:
• картофи - 1 кг малки пресни 
картофчета
• масло - 100 г
•  копър - 1/2 връзка пресен
•чесън - 6 скилидки, наситнен
• сол
Приготвяне:
Почистете картофите и ги 

изсипете в голяма йенска тава. 
Залейте отгоре поразтопеното 
масло. Долейте малко вода, 
посолете и ги сложете да се задушават с капак. 
След около 20 минути разбъркайте картофите или 

просто раздрусайте похлупената тава и оставете отново 
да се пекат. 
Готовите картофи се изваждат и се слагат да се 

запържат в голям тиган, в който е разтопено масло. 
Добавят се наситнените чесън и копър, разбърква се и 
се сваля от котлона. 


