
22 - 28 юни 2015 г., година (XI), 25 /505/

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

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

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

                        
      

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

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

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

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

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Екипът на проект „Нови възможности за грижа“ - Сатовча, уведомява 
жителите на община Сатовча, че обявеният втори етап от 22.06.2015 
година за приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидат-
асистенти се ОТМЕНЯ  по Решение на Министерството на труда 
и социалната политика - която е управляващ орган на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, съгласно Договор № 
2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 - „Нови възможности за грижа“, 
поради това че финансовия ресурс по проекта е разпределен и броят на 
оценените вече кандидат потребители е значителен.

ОБЯВА

На основа-
ние чл.15 от 
Глава трета на 
Вътрешен пра-
вилник на Об-
щински фонд 
„С един лев в 
помощ на бо-
лните деца от 
община Сатов-
ча”  Ви пре-
доставям след-
ният отчет:

През периода на 2014 година Комиси-
ята, съгласно Вътрешния правилник на 
Фонда периодично оповестява принци-
пите и правилата за набиране, изразход-
ване и контрол на финансовите средства, 
необходими за осъществяване на дей-
ността си по предназначение. 
Периодично се организират и провеж-

дат дейности по набиране на финансови 
средства за осъществяване на дейността 
на Фонда по кметства, училища, дет-
ски градини, детски ясли, читалища, 
пенсионерски клубове, производствени 
предприятия, фирми и търговски обек-
ти, чрез разпращане на информационна 
брошура, в която се разяснява целта на 
Фонда, начините за набиране на финан-
сови средства, правилата и контрола по 
разходването им, както и процедурата по 
разглеждането на  молби на граждани от 
община Сатовча, нуждаещи се от лечеб-
ни процедури в страната и чужбина. 
Съгласно чл.8 и 14 от Вътрешния пра-

вилник Комисията е изготвяла и предос-
тавяла информация  за всяко четириме-
сечие на 2014 година пред Общински 
съвет и в пълният им текст ги е публику-
вала във „Вестника на Община Сатовча” 
и сайта на общината.
Към 31.12.2014 година в набирател-

ната сметка на Общински фонд „С един 
лев в помощ на болните деца от Община 
Сатовча” са постъпили общо 76 641.21 
лева. За календарната 2014 година са по-
стъпили общо 11 918.09 лева, от които 
8 966.99 лева от Общинска администра-
ция и поделения към нея, като кметства 
по населени места, стопански дейности, 
училища, детски градини, детски ясли, 
пенсионерски клубове и домашни соци-
ални патронажи. 1 240 лева от Общин-
ски съвет Сатовча, 24 лева от Ахмед Ка-
раемин, 500  лева от Веселин Давидов от 
София, 10 лева от Десислава Тотева от 
село Сатовча,  50 лева от Ибраим Шари-
фов, 30 лева от Таня Младенова, 30 лева 
от Църковно настоятелство Сатовча, 150 
лева от Джамийско настоятелство Сатов-
ча, 40 лева от Джамийско настоятелство 
Крибул, 127,90 лева от Джамийско на-
стоятелство Фъргово, 100 лева от Джа-
мийско настоятелство село Ваклиново, 
217 лева от Джамийско настоятелство 
село Вълкосел, 160 лева от Джамийско 
настоятелство село Плетена и 272,20 
лева от Джамийско настоятелство село 
Кочан.
В периода на календарната 2014 годи-

на са постъпили общо дванадесет (12) 
молби за финансово подпомагане: от 
семейството на Румен Валентинов Хоро-
зов от село Сатовча за подпомагане на 
синът му Орхан Руменов Хорозов, от се-

мейството на Альоша Димитров Заимов 
и Анастасия Каменова Заимова от село 
Осина за подпомагане на дъщеря им Де-
ница Альошева Заимова, от семейството 
на Фатме Раифова Душева и Красимир 
Йорданов Душев от село Плетена за под-
помагане на синът им Марти Красими-
ров Душев, от семейството на Цветелина 
Стефанова Таирова и Мохамед Юсеинов 
Таиров от село Фъргово за подпомагане 
на синът им Мохамед Мохамедов Таи-
ров, от семейството на Мелиха Асанова 
Каптиева и Красимир Борисов Каптиев 
от село Сатовча за подпомагане на си-
нът им Борислав Красимиров Каптиев, 
от семейството на Десислава Юлиянова 
Мандева и Николай Николаев Мандев 
от село Кочан за подпомагане на синът 
им Николай Николаев Мандев, от семей-
ството на Румяна Руменова Ковачева и 
Димитър Орлинов Ковачев от село Са-
товча за подпомагане на синът им Орлин 
Димитров Ковачев, от семейството на 
Виолета Фиданова Абланичка и Слави 
Бинков Абланички от село Кочан за под-
помагане на синът им Любомир Славов 
Абланички, от семейството на Миглена 
Евгениева Скалекова и Ибраим Ибра-
имов Скалеков от село Кочан за подпо-
магане на синът им Виктор Ибраимов 
Скалеков, от семейството на Илвие Ра-
мушева Тюфекчиева и Рамзи Рамзиев 
Тюфекчиев от село Кочан за подпома-
гане на дъщеря им Ивет Рамзиева Тю-
фекчиева, от семейството на Атие Ахме-
дова Боева и Борислав Йорданов Боев от 
село Годешево за подпомагане на синът 
им Андрей Бориславов Боев и от семей-
ството на Джумилейка Джамалова Кова-
чева и Бисер Альошев Ковачев от село 
Сатовча за подпомагане на синът им 
Альоша Бисеров Илиянов, комплектова-
ни съгласно изискванията на Вътрешния 
правилник на Фонда.
След разглеждане на молбите Коми-

сията прие решения за подпомагане на 
децата: Орхан Валентинов Хорозов от 
село Сатовча с парична помощ в размер 
на 2000,00 лева, Деница Альошева Заи-
мова от село Осина с парична помощ в 
размер на 500,00 лева, Марти Красими-
ров Душев от село Плетена с парична 
помощ в размер на 500,00 лева, Андрей 
Бориславов Боев от село Годешево с па-
рична помощ в размер на 150,00 лева, 
Мехмед Мехмедов Таиров от село Фър-
гово с парична помощ в размер на 400,00 
лева, Борислав Красимиров Каптиев от 
село Сатовча с парична помощ в размер 
на 300,00 лева, Орлин Димитров Ковачев 
от село Сатовча с парично подпомагане 
в размер на 245,00 лева, Николай Нико-
лаев Мандев от село Кочан с парична 
помощ в размер на 1000,00 лева, Любо-
мир Славов Абланички от село Кочан с 
парична помощ в размер на 350,00 лева, 
Виктор Ибраимов Скалеков от село Ко-
чан с парично подпомагане в размер на 
300,00 лева и Ивет Рамзиева Тюфекчие-
ва от село Кочан с парична помощ в раз-
мер на 400,00 лева, 
Към 31.12.2014 година в набирател-

ната сметка на Общински фонд „С един 
лев в помощ на болните деца от община 
Сатовча”  е налична сумата в размер на 
18 053.62 лева.

Н й А Д ЗН йй АА ДД З

СЪОБЩЕНИЕ
Инициативният комитет по организиране и провеждане на Събор Вак-

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

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

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

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Инициативен комитет по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2015 година, 

уведомява желаещите да посетят събора в местността „Ливадите” край село Ваклиново, 
който ще се проведе на 18 и 19 юли 2015 година , че са определени такси, както следва:
1. За ползване на платен паркинг:
 лек автомобил              – 2.00 лв. на ден;
микробус              – 10.00 лв. на ден;
 автобус и товарен автомобил    – 20.00 лв. на ден.

2. Пропуск за автомобили, обслужващи търговските обекти ( ресторанти и сергии):
 лек автомобил   – 5.00 лв.;
микробус   – 10.00 лв.;
 товарен автомобил  – 20.00 лв.

3.  За търговски сергии:
За блок А ред 1, Блок Б Ред 1 и Блок 3 цената на 1 терен с размери 5 х 5  
или 25 кв.м е 40 лв., а за всички останали терени е 30.00 лв.

4.  За търговци предлагащи продукти:
- продукти на грил           – 300.00 лв. (без търговски маси и предлагане на напитки) 
- дюнер            – 150.00 лв. (без търговски маси и предлагане  на напитки)
- дюнер               – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане  на напитки)
- печено               – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане на напитки)
- печено            – 200.00 лв. (без търговски маси)
- риба цаца          – 40.00 лв. 
- пуканки, семки, памук – 30.00 лв. 
- сладолед           – 50.00 лв.
- понички           – 80.00 лв. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предоставяне на ел.енергия: 

-  за ресторантите ще се предоставя ел.енергия с мощност от 3 до 9 kW.
-  за продукти на грил,  дюнер, печено, риба цаца, пуканки, семки, памук, 

понички  и други ще се предоставя ел.енергия само за осветление.  
- за свързване на търговските обекти към ел.мрежата – 20.00 лв.
- заплащането на таксите за събора, както и запазването на терени за 

сергии става при Иво Тюфекчиев – счетоводител при кметство с.Кочан, 
телефон за връзка 0879 / 12 17 49.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ



27 Юни 2015, Събота
Видовден

Отбелязва се през последната събота и неделя на 
м. юни. Видовден се чества в региони на западна 
България като Годечко, Трънско, Брезнишко и 
др. В честването му са запазени следи от култ 
към езическото божество Видо или Видьо. Смята 
се за един от четиримата градушкари: Герман, 
Вартоломей, Лисе и Видо. Според други преда-
ния Видовден е посветен на здравето на очите и 
виждането. В областта Граово в навечерието на 
Видовден поставят китка трендафил в дъждовна 
вода, събрана от листата на растението вида луга-
чка, с която след това лекуват болни очи. Момите се мият с „видовденска“ вода, за да са 
хубави и буйни косите им и да се „видят“ хубави на момците през този ден

Изпити в Софийски университет СУ „Св. Климент Охридски“
Изпити от втората кандидатстудентска изпитна 

сесия за учебната 2015/2016 година (31 май-28 юни).
9.00 ч. - журналистика (устен)
9.00 ч. - събеседване за специалност „Изобрази-

телно изкуство“
13.00 ч. - изпит по музикален инструмент или 

пеене
14.00 ч. - по физика.
28 Юни 2015, Неделя
20 години от Националния доверителен екофонд
20 години от създаването на Националния дове-

рителен екофонд /1995/ със Закона за изменение и 
допълнение на Закона за опазване на околната среда, 
приет от 37-ото Народно събрание на 28 юни 1995 г. 
Фондът е независима структура, подчинена на вътрешното законодателство и на между-
народните договори, по които България е страна. Управлява средствата, постъпващи от 
суапови сделки „Дълг срещу околна среда“ и „Дълг срещу природа“, и от правителства, 
международни финансови институции и други дарители, предназначени за опазване на 
околната среда в България.

КОНКУРСИ 
Предайте на artcontestor@gmail.com възможно най-добрата цветна, електронна снимка 

на рисунка по актуалната тема.
 Регистрирането за участие в конкурсите става с еднократно предаване по имейл на 

сканирано, ръчно попълнено съгласие от родител/настойник. Бланката изтеглете от 
тук - регистрационна форма. 

 При следващо участие, е необходимo, само споменаване на детето и неговите години.  
Удобство за нас ще бъде, ако файла със снимката на рисунката, който изпращате, носи 

името на участника, изписано с латински букви
НОВО!!!
 Поради увеличеният брой 

участници, оценяването в но-
вите конкурси през 2015г.вече 
ще бъде в ТРИ (3) възрастови 
групи! 

- до 8г.
- до 12г.
- до 18.

 Критериите ни са:
- близост до темата;
- проявена фантазия
- оригиналност;
- съчетаване на  цветовете;
- композиция

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

22 Юни 2015, Понеделник
Празник на ГД „Гранична полиция“

Празникът е обявен през 1992 г. със заповед на 
министъра на вътрешните работи. На 22 декември 
1887 г. е обнародван в бр. 145 на „Държавен вест-
ник“ първият Закон за пограничната стража, приет 
от Народното събрание по предложение на минис-
тър-председателя и министър на вътрешните дела 
на Княжество България Стефан Стамболов. Според 
закона охраната на държавната граница се възлага на 
Министерство на вътрешните дела. През 1900 г. е одо-
брен първият устав за пограничната служба, според 
който под охраната на граничната стража се поставя 
гранична зона, простираща се на 5 км навътре от 
сухопътната граница в територията на България. От 
1946 г. до 1972 г. структурата за охрана на границата е или към Министерство 
на вътрешните работи (МВР), или към Министерството на народната отбра-
на с названията Гранична милиция и Гранични войски. От 1989 г. до 1991 г. 
Гранични войски се обединяват с Вътрешни войски под общо командване и 
общо наименование - Войски на МВР. През декември 1997 г. с приемането 
на Закона за МВР военизираната структура е заменена от гранична полиция 
като новосъздадената Национална служба „Гранична полиция“ е изведена от 
състава на Въоръжените сили и е обособена като специализирана полицейска 
служба за охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния 
режим. Със Закона за МВР, приет от 40-ото Народно събрание на 9 февруари 
2006 г., преминава в Национална служба „Полиция“. Със Закона за изменение 
и допълнение на Закона за МВР, приет от 40-ото Народно събрание на 22 юли 
2008 г., е Главна дирекция „Гранична поли-
ция“ в МВР.

23 Юни 2015, Вторник
Международен ден на SOS-детски 

селища
Отбелязва се от 1987 г. Годишнина от рож-

дението на австрийския социален педагог 
Херман Гмайнер, който през 1949 г. създава 
първите SOS детски селища за изоставени 
деца и сираци /1919-1986/. В 133 страни по 
света са изградени SOS детски селища.

24 Юни 2015, Сряда
Ден на българското лекарство

Ден на българското лекарство и професионален празник на магистър фармаце-
втите в България. Отбелязва се от 1994 г. на Еньовден по идея на в. „Български 
лекар“. По традиция се провеждат Български фармацевтични дни. През 2015 
г. те ще бъдат на 19, 20 и 21 юни.

Имен ден празнуват Деян, Еньо и Яна
На Еньовден - денят на Св. Йоан Кръстител имен ден празнуват всички, 

които носят името Деян, Деяна, Еньо, Енчо, Йоана, Йоан, Яни, Яна, Янина, 
Янка, Янита, Янко, Янчо.

25 Юни 2015, Четвъртък
Ден на моряка

Отбелязва се от 2011 г. с решение на Международната морска организация, 
прието на 25 юни 2010 г. на конфренция на организацията в Манила, Фили-
пините, в знак на почит към близо 1,5 млн. моряци 
в света. Мотото на деня за 2015 г. е: „Да вдъхновим 
младите хора за кариера в морето“.

26 Юни 2015, Петък
Ден в подкрепа на жертвите на изтезания

Отбелязва се от 1998 г. с резолюция A/RES/52/149 
на Общото събрание на ООН от 12 декември 1997 г. 
Годишнина от влизането в сила /1987/ на Конвенцията 
на ООН против изтезанията и други форми на жесто-
ко, нечовешко или унизително отнасяне или наказа-
ние, приета на 10 декември 1984 г. Мотото на деня за 
2015 г. е: „Правото на реабилитация е вече избрано“.
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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:  ПУСТИНЕН БЛЯН   
Когато стигнеш в храма на Озирис, запитай страннико — де е този, който търси 

любовта си! 
Там, към края има глина — виж какво е вдълбано в нея! 
В красотата на неземната Асет се аз погубих. 
Планина от камък се там издига — към Вечерницата устремена. 
Аз вървя сам из пясъците на пустинята — само в техния зной е жива любовта ми. 
Мнозина преди теб са идвали — всички огнена страст ги изпепели. 
В очи черни като кафе аз потънах. 
Когато песента на жреца заглъхне в тъмните пясъци, запитай го — кой е този, дето 

на жена сърцето си даде и в извора пенлив на любовта се врече! 
Има ли някой, посмял Асет към обятията си да притегли! 
Тези думи ще чуеш: „Сила нежна го надви, в бял бик го превърна — вечно нея да 

дири!“ 
Ако чуеш словата на мъртвите, бягай, страннико, мнозина на въглен станаха — ду-

шите им в пепел се превърнаха. 
В красотата на Асет аз сладкия сок на любовта пих. 
Заслушай се вечер в лъвовете, ще чуеш — мойто име те хвалят. 
С очи знойни сърцето ми тя раздра. 
Когато от небосклона Зорницата се скрие, спри край храма и вслушай се… 
… Към тебе идвам аз, Озирис, син на Нут, господарю на вечността аз, Бог един от 

приближените на Тот. 
О, Бог, ти виж! 
Към тебе идвам. 
Ръцете ми издигна-

ти са за молитва, и ти 
поднасям истина и пра-
вда… 
От мъж не бе докосна-

та — и тя, и племето й. 
Гордост и красота в 

снагата и се вплитаха, 
сок на сладост устните 
и напояваше. 
Един се осмели да я поиска — от очите и любов да пие. 
Заслушай се при изгрев — дали вятъра и пясъка незнайни думи шепнат. 
На омайните извивки на Асет аз душата си обрекох, на женски чар сърцето си пре-

дадох. 
Призракът ми над златни пясъци лети. 
С коси черни като гарван тя взора ми забули. 
Умрял съм, далечни страннико — отдавна умрял. 
На бял бик духът ми броди — душата на божествената Асет да усмири. 
В мъгла знойна очите ми се взират. 
По звездите съм се скитал, но пак тук се връщам — в пустинята любов да търся. 



Въпрос: Какъв е редът за промяна на личната бан-
кова сметка за получаване на парични обезщетения 
за временна неработоспособност, при трудоустро-
яване и майчинство и на помощи от държавното 
обществено осигуряване?
Отговор: Редът, който е регламентиран в Наредбата за 
изчисляване и изплащане на паричните обезщетения 
и помощи от държавното обществено осигуряване 
(НИИПОПДОО) е следният:
При промяна на личната банковата сметка, която е зая-
вена от лицето за получаване на парични обезщетения 
и помощи от държавното обществено осигуряване е 
необходимо в срок 3 работни дни от промяната лицето 
да представи на осигурителя си нова декларация, която 
е по образец, приложение № 7 към НИИПОПДОО. 
Осигурителят завежда декларацията в отделен днев-
ник и я представя в съответното териториално поде-
ление на Националния осигурителен институт (ТП на 
НОИ) не по-късно от 15-то число на месеца, следващ 
месеца, през който лицето я е представило пред оси-
гурителя си, с придружително писмо и опис на доку-
ментите, приложения № № 8 и 9 към НИИПОПДОО. 
Съдружниците в търговски дружества, собствениците 
на ЕООД и физическите лица – членове на неперсо-
нифицирани дружества представят декларацията на 
дружеството, чрез което се осигуряват, а дружеството 
по посочения ред, я представя в съответното ТП на 
НОИ. Останалите самоосигуряващи се лица сами 
представят декларацията в съответното ТП на НОИ.
Декларациите за променените банкови сметки могат 
да се представят в ТП на НОИ и от упълномощени от 
осигурителя/самоосигуряващия се лица.
Считано от 8 юли 2014 г. отпада изискването към де-
кларацията за банковата сметка, приложение № 7 към 
чл. 8 от НИИПОПДОО задължително да се прилага 
копие от документ, издаден от съответната банка, с 
данни за личната банкова сметка. Прилагането на 
този документ е по желание на лицето. Същият може 
да бъде поискан от ТП на НОИ в случаите, в които се 
налага да бъде уточнена банковата сметка, деклари-
рана от лицето.

Въпрос: Може ли майката да получава обезщете-
ние за отглеждане на малко дете, ако се намира в 
отпуск и детето посещава детско заведение?
Отговор: Когато детето е настанено в детско заведе-
ние, вкл. детска ясла, майката няма право на отпуск за 
отглеждане на малко дете до 2 години - вж чл. 46, ал. 
7, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и 
отпуските, и на парично обезщетение за отглеждане 
на малко дете по чл. 53 от Кодекса за социално осигу-
ряване (КСО) – вж чл. 53, ал. 4. Ако майката не ползва 
отпуск за отглеждане на малко дете и не е дала съгла-
сието си отпускът да се ползва от друго лице (баща, 
баба или дядо на детето), тя има право на парично 
обезщетение по чл. 54 от КСО (в размер на полови-
ната от обезщетението по чл. 53 от КСО), ако детето 
не е настанено в детско заведение на пълна държавна 
издръжка - вж чл. 54, ал. 3 от КСО. Майката има право 
на обезщетението по чл. 54 от КСО за времето, през 
което работи, както и за времето на отпуск, който не е 
от същия вид (за отглеждане на дете), включително и 
за времето на отпуск за временна неработоспособност, 
за гледане на болен член от семейството (в това число 
и на болно дете), за бременност и раждане. 

Въпрос: Кои заведения попадат в групата на тези, 
в които настаняването на детето прекратява 
изплащането на обезщетение за отглеждане на 
малко дете?
Отговор: Паричното обезщетение за отглеждане на 
малко дете по чл. 53 от Кодекса за социално осигурява-
не (КСО) - през време на допълнителния отпуск за от-

глеждане на малко дете по чл. 164 от Кодекса на труда – не 
се изплаща при настаняване на детето в детско заведение, 
вкл. детска ясла (вж чл. 53, ал. 4 от КСО). Имат се предвид 
всички видове детски заведения – целодневни и седмични 
детски градини, в т. ч. и такива, в които има яслени групи, 
и детските ясли – независимо дали отглеждането на детето 
в тях е на пълна държавна издръжка или не.
Паричното обезщетение по чл. 54 от КСО – когато майката 
не ползва допълнителния отпуск за отглеждане на малко 
дете по чл. 164 от КТ и не е дала съгласие отпускът да се 
ползва от друго лице (баща, баба или дядо на детето) – не 
се изплаща при настаняване на детето в детско заведение 
на пълна държавна издръжка (вж чл. 54, ал. 3 от КСО). 
По смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби 
на Закона за семейните помощи за деца специализирани 
институции за отглеждане на деца на пълна държавна 
издръжка са заведенията, в които на децата се осигуряват 
жилище, храна и облекло за сметка на държавния и об-
щинските бюджети, без да се заплаща такса.

Закон за здравното осигуряване
До 25 юни
• Внасяне на осигурителните вноски за задължител-

но здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от 
Кодекса за социално осигуряване, върху получените, 
включително начислените и неизплатените или върху 
неначислени през месец май възнаграждения, които се 
отнасят за труд, положен през месец май 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Ко-
декса за социално осигуряване върху допълнителни 
доходи от трудова дейност (например допълнителни 
трудови възнаграждения за постигнати резултати) на-
числени или изплатени след 25 май 2015г., отнасящи 
се за труд положен през месец април 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Ко-
декса за социално осигуряване върху допълнителни 
доходи от трудова дейност (например допълнителни 
трудови възнаграждения за постигнати резултати) на-
числени или изплатени през месец май 2015 г., отнася-
щи се за труд положен преди месец април 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за лицата, които през месец май 
2015г. са подлежали на здравно осигуряване по реда 
на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване 
(лица, които не са били осигурени на основание по чл. 
40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за морските лица за положения 
труд през месец май 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за лицата, които през месец май 
2015 г. са били във временна неработоспособност по-
ради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеж-
дане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск 
за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по 
реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за служителите на Българската 
православна църква и други нормативно признати ве-
роизповедания, които не получават възнаграждения за 
извършвана дейност за месец май 2015г.

• Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за 
които през месец май 2015г. е възникнало задължени-
ето за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от 
Закона за здравното осигуряване - лица, които не са 
осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през 
месец май 2015 г., които не са подлежали на осигуря-
ване на друго основание.

• Подаване на Декларация образец № 6 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения 
за дължимите за месец май 2015г. задължителни оси-
гурителни вноски.
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.
• Подаване на декларации образец № 1 от работода-

телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
за начислени или изплатени допълнителни доходи от 
трудова дейност за месец преди Април 2015 г., които са 
начислени или изплатени през месец май 2015г.

• Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
за начислени или изплатени допълнителни доходи от 
трудова дейност за месец Април 2015 г., които са на-
числени или изплатени след 25 май 2015г.

• Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
с данните за месец май 2015 г. за лицата, на които за 
осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 
1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

• Подаване на декларации образец № 1 с данните за 
месец май 2015г. от посредникът, компетентният бъл-
гарски държавен орган, изпращащото ведомство за 
лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – из-
пратени на работа в чужбина от български посредник; 
работещи в международни органи или организации 
със съгласието на компетентните български държавни 
органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командиро-
ван служител в дипломатическа служба.

• Подаване на декларации образец № 1 от осигурите-
лите, клоновете и поделенията им за лицата, работили 
без трудови правоотношения, чиито възнаграждения 
са изплатени през месец май 2015г.

• Подаване на декларации образец № 1 от работодате-
лите, осигурителите и техните клонове и поделения, с 
данните за месец май 2015г. при полагащо се обезще-
тение на трудоустроено лице, на което не е предоставе-
на подходяща работа.
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ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЩЕ ПРИЕМА
ДОКУМЕНТИ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО

ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА ОТ 22 ЮНИ  
От 22 юни до 31 август 2015г. пчеларите, изпълнили 

инвестициите си по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, 
В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-хи-
мичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа 
на подновяване на пчелните кошери в Европейския 
съюз” от Национална програма по пчеларство (НПП) 
за тригодишния период 2014-2016, ще могат да подават 
заявления за плащане. 
Документи ще се приемат в областните дирекции на 

ДФ „Земеделие”, както следва:
• Областна дирекция София (за София-град, София-

област и Перник);
• Областна дирекция Варна (за Варна, Добрич и Шумен);
• Областна дирекция Разград (за Разград, Русе и Си-

листра);
• Областна дирекция Велико Търново (за Велико Търно-

во, Търговище и Габрово);
• Областна дирекция Монтана (за Монтана и Видин);
• Областна дирекция Плевен (за Плевен, Ловеч, Враца);
• Областна дирекция Благоевград (за Благоевград и 

Кюстендил);
• Областна дирекция Пловдив (за Пловдив и Пазарджик);
• Областна дирекция Хасково (за Хасково и Стара 

Загора);
• Областна дирекция Кърджали (за Кърджали и Смолян);
• Областна дирекция Ямбол (за Ямбол, Сливен и Бургас).
Образци на документите за плащане са публикувани 

на интернет страницата на ДФЗ.
Финансовата помощ по пчеларската програма се 

изплаща до 45 дни от приемането на заявленията. Ус-
ловие за получаването й е кандидатите да са изпълнили 
стриктно инвестициите, за които имат сключен договор 
с ДФЗ.
Пчелари, които не са изпълнили изцяло инвестициите 

си по НПП, ще бъдат лишени от възможността да кан-
дидатстват за същия вид инвестиции през следващия 
прием на програмата. Изключение правят само пчела-
рите, които не са изпълнили инвестициите си, поради 
настъпили форсмажорни обстоятелства.
Крайният срок за всички плащания към пчеларите за 

прием 2015 г. е 15 октомври 2015 г. 

   ИЗДАВАНЕ НА ПИК 
НЗОК/РЗОК издава УКД (уникален код за достъп). 

Чрез УКД всеки гражданин може да разгледа своето 
електронно здравно досие от интернет страница на 
НЗОК.
ПИК (персонален идентификационен код) се издава 

от други институции и служи за достъп до техните 
електронни услуги. 
Чрез ПИК, издаден от Националния осигурителен ин-

ститут (НОИ), лицата могат да правят следните справки: 
1. Изчисляване на прогнозна пенсия; 2. Изчисляване 
на прогнозен размер на парично обезщетение за бре-
менност и раждане; 3. Справка за статус на социално 
осигуряване от 1997 г. насам; 4. Справка за осигурителен 
стаж и доход при пенсиониране; 5. Справка за подадени 
декларации за социално осигуряване за осигурено лице 
за периоди след 2004 г.; 6. Справка по ЕГН за изплатени 
чрез НОИ парични обезщетения и помощи от ДОО; 
7. Справка за представени в НОИ документи и изпла-
тени обезщетения и помощи от ДОО; 8. Въвеждане/
промяна на координати за получаване на съобщения от 
НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от 
ДОО; 9. Справка за изплатени парични обезщетения за 
безработица; 10. Справка за регистрирани заявления за 
отпускане на парични обезщетения за безработица; 11. 
Актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки; 
12. Справка за издадени пенсионни разпореждания; 
13. Справка за постъпили данни от издадени болнични 
листове в Електронния регистър на болничните листове 
и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО).
ПИК се издава от най-близкото териториално поделе-

ние на НОИ или негов филиал, постоянно или изнесено 
работно място или приемна, лично чрез представяне 
само на лична карта или от представител чрез предста-
вяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. За 
получения ПИК се издава удостоверение, което също 
се получава лично и не се изпраща по пощата. ПИК е 
активен от деня, следващ неговото издаване.
Националната агенция за приходите (НАП) също 

издава ПИК (12-цифров код ) и не може да се ползва за 
достъп до предоставяните от НОИ услуги.
Получаването на ПИК от НАП става след подаване 

на заявление, лично или чрез упълномощено с изрично 
нотариално пълномощно лице. Заявлението може да се 
подадете във всеки офис на НАП, но получаването е 
само в компетентния офис.
За повече информация следва да се обърнете към 

компетентната институция.

МЗХ ПУБЛИКУВА ЗАПОВЕД ЗА ОТВАРЯНЕ 
НА ПРИЕМ ПО 6.1 МЛАД ФЕРМЕР 

Приемът на проекти по мярка 6.1 Стартова помощ 
за млади земеделски стопани от Програмата за развитие 
на селските райони ще започне на 29 юни и ще продължи 
до 24 юли 2015 г. Това става ясно от заповедта на минис-
тър Десислава Танева за отваряне на прием по мярката.

 Бюджетът за приетите за-
явления за подпомагане в 
периода на прием е в размер 
на левовата равностойност на 
35 000 000 евро. 

 Приемът на проекти може 
да става и по електронен път, 
се посочва още в заповедта. 

Кандидатите трябва да попълнят и подадат в избрана от 
тях Дирекция на ДФЗ заявления за достъп (по образец) 
за предоставяна на права за достъп и ползване на елек-
тронен модул за съдаване на заявление за подпомагане. 

 ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТВАРЯ ПРИЕМ ПО 
ПОДМЯРКА 6.1. „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА

МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ ОТ 29 ЮНИ
Първият прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за 

млади земеделски стопани“ ще бъде отворен на 29 юни 
2015 г., а бюджетът е в размер на 35 млн. евро. Това е 
записано в заповедта на министъра на земеделието и 
храните Десислава Танева, която е публикувана на ин-
тернет страниците на Министерството на земеделието 
и храните и на Програмата за развитие на селските 
райони. Приемът на заявления ще приключи на 24 юли 
2015 г., като кандидатите по тази подмярка за пръв път 
ще имат възможност да подадат своите документи и 
по електронен път. Те трябва да попълнят и подадат в 
избрана от тях областна дирекция на Държавен фонд 
„Земеделие” заявление за предоставяне на права за 
достъп и ползване на електронен модул.
Кандидатите по подмярка 6.1. могат да ползват без-

възмездно и услугите на Национална служба за съвети в 
земеделието. Консултациите се извършват във всеки от 
офисите на службата в страната и включват изработване 
на безплатен бизнес план и заявление за кандидат-
стване, съгласно изискванията на ПРСР 2014-2020 г. и 
Наредбата за условията и реда за прилагане на подмярка 
6.1. Младите земеделски стопани с одобрен проект ще 
могат да ползват и безплатни съветнически услуги през 
целия период на изпълнение на бизнес плана и дейност-
ите в стопанството в областта на растениевъдството, 
животновъдството и аграрната икономика.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   ЮНИ 2015г.



ЗЕЛЕНЧУКОВА ЗАПЕКАНКА 
Продукти:
За запеканката
- 6 средно големи кар-
тофи,
- 2 глави лук, 100 г гъби,
- 2 средни домата,
- 300 г твърд кашкавал
За соса: 
- 2 суп. лъж. сметана,
- 2 суп. лъж. майонеза,
-  1 скилидка чесън
 Приготвяне:
Нарежете картофите, 

л у к а ,  г ъ б и т е  и 
доматите. Подредете ги на пластове в тава за печене 
и полейте със сос и поръсваме с кашкавал.
Печем в предварително загрята до 180 градуса 

фурна за 40 минути.

КАК ДА ПОМОГНЕМ НА БОЛНОТО 
ДЕТЕ, ДОКАТО ЧАКАМЕ ДОКТОР
Имунната система на детето не винаги може да се 

справи с атаката на вируси и бактерии. Какво да правим, 
ако простудата е съборила малчугана, а лекарят не идва. 
Болното дете е стрес за всяка майка, особено ако това 

се случва за първи път. Най-важното е да не се паникьо-
свате. Колкото по-рано започнете лечението, толкова 
по-лесно ще премине неразположението.
Как да разберем, че детето е болно?
През първите часове детето започва да потрепва сякаш 

му е студено.
Детето е сънливо.
Рязко се повишава телес-

ната температура - до 39-40 
градуса.
Хремата може да се появи 

няколко дни след вдигането 
на температура.
Даже, когато температу-

рата не е много висока, по-
ведението на детето се променя - то започва да капри-
зничи, често плаче и лошо се храни.
Ако няма усложнения, болестта преминава за 2-5 дни, 

а кашлицата, хремата и болките в гърлото - до 7-9 дни.
Интересното е, че деца до 3 месеца понасят по-леко 

простуди и грип, отколкото по-големите, а температура-
та не се повишава толкова много.
Да си направим план за действие
Обмислете симптомите на болестта. Погледнете в до-

машната аптечка кави лекарства имате. Възможно е да 
трябва да отскочите до аптеката.
Обадете се на педиатъра и по телефона обсъдете как да 

действате, докато той пристигне.
Не показвайте на детето, че сте разтревожени. Много 

е важно то да има усещането, че родителите владеят по-
ложението.
Давайте на детето само проверени лекарства. Не тряб-

ва сляпо да се доверявате на съвети на познати. Това, ко-
ето е помогнало на едно дете, на друго може да навреди.
В очакване на лекаря
Грипът е остро заболяване, но е възможно и да не се 

прояви веднага. Инкубационният период може да е от 
2-3 часа до няколко дни. Ако детето е вдигнало темпера-
тура над 38,5, дайте му препарат на основата на параце-
тамола. За деца от 6 месеца до 3 години можете спокой-
но да използвате Ибупрофен. Не забравяйте да давате 
течности - билков чай с лимон или настойка от липа. Те 
са полезни с това, че киселата им среда не позволява на 
вирусите да се разпространяват. Ако все още кърмите, 
предлагайте на детето по-често да суче. Когато малчуга-
нът е на 2-3 г. и няма температура, можете да му напра-
вите вана с гореща вода на краката (Внимавайте все пак 
с температурата на водата!). След процедурите сложете 
на краката топли чорапи.
За смъкването на високата температура може да ви 

помогне настойка от липов цвят или чай със сладко от 
малини. Техните свойства да предизвикват потене ще 
помогнат на организма да се справи с болестта. Чаят 
трябва да се пие вечер преди сън. Имайте предвид, че 
при кърмачетата потните жлези не са добре развити. За 
деца под 3-4 месеца напитки, които предизвикват поте-
не, по-добре да не се дават.
Правете на детето фитонцидни инхалации. Достатъч-

но е близо до креватчето да поставите съд с настърган 
лук и смачкан чесън. Вирусите не обичат свежия въздух. 
Ето защо по-често проветрявайте помещенията. Докато 
с детето сте в едната стая, можете да отворите прозореца 
в другата. През зимата, след като затворите прозореца, 
оставете въздуха в помещението да се отвърне и едва то-
гава внесете детето.

СЪХРАНЕТЕ МЛАДОСТТА НА МОЗЪКА  
Вече не е изключение хората да доживеят до 70-80-го-

дишна възраст в добро физическо здраве. За съжаление 
не така стои въпросът с централната нервна система и 
мозъка. Те грохват и излизат от строя. Специалистите, 
които се занимават с проблемите на стареене за доказа-

ли, че кофеинът отдалечава появата 
на Алцхаймер. Вече е доказано, че 
възрастни хора, които пият редовно 
макар и слабо кафе по-рядко стра-
дат от проблеми с паметта. Смята 
се, че 2-3 чаши кафе на ден е на-
пълно безопасна доза. Разбира се 
хората с проблеми със сърцето и 
аритмия избягват силно кафе. Най-
добре е те да пият по-слабо кафе и 
по възможност с прясно мляко.

ПОЛИВКИ ЗА ПОСЕВИТЕ С ФАСУЛ И ГРАХ
В периода на цъфтежа фасулът се нуждае твърде мно-

го от влага. През този месец трябва да се направят 2-3 
поливки с по 50-60 куб. метра вода.
Недостигът на вода през този период причинява ма-

сово окапване на цветовете и новообразуваните завръ-
зи, затова поливането се отразява твърде благоприятно 
върху развитието на фасула. Намалява се процентът на 

опадалите цветове и чуш-
ки, а от там се увеличава 
и добива особено през су-
шави години.
След всяка поливка се 

извършва междуредова 
обработка с цел да се пре-
дотврати образуването на 
почвена кора. При граха 
може да се извърши по-
дхранване с листен тор.

КЪСНО ЛИ Е ЗА КАРФИОЛА
 Времето е точно подходящо за целта, отговаряме на 

Гери, както и на останалите читатели, които се интере-
суват. Семената започват да се засяват от края на май 
до първата половина на юни. Разсадът е готов за около 
месец, когато може да го засадите на постоянно място.
Кои са акцентите:
Успешно се развива при уме-

рени температури - около 18-22 
градуса. Тогава главите се фор-
мират най-добре. Ако температу-
рата е над 28 градуса, главите са 
рехави и леки.
Цветното зеле не може да се 

отглежда без напояване, тъй като 
е взискателно към почвената и въздушната влажност.
За растението трябва да се осигури достатъчно свет-

лина, защото не понася засенчване.
Най-подходящи са дълбоките, влагозадържащи, 

аерирани, богати с органични вещества почви.
Културата реагира много добре на торене с оборски 

тор, както и на минерално торене. 

ОБЛАГОРОДЯВАНЕТО НА РОЗИТЕ
Е НА ДНЕВЕН РЕД

Окулирането е успешно, когато кората се отделя без 
остатък от дървото. Калемите са напълно развити, ко-
гато цветът в края им е готов да разцъфне. За калеми 
се използват само тазгодишни израстъци.
Облагородяването на розите е едно от най-инте-

ресните занимания на любителите градинари. То се 
провежда сравнително лесно, ако знаете какво точно 
трябва да направите. Ако работите грижливо и в под-
ходящо време, успехът няма да закъснее.
Първите приготовления за окулирането на розите са 

рязането и подготвянето на калемите. Те се отрязват 
малко преди да се извърши окулирането. Връхчето се 
изрязва до първите добре развити пъпки. След това 
се отстраняват всички листа до остатъци от листни 
дръжки с дължина около 1 см. Листните образования 
по тях също се отстраняват. Така подготвените калеми 
се увиват в мокър лен.
Обичайните подложки в раз-

садниците са семеначета на точ-
но определени видове рози. Но 
любителят може да си помогне 
и по друг начин. Вземат се сил-
ни дивачки на широко разпрос-
транената шипка или диви из-
дънки на розите в лехата. Облагородяването се прави 
съвсем близо до земята. След една година облагороде-
ните дивачки се отделят от облагородената роза през 
есента и се засаждат на друго място.
Технологията: Окулирането на розите се извършва в 

следната последователност: разрез в дивия израстък под 
формата на буквата Т, изрязване на благородна пъпка от 
калема, поставяне на пъпката, връзване на мястото.
Разрезът с форма Т е с дължина около 2 см. С от-

делителят на ножа краищата на кората в напречния 
разрез се повдигат внимателно. При изрязването на 
благородната пъпка лявата ръка държи калема така, че 
горният му край да сочи тялото. Дясната ръка поставя 
ножа на около 1 см под добре развита пъпка и я изряз-
ва. По нея не бива да има дървесина, само в началото 
от вътрешната страна може да се вижда тънка трес-
чица. Пъпката се мушва в надлъжния разрез и кората, 
която стърчи над напречния разрез се отрязва.
За превързването може да използвате рафия. На па-

зара се намират и бързи превръзки, както и специална 
изкуствена материя за облагородяване. Превръзката 
трябва да свърже здраво дивачката и калема. След 
превързването разрезът не бива да се вижда. Пъпката 
трябва да остане свободна, превръзката не бива да я 
пристяга. Намазването на превръзката с дървесен во-
сък не е необходимо.
Клоните на дивата роза, които се намират над мяс-

тото на облагородяване, не се скъсяват. Това би довело 
до застой на сокове, който може да задуши благород-
ната пъпка. При стъблените рози преди окулирането 
се отстраняват клоните под мястото на облагородява-
не, ако има такива. 
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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.

Синя тинтява - 
Gentiana Cruciata L.

Описание: Синята тинтява е многогодишно 
тревисто растение, високо 60 см. Листата са сре-
щуположни, елипсовидни, с успоредна нерватура. 
Цветовете са ситни, тръбести, с петлистна сраснала 
чашка, 4-листно сраснало венче, 5 тичинки. Коренът 
е сравнително добре развит, вретеновиден, с множе-
ство коренчета.
Разпространение: Синята тинтява се среща по 

тревистите места, край храсталаците и в горите на 
всички наши планини.
Употребяеми части: Използват се стръковете и 

корените на синята тинтява.
Лечебно действие: Противоспазматично, проти-

воглистно действие; усилва секрециите на стомаш-
ните жлези и жлъчката, усилва апетита. Билката 
усилва съкращенията на сърдечния мускул и увели-
чава белите и червените кръвни клетки.
Приложения:
 • при отслабена стомашна дейност, при стомашни 

и чревни колики, газове в червата, атония на червата,
• при анемия, жълтеница,
• против глисти. 
• В българска-

та народна меди-
цина билката се 
използва при пя-
сък в бъбреците и 
пикочния мехур, 
туберколоза ,  за 
засилване на сър-
дечната дейност, 
при виене на свят, 
к р ъ в ох р ач е н е , 
отпадналост, ос-
къдна и болезнена 
менструация, хе-
мороиди, подагра, 
против рак. 
Външно прило-

жение: Настойка 
от билката в сил-
на ракия (1:10) се 
прилага за мазане при натъртване и гнойни рани; под 
формата на лапи - против циреи, рани, изгаряния; 
като запарка за жабурене за укрепване на венците и 
за гаргара при гърлобол. 
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се слага 

в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие се по 100 мл преди 
ядене, 4 пъти дневно.

Лекция в университет. Студент периодично закъснява 
за лекцията. Професорът попитал раздразнено: 

- Вие били ли сте в казарма? 
Студентът: 
- Да, бил съм. 
Професорът: 
- Е, какво ви казва старшината, когато закъснеете за 

физзарядката? 
Студентът: 
- „Добро утро, лейтенант!“

Ha ĸoнцepт зa цигyлĸa и пиaнo млaд мъж зaгoвapя 
дaмaтa дo ceбe cи:

– Знaeтe ли, пpeдпoчитaм цигyлĸaтa пpeд пиaнoтo.
– O, виe cтe цигyлap?
– A-a, нe! Xaмaлин cъм!

екция в университет. Студент периодично закъ


