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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Във всички населени места от община Сатовча се проведоха тържествени меро-
приятия по случай един от най-големите български празници – Денят на Светите
братя Кирил и Методий, Денят на славянската писменост и култура – 24 май. 

Всяко училище посрещна своите възпитаници, за да отдаде почит и признател-
ност към първоучителите ни и към великото им дело. В тържествените програ-
ми и поздравления към всички бивши и настоящи учители и възпитаници се 
чуваха думи на благодарност и признателност, думи на равносметка и надежда.
В гимназиите: Кочан, Вълкосел и Слащен кметът на общината д-р Арбен Ми-

менов, асистиран от отличници на випуска, издигна българското знаме на фона 
на химна на Република България и награди завършващите отличници, като им 
пожела успешен старт в живота, успешна кандидатстудентска кампания и ус-
пешна професионална реализация.  На тържеството в Сатовча националното 
знаме беше издигнато от отличничката на випуска Дани Моллова.
Дванадесетокласниците официално се простиха с училището, чрез ритуала 

по сбогуване с училищното знаме и предаването му в ръцете на нова знаменна 
група – знаменосец и асистенти. 
На 24 май 2014 година община Сатовча изпрати 114 абитуриенти, от които 28 

с отличен успех. Абитуриентите в СОУ Кочан бяха 25, от които 4 отличници. 
СОУ Сатовча изпрати 26 ученика, от които 7 завършиха с отличен успех. СОУ 
Слащен изпрати 34 свои възпитаници, от които 8 отличници. Тази година в 
СОУ Вълкосел имаше най-много отличници – 9, от общо 29 абитуриенти.
В късния следобед абитуриентите за последен път се събраха в двора на учи-

лищата си заедно със своите класни ръководители. След снимките с любимите 
учители и съученици, дванадесетокласниците зарадваха близки и обществе-
ност с дефиле по главната улица на селото. С прекрасните си тоалети и при-
чески, героите на деня плениха всички присъстващи, заредиха ни с енергия и 
живот, оживиха площадите с младост, музика и щастие.

ОБЩИНА  САТОВЧА
ОТБЕЛЯЗА 24 МАЙ И ИЗПРАТИ 

114 АБИТУРИЕНТА

СОУ Кочан

СОУ Слащен

СОУ Сатовча
СОУ Вълкосел

СОУ Сатовча
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литически и обществени дейци, допринесли с дейността си за опазването на околната 
среда. Наградата няма паричен еквивалент, а е само почетно звание. В сливенския 
регион се намира природния парк „Сините камъни”, който заедно с други зони попада 
под директивата за птиците по местобитанията. Областта е на второ място в България 
по значение на опазване на световно застрашения царски орел. В района се намира и 
единственото място в страната, където се струпват млади 
и неполово съзрели орли. Тук те се хранят до възраст, 
до която могат да формират нови двойки. Мястото е от 
световно значение за гнезденето на ливадния дърдавец 
и е значимо за ЕС за опазването на видове, гнездящи в 
голяма численост като – черен и бял щъркел, осояд, поен 
и ням лебед, орел змияр, малък креслив орел, скален орел 
и други хищни птици.

6 Юни 2015, Събота
Годишнина от смъртта на Дамян Дамянов
На 6 юни 1999 г. в София умира Дамян Дамянов – бъл-

гарски поет. През 1961 г. завършва Българска филология 
в СУ “Климент Охридски”. Работи като литературен кон-
султант във вестник „Народна младеж“. От 1968 г. е към 
писателската група при ЦС на българските профсъюзи, 
редактор в отдел „Поезия“ на списание „Пламък“. Първата 
му публикация е от 1949 г. във вестник „Сливенско дело“. 
През 1997 г. получава наградата „Ив. Вазов“ за цялостното 
си литературно творчество. Някои от най-известните му книги са: „Ако нямаше огън“ 
(1958 г.), „Очакване“ (1960 г.), „Лирика“ (1962 г.), „Стени“ (1964 г.), „Живей така, че 
… Есета, силуети, импресии“ (1969 г.), „Тетрадка по всичко“ (1980 г.), „Отворен кръг“ 
(1983 г.), „Таванът“ (1983 г.), „Любовна лирика“ (1990 г.; 2. изд. 1992 г.), „Още съм жив“ 
(1993 г.). Автор е на пиеси, есета, пътни бележки и други.

СВЕТОВЕН  КОНКУРС  ЗА  ДЕТСКА  РИСУНКА  БАНСКО  2015   

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

1 Юни 2015, Понеделник
Първи юни - ден на детето
Международният ден на детето е честван в 

много страни по света води началото си от Све-
товната конференция по въпросите на детското 
здраве, състояла се в Женева през 1925 година.
Според американските изследователи датата 1 

юни съчетава в себе си традиции от китайската 
и американската история, а не комунистически 
както се счита в повечето бивши социалистиче-
ски държави. Причината е, че комунистическите 
държави правят празника популярен по цял свят, 
но не го измислят. Идеята се появява още през 1925 година, когато генералният 
китайски консул в Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и 
ги води на празника на лодките-дракони - това е китайски празник, водещ 
началото си от древността и свързан с пролетното равноденствие. По-късно 
неговата инициатива бива продължена, като независимо от благотворителна 
акция в САЩ, в Европа с. г. се провежда международна конференция по 
въпросите на детското здраве. В Женева, също решават да организират бла-
готворителни инициативи за деца.
Голямата популярност на празника у нас обаче се дължи на друга иници-

атива, през 1949 г. първи юни е официално обявен за Международен ден за 
защита на децата. Това става с решение на сесията на Съвета на Международ-
ната демократична федерация на жените през ноември 1949 г. в Москва. Така 
благодарение на съветският призив - една година по-късно 1 юни за първи път 
е честван едновременно в 51 страни по света (1950 г.). На 14 декември 1954 
г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен ден на децата, но дата 
не е повсеместно възприета, въпреки че остава 
и се отбелязва като празник.

2 Юни 2015, Вторник
Ден на Ботев и загиналите за свободата
Всяка година на 2 юни в 12.00 часа сирените 

в цялата страна в продължение на три минути 
оповестяват отдаването на почит към паметта 
на загиналите за свободата и независимостта на 
България. На 2 юни 1948 г. точно в 12.00 часа е 
даден първият сигнал за едноминутно мълчание 
в цялата страна.
Денят за всенародна почит официално се 

отбелязва от 1901 г., когато на тържествата на 
връх Вола присъстват живи Ботеви четници. От 
1953 г. до 1988 г. се чества като Ден на Ботев и 
на загиналите в борбата против турското роб-
ство, капитализма и фашизма и в Отечествената 
война, от 1988 г. до 1990 г. като Ден на Ботев и 
на загиналите за национално и социално освобождение на България, от 1991 
г. до 1993 г. като Ден на Ботев, и на загиналите за свободата на България.
Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България 

е обявен е с решение на Министерския съвет от 31 май 1993 г. За първи път 
се отбелязва през 1884 г. във Враца и Пловдив.

4 Юни 2015, Четвъртък
Международен ден на невинните детски жертви на агресия
Отбелязва се от 1983 г. с резолюция ES-7/8 на Общото събрание на ООН, 

приета на извънредна специална сесия по палестинския въпрос на 19 август 
1982 г. Годишнина от бомбардировката на Израел над жилищни квартали в 
столицата на Ливан - Бейрут, при която загиват и деца /1982/.

5 Юни 2015, Петък
Световен ден за защита на околната среда
Световният ден за опазване на околната среда. Чества се от 1973 г. по реше-

ние на конференцията на ООН по проблемите на околната среда, проведена 
в Стокхолм през 1972 г. На този форум е приета Декларация за околната 
среда - първият международен договор за принципите за екологична защита 
на Земята. Провежда се под егидата на Програмата на ООН за околната среда 
(ЮНЕП). Ежегодно на този ден се присъжда основната награда на ООН в 
областта на околната среда и развитието - „Глобал - 500“ на държавни, по-
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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:  СИКХСКА ПРИТЧА ЗА ПИЛЕТО
Един мъдрец дал на двама мъже по едно пиле. Ка-

зал им да намерят място, където никой не ги вижда 
и да убият пилето.
Единият отишъл зад оградата и просто убил 

пилето си.
Вторият тръгнал и вървял с дни, докато не се 

завърнал все още с пиле на рамото.
– Намери ли място, където никой няма да те види 

как убиваш? – попитал мъдрецът.
– Не. Където и да отидех, пилето ме гледаше… – 

отговорил новият му бъдещ ученик.

Конкурсът се организира от Фондация 
„Малък Зограф“.
Условия за участие:
Тема:
1. Свободна – изборът на тема е неогра-

ничен.
2. „Приятели“ – хора или животни, с кои-

то прекарвате по-голяма част от свободното 
си време, играете заедно или си помагате 
в училище.
Възраст на участниците:
Деца от 4 до 18 години, включително.
Брой картини:
Всяко дете може да изпрати до две рисунки.
Размер на картините:
1. Минимум 30/40 см
2. Максимум 49/70 см
3. Рисунки с размер под 30/40 ще бъдат 

дисквалифицирани.
Материали:
Няма ограничение относно материалите, 

инструментите или техниката на рисуване.
Рисунките трябва да са в оригинал.
Творбите се приемат с пощенско клеймо 

от: 1 май до 15 юли 2015г.
Краен срок: 15 юли 2015
Лични данни:
Да бъдат нанесени на гърба на всяка кар-

тина в долния ляв ъгъл с големи печатни 
букви, или на залепен лист с формат 15/20 
см отпечатани следните данни:
Име, Фамилия
Пол, Възраст
Националност, Адрес
Телефон, Имейл
Заглавие на рисунката.
Изпращайте рисунките на пощенски адрес:
Световен конкурс за детска рисунка 

Банско 2015

Посетителски инфор-
мационен център,
пл. „Възраждане“ №4
гр. Банско 2770 
Подбор:
Жури от български 

художници и експерти 
ще присъди наградите.
Оповестяване на пе-

челившите:
Наградените участници ще бъдат уведо-

мени с писмо.
Резултатите ще бъдат публикувани на 

www.malykzograf.com
Награди:
Голямата награда на град Банско – ста-

туетка “Малък Молер” и парична премия
Специалната награда на фондация “Ма-

лък Зограф”
Медали:
Златни – 12
Сребърни – 24
Бронзови – 36
Почетни грамоти – 50
Наградените творби ще бъдат публикува-

ни в каталог и показани на изложба, която 
ще се открие на 5-и септември 2015 г. в гр. 
Банско, а техните автори ще получат офи-
циални покани за събитието.
Фондация „Малък Зограф” притежава 

всички права върху картините, участвали 
в конкурса.
За  допълнит елна  информация :  

malykzograf@malykzograf.com 
тел.+359 889 237 043
+359 887 456 779
 Информация от:
 http://www.malykzograf.com/

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 28.05.2015 г.



Въпрос: С какво се пръскат сливите, черешите, 
дюлите , прасковите, кайсийте, ябълките и круши-
те през месец Май ? Последно аз съм пръскал тези 
овошки със Скор и Нуреле?
Отговор: И двата продукта могат да се използват в 
овощната градина. Препоръчително е обаче пръскането 
да не е самоцелно, а срещу определен вредител и в 
подходящото време за целта.

Въпрос: Кога след засаждане и с какво се пръска 
пиперът?
Отговор: След като сте разсадили пипера на открито, 
не е нужно веднага да го атакувате с препарати за рас-
тителна защита. Това е излишно.
Първите ви грижи трябва да бъдат да поливате при 
нужда и да следите за доброто прихващане на расте-
нията.
Седмица до десетина дни след разсаждането навън 
може да се направи едно пръскане с Топсин М в доза 
10 грама на 10 литра вода.
Предпазно и лечебно срещу първи признаци на боле-
стите се пръска с Ридомил Голд - 65 г, Акробат - 50 г, 
Корсейт - 55 г.
Срещу листни въшки, белокрилка и трипс се третира 
при появата им с Би-58 -40-50 мл или Нуреле Д - 20 мл.
Дозите са за пръскачка от 12 до 15 литра.

Въпрос: В случай, че имам трудова книжка и ста-
жът е отразен в нея, необходимо ли е да ми се издаде 
удостоверение за стаж?
Отговор: Когато трудовият стаж е заверен с подписите 
на главен счетоводител и работодател и е поставен 
печата на работодателя, не е необходимо да се издава 
удостоверение -  стажът ще се зачете по надлежно 
оформената трудова книжка.

Въпрос: Когато лице издирва стаж от прекратен 
осигурител, чиито ведомости са предадени на съх-
ранение в ТП на НОИ от друг областен град – къде 
следва лицето да подаде заявление за удостоверение?
Отговор: Лицето може да подаде заявление в най-близ-
кото териториално поделение или архивен център на 
НОИ, независимо къде се съхранява документацията 
на прекратения осигурител.

Закон за ДДС
• Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец май.14.06.2015г.

• 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 май.14.06.2015г. следващ 
работен ден: 15.06.2015г.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
• 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 май.15.06.2015г.

• Подаване на данни от производител/ вносител на 
фискални устройства за разчетени фискални памети 
през месец май.15.06.2015г.
Закон за местните данъци и такси
• Плащане на туристически данък за реализираните 

през предходния месец нощувки от лицата, предоста-
вящи услугата „нощувка” в места за настаняване по 
смисъла на Закона за туризма.15.06.2015г.

• Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на 
данъка върху превозните средства за текущата 
година.30.06.2015г.

• Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на 
данъка върху недвижимите имоти за текущата 
година.30.06.2015г.
Закон за корпоративното подоходно облагане
• Деклариране на направените залози и данъка от 

организатори на хазартни игри и от оператори на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.10.06.2015г.

• Месечните авансови вноски за юни за корпоратив-
ния данък по Закона за корпоративното подоходно 
облагане.15.06.2015г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
1  - 7 юни 2015 г. , брой 22

8000 МЛАДЕЖИ НА РАБОТА С ПАРИ ОТ ЕС 
Към 8000 български младежи до 29-годишна възраст 

могат да започват стаж по нова схема от оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“. Агенцията 
по заетостта обяви, че започва приемане на документи 
от работодатели от цялата страна.
Заявките могат да се подават до 31 декември т.г. или 

до изчерпване на финансовия ресурс на схемата. Биз-
несът може да наема младежите в две направления: за 
стаж и за професионално обучение.
При стажуване програмата плаща възнаграждението 

на младежите в размер на минималния осигурителен 
доход за съответната професия и здравните и социални 
осигуровки за 6 месеца. Разходите за наставника на 
стажанта се поемат от работодателя. Ако след стажа 
младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов 
договор, на работодателя се покриват разходите за 
осигуровки за още 6 месеца.
При обучение се поемат разходите за заплатата на 

младежите в размер до 90% от минималната работна 
заплата, както и осигуровките. Програмата плаща и на 
наставника 50% от минималната работна заплата.
И в двата случая, ако настоящият адрес на младежа 

е различен от мястото на работата, програмата поема 
транспортните му разходи за първия месец от стажа 
или обучението.
Както и по досегашните програми за младежка заетост 

желаещите да се обучават или стажуват млади хора ще 
се насочват от бюрата по труда, т.е. те трябва да са били 
регистрирани като безработни. От агенцията обаче пре-
дупредиха, че финансирането за София вече е изчерпано 
при предишните подобни схеми. Затова работодателите 
от столицата могат да подават заявки за разкриване на 
работни места, но безработните младежи трябва да са 
регистрирани и насочени от бюрата по труда на тери-
торията на София-област или страната.

   МАЛКИТЕ ФЕРМЕРИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ 
БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Земеделските производители, чиито стандартен про-

изводствен обем на стопанство варира от 8 хил. до 16 
хил. евро (от 16 хил. лв. до 32 хил. лв.), имат право на 
финансов пакет от 3 хиляди лева, които ще плащат на 
консултанти при подготовката на проектите. Това е запи-
сано в наредбата прилагане на подмярка 2.1. „Помощ за 
осигуряване на консултантски услуги“ по мярка 2 на но-
вата програмата за развитие на селските райони (ПРСР 
2014 – 2020 г.), обнародвана в «Държавен вестник».
В наредбата има 11 приоритетни области, по които 

фермерите ще бъдат консултирани. Освен новите стан-
дарти за добра земеделска практика и за екологичните 
норми, те ще бъдат консултирани за необходимите ин-
вестиции, които увеличават конкурентоспособността 
на стопанството. Ще се дават съвети и по въпросите 
на ерозията на почвите, както и проблеми, свързани с 
увеличаване на ефективността на потреблението на 
енергията в земеделското стопанство.
Освен службата за съвети в земеделието тези консул-

тации ще се предоставят и от одобрени от министер-
ството служби, които ще бъдат избирани след обявяване 
на обществени поръчки. Към тях могат да се обръщат 
фирми, кооперации и и фермери, регистрирани като 
земеделски стопани. Всяка година фонд «Земеделие» 
трябва да обявява публично фирмите, предоставящи 
консултантска помощ.

ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКАТА ЗА МЛАДИ 
ФЕРМЕРИ ЗАПОЧВА В КРАЯ НА ЮНИ 
Критериите за оценка на проектите са приети
„Приемът по подмярка 6.1. „Стартова помощ за 

млади земеделски производители” ще започне в края 
на месец юни тази година и индикативният бюджет е 
около 35 млн. евро или половината от ресурса по мяр-
ката.” Това заяви заместник-министърът на земедели-

ето и храните Васил 
Грудев по време на 
второто заседание за 
Комитета за наблю-
дение на Програмата 
за развитие на сел-
ските райони 2014 
– 2020 година, които 
се проведе днес. Той 
благодари на Евро-
пейската комисия за 
бързото одобрение 

на Програмата и изключително доброто и активно съ-
трудничество в процеса, съобщиха от Министерството 
на земеделието и храните.
След като страната ни вече има одобрението на Про-

грамата от Комисията, ще започне и изготвянето на 
индикативният график за отварянето за прием и по дру-
ги мерки и подмерки от ПРСР, съобщи зам.-министър 
Грудев. По думите му, след отварянето на подмярката 
в края на юни, земеделските производители ще могат 
да разчитат до края на годината на още един прием по 
подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства”, 
както и на първи прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в 
маркетинг/преработка на земеделска продукция”.
По време на заседанието бяха разгледани и приети 

критериите за ранкиране на проектите по подмярка 6.1. 
Най-много точки ще бъдат давани за проекти в приори-
тетните сектори – животновъдство, плодове и зеленчуци 
и биопроизводство. Кандидатите, които имат средно 
или висше образование със земеделска насоченост също 
ще получават допълнителни точки. „Разкриването на 
нови работни места е важен приоритет на Програмата 
за развитие на селските райони. Затова и проектите на 
младите фермери, които създават заетост ще получават 
допълнителни точки”, заяви заместник-министърът Гру-
дев. Той уточни обаче, че за ново работно място няма 
да се счита самият кандидат по мярката. Минималният 
брой точки, които ще бъдат необходими за допустимост 
на проектите за тяхното разглеждане е 10 точки.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НОИ 
Въз основа на какви документи се отпуска пен-

сия за трудова дейност?
- Към заявлението (обр. УП-1) за отпускане на лич-

на пенсия за осигурителен стаж и възраст, инвалид-
ност 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 – експертно реше-
ние 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 морски-
те 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 осигу-
рителни вноски за недостигащия им стаж, изчислени 
върху минималния осигурителен доход за самооси-
гуряващите се лица с размер на вноската за 11 фонд 
“Пенсии” за лицата, родени преди 01.01.1960 г. За 
2015 г. осигурителната вноска е 17,8 на сто върху 420 
лв., или 74,76 лв. за един месец осигурителен стаж.
По какъв начин се изплащат пенсиите?
- Пенсиите и добавките към тях се изплащат чрез 

пощенските станции и банките в страната.
- ТП на НОИ изготвя за всеки пенсионер един из-

плащателен картон, по който пощенската станция му 
изплаща ежемесечно пенсията от 7-о до 20-о число на 
месеца, за който се отнася. Когато 7-о и 20-о число 
са неработни дни, изплащането започва в началото и 
завършва в края на следващия работен ден.

- По писмено заявление на пенсионера до ТП 
на НОИ пенсията може да се превежда по лична, 
безсрочна разплащателна или спестовна сметка в 
посочена от лицето банка. Заявлението може да бъде 
подадено и чрез съответната банка, открила сметката, 
ако има договореност между тази банка и НОИ за 
обмен на подобна информация. В този случай банката 
представя данните от заявлението на съответното те-
риториално поделение на НОИ в договорения между 
банката и НОИ срок. В заявлението до ТП на НОИ 
се вписват: банката и кодът, номерът на сметката, 
трите пълни имена на пенсионера по документите 
за самоличност, ЕГН, адресът, на който се получава 
пенсията, и пощенският клон на пощенската стан-
ция. Към него се прилага и копие от документа от 
банката с номера на банковата сметка на титуляра. 
Когато заявлението е прието в банка, не се прилага 
копие на документ с номера на банковата сметка 
на титуляра, а банката потвърждава в заявлението 
номера на сметката на титуляра.

- Националният осигурителен институт превежда 
сумите за пенсии към банките в първите 3 работни 
дни от 7-о число на месеца или когато започва изпла-
щането на пенсиите в пощенските станции.

СТАРТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАГРАДА
ЗА МЛАДИ ФЕРМЕРИ 

За трета поредна година в Европейския парламент 
се организира конкурс за млади фермери: „Европей-
ска награда за млади фермери“.
Целта на инициативата е да насърчи младите 

земеделски производители в селските райони и да 
направи по-видима тяхната дейност.
Конкурсът за 2015 г. сe инициира от евродепутати-

те от Групата на ЕНП в ЕП Нуно Мело от Португалия 
и Ещер Херанс от Испания с подкрепата на Конфе-
дерацията на португалските фермери и испанската 
Асоциация на младите фермери.
Организатор на тазгодишното издание на конкурса 

за България е Владимир Уручев, член на Комиси-
ята по земеделие и развитие на селските райони, в 
партньорство с Националната асоциация на младите 
фермери в България.
Право на участие имат всички европейски ферме-

ри под 40-годишна възраст. Печелившият проект от 
всяка страна-членка ще се състезава с конкурентите 
си на европейско ниво. Основните критерии за оцен-
ка на проектите са използването на ноу-хау, нови 
методи и форми на технологиите в даден сектор или 
регион, чрез използването на иновативни методи в 
селското стопанство. Регламентът предвижда три 
награди – за най-добър проект, най-устойчив проект 
и най-иновативен проект.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   ЮНИ 2015г.



ЗАСЕЙТЕ ТИКВИЧКИ
ДИРЕКТНО В ЛЕХАТА 

Разнообразните  сортове 
тиквички, които се предлагат в 
последните години, позволяват 
да се сеят в доста продължителен 
период от време - от март (за ранно 
производство в култивационни 
съоръжения), през април, май, 
та чак до юни.
Така  при  ранно  засяване 

първите беритби започват в края 
април и продължават до края на 
септември.
С какво да се съобразите
Подходящи лехи са тези, в които през миналата 

година сте отглеждали домати, пипер или бобови 
култури.
Почвата се обработва много добре до т.нар. 

градинско състояние.
Оформят се високи и равни лехи.
В любителските градини най-често се засява в гнезда.
На дъното на ямката се поставя малко разложен 

оборски тор, който добре се размесва с почва. Във 
всяко гнездо се слагат по 5-6 семена. Дълбочината е 
около 2-3 см, а отгоре се покрива с торопочвена смес. 
Накрая се притъпква и оросява.

КАРТОФЕНИ КЮФТЕТА
С ОРИЗ И ГЪБИ 

Продукти:
- 1 ч. ч. ориз,
- 300 г картофи,
-  100 г гъби, 
- 2 глави лук,
- 1-2 ч. лъж. червен 
пипер (сладък),
-  2-3 суп. лъж. рас-
тително масло, 
- 100 г галета (пани-
ровъчна смес),
-  2 суп. лъж. соев сос
Приготвяне:
Оризът и картофите 

с е  с в а р я в а т  д о 
пълна готовност. От 
картофите приготвяте 
пюре. Ситно нарязаните лук и гъби се запържват 
в растителното масло. Добавя се соевия сос и се 
задушават докато течността се изпари. Пълнежът се 
оставя да изстине. Смесете ориза и картофите, добавете 
червения пипер и посолете на вкус. Върху домакинската 
дъска посипете галета. Със супена лъжица вземете 
от картофената смес и леко я омесете. Оформете 
плоско кюфте и в средата поставете чаена лъжичка 
от пълнежа. Прегънете и прищипете краищата. 
Оформете кръгли кюфтета. Пържат се в загрято олио 
по 3-5 минути от всяка страна до получаването на 
златиста коричка. Сервират се с прясна салата.

АКО ПОЛУЧИТЕ ХИПЕРТОНИЧНА КРИЗА
При хипертонична криза има рязко повишение на 

кръвното налягане, съпроводено с главоболие.
При по-тежки случаи се появява неврологична (главо-

замайване, тежест, повръщане, шум в ушите, изтръпване 
на ръцете и краката) и сърдечна (учестено сърцебиене, 
аритмия, болки в гърдите) симптоматика.

Често кризата 
е съпроводена с 
психовегетативни 
симптоми: безпо-
койство, страх, въз-
будимост, изпотя-
ване, почервеняване 
на лицето и шията.
В зависимост от 

съчетанието на тези 
признаци се опреде-
ля вида на кризата 

и съответното лечение. Самолечение при хипертонична 
криза е абсолютно недопустимо.
Най-честата причина за хипертонична криза е нере-

довното приемане на лекарства за кръвно. Това е по-
вредно от невземане на лекарство изобщо.
Някои лекарствени препарати като противовъзпа-

лителни (индометацин, диклофенак, аспирин), естро-
генсъдържащи средства и антидепресанти намаляват 
действието на лекарствата за кръвна налягане. Дългото 
или остро психоемоционално напрежение, „магнитните 
бури“, повече алкохол и никотин, безсънието или недос-
татъчният сън са също фактори за хипертонична криза.
Какво да правим?
1. Необходима е неотложна медицинска помощ
2. Постарайте се да запазите спокойствие. Вземете ус-

покоително (20 капки валериан, комбинацията валериан, 
глог и мента, валидол)

3. Вземете допълнително от лекарството, което пиета 
за кръвно. Не са подходящи лекарствата с продължител-
но действие (тези които се пият един път на ден)

4. Болният трябва да е в полуседнало положение. Оси-
гурете приток на свеж въздух.

5. Когато дойде бърза помощ, съобщете на лекарите за 
всички ваши заболявания. Добре е да имате и последна-
та кардиограма.
Дори към незначително повишение на артериалното 

налягане не се отнасяйте лекомислено, следвайте съве-
тите на лекаря и кризата няма да е страшна.

ПРАВИЛА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА
ЧАРОВНИТЕ ОРХИДЕИ  

За стайни се смятат видове като дендробиум, фале-
нопсис, онцидиум. Те добре се приспособяват към жи-
вот в домашни условия.
След закупуването на орхидея, трябва задължително 

да я пресадите в нова саксия, където тя ще продължи 
развитието си. Това е необходимо, за да може растени-
ето да се приспособи към новите условия.
Правилното пресаждане предполага освобождаване-

то на корените от почвата така, че самите корени да не 
се повредят. Растението се държи не само за стеблото, 
но и отдолу иначе има риск да се наруши целостта му.
Поставяйки орхидеята в нова саксия, корените се 

отопляват с мъх или кора, за да се даде 
възможност за развитие на новите пъпки 
за размножаване.
След това се прави необходимия дренаж 

от чакъл, малки камъчета или разбити 
парчета тухли. Растението не бива да се 
полива поне седмица, а само да се опръск-
ва от пулверизатор.
Почвата е специална
Използвайте само специална почва за 

орхидеи, която задържа достатъчно ко-
личество влага, като при това пропуска 
достатъчно въздух към корените на рас-
тенията.
Именно от това зависи доколко добре 

ще се захване орхидеята в новите условия.
В качество на субстрат може да използвате раздро-

бена кора, мъхове, дървесни въглища, опадали листа. 
Всички тези органични компоненти на почвата се съ-
четават добре помежду си, а най-важното - отговарят 
на всички изисквания за домашно отглеждане на ор-
хидеите.
Ако е необходимо растението не само да се пресади, 

а да бъде размножено, то отначало трябва да го извади-
те внимателно от старата саксия.
След това корените се отрязват със секатор на мал-

ки парчета, така че на всяко от тях да остане по една 
псевдобулба.
В саксията се поставя субстрат, след това подготве-

ните, опръскани от пулверизатор, коренчета се покри-
ват с мъх.
Не бива да се отопляват парчетата от корените, иначе 

ще изгният без да са дали нови растения. Между коре-
ните трябва да има достатъчно пространство, за да не 
пречат новите растения едно на друго.
Саксиите също са особени
За отбелязване е, че наземните видове се пресаждат 

от стебло, тъй като при тях липсват псевдобулби. За 
засаждането на тези видове орхидеи се отрязва горната 
част на растението, където има въздушни коренчета. 
Отрязаната част обилно и редовно се опръсква докато 
на нея не се появят пълноценни пъпки. Едва след това 
растението се пресажда. Когато пъпките дадат корен-
чета, те се разсаждат в различни саксии, за да могат 
орхидеите да се развиват безпроблемно.

Как да я накарате да цъфне
Тъй като изискванията и грижите за тези красави-

ци са доста специфични, понякога доста дълго те не 
искат да разцъфнат.
За най-обилно цъфтящи се смятат видовете фале-

нопсис и дендробиум. Именно те са най-разпрос-
транени и в цветарските магазини.
Но и с тях много начинаещите цветари срещат 

трудности и се сблъскват с проблема, че не могат да 
ги накарат да разцъфнат.
Най-честите причини са лошото осветление или 

неспазване на периода на покой, а понякога отказът 
за цъфтеж се появява след прекаляване с азотни то-
рове. Ако растението е прехранено, остава само да се 
чака докато то преработи азота и да се внася фосфор.
Основни изисквания
При такива условия нараства само листната маса 

на растенията, която става тъмно-зелена на цвят.
Друга причина за липсата на цветове може да бъде 

излишната влага в периода на залагането на пъпки-
те. При прекомерно поливане на растението винаги 
се забелязват засъхнали пъпки или изсъхнали цве-
тоноси с бутони. Усиленото поливане на орхидеи-
те е необходимо само в периода на вегетацията. Но 
трябва да спрете веднага след като вегетацията при-
върши и започне залагането на цветните пъпки.
Периодът на покой започва след прецъфтяването, 

през зимата, когато в помещенията светлината е не-
достатъчна и температурата е ниска.
Почивката е необходима на орхидеите, за да об-

разуват нови цветоноси. В периода на покой расте-
нието трябва да навлезе с нови булби, тоест всички 
негови филизи трябва да станат равни на старите. 
През този период орхидеите се нуждаят от малко 
по-прохладно помещение и никакво поливане. За 
целта през зимата те се поставят в неотопляеми по-
мещение, а през лятото е добре да ги изнесете на 
балкона или в градината.
Срещат се орхидеи, които се нуждат от по-ниски 

температури само през нощта. В периода на покой 
не трябва да подхранвате растенията.
Ще разберете, че този период е приключил, когато 

на растението се появи цветонос. Ако сте спазили 
всички тези условия, но вашата орхидея все пак не 
иска да ви зарадва с цветове, трябва коренно да про-
мените грижите за нея.
Какво още може да направите
Някои орхидеи започват да цъфтят след като им 

създадете стресови условия, например, рязко пови-
шаване на температурите. За целта през нощта ос-
тавете растението в помещение с температура, не 
превишаваща 18°С, а на сутринта я преместете на 
топло. Рязкото спиране на поливането, не зависещо 
от периода на покой, действа на повечето видове. 
Предлаганите в магазинитие камбрии, онцидиуми, 
милтонии и техните хибриди изискват за развити-
ето на булбите именно намаляване на поливането.
Сроковете за намаляване на поливането за все-

ки вид се различават, а някои на рязкото засу-
шаване реагират критично - забавя се растежа 
и развитието на цветоноса. Но общо условие за 
началото на цъфтежа е нарастването на булбата 
като минимум на една трета от обичайния и раз-
мер. Слабо растение с дребни булби най-вероят-
но никога няма да разцъфне.

Случва се понякога, че орхидеите 
продължително време се намират 
на едно и също място, растат и се 
развиват, условията на отглеждане-
то им не се променят, но цъфтежът 
настъпва спонтанно. Причината е 
в отмирането на корените, тъй като 
срокът на живота им в саксията е 
2-3 години. Едновременно може да 
отмре голямо количество корени, и 
цъфтежът тогава няма да настъпи 
докато не се развият нови. А за по-
бързото получаване на цветове от 
орхидеите може да ги напръскате 
със специални препарати, продава-
щи се в цветарските магазини.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

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

Метла - Kochia Scoparia
Семе от обикновена метла. 
Може да се използва при: 

диабет, отпадналост, атония 
на червата.
Начин на употреба: 2 супе-

ни лъжици от билката киснат 
10 минути в 500 грама горе-
ща вода. Прецежда се и се 
пие 3 пъти дневно по 120 
грама преди ядене. 
Опаковка:   50гр. семена в 

целофанова опаковка.
Билков чай, добавка към 

храната.

Мерцедес 600 се врязва във валяк, шофьора на валяка 
става, изтупва се и умрял от страх гледа, как борчето от 
колата говори с някой по мобифона. След минута спира 
полицейска кола, полицая прегръща нежно и грижовно 
шофьора на валяка и започва:

- Разказвай - как го изпревари, как го засече...

Един пътник се изнервя, от това, че влакът в който 
пътува спира през 5 минути, а на всичкото отгоре пътува 
бавно. При поредното спиране, пътникът пита кондуктора :

- Прощавайте, защо отново спираме?
- Има легнала крава на релсите...
- Но ние спираме сигурно за 10-ти път...
- Ами да, защото тя се разхожда пред локомотива.

ерцедес 600 се врязва във валяк шофьора на в


