
Футболната надежда от с. Кочан Стивън Кумбаров 
и талантът от с. Туховища Мехмед Летифов станаха 
шампиони на щата Пенсилвания /САЩ/ за юноши 
с „Кийстън Атлетикс“ /Страсбърг/. Заключителни-
ят турнир за определяне на щатския първенец се 
проведе в Ланкастър. Участниците бяха разделени 
на две групи по 4 отбора, а победителите във всяка 
получиха визи за финала. След равенство и две по-
беди в своя поток “Кийстън Атлетикс” се класира за 
решителния сблъсък, който спечели след дузпи. Ст. 
Кумбаров отбеляза победния гол в последния мач 
в груповата фаза. При изпълнението на наказател-
ните удари бе определен от треньора си да изпъл-
нява петата дузпа, но резултатът стана 3:0 и не се 
наложи землякът на орлето Малин Орачев да изпълнява. М. Летифов също 
реализира едно попадение в предварителната група. Първата си купа на аме-
риканска земя Стивън посвети на чичо си Динко Кумбаров, който е учител 
по физическо възпитание в СОУ „Хр. Смирненски“ /Кочан/, дългогодишен 
футболист на местния отбор и първи треньор на даровития си племенник.

„Стивън ми обясни, че го прави като знак на признателност, че съм го из-
градил като спортист. Лятото, ако се прибере, ще донесе копие на трофея, за 
да го сложим в семейната витрина със спортните награди”, коментира един-
ственият трикратен победител от Пиринско в популярното телевизионно 
състезание „Минута е много“. Съществува голяма вероятност Ст. Кумбаров 
да не се връща в България през летните месеци догодина, защото скаути на 
“Малага”, които са били на турнира в Ланкастър, са го забелязали и покани-
ли на проби в Испания. Преди няколко дни юношата получи и писмена по-
кана по електронната поща от елитния иберийски клуб, което потвърждава 
интереса към кочанския юноша.

30 ноември - 6 декември 2015 г., година (XI), 48 /528

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

Ф б К С КК ббФ бб КК СС КК бб

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. одобри за фи-
нансиране проект „Създаване на Общински център за почасово предоставяне на социални 
услуги за хора в неравностойно положение” по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот” с общ размер на 
отпуснатата безвъзмездна финансова помощ в размер на 499 972,00 лева.
Целта на проекта е Създаване на Общински център за почасово предоставяне на соци-

ални услуги, който ще предоставя интегрирани социални и здравни услуги на хора/деца с 
увреждания и техните семейства, възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъз-
можност за самообслужване. 
По проекта се предвижда да бъде назна-

чен персонал за управление на общинският 
център и за предоставяне на комплексни со-
циални и здравни услуги в дома – от общо 
85 безработни лица, които ще бъдат обучени 
и консултирани за предоставянето на ком-
плексни социални и здравни услуги, а имен-
но социална услуга „Личен асистент”, специ-
ализирани здравни услуги, мотивационна и 
психологична подкрепа както на назначеният 
персонал така и на обслужваните потребите-
ли, според тяхната индивидуална потребност.
Общата продължителност на предоставя-

ните услуги по проекта ще бъде в рамките на 18 месеца, при които 82 потребители на 
социални услуги ще получат подкрепа, чрез предлаганите в центъра комплексни социални 
и здравни услуги, но не повече от 80 часа месечно за всеки потребител на два етапа:

- Първи етап на прием на заявления ще започне на вторият месец от официалното стар-
тиране на проекта, на който ще се одобрят 50 потребители, който ще бъдат обслужвани в 
продължение на 18 месеца по 80 часа/месечно;

- Вторият етап ще стартира на по късен етап (вероятно през март 2016г.), за да могат да 
се включат потребителите  които към настоящият момент получават подкрепа по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности за грижа”.  На втори-
ят етап ще бъдат одобрени общо 32 потребители, който ще получат интегрирани социални 
и здравни услуги до приключване на проекта, но не повече от 80 часа/месечно за всеки 
потребител.
Общата продължителност на проекта е 22 месеца, а официалното стартиране на проекта 

се очаква да бъде през януари или февруари  2016г.
Кандидат потребители и кандидат „Лични асистенти” и „Социални сътрудници”, които 

имат желание да се включат в проекта  ще могат да подават заявления в началото на 2016г., 
като официалните срокове за прием на документи и конкретните изисквания към кандида-
тите ще бъдат публикувани на по-късен етап във „Вестник на община Сатовча”, на сайта на 
общината и на информационните табла по населени места. 

На 26 ноември 2015 година се проведе 
заседание на Общински съвет – Сатовча. 
В началото на заседанието клетва по-

ложи новоизбрания общински съветник 
Съби Айвазов.
Общинският съвет прие Правилник за 

организацията и дейността на Общински 
съвет – Сатовча, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска ад-
министрация. Избра председателите и 
членовете на постоянните комисии. Оп-
редели възнаграждението на общинските 
съветници  за участието им в заседанията 
на Общинския съвет и на неговите ко-
мисии за един месец – 56% от средната 
брутна работна заплата на Общинската 
администрация – Сатовча, за съответ-
ния месец. За неучастие в заседание на 
Общинския съвет възнаграждението на 
общинския съветник се намалява с 60%, 
а за неучастие в заседание на комисиите 
с 40% за съответния месец. Общински 
съветник, който желае да получава въз-
награждението си в намален вид може да 
декларира това с декларация по образец 
в деловодството на Общински съвет за 
съответния месец и/или година.  
На заседанието бяха разгледани до-

кладни записки, внесени от кмета на об-
щината, и бяха приети следите решения:

> Общинският съвет одобри участието 
на общината в създаване на публично 
частно партньорство за подаване на 
Заявление за изразяване на интерес по 
подмярка 19.1 „Помощ за подготвител-
ни дейности“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от Про-
грамата за развитие на селските райони 
за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от 
Европейският фонд за развитие на земе-
делието и селските райони за създаване 
на местна инициативна група на цялата 
територия на община Сатовча.

 Въз основа на Протокол от проведена 
подготвителна среща за създаване на 
партньорство на територията на община 
Сатовча за прилагането на Водено от  
общността местно развитие, състояла 
се на 18.11.20015 г., прие като партньо-
ри за подписване на Споразумение за 
партньорство и подаване на Заявление 
за изразяване на интерес следните ор-
ганизации: 
За стопанският сектор: „ОПТИМА” 

ООД, представлявано от Красимир Ана-
ниев Хаджиев.
За нестопанският сектор: Народно Чи-

талище „Просвета 1937”, представлявано 
от Антоанета Данаилова Бекташева.

.....Следва на стр.2

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 36

Във връзка с едно от предизборните обещания на Кмета на община 
Сатовча за съдействие пред различни институции за решаване 
на проблема за добив на скално облицовъчни материали (тикли) 
и облекчаване на разрешителния режим за физически лица чрез 
общинските съвети бе изпратено писмо до Омбудсмана на Република 
България г-жа Мая Манолова. Писмото е за оказване на съдействие 
пред необходимите законодателни институции за иницииране 
на промени водещи до по-облекчен режим за добив на скално-
облицовъчен материал на физически лица чрез Общинските съвети, 
по начина, по който беше решен казуса с минералните води и бяха 
предоставени за управление, стопанисване и контрол на общините.

ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА



ПРИТЧА:  ПРИТЧА ЗА ДВОРЕЦА     
В онзи ден Жълтият император показа своя дворец на поета. Постепенно оставиха зад 

себе си, в дълго шествие, първите западни тераси, които като стъпала на почти необятен 
амфитеатър се спускаха към същински рай — градина, чиито метални огледала и гъсти 
хвойнови плетове бяха първообраз на лабиринта. С радост се изгубиха в нея; отнача-
ло бяха снизходителни, сякаш се впускаха в някаква игра, а после изпитаха известна 
тревога, защото правите алеи страдаха от съвсем лека, но неспирна извивка и в крайна 
сметка тайно образуваха кръгове. Към полунощ наблюдението на небесните светила 
и навременното жертвоприношение на една костенурка им позволиха да се освободят 
от това място, което изглеждаше омагьосано, ала не и от усещането, че са се изгубили 
— то ги съпровождаше чак до края. Сетне обходиха разни преддверия, вътрешни дво-
рове и библиотеки и една шестоъгълна зала с воден часовник, а една сутрин зърнаха 
от някаква кула каменен човек, който после завинаги се изгуби от погледа им. С лодки 
от сандалово дърво прекосиха множество искрящи реки или може би само една река 
многократно. Императорската свита минаваше и хората се просваха по лице, ала един 
ден стигнаха до остров, където някакъв човек не отдаде тази почит, защото никога не 
бе виждал Небесния син, и се наложи палачът да го обезглави. Очите им видяха с без-
различие черни коси и черни танци, и сложно украсени златни маски; действителното 
се смесваше със сънуваното или по-скоро самата действителност бе една от формите 
на съня. Изглеждаше невъзможно земята да е нещо друго освен градини, водоскоци, 
бляскави постройки и форми. На всеки сто крачки някоя кула се врязваше в небето; за 
окото цветът им бе еднакъв, ала първата от тях бе жълта, а последната — алена; толкова 
тънки бяха постепенно усилващите се нюанси и толкова дълга бе редицата от кули. 
Тъкмо в подножието на последната кула поетът (дотогава сякаш равнодушен към 

зрелищата, изпълващи всички с възхита) произнесе кратката творба, която днес нераз-
ривно свързваме с неговото име и която според най-изтънчените историци го дари с 
безсмъртие и смърт. Текстът й се е изгубил; някои смятат, че се е състоял само от един 
стих, а други — от една-единствена дума. 
Ала със сигурност се знае, макар да е невероятно, че поемата съдържала изцяло и 

в най-малки подробности огромния дворец с целия му знаменит порцелан и с всяка 
рисунка върху порцелана, с полусенките и светлините на здрача, с всеки злочест или 
щастлив миг от славните династии на смъртните, на боговете и драконите, живели в него 
през цялото му необятно минало. Всички стояли безмълвни, единствено императорът 
възкликнал: „Ти ми отне двореца!“ и железният меч на палача покосил живота на поета. 
Някои разказват другояче историята. В света не може да има две еднакви неща; щом 

поетът произнесъл поемата (тъй ни разправят), тозчас дворецът изчезнал като дим, 
сякаш изпепелен и заличен от последната сричка. Подобни предания, разбира се, не са 
нищо повече от литературни измислици. Поетът бил роб на императора и умрял като 
роб; творбата му потънала в забрава, защото заслужавала такава участ, а потомците му 
все още търсят и никога не ще намерят словото на Вселената. 

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

30 Ноември 2015, Понеделник
Имен ден празнуват Андрей, Храбър, Първан
На 30 ноември имен ден празнуват всички, които носят името: Андрей (оз-

начава - мъжествен), Андриан, Андриана, Андриян, Андрея, Андро, Храбър, 
Храбрин, Силен, Дешка, Първан
Декември 2015, Вторник
Празник на Военномедицинска академия София, България
Празникът на академията е определен съгласно чл.3, ал. 2 от Правилника 

за устройството и дейността на ВМА, приет с ПМС 168/2 юли 2009 г. На този 
ден през 1891 г. влиза в сила Заповед 439 от 19 ноември 1891 г. на военния 
министър полк. Михаил Савов за създаване на Софийска обща гарнизонна 
болница. За първи началник е назначен д-р Георги Золотович, лекар на Воен-
ното училище, участвал в изготвянето на законопроекти за здравеопазването и 
един от основателите на Българския лекарски съюз. От 1 януари 1893 г. до края 
на 1918 г. тя съществува като Първа софийска дивизионна болница със 100 
войнишки и 10 офицерски легла. По време на Балканската война (1912-1913) 
Първа софийска дивизионна болница работи като клон на Разпределителната 
болница в София. През 1946 г. се създава ново медицинско учреждение за 
военните чинове в София - Общовойскова поликлиника, която първоначално 
е самостоятелно лечебно учреждение, но от юли 1950 г. болницата и полик-
линиката се обединяват в Общовойскова болница с поликлиника. През 1954 
г. на базата на съществуващия от 1945 г. Общовойскови хигиенен институт в 
Овча купел се създава Научноизследователски военномедицински институт. 
На 12 август 1960 г. с Постановление 196 на Министерския съвет се създава 
Висш военномедицински институт (ВВМИ), който включва Научноизследо-
вателския военномедицински институт, Общоармейската болница и Отдела 
за военномедицинската подготовка към Медицинско управление при Минис-
терство на народната отбрана. На 7 април 1989 г. с Указ 546 на Държавния 
съвет се създава Военномедицинска академия (ВМА) към Министерство на 
отбраната като единен лечебен и учебно-научен комплекс със задача да раз-
вива военномедицинската наука и да провежда обучение, специализация и 
усъвършенстване на военномедицинските кадри. Тогава тя обединява ВВМИ, 
Обединен авиомедицински научноизследователски институт, Военноморска 
болница - Варна, и Първа клинична болница „Д-р К. Хавезов“ (Клинична 
база „Лозенец“) в София.
В структурата на ВМА влизат пет многопрофилни болници за активно 

лечение в София, Пловдив, Варна, Плевен, Сливен, три болнични бази за 
рехабилитация и профилактика в Банкя, Хисар и Поморие, медицински пун-
ктове в поделенията на Българската армия и специализирани звена.

5 Декември 2015, Събота
Почитат се преп. Сава Освещени и преп. Нектарий Битолски
Преп. Сава е роден в Кападокия през 4 в. Още 18-годишен се поселил в 

манастир, където получил образование, обикнал монашеския живот и бил 
постриган за монах. Желаейки да служи на Бога в по-усамотено място, се 
отправил за Йерусалим да се поклони на светите места и да посети палес-
тинските пустинници. Там постъпва в манастир, където прекарва 20 години. 
Пожелал по-голямо усамотение, се поселил в една пещера и там прекарвал дни 
и нощи в молитва и труд. След много години живот в палестинската пустиня, 
Сава имал радостта да види майка си, която, след като овдовяла, се поселила в 
един женски манастир близо до Йерусалим. Като получил след нейната смърт 
богато наследство, Сава построил няколко манастира и болници, основал две 
страноприемници - една в Йерихон, а другата при пещерите, из които вече се 
оформила лаврата или големият манастир. В него се събрали много братя и 
йерусалимският патриарх поставил Сава за духовен ръководител на отшел-
ническите обители. Умира на 94-годишна възраст в 533 г. Преп. Нектарий 
е роден 1420 г. в Битоля, Македония, от благочестиви родители българи и е 
наречен Никола. След смъртта на баща си заминава за Света гора Атонска, 
където приема монашеството и името Нектарий. Води благочестив живот, 
въпреки интригите на негови събратя, а когато остарява търпеливо понася 
тежка болест. Умира на 5 декември 1500 г. След 5 години монасите разкриват 
гроба му и намират светите му мощи нетленни. Правят за тях ковчег, върху 
лицевата дъска на който изобразяват лика на преподобни Нектарий.

Годишнина от рождението
на Уолт Дисни

На 5 декември 1901 година е роден Уолт 
Дисни, американски режисьор на докумен-
тални и мултипликационни филми. Създател 
на един от най-популярните анимационни 
герои - Мики Маус.

6 Декември 2015, Неделя
Ден на банкерa
Според легендата Св. Николай, освен по-

кровител на рибарите и мореплавателите, 
е покровител и на банкерите. Преди да го 
канонизират за светец той бил лихвар, който 
помагал на бедни и безпарични, като раздавал богатството си, но гледал тези, 
на които правел благодеяния, да не разберат откъде идват те.
Преданието казва, че Св. Николай незабелязано подхвърлил три кесии със 

злато в дома на обеднял търговец, за да може да омъжи трите си дъщери и 
да ги спаси от безчестие.

Hикулден
На днешния ден Българската православна църква почита паметта на Свети 

Николай Мирликийски Чудотворец (Никулден) с голям църковен празник. 
Свети Николай, архиепископ Мирликийски е един от най-почитаните хрис-
тиянски светци. Покровител е на моряците и рибарите, и на банкери.
На Никулден празнуват Никола, Николай, Николина, Ненка, Нина.
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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

БЛАГОДАРЯ 
Алиосман Казалиев - инвалид от село Годешево изразява своята благодарност към 

Джават Шекиров от село Плетена, за това, че след молба по телефона за доставка на 
дърва за огрев се е реагирало бързо  и дървата са докарани в кратки срокове.

С БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБЛЕСТНА ПОСТЪПКА ОТ ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ.
Учениците  Симона Венциславова Заимова от село Кочан и Денис  Асан Джинали 

от село Сатовча на 09.09.2015 година намират 100 лева на площада в село Кочан. 
Намерената сума веднага е предадена на полицията, която намира собственика - въз-
растна жена от село Кочан с минимален доход.

БЛАГОДАРНОСТ ОТ СИЛВЕТА ИЛИЕВА МАНЕВСКА ОТ С.ДОЛЕН
-Изказвам сърдечни поздравления и благодарност към секретарката на кметство село 

Плетена - г-жа Василка Демирова за доброто обслужване и съдействие при издаване на 
необходимите ми архивни документи от преди повече от половин век. Желая й здраве, 
успехи и да бъде все така добра към гражданите, нуждаещи се от нейните услуги.

.....Продължава от стр.1
Водещата организация по проекта, коя-

то в качеството си на кандидат, да подаде 
заявление за изразяване на интерес с 
всички прилежащи към него документи 
и да подпише договор за безвъзмездна 
финансова помощ да бъде Общинска Ад-
министрация – Сатовча, представлявана 
от д-р Арбен Мустафов Мименов. 
Във връзка с успешното изпълнение 

на проекта, общината осигурява: поме-
щение за офис на проекта за пет годишен 
период за безвъзмездно ползване и обо-
ротни финансови средства в размер на 10 
000 лева, които ще бъдат възстановени на 
общината от бюджета на проекта. 

> Общинският съвет измени свое Ре-
шение на № 213 от 05.10.2012 г. за поема-
не на дългосрочен дълг за финансиране 
на разходите по проекти  като допълва с:
т. 1.6. По проекти и програми финан-

сирани със средства от ЕС през новия 
програмен период 2014 - 2020 год. 
т. 1.7. По други проекти, финансирани 

със средства от държавния или общин-
ския бюджет. 

> Общинският съвет даде съгласие за 
предоставяне на мери и пасища, както 
следва:  За общо ползване - 22 343,951 
дка; За индивидуално ползване - 15 000 
дка. 
Определи съответно 2 дка за отглеж-

дане на едно животно от рода на дребен 
рогат добитък и до 5 дка за отглеждане 
на едно животно от рода на едър рогат 
добитък. 
Определи такса за индивидуално полз-

ване на мери и пасища в размер на 2.00 
лв. за 1 дка. 
Задължи Общинска администрация – 

Сатовча, да осигурява наличие на 
постоянно затревени площи (мери и 

пасища) в съотношение: 
- минимум 5 дка за отглеждане на едно 

животно от рода на ЕРД (на възраст над 
24 месеца) 

- минимум 2 дка за отглеждането на 
едно животно от рода на ДРД 

- минимум 0.5 дка за отглеждане на 
едно животно от рода на еднокопитните. 
Задължи Общинска администрация 

– Сатовча, да не предоставя мери и  па-
сища на животновъди, чиито ферми не 
отговарят на изискванията на Наредбата 
за  отглеждане на селскостопански и 
други животни на територията на община 
Сатовча и на животновъди, които са сис-
темни нарушители на Закона за опазване 
на селскостопанското имущество. 

> Общинският съвет възложи на кме-
товете по населени места да предпри-
емат незабавни и ефективни действия 
по информиране и предупреждаване на 
собствениците на свободното и безкон-
тролно пуснати на домашни животни 
и впрегатен добитък (коне, магарета, 
мулета и катъри) по площади, паркове, 
озеленени терени, улици, пътища извън 
населените места, земеделски и други 
площи на територията на общината за 
прибирането им и недопускане на по-
нататъшни нарушения. 
На нарушителите да бъдат съставени 

актове на основание чл. 40, ал. 1 от 
ЗОСИ и налагане на глоби от 100 до 500 
лв. и при повторно нарушение от 150 до 
800 лв. 
Домашни животни, пуснати свободно и 

безконтролно в нарушение на законовите 
разпоредби, да се задържат от екополи-
цаите или наети за тази цел лица. 
Задържаните животни да се прибират 

временно в изградени подходящи поме-
щения, навеси или ограждения каквито 
трябва да бъдат изградени за район 
„Северен” на Общината в село Сатовча 
и за район „Южен” на Общината в село 
Слащен. 
Домашни животни, непотърсени в 

7-дневен срок от задържането им или 
ако в 7-дневен срок от уведомяването им 
собствениците не заплатят разноските по 
храненето и отглеждането на животните 
и дължимото обезщетение за причине-
ните  вреди, се продават на организиран 
публичен търг. 

> Общинският съвет даде съгласие 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД 
– град Благоевград да изготви проект на 
документация за обект: „Реконструкция 
за ПСПВ – Сатовча, проектиране на 1-во 
стъпало за утаяване на водата”. 



До 14-ти декември:
Закон за ДДС
• 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 ноември.14.12.2015дек14

• Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 
отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец ноември.14.12.2015дек14
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ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИТЕ В
ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
НС ще гласува на второ четене промените в Закона за 

опазване на земеделските земи. Това предвижда първата 
точка от дневния ред на парламента за днешното редов-
но пленарно заседание.
Чрез заложените промени, съгласуването на проекти 

за рекултивация на земя за земеделски нужди и на 
нарушени терени в горски територии ще се извършва 
от министъра на земеделието и храните, за хвостохра-
нилища – от министъра на енергетиката, а за сметища 
и други депа за отпадъци - от министъра на околната 
среда и водите.
Без процедура за утвърждаване на площадка или трасе 

за проектиране ще става промяната на предназначението 
на земеделски земи, когато е предвидена с влязъл в сила 
общ устройствен план и в случаите на предоставена с 
решение на Министерския съвет концесия.
За изграждането и разширението на обекти за про-

изводство на електрическа енергия от възобновяеми 
енергийни източници ще се изисква становище от КЕВР.
Законопроектът като цяло цели облекчаване на режима 

по утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, 
когато това касае подземни и надземни линейни обекти 
на техническата инфраструктура, които не засягат сери-
озно начина, по който се обработва земята, както и за 
големи инвестиционни проекти.

ОТ 1 ЮНИ 2016 Г. ПРЕДВИЖДАМЕ
ДА ОТВОРИМ ПЪРВИТЕ ПОДМЕРКИ ОТ МЯРКА 7   
От 1 юни 2016 г. предвиждаме отваряне на първите 

подмерки от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“от Програмата за развитие 
на селските райони 2014-2020 г., която е основна за 
развитието на малките населени места. Това съобщи 
заместник – министърът на земеделието и храните 
Васил Грудев по време на Националната среща на ев-
роекспертите от общините. Той посочи, че до края на 
месец декември ще има изготвен първоначален вариант 
на Наредбата за прилагане на мярката, която ще даде 
стабилност и сигурност на бенефициентите, съобщиха 
от Министерството на земеделието и храните.

„Общият бюджет на мярка 7 е 685 млн. евро до 
2020 г. Трябва да направим така, че всяко едно евро 
да отиде там, където е най-необходимо,защото съм 
убеден, че желанията за инвестиции ще надхвърлят 
възможностите на бюджета по програмата“, допълни 
зам.-министър Грудев.
Той обясни, че през месец юни 2016 г. ще стартират 

първите приеми за инвестиции, свързани с пътища, во-
допровод, социална и образователна инфраструктура. 
Когато общината е бенефициент, финансирането ще е 
на 100%, а когато е ВИК операторът, ще се финансират 
75% от инвестициите.

„Разчитам на приоритизация при изготвянето на про-
екти за социална и образователна инфраструктура. Тези 
обекти генерират много позитиви за населените места 
и ползвателите на тези инвестиции“, уточни Грудев.

НОИ СТАРТИРА ДВЕ НОВИ Е-УСЛУГИ 
ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ

От 24 ноември 2015 г. Националният осигурителен 
институт (НОИ) допълни списъка с електронни услуги 
с две нови административни услуги, насочени към 
пенсионерите.

„Заявление от пенсионер за смяна на настоящ адрес 
на територията на Република България или друга 
държава“ е административна услуга, която облекчава 
всички лица, получаващи пенсия по българското за-
конодателство и желаeщи да сменят адреса, на който 
я получават в България или в чужбина.  Електронното 
заявление се подава през сайта на НОИ в рубрика 
“Е-услуги”, раздел “Административни услуги” – „Ев-
ропейски регламенти и международни договори“.
Втората електронна услугата е „Заявление за спи-

ране на пенсия“, която също попада в списъка на ад-
министративните услуги на НОИ. Тя е насочена към 
всички лица, които по собствено волеизявление желаят 
спиране на пенсията/ите и добавката/те към нея. За 
живеещите на територията на страната компетентният 
орган е съответното териториално поделение на НОИ, 
а за лица с постоянен адрес в чужбина - дирекция 
„Европейски регламенти и международни договори“ 
в Централно управление.
При подаване на електронно заявление за съответ-

ната услуга то трябва да се подпише от заявителя с 
квалифициран електронен подпис или да се въведе 
Персонален идентификационен код (ПИК) за физиче-
ските лица с ЕГН/ЛНЧ.
Новите електронни услуги са достъпни чрез ин-

тернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика 
“Е-услуги”, раздел “Административни услуги”. И за 
двете не се дължат такси.

ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ
ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ  

Кога лицата имат право на пенсия за инвалидност? 
> Лицата имат право на пенсия за инвалидност, 

когато са загубили напълно или частично работоспо-
собността си завинаги или за продължително време. 

> Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и 
над 50 на сто трайно намалена работоспособност /вид 
и степен на увреждане. 

> Правото на пенсия за инвалидност се поражда от 
датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение 
и за ослепелите преди постъпване на работа – от датата 
на заявлението по чл. 94 от КСО. 

> Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на 
инвалидността. 

> Пенсиите за инвалидност на лицата, навършили 
възрастта по чл. 68 от КСО, се отпускат пожизнено. 

 АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 12 
Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете 

до навършване на една година по реда на Правилника 
за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
Нормативно основание
Чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца
 Кратко описание и необходими документи
Приемане на молби-декларации за отпускане на 

месечни помощи за отглеждане на дете до навърш-
ване на една година по реда на чл. 25 от Правилника 
за прилагане на Закона за семейни помощи за деца /
ППЗСПД/ и издаване на заповед.
Отпуска се въз основа на подадена молба-декла-

рация по образец, утвърден от министъра на труда и 
социалната политика, в дирекция „Социално подпо-
магане“ по постоянен адрес.
Към молба-декларацията се прилагат следните 

документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на 

семейството за последните 12 календарни месеца, 
предхождащи месеца, през който е подадена молба-
декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или 
по служебни правоотношения

2. Копие от удостоверение за раждане на детето
3. Копие от експертно решение на ДЕЛКУ ТЕЛК/

НЕЛК (само в случаите по чл.8, ал.З от ЗСПД)
4. Копие от заповед на директора на дирекция „Со-

циално подпомагане”/решение на съда за настаняване 
на детето/децата в семейство на роднини, близки или 
в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за за-
крила на детето (само в случаите по чл. 8, ал. 7 ЗСПД)

5. Удостоверение от осигурителя или от територи-
алното поделение на НОИ по регистрация, че майката 
няма право на обезщетение за бременност и раждане и 
за отглеждане на малко дете по реда на чл.48а и чл.52а 
от Кодекса за социално осигуряване придобития 
осигурителен стаж; дата на придобиване на осигури-
телното право (само в случаите по чл.8, ал.5 от ЗСПД)

6. Удостоверение от осигурителя, че никой от чле-
новете на семейството, при което е настанено детето 
не получава обезщетение по чл. 53, ал. 3 от КСО (в 
случаите на чл. 8, ал. 8 ЗСПД)

7. Служебна бележка, удостоверяваща извършените 
задължителни имунизации и профилактични прегледи 
на детето, издадена от личния лекар на детето

8. Копие от решението на съда за допускане на раз-
вод между съпрузите

9. Лична карта (за справка)
10. Удостоверение за наследници (в случаите на чл. 

8, ал. 9 ЗСПД)
11. Удостоверение за семейно положение (в случаите 

на чл. 8, ал. 9 ЗСПД)
Образец на молба-декларация, утвърден от минис-

търа на труда и социалната политика

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2015г.

връзка с предстоящи официални празници и неработни 
дни, общопрактикуващите лекари или специалистите по 
съответния профил на заболяване биха могли да пред-
пишат, а аптеката да отпусне, лекарствените продукти, 
полагащи се на здравноосигурените лица, по-рано от 
регламентирания 30-дневен срок.

Въпрос: От 2011г до 2014г.съм живяла извън стра-
ната.По какъв начин мога да въстановя здравно 
осигурителните си права?
Отговор: Уважаема госпожо, трябва да се има предвид 
къде сте се осигурявали през този период - в страна 
членка на ЕС или извън рамките на ЕС.
Това обстоятелство има значение, защото българските 
граждани, които живеят и работят в трети страни (извън 
рамките на ЕС), могат да бъдат освободени от плащането 
на здравноосигурителни вноски у нас за периода на пре-
биваване в чужбина, ако отговарят на следните условия:
• да са български граждани;
• да са длъжни да осигуряват себе си;
• да пребивават в чужбина повече от 183 дни през една 
календарна година. 
Важно условие за освобождаване от плащане на вноски 
за здраве е подаването на заявление по чл. 40а от Закона 
за здравното осигуряване (ЗЗО) в офиса на Национал-
ната агенция за приходите (НАП) по постоянен адрес. 
От началото на 2013 г. е от отпаднало изискването заяв-
лението да бъде подадено преди датата на заминаване в 
чужбина. Заявлението може да се подаде лично или чрез 
упълномощено лице. Документът може да бъде изпратен 
до НАП и по пощата, с обратна разписка.
За да се възстановят здравноосигурителни права при 
връщане в България, в офиса на НАП по постоянен 
адрес се подава заявление - за завръщане в страната 
(предварително трябва да се уточни дали сте подали и 
заявление към НАП по чл. 40а от Закона за здравното 
осигуряване - заявление за напускане на страната).
Освен него е необходимо да се представят и документи, 
които доказват, че сте били в чужбина повече от 183 
дни през една календарна година. Такива документи 
могат да бъдат например: копие от задграничен паспорт; 
удостоверение от областна дирекция на полицията; 
документ, издаден от компетентен орган на съответната 
държава, придружен с точен превод от заклет преводач 
на български, както и други.
Здравноосигурителните права на българи, които са били 
в чужбина и са подали заявление, могат да се възстано-
вят по два начина:
Единият е автоматично след изтичане на шест последо-
вателни месеца, през които те се осигуряват за здраве 
в България.
Ако българите, които са били зад граница искат веднага 
да възстановят своите здравноосигурителни права, то те 
трябва да платят еднократно сума равна на 12 здравноо-
сигурителни вноски върху минималния месечен размер 
на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица 
към момента на внасяне на вноските. Ако се плащат 
през 2015 г. това са 12 вноски по 33,60 лв.
Преди да се преведат парите по сметка на НАП обаче, 
трябва да се подаде еднократно декларация – образец 9, 
в която се посочва, че средствата са за възстановяване 
на права от завръщащите се с еднократна вноска.
Ако става въпрос за страна от ЕС, в рамките на здрав-
ното осигуряване за удостоверяване на завършени 
периоди на осигуряване се използват два равностойни 
европейски формуляра – Е 104 и S041.
Те дават възможност лице, което започне да се осигурява 
в друга държава членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, 
да придобие здравноосигурителни права в резултат на 
признаване на предходния му осигурителен стаж. След 
като е приключило осигуряването Ви в друга държава от 
ЕС/ЕИП/Швейцария е необходимо да се изиска форму-
ляр Е104/S041 от тамошния здравен фонд и в България 
придобитите в страни членки на ЕС здравноосигури-
телни периоди се признават в Националната агенция за 
приходите (НАП) с представянето на формуляра.
Тези формуляри могат да бъдат изискани и получени от 
самите осигурени лица, с изключение на Великобрита-
ния, Ирландия, Гърция и Испания, които издават доку-
мента само при поискване от компетентна институция 
на друга държава членка.
Уточняваме, че институцията, която по закон събира 
здравноосигурителните вноски и отговаря за здрав-
ноосигурителния статус на гражданите в България е 
Националната агенция за приходите (НАП). Консулта-
ции, свързани с определяне, начисляване и внасяне на 
здравни вноски, както и за евентуално излизане от (или 
влизане в) здравноосигурителната система, се предоста-
вят в НАП. За повече информация може да се обърнете 
към НАП или нейните териториални дирекции. Запит-
вания могат да се изпращат на имейл адрес infocenter@
nra.bg или да се ползват услугите на Информационния 
център на НАП - 0700 18 700 (телефонното обаждане е 
на цената на градски разговор от цялата страна).

Въпрос: На 15 март в Болница Дева Мария-Бур-
гас ми беше поставен стент. Във връзка с това в 
епикризата ми е записано, че трябва да приемам 
Брилик в продължение на цяла година след процеду-
рата. Личния лекар отказва да го изпише два пъти 
в един месец, въпреки че опаковката съдържа 56 
таблетки, което е дозата за 28 дни, а месеците са 
30 ли 31 дни. Съществува проблем и как да се изпи-
ше медикамента, когато има празници и почивни 
дни. Съответно трябва да получа 12 опаковки 
или да го получа 12 месеца / за 365 дни/, което не е 
същото. За 12 месеца опаковките следва да бъдат 
13. Моля да ми отговорите по какъв ред следва да се 
изписва и получава Брилик от пациенти със стент.
Отговор: Уважаема госпожо, в отговор на Ваш 
подобен въпрос, зададен на 3.09.2015г., относно 
изписването на лекарствения продукт „Brilique“, 
уточнихме следното: предписването и отпускането на 
лекарствени продукти се извършва съобразно Наред-
ба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване 
и отпускане на лекарствени продукти. Датата на 
издаване на рецептата следва да съвпада с датата на 
издаване на амбулаторния лист. Задължително лека-
рят се съобразява с датата на отпускане на лекарствата 
от аптеката, документирано в рецептурната книжка 
на хронично болния. Амбулаторният лист се съхра-
нява в досието на пациента за отчетност и контрол. 
Не може лекарствените продукти да се предписват 
и отпускат преди изтичане на срока по предходното 
отпускане, документирано в рецептурната книжка на 
пациента. Нормативните документи са задължителни 
за договорните партньори на НЗОК, предписващи 
и отпускащи лекарствени продукти. Когато лекар-
ственият продукт е в опаковка, по-малка от 30 дни, 
лекарят записва срока, за който се предписва лекар-
ството в рецептурната бланка, в амбулаторния лист и 
в Рецептурната книжка на хронично болния, като се 
съобразява с датата на отпускане на лекарствата от 
аптеката, документирано в рецептурната книжка на 
пациента. Ако опаковката на предписания лекарствен 
продукт е за 28 дни, следващата рецепта се изпълнява 
в аптеката на 29-тия ден, считано от датата на пре-
дходното отпускане, документирано в рецептурната 
книжка. Софтуерите на договорните партньори на 
НЗОК /предписващи и отпускащи лекарствени про-
дукти/ позволяват предписване и отпускане на 28 дни.
Националната здравноосигурителна каса  предвари-
телно уведомява договорните си партньори, че във 



МИНИ СЛАДКИШИ
ОТ БУТЕР ТЕСТО И ШОКОЛАД

Продукти:
• 1 кг бутер тесто
• около  500 гр  течен 

шоколад
• 1 ч.ч.смлени орехи
• форма за мъфини или 

други
•  купички за печене
Приготвяне: 
1. Разстелете всеки лист 

тесто, намажете с шоколад, поръсете с орехи
2. Навийте на руло
3. Отрежете парчета леко под ъгъл и сложете във 

форма за мъфини или други купички за печене
4. Печете около 30 минути на предварително загрята 

на 200 градуса фурна на вентилатор

ДОПУСКАНИ  ГРЕШКИ
ПРИ  ГРИП  И  НАСТИНКА  

Не излизайте навън!
Първите часове на заболяването са непредсказуеми. 

Излизайки навън с температура 37 градуса, след два 
часа може да усетите, че тя вече се е повишила рязко 
и въпреки желанието ви, все пак ще се наложи да се 
върнете у дома.
Вирусите на настинката и грипа се разространяват 

по въздушно-капков път, т.е., ако един болен кихне 
в трамвая или автобуса, той може да зарази всички 
околни.
Не превръщайте дома си в лазарет!
Ако имате възможност, нека болният бъде в отделна 

стая, отделете му самостоятелни съдове и прибори за 
хранене, а четката му за зъби поставете в самостоя-
телна чаша.
Преди да отидете при него си поставете маска. Чес-

то проветрявайте помещението, мийте си ръцете, из-
плаквайте гърлото си с разтвор за дезинфекция и при-
емайте противовирусни препарати.
Това ще ви предпази да не се разболеете и самите вие.
Не се лекувайте сами!
Вие не можете да предположите как ще протече бо-

лестта и какви могат да бъдат усложненията от един 
грип - те са от банален синузит, отит и бронхит до пнев-
мония, миокардит и пиелонефрит. Само лекарят може 
навреме да открие усложнението и да го излекува.
Не бързайте с антибиотиците!
Вирусите не са чувстви-

телни към тях. От този тип 
медикаменти има смисъл 
само, ако се стигне до ус-
ложнения като например 
някакво заболяване на ди-
хателните органи.
Заедно с несъмнената 

полза от антибиотиците, те 
убиват полезните микроби, 
които защитават органи-
зма и така може да се стиг-
не и до дисбактериоза.
Не сваляйте температурата!
Повишената температура е защитна реакция на ор-

ганизма, който се бори с вирусите. Затова по-радикал-
но настроените лекари не съветват температурата да 
се сваля, ако тя не е по-висока от 38 градуса (дори при 
малките деца) и ако те нямат „трескава готовност“.
Пийте много течности!
При повишена температура организмът се обезвод-

нява, затова е полезно да се приемат течности - ми-
нимум 100 мл дневно на 1 кг тегло. По този начин ще 
помогнете на организма да се възстанови, а и ще изка-
рате по-лесно вредните токсини.
Не приемайте горещи вани!
При повишена температура са противопоказни 

всички топли процедури (вани и грейки). Тези сред-
ства са подходящи, за да ликвидирате последствията 
от вече прекараното заболяване.
Не бързайте да се връщате на работа!
Продуктивността в службата няма да ви се отдаде, но 

пък може да пострадате от „втората вълна“ на болес-
тта. Вирусите извеждат от строя клетките-микрофаги, а 
това става причина за други вторични инфекции.
Ваксинирайте се!
Ваксинирането срещу грип е признато за най-ефек-

тивния начин да се намали вероятността от заболяване.
Задължително ли е всяка година да се ваксинираме 

срещу грип, питат мнозина?
Ако през настъпващата година циркулират щамове-

те, към които вече сте имунизирани преди една годи-
на, можете да пропуснете новата ваксина.
Имунизацията е препоръчителна най-вече на хората 

от рисковите групи: деца, възрастни, страдащи от хро-
нични заболявания и такива, които се очаква да бъдат 
в по-чест досег с болни.

КАКВИ СА ЛЕЧЕБНИТЕ ДОЗИ НА МЕДА
Колко мед трябва да се при-

ема дневно зависи единствено 
от възрастта на човека. Пред-
лагаме ви дозите за различни-
те възрасти:
За възрастни
Препоръчителните дневни 

дози пчелен мед са от 80 до 
150 г. Тези количества трябва 
да се разделят на три приема. 
Най-добре медът действа, ако 
се взима 1,5 ч преди ядене или 
3 часа след храна. Добре е този 
начин на приемане на меда да продължи 1-2 месеца.
За деца
Дневната доза мед е от 30 до 100 грама в зависимост 

от годините на детето. И в този случай медът се взима 
три пъти 1,5 ч преди или 3 часа след храна в продълже-
ние на 1-2 месеца.
Важно е да се знае, че медът може да се приема с пло-

дове, плодови и зеленчукови сокове, кисело и прясно 
мляко и дори само намазан върху филия с масло.
Медът няма противопоказания - може да се ограничи 

приемът му в минимални количества само при хора със 
силно изразен диабет.

 КАЛЕМИ  СЕ  СЪБИРАТ  В
ПОКОЯ  НА  ЛОЗАТА

Най-благоприятният срок за събирането на калеми от 
предвидените за облагородяване видове е по време на 
покоя на растенията. Това може да стане през месеците 
ноември, декември.
На какво трябва да се обърне внимание?
Най-добре е калемите да се вземат само от избра-

ни лози.
Леторастите да са добре узрели и да са достатъч-

но дебели.
Голямо внимание трябва да се обърне на здраво-

словното състояние на растенията, от които ще се 
вземат калемите.
Вирусните болести, нападащи различните лози се 

пренасят с вегетативните части на растението. Това 
важи за опасните мана и брашнеста мана. Причините-
лите им определено може да се пренесат с калемите.
Калемите се връзват на снопчета от всеки сорт 

поотделно, поставят се и етикети и се приготвят за 
съхранение.
Те могат да се обвият в навлажнена материя и да се 

поставят в найлонов плик. Съхранението по този начин 
се извършва у дома в най-долната част на хладилника 
до момента на присаждането.
Когато са в по-голям обем пръчките трябва да се съх-

раняват на снопчета във влажен пясък в избено поме-
щение, където температурите на въздуха са в границите 
от 0 до 6 градуса С.
Не забравяйте, че е най-добре събирането да стане 

преди да са станали факт много ниските отрицателни 
температури.
Това особено важи за сортовете, чиито пъпки са по-

чувствителни на студовете.
При съхранението във влажен пясък в изба или мазе е 

добре температурите там да са постоянни.
Не бива да се допуска преовлажняване, защото кале-

мите могат да загният.
Подходящо място за съхранение са изби, килери и 

други хладни помещения, в които температурата през 
зимните месеци е също около или малко над нулата и 
не се променя.
Редовно трябва се следи каква е температурата в по-

мещението, като при необходимост е редно тя да се ре-
гулира чрез проветряване или затопляне.
Пясъкът, ако са в него, трябва да е умерено влажен, 

защото ако е преовлажнен може да предизвика прежде-
временно набъбване на пъпките.
Съвет: в краен случай калеми могат да се събират и в 

деня на присаждането. Единственото условие е расте-
нията да са още в покой и пъпките да не са набъбнали.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

Мечо грозде
Thymus sp. Diversa 

Описание: Вечнозелено пълзящо храстче с 
приповдигащи се крайни разклонения. Листата са 
последователни, с къси дръжки, с клиновидна ос-
нова, кожести, целокрайни. Цветовете са бели или 
розови, разположени на върха на стъблото. Чашката 
и венчето са петделни. Плодът е яркочервен. Цъфти 
през юни-юли. 
Разпространение: Расте по сухи каменливи и 

скални поляни в пояса на иглолистните гори в почти 
всички наши по-високи планини. 
Употребяема част: Използват се листата. 
Лечебно действие: Успокоява болката и подпо-

мага изхвърлянето на песъчинките от пикочните 
пътища. Дезинфекция на пикочните пътища при 
хроничен цистит. 
Приложения:
• при бъбречни забо-

лявания 
• при хроничен цис-

тит, пиелит и бъбречни 
камъни 

• за диуретични цаеве
• В българската народ-

на медицина листата на 
мечото грозде се използ-
ват при неволно напикаване, уриниране на кръв, 
захарен диабет, водянка, туберколоза на бъбреците, 
неволно семетечение, бяло течение, подагра. 
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се 

вари в 500 мл вода, 10 минути. Пие се по 50 мл 15 
минути преди ядене, 4 пъти дневно. В отварата се 
слага малко сода бикарбонат. При някои хора бил-
ката дразни стомаха (поради това, че се извличат и 
танините). Тогава се приема по следния начин: 1 с.л. 
от билката, ситно счукана, се залива вечер с 500 мл 
студена вода; на сутринта се прецежда и се пие по 
указания по-горе начин. 
Внимание! В по-големи дози билката е отровна! 

Да се приема само по лекарско предписание!
 Като продукт:
Мечо грозде листа /Uve ursi folium/ 
Състав: Ронени, сухи листа от Мечо грозде– 100%. 
Препоръчва се при възпалителни заболявания на 

бъбречните легенчета и пикочните пътища, след 
овладяването на острия им стадий. Препоръчва се 
лека алкализация на урината със сода бикарбонат 
или вегетарианска диета /ph8/. 
Да не се употребява при бременност и кърмене. 

Да не се приема от деца под 4 години. Възможни са 
реакции като тежест в епигастриума, поради съдър-
жание на танин - горчив вкус; повръщане и гадене 
при пациенти със заболяване на стомаха;при деца 
може да предизвика гадене и повръщане. 

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

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

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

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

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Една блондинка отива в туристическа агенция 
и пита: - Искам един билет до Париж. - А с коя 
компания искате да летите? Днес имаме 13 ком-
пании за Париж. - Не искам никакви компании, 
ще си летя сама!

 Циганка готви на електрическа печка с три 
котлона и само мести тенджерата от котлон на 
котлон... 

- Защо само местиш тенджерата, ами не я ос-
тавиш на единия котлон?

- Ами, така сме, откакто ни резнаха от енергото 
и се прикачихме към светофара!

Е б


