
Общинска администрация - Сатовча съв-
местно с Фондация „Помощ за благотворителност в България“ - ФПББ през това лято 
предлагат едно различно лятно преживяване за децата в общината.  Под формата на игри 
децата ще имат възможност да навлязат в света на науката, ресурсите, природата и уме-
нията. Екип с опит 
в това отношение  е 
подготвил програма 
за деца с възрастови 
групи от 7-10 години 
(от Първи до Четвър-
ти клас) и от 11-14 
година –(от Пети до 
Осми клас).  Вече има 
сформирани общо 5 
групи от по 25 деца в 
двете възрастови гру-
пи. Две от групите са 
в училище Сатовча, 
две в училище Кочан 
и една група в учили-
ще  Вълкосел. 
Обучението ще се 

проведе  в периода от 
17 до 22 август 2015 година в базите на самите училища, които са в отлично състояние. 
Занятията ще се провеждат предимно извън училищната стая или на друго подходящо 
място, което е в близост до двор или детска площадка, имайки предвид, че голяма част 
от заниманията ще бъдат във вид на игри, забавления, походи и приключения, така че 
децата ще се развиват неусетно и ще израстват забавлявайки се.  
Децата ще бъдат ангажирани почти през целият ден, като ще им бъде осигурен обяд.
След приключване на обучението закупените пособия и материали за нуждите на 

групите деца ще останат за училището.

17 - 23 август 2015 г., година (XI), 33 /513

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

КАБИНЕТЪТ УТВЪРДИ КАК ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ ОТПУСКИТЕ
Отпада задължението на работодателите да утвърждават график за 

ползване на платения годишен отпуск. 
Това става с промени в Наредбата за работното време, почивките и от-

пуските.
На работодателите обаче им се възлага в началото на всяка календар-

на година – до 31 януари, да уведомяват работниците и служителите за 
размера на отпуска, който предстои да ползват през същата година, вкл. 
отложен или неползван от предходни години.
Според наредбата работникът или служителят използва платения си го-

дишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. 
За да се гарантира реализирането на правото на платен годишен отпуск, 

се създава задължение за работодателя да разреши платения годишен от-
пуск на работника или служителя до края на съответната календарна го-
дина, освен ако ползването му е отложено. 
Когато работникът или служителят не е поискал отпуска си до края на 

календарната година, за която се полага, работодателят може писмено да 
го покани да използва отпуска си. 
Ако работникът или служителят не пожелае да ползва отпуска си, ра-

ботодателят има право да му предостави отпуска и без негово съгласие.
Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната 

година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването 
му през следващата календарна година най-късно до края на месец юни.
В случай че работодателят не е разрешил ползването на отпуска в този 

срок, работникът или служителят има право сам да определи времето на 
ползване на платения годишен отпуск в рамките на давностния срок, като 
уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.
Сезонните работници с помощи
Сезонните селскостопански работници няма да бъдат лишавани от со-

циални помощи, ако отговарят на останалите условия за достъп до по-
лучаване на месечни социални помощи по реда на Закона за социално 
подпомагане, реши Министерски съвет.
С това допълнение на Правилника за прилагане на закона се създава 

стимулираща мярка за включване на подпомагани безработни лица в за-
коново регламентирана трудова дейност в отрасли, изпитващи недостиг 
на работна сила при осъществяване на дейността и същевременно гаран-
тиране степента на социална закрила на тези лица. 

На откриването на 
ловния сезон 2015 
година по традиция 
ловните дружинки 
се събират на своя-
та ловна хижа, за да 
направят първият от-
стрел, за да се видят с 
ловните си другари и 
не на последно място 
на сладка раздумка.
Сатовчанската лов-

на дружинка, както 
винаги се събра, за да 
отпразнува открива-
нето на сезона. Мест-
ните ловджии бяха 
поканили на своето 
тържество кмета на общината - д-р Арбен Мименов, който им е помогнал 
за отреждането на терена и изграждането на ловния дом.  На тържеството 
Кметът на общината обеща на ловджиите от сатовчанската дружинка да 
помогне допълнително за довършването на ловния дом. 
На откриването, както винаги присъства и един от най-старите ловджии 

в Сатовча - Дядо Алириза Странджев. Въпреки преклонната си възраст и 
здравословните си проблеми той никога не е отсъствал от тези меропри-
ятия. Тази година той пожела да се срещне със своите ловни другари на 
ловна среща за последен път. 
С трогателните си слова про-
сълзи немалко присъствали на 
тържественото откриване на 
ловния сезон. След като раз-
каза няколко интересни случ-
ки от своя житейски опит като 
ловджия, той пожела на всички 
присъстващи ловджии да до-
живеят неговите 91 години, а и 
не само, ами и да ги надживе-
ят. Да бъдат добри и примерни 
ловджии, да съблюдават закона 
и правилата за ловен излет, за 
да няма неприятни инциденти. 
Да бъдат отговорни и истин-
ски другари и не на последно 
място да изживеят удоволстви-
ето, като него самия, от това да 
оставят в наследство ловджии 
- свои деца, внуци и правнуци.

С решение № 265 / 2006 година на Общински съвет Сатовча е приет 
Вътрешен правилник на комисията на Общински фонд „ С един лев в 
помощ на болните деца от община Сатовча“. 
Общинският фонд „С един лев в помощ на болните деца от общи-

на Сатовча” има за основна цел финансово да подпомага български 
граждани от община Сатовча до 18 години, нуждаещи се от лечебни 
процедури в страната и чужбина. 

Бюджетът на фонда се формира предимно от парични 
дарения. Дарения могат да бъдат направени по банкова 
сметка: 

IBAN -   BG98DEMI92408400043012
BIC: DEMIBGSF
Код на вид плащане: 445100
Общинска администрация - Сатовча
Търговска банка „Д” - АД   - клон Г.Делчев
Целият живот на човек протича в опити: опитва се да 

кара колело, опитва се да напише домашните си, опитва 
се да работи повече. Неусетно прохождаме, но първите 
ни стъпки винаги са към онези хора, чиято любов към 
нас е неизмерима. 
Затова Ви приканваме да направим общи стъпки към 

милосърдието и благотворителността и да дарим на де-
цата на община Сатовча още години живот, за да бъдат с онези, които обичат. 



ПРИТЧА:  СКРЪБТА НА АДОНАИЛ        
Замра-Фу беше най-красивата и умната сред принцесите в древните времена. И всички я харесваха — целият 

народ я обичаше. Щастлива беше Замра-Фу и на всичко се радваше, само името й тежеше. Всеки път щом го 
произнасяше, нещо я бодваше в душата й — и то раждаше — скръб! И тази тъга вгорчаваше сладкия вкус на 
щастие и радост, та тя често молеше Бога името й да смени. Искрени и силни бяха молитвите й, и — Господ ги чу! 
Извика Всевишният един от своите ангели, на име — Адонаил. 
И рече му Бог: 
— Адонаиле, иди долу, на земята и на Замра-Фу помогни! Тя ново име иска — избери й от Свещената Книга! 
И слезе Адонаил на земята, Божията Воля да изпълни. Но още отдалеч видя той принцесата, и красотата й, като 

огнен сърп покоси житния клас на ангелския дух. Прехласна се силно по нея Адонаил, та изпусна за миг Великата 
Книга — и тя се разтвори! И като пороен дъжд от нея се изсипаха свещени букви и слова, и като жива благодат 
земята напоиха. Покри се тогава цялата местност с плодни дървета — защото живи семена бе Словото Божие, 
и то дава плод! 
Благодат изпълни принцесата и радост неземна я обзе. И тя се поклони на ангела на светлината, а устата й 

шепнеше молитви и думи на благодарност. 
Но скръбен бе Адонаил — Божиите Слова и страници от книгата бяха загубени, защото знаеше — което веднъж 

падне на земята, то повече не можеше да се вземе! Та каза в себе си: Господи, какъв грях сторих! 
Върна се, тъжен и мрачен, Адонаил на небето — Господа за прошка да моли. 
Но рече му Вечния: 
— Не скърби, Адонаиле! Аз твоята грешка в благо ще превърна! И ще видиш на земята Райска градина, и в 

нея много плодове и цветя, защото — Божието Слово в жадната почва пося. И ще нарека градината — Едем, а 
стопаните й — Адам и Ева! 
Адонаиле, грешката ти благославям! 
А долу на земята живееше принцеса — радостна и щастлива. И преди наричаха я — Замра-Фу; но сега казваше 

се — Рада.  Защото Рада значи — радост! 

14:37 часа, но резултатът е комичен, защото съоръжението остава непокътнато. Събитията 
около събарянето на Мавзолея в София вкарват България в световните новини - нелепата 
ситуация продължава цяла седмица още повече когато съоръжението одържа на няколко 
мощни взрива, които засягат намиращият се срещу него бивш царски дворец (Националната 
художествена галерия). Финалното разрушаване е с багери и булдозери, които разбиват 
останките над земята. Последните отломки са извозени в късния следобед на 27 август. 
Георги Димитров е министър-председател на България и генерален секретар на Българската 
комунистическа партия, умира на 2 юли 1949 г. Мавзолеят е построен за шест денонощия. 
На 10 юли 1949 г. строежът е завършен и същия ден тялото на Димитров е положено в 
мавзолея. На 18 юли 1990 г. тленните останки на Димитров са изнесени от мавзолея и 
кремирани в крематориума на Централните софийски гробища, а на 23 юли 1990 г. са 
погребани в Централните софийски гробища.

23 Август 2015, Неделя
Ден на жертвите на сталинизма и нацизма
Денят се чества от 2009 г. с резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г., 

на основание на декларация на Европейския парламент, приета на 23 септември 2008 г. в 
Брюксел, Белгия, по време на сесия на парламента (22-25 септември 2008), „за да се запази 
паметта на жертвите на масово депортиране и изтребление, като същевременно се насърчи 
по-енергично демокрацията и се защити мирът и стабилността в Европа“. Годишнина от 
подписването в Москва, СССР, на Договор за ненападение между СССР и нацистка Гер-
мания (пакт „Рибентроп-Молотов“) /1939/.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАГРАДАТА „ДЖОН АТАНАСОВ“ 
Краен срок за кандидатстване за наградата „Джон Атанасов“ - 20 Август 2015, Четвъртък
Документи се изпращат на адрес: nagradajohnatanasoff@president.bg.
Наградата „Джон Атанасов“ се връчва от президента на България от 2003 г. на изявили 

се млади български изследователи в областта на компютърните науки в световен мащаб. 
Тя носи името на известния учен от български произход Джон Атанасов, създал първия 
цифров електронен компютър - АBC. В отговор на нарастващото значение на компютърните 
науки, дигиталните умения и предприемачество, към отличията „Джон Атанасов“ през 2012 
г. е учредена категория Грамоти „Джон Атанасов - ученици и техните преподаватели“, за 
ученици, постигнали най- високи резултати в международни ученически състезания по 
информатика и информационни технологии и техните преподаватели.
През 2015 г. ще бъдат връчени отличия „Джон Атанасов“ в две нови категории - Грамоти 

„Първи стъпки в компютърните науки“, насочени към ученици и студенти във възрастовата 
група 12-22 г., постигнали високи резултати с авторските си проекти в национални и меж-
дународни научни конкурси, и Грамоти „Джон Атанасов“ - за проекти с голям обществен 
принос“, които отличават индивидуални и екипни проекти, чиито създатели са под 35-годиш-
на възраст и които адресират въпроси с обществена значимост посредством компютърните 
технологии. Носителите на наградата и грамотите „Джон Атанасов“ се определят от коми-
сия с участието на водещи учени и професионалисти в областта на компютърните науки.
Правилата за всяка от категориите и необходимите документи за участие в конкурса са 

публикувани на http://president.bg/cat37/Za-nagradata-John-Atanasov/.

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

17 Август 2015, Понеделник
Международен ден на детския телефон на доверието

Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на Международният съюз на детските теле-
фони на доверието, официално признат от Комитета по правата на децата на ООН.

18 Август 2015, Вторник
Професионален празник на миньорите

Отбелязва се с Решение 834  от 8 август 1996 г.  на Министерския съвет на 
църковния празник Успение на Свети Йоан Рилски - покровител на миньорите. 
Празнуват и геолозите и работниците от енергийно-суровинния отрасъл.
Успение на Свети Йоан Рилски
На 18 август Българската православна църква отбелязва 

успението на Св. Йоан (Иван) Рилски Чудотворец. Българ-
ският светец от XI век е един от най-почитаните и уважа-
вани у нас, покровител на българския народ и основател 
на Рилския манастир. Св. Йоан Рилски е роден около 876 
г. в с. Скрино в Осоговската планина. Живее по времето 
на княз Борис и сина му Владимир, на цар Симеон и на 
сина му Петър - време на насилствено разпространение на 
християнството в пределите на България. Според житието 
му, още като юноша той копнее да се посвети в служба 
на Бога, затова напуска родното си място и постъпва в 
манастир. Но, след като приема монашеството напуска 
манастира и започва да се скита из българските земи. Св. 
Йоан Рилски обикаля Осоговско-Беласишките планини, 
Витоша, но най-много му харесала най-високата и безлюдна - Рила, затова и 
тук по-късно основава едноименния манастир. Наречен от народа Чудотворец, 
защото славата му че, помага на хората в беда и изцерява от тежки болести се 
разнесла из целия Балкански полуостров. Легендата разказва, че цар Петър I е 
отишъл от столицата Велики Преслав до Рила, за да се срещне с него но монахът 
не пожелал да се запознае с владетеля поради смирение. Св. Йоан Рилски приел 
плодовете и храната, но не и златото, което царят му дарил. Християнското му 
смирение само увеличило славата и уважението, на което се радвал и увеличил 
броя на ученици, които идва ли при него. В края на живота си светецът се отдава 
на уединение в молитви Богу. Умира през 946 г. и е погребан в малката мана-
стирска църква на Светата Рилска обител. Около 980 г. мощите му са открити 
и пренесени в София, а той е канонизиран за светец. През 1183 г. унгарският 
крал Бела III отвоюва Средец от византийците и отнася мощите му в Унгария, 
откъдето са върнати след четири години. След Освобождението на България от 
византийско робство цар Асен I ги пренася в столицата Търново през 1195 г. Св. 
Йоан Рилски е почитан като общобългарски светец, но славата му се разнася из 
целия Балкански полуостров и в Русия.

19 Август 2015, Сряда
Ден на хуманитарната помощ

Отбелязва се от 2009 г. с резолюция A/RES/63/139 на Общото събрание на ООН 
от 11 декември 2008 г. в знак на почит към всички, които оказват хуманитарна 
помощ по света, както и за по-добра информираност на обществото за значението 
на тази дейност. Годишнина от бомбения атентат /2003/ в хотел „Канал“ в Багдад, 
Ирак, при който загиват 22-ма служители на ООН, сред които и върховният 
комисар на ООН за човешките права Сержу Виейра ди Мелу.
Мотото за 2015 г. е : „Хуманитарните герои“ с акцент върху дейността на 

хуманитарните работници по света, които ежедневно жертват живота си, за да 
помагат на хората в нужда, независимо от рисковете.

20 Август 2015, Четвъртък
Имен ден празнува Самуил

На 20 август имен ден празнуват всички, които носят името Самуил (означава 
- измолен от Бога). Легендата разказва, че живял в гр. Рама или Ариматея един 
благочестив човек на име Елкана от Левиевото коляно. Той имал две жени – Ана 
и Фенана. Любимата му жена Ана била бездетна. А у израилтяните безплодието 
се считало за знак на Божия немилост. Затова Ана тъгувала много, пък и поз-
найниците й странели от нея и дори я презирали. Елкана изпълнявал усърдно 
всички наредби на закона. На всички големи празници ходел със семейството си 
в Силом, гдето тогава се намирала скинията, за да принесе жертва Богу. Веднъж 
след жертвоприношение той седнал да обядва със семейството си. Само Ана 
едничка не могла нищо да яде: сърцето й било пълно с тъга и тя пак отишла в 
скинията да се моли. Дълго се молила и плакала. Тя молила Бога да й даде син 
и обещала, че ако той й окаже тая милост, тя ще Му го посвети. Милосърдният 
Бог изпълнил нейната просба: тя родила син и го нарекла Самуил, което значи 
„измолен от Бога“.

21 Август 2015, Петък
Годишнина от разрушаването мавзолея 

на Георги Димитров София
На 9 август 1999 г. е издадена заповед на 

Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството Мавзолея на Георги 
Димитров да бъде премахнат. Разрушава-
нето започва на 21 август 1999 година под 
ръководството на вицепремиера Евгений 
Бакърджиев - първият взрив е извършен в 
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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
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 07.08.2015 г.



До 25 август
Кодекс за социално осигуряване
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 

обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване: за лицата, които рабо-
тят без трудови правоотношения върху изплатените 
възнаграждения през месец юли  2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от 
Кодекса за социално осигуряване, върху получените, 
включително начислените и неизплатените или върху 
неначислени през месец юли възнаграждения, които 
се отнасят за труд, положен през месец юли  2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от 
Кодекса за социално осигуряване, върху допълнител-
ни доходи от трудова дейност (например допълнител-
ни трудови възнаграждения за постигнати резултати) 
начислени или изплатени след 25 юли  2015г., отнася-
щи се за труд положен през месец юни  2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, 
ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху до-
пълнителни доходи от трудова дейност (например 
допълнителни трудови възнаграждения за постиг-
нати резултати) начислени или изплатени през ме-
сец юли  2015г., отнасящи се за труд положен преди 
месец юни  2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване: за лицата, чието не-
допускане или отстраняване от работа е обявено за 
незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец 
юли  2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване: за лицата, чието увол-
нение от работа е обявено за незаконно с акт, който е 
влязъл в сила през месец юли  2015г. 

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

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 
МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА УЧИЛИЩЕН 

ПЛОД ОТ 17 АВГУСТ   
Приемът на документи за подпомагане по схемата за 

училищен плод 2015/2016 г. започва на 17 август и ще 
продължи до 23 септември 2015 г., съобщиха от фонд 

„Земеделие“.
Заявленията се 

подават в област-
ните дирекции на 
фонд „Земеделие“. 
Предвиденият бю-
джет е 14 милиона 
лева.
Очаква се от схе-

мата да се възполз-
ват 480 000 деца от 
първа до подготви-

телна група на детските градини и децата от подготви-
телна група и учениците от І до IV клас в училищата.
На всяко дете се полагат свежи плодове и зеленчуци 

на обща стойност 27,29 лв., без ДДС. Стойността на 
една порция остава непроменена спрямо предходната 
година – 0,68 лв. без ДДС.
Изменена е обаче наредбата за схемата. Ново из-

искване е плодовете и зеленчуците, с изключение на 
цитрусовите и бананите, да се предлагат
чрез местни покупки или от местните пазари. Новата 

наредба, както и образци на заявленията и указанията 
за кандидатстване са обявени на интернет страницата 
на фонда.
Схемата ще се прилага от 15 септември 2015 г. до 31 

май 2016 г. в цялата страна.
Държавен фонд „Земеделие“ напомня на всички ди-

ректори на учебни заведения от страната, че могат да 
кандидатстват.

 ЕС ЩЕ ПОДКРЕПИ ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ЕМБАРГОТО 
ФЕРМЕРИ ДО ЮНИ 2016 Г.

Еврокомисията официално продължи до края на 
юни 2016 година срокът на действие на мерките за 
поддръжка на производителите на плодове и зеленчу-
ци , които губят, поради въведеното от Русия ембарго.

Подкрепата ще се оп-
ределя  от  обемите  на 
експорта за три години 
до въвеждането на ем-
баргото.

„Важните  действия , 
предприети от Евроко-
мисията, показват соли-
дарността на ЕС с фер-
мерите ,  най-сериозно 
пострадали от руското 
ембарго. Тези действия 

изиграха важна роля при отслабването на негативните 
последствия от забраната, - заяви еврокомисарят по 
въпросите на аграрната политика Фил Хоган. - Сега 
почти година след ембаргото на Русия, срокът за не-
говото действие беше продължен и ние трябва да оси-
гурим производителите, които изпитват трудности“
Срокът на действие на мерките за поддръжка на 

европейския млечен сектор изтича на 30 септември 
2015 година и може да бъде продължен до 1 октомври.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ АГЕНЦИЯТА 
ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Отпускане на еднократна помощ за издаване на 
лична карта по реда на Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане.
Нормативно основание:
Чл. 16 а от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане
 Кратко описание и необходими документи
Приемане на молби-декларации за отпускане на ед-

нократна помощ за издаване на лична карта по реда на 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпо-
магане /ППЗСП/ и издаване на заповед.
Помощта се отпуска въз 

основа на молба-деклара-
ция по образец съгласно 
Приложение № 1, подадена 
от пълнолетно лице до ди-
рекция „Социално подпо-
магане“ по постоянен адрес.
Образец на молба-декла-

рация Приложение № 1 към 
чл. 26, ал. 1 от ППЗСП
Отпускане на месечна социална помощ по реда 

на Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане.
Нормативно основание:
Чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за со-

циално подпомагане Кратко описание и необходими 
документи
Приемане на молби-декларации за отпускане на 

месечна социална помощ по реда на Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ 
и издаване на заповед.
Нормативно основание за отпускането на този вид 

помощ - чл. 9 от ППЗСП.
Помощта се отпуска въз основа на молба-декларация 

по образец, подадена от пълнолетно лице до дирекция 
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес и след 
представяне на лична карта или личен паспорт на всеки 
член на семейството над 14 г. За родители, ненавършили 
пълнолетие, молба- декларацията се подава от родителя, 
притежаващ документ за самоличност, или от законен 
представител.

Към молба-декларацията се прилагат:
1. Документи за доходите от:
а) трудови правоотношения и/или приравнени на тях 

правоотношения;
б) извършване на услуги 

с личен труд;
в) дейности в областта 

на селското, горското и 
водното стопанство;
г) стипендии;
д) наем, рента и аренда;
е) други доходи.
2. Медицинско удос-

товерение, протокол на ЛКК, експертно решение на 
ТЕЛК или НЕЛК.

3. Оригинален документ за собственост върху дви-
жима и недвижима собственост и/или идеални части 
от такава собственост (за справка)
При необходимост дирекциите „Социално подпома-

гане“ могат да изискват и други документи.
Образец на молба-декларация - Приложение № 1 към 

чл. 26, ал. 1 от ППЗСП

НЗОК УДЪЛЖАВА СРОКА, В КОЙТО 
АПТЕКИТЕ МОГАТ ДА ПРИЕМАТ И ДА 
ИЗПЪЛНЯВАТ РЕЦЕПТИ С УСТАНОВЕНИ 
НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО РЕГИСТЪР 

„РЕЦЕПТУРНИ КНИЖКИ“ НА НЗОК
Срокът за приемане и изпълнение на рецепти с не-

съответствия от аптеките се удължава до 30.09.2015 г. 
Здравноосигурените лица ще бъдат насочвани към об-
щопрактикуващия лекар или медицинския специалист, 
издал рецептата, за уточняване и коригиране на диагно-
зите в рецептурната книжка. Те трябва да презаверят 
рецептурната си книжка в РЗОК по определения ред, в 
случай че е необходимо. 
От 01.06.2015 г. НЗОК пре-

доставя на договорните си 
партньори услуга „Достъп 
до национален регистър „Ре-
цептурни книжки“ и пре-
доставяне на информация 
за валидност на рецептурна 
книжка и валидни диагнози в 
нея”. Услугата се достъпва чрез квалифициран електро-
нен подпис на портала на НЗОК (секция „Електронни 
услуги”/“Справки от ПИС“) или чрез WEB сървис. 
Договорните партньори на НЗОК, изпълнители на 
ПИМП/СИМП и аптеки, могат да използват услугата 
за достъп до регистър „Рецептурни книжки” в реално 
време, в момента на издаване/отпускане на рецептур-
ните бланки на пациентите.

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ  
За какъв срок се изплаща паричното обезщетение 

при бременност и раждане?
•Осигурената за общо заболяване и майчинство майка 

има право на парично обезщетение при бременност и 
раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни 
преди раждането.

•Когато раждането стане преди изтичането на 45 дни 
от началото на ползването на обезщетението, остатъкът 
до 45 дни се ползва след раждането.

•Когато детето е родено мъртво, почине или е дадено 
в детско заведение на пълна държавна издръжка или за 
осиновяване, майката има право на парично обезщете-
ние до изтичане на 42 дни от раждането. Ако работос-
пособността на майката вследствие на раждането не е 
възстановена след 42-ия ден, срокът на обезщетението 
се продължава по преценка на здравните органи до 
възстановяване на нейната работоспособност. До из-
тичането на срока от 410-те дни това обезщетение се 
заплаща като обезщетение за бременност и раждане.

•Когато детето е дадено за осиновяване, настанено 
е в детско заведение на пълна държавна издръжка или 
почине след 42-ия ден от раждането,  обезщетението 
за бременност и раждане се прекратява от следващия 
ден. В тези случаи, ако работоспособността на майката 
вследствие раждането не е възстановена, срокът на 
обезщетението се продължава по преценка на здравните 
органи до възстановяване на нейната работоспособност. 
До изтичането на срока от 410-те дни това обезщетение 
се заплаща като обезщетение за бременност и раждане.

•Осигурената или осигуреният за общо заболяване 
и майчинство, които осиновяват дете, имат право на 
обезщетение при раждане на дете в размер на разлика-
та от възрастта на детето в деня на предаването му за 
осиновяване до изтичането на срока на полагащото се 
обезщетение за раждане.

•Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща 
има право на парично обезщетение при раждане на дете 
в размера, определен за бременност и раждане, за срок 
до 15 календарни дни, през време на съответния отпуск 
по Кодекса на труда, ако има 12 месеца осигурителен 
стаж като осигурен за този риск.

•Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща 
/осиновител има право на парично обезщетение при 
раждане на дете в размера, определен за бременност 
и раждане, след навършване на 6-месечна възраст на 
детето за остатъка до 410 календарни дни, през време 
на съответния отпуск по Кодекса на труда, ако има 
12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този 
риск. Бащата може да ползва отпуска със съгласието 
на майката.
Кой може да получи обезщетението в случай на 

смърт или заболяване на майката?
•При смърт или тежко заболяване на майката (оси-

новителката), което я възпрепятства да гледа детето, на 
лицето, което ползва отпуска по чл. 167 от Кодекса на 
труда, се изплаща паричното обезщетение при раждане 
на дете или за отглеждане на малко дете. Обезщетението 
се изплаща и на самоосигуряващите се лица, които са 
осигурени за общо заболяване и майчинство.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   АВГУСТ 2015г.

Въпрос: Работил съм в ТКЗС и поисках да ми се 
издаде удостоверение за заплатата, която съм полу-
чавал. Оказа се, че не са приети ведомости за всички 
години и месеци, през които съм работил. Получих 
информация, че за времето, за което няма данни 
за брутното трудово възнаграждение, може да се 
фиксира средно брутно трудово възнаграждение за 
щатен служител. В издаденото ми удостоверение 
не е посочено средно брутно трудово възнаграж-
дение за щатен служител в ТКЗС. Правилно ли е 
това и мога ли да ползвам това удостоверение за 
пенсионирането си? 
Отговор: В случаите, когато от прекратения осигури-
тел не е приета пълната документация, в наличните 
ведомости няма данни за изплатените на лицето възна-
граждения и не са представени други автентични доку-
менти, доказващи изплащането на възнагражденията, в 
удостоверението за осигурителния доход (обр. УП-15) 
следва да се посочи минималната работна заплата за 
страната за съответния период, но само ако стажът за 
същия период е заверен, съгласно изискванията.

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 осигу-
ряване (КСО) - през време на допълнителния отпуск 
за отглеждане 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 заведе-
ния – 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 от-
пускът 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 Допълни-
телните 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 общинските бюджети, без 
да се заплаща такса.



ПАНИРАНИ ТИКВИЧКИ С МЕСО 
Продукти: 2-3 млади тиквички, 300 г месо (можете 

да ползвате всякакво - свинско, телешко, кайма, пиле 
и даже риба), 1 глава лук, 1-2 филии хляб (може и без 
него), 1 яйце, сол, черен пипер (по желание)
За панировката: 2 суп. лъж. брашно, 1-2 яйца, 2-3 ч. 

лъж. прясно мляко, сол и черен пипер
Приготвяне: Тиквичките са нарязани на кръгчета 

с дебелина 1,5-2 см. Ако искате ги обелете, но ако 
тиквичките са млади, можете и да не ги белите. 
Изрежете вътрешната част и ако искате средата можете 
да прибавите към каймата.
За пълнежа можете да използвате всякакъв вид кайма. 

Накиснете хляба в прясното мляко, изстискайте и 
прибавете към месото. Добавете ситно нарязания лук 
и яйцето и омесете много добре до получаването на 
еднородна смес. Посолете и поръсете с черен пипер 

и оставете в хладилника за 30-
40 мин. Ако бързате, можете 
и да пропуснете този момент. 
Изрязаните отвори на тиквичките 
запълнете  с  каймата  като 
притискате, за да се уплътнят.
Разбийте  яйцето  с  малко 

мляко, сол и черен пипер. Всяко 
от парчетата се овалва в брашно и в яйчната смес. 
Запържва се в загрято олио до получаването на 
златиста коричка. Тъй като вътре имаме сурово месо 
пърженето трябва да стане на средно силен котлон. 
След като извадите от маслото разрежете една 
тиквичка, за да проверите пълнежа дали е готов. Ако 
все пак месото е леко сурово можете да го допечете 
във фурната или всичките тиквички да поставите в 
тенджера и да задушите на слаб огън под капак.

 НЯКОЛКО НАЧИНА ДА НАМАЛИМ ЗАХАРТА  
Прекалявате ли със захарта? Възможно е отговорът 

на този въпрос да е „Да“, без дори да подозирате. Пре-
комерната употреба на захар може да доведе до куп 
проблеми със здравето. Затова днес говорим за това как 
да намалим захарта.
Препоръчителната дневна доза за-

хар за жени е 25 гр. или около 6 ч.л. 
Може да ви се струва, че няма как 
да надвишавате тази дневна доза. 
Често пъти обаче хората не взимат 
предвид  захарта, която е добавена 
към почти всичко, което си купуват от магазина.
Прекомерната употреба на захар вреди на зъбите. В 

дългосрочен план тя може да увеличи риска от разви-
тие на диабет и заболявания на сърцето. Освен преко-
мерната захар, съчетана със заседнал начин на живот, 
води до напълняване.

• Четете етикетите
Някои готови храни и лакомства имат добавена захар 

или подсладители. Дори при някои солени храни е така. 
Затова ви препоръчваме да четете внимателно етикети-
те на храните, които купувате. Освен за захар, търсете и 
някоя от следните съставки: високофруктозен цареви-
чен сироп, изсушен сироп от тръстика, инвертна захар, 
меласа, захароза, сироп от кафяв ориз, кленов сироп и 
т.н. Те често се използват като заместители на захарта.

• Намалете захарта постепенно
Намаляването на захарта може да е странно за мно-

зина и храните и напитки да не им се струват толкова 
силни. Затова намалете захарта постепенно, докато я 
спрете. Така сетивата ви ще успеят да се нагодят към 
промяната. Ако например пиете кафето си с 3 захар-
чета, намалете ги постепенно. 1 седмица пийте с 2 за-
харчета, след това с 1, докато накрая го пиете непод-
сладено.

• Подправки вместо захар
Ако приготвяте домашен десерт, наблегнете на под-

правките, вместо на захарта. Ванилията, кората от ци-
трусов плод, канелата, джинджифилът и индийското 
орехче ще придадат силен аромат на десерта и няма да 
усещате по-малкото количество захар.

• Избягвайте полуфабрикатите
Макар и да е трудно да се осъществи, това е най-си-

гурният начин, че не прекалявате със захарта. Когато 
приготвяте храната си у дома, сте сигурни какви са със-
тавките й. Така можете лесно да консумирате захар в 
желаните от вас количества.

• Плод вместо сладкиш
Наблягайте на плодовете вместо на сладкишите, ко-

гато става дума за десерт. Освен че имат по-малко ка-
лории и по-малко захар, плодовете съдържат и много 
нужни на тялото витамини и минерали. Това не озна-
чава да се откажете напълно от сладкишите. Но можете 
да си създадете правило – 2 дни в седмицата десертът 
ви да е сладкиш, а останалите 5 – плод.

 ГРЕЯНИЯТ БЪЗ - МОЩЕН ИМУНОСТИМУЛАНТ 
Едно биле, което цъфти през лятото привлича погле-

дите на мнозина.
Ако през ноември изпиеш сок от бъз, през цялата зима 

няма да се разболееш, казват опитните билкари.
Със сигурност в това имуностимулиращо действие 

на плодчетата на бъза (Sambucus nigra) наистина голям 
потенциал. Интересно  в традиционното производство 
на сока на черния бъз, че той се вари дълго. Знае се, че 
тъмнолилавите антоциани (на които плодчетата дължат 
характерния си цвят) се извличат при дълга термична 
обработка, при която активните вещества на бъза стават 
усвоими за нашето храносмилане.  В миналото дори ре-
цептата е включвала и добавяне на ром, тъй като алко-
холът прави лигавиците по-пропускливи и това улеснява 
поемането на ценните вещества на бъза, обяснява Карин 
Бухарт,  член на Европейското дружество по лечебно из-
куство.
Рецепта1:  Греян бъз
2 супени лъжици плодчета от бъз, 2 литра вода, 800 гр. 

захар, 250 мл. ром, ванилия, канелена кора и карамфил.
Плодчетата се варят 60 мин. във водата и след това се 

прецеждат. Към тях се прибавят захар и подправки, като 
получената смес ври още 30 мин. Накрая се прибавя ром 
и получения греян бъз се пълни в тъмни шишета.
Като се залее с гореща вода греяният бъз става готов 

за пиене. Може също да се използва за подслаждане 

на билков или плодов чай.
Черният бъз е много подходящ и при кожни про-

блеми, обяснява австрийският билкар свещеник Бе-
недикт на своя блог blog.kraeuterpfarrer.at
Рецепта 2:  Бъз, оцет и мед
Пригответе цветчета от бъз, оцет и мед. В качествен 

плодов или винен оцет е добре да се накиснат( както 
други много лековити билки), така и цветчета от бъз. 
От получената смес вземаме 2 суп.л. ( пълни), смесва-
ме ги с 1 ч.л. мед и добавяме 125 мл вода. Получени-
ят разтвор става като мехлем, който е подходящ при 
различни кожни проблеми. Подходящ е да се втрива в 
засегнатите участъци. 

СИВОТО ГНИЕНЕ СТАВА
ОПАСНО ПРЕДИ БЕРИТБА

Сивото гниене е болестта, която тепърва може да 
създава проблеми на лозарите - това се отнася за лозя, 
в които е допуснато нападение на мана, брашнеста 
мана и шарен гроздов молец.
Редно е да се извърши предпаз-

но пръскане срещу болестта във 
фазата на прошарване на грозда.
Освен препаратите, които сме 

посочили за целта като Колис, Ку-
адрис, Топсин М, Шавит, стопани-
те трябва да знаят, че препаратът Кабрио Топ е този, 
които може да се използва за тройна защита и срещу 
трите болести - мана, оидиум и сивото гниене по лоза-
та - така с едно пръскане ще решат проблемите.

АКТУАЛНИ ГРИЖИ ЗА ЦВЕТЯТА
Сега се засажда на постоянно място разсадът на 

градинската ружа. Размножава се и обикновеният бял 
крем - с луковички или люспи от луковички, които се 
поставят в пясък за вкореняване.
Може да размножите перуниките чрез разделяне на 

коренището. Време е да направите последно подхран-
ване на розите с 15 грама амониева селитра на квадра-
тен метър.
След като хортензията прецъфти, цветоносните 

стебла се изрязват до основа, като се оставят толкова 
летораста, колкото са необходими, за да цъфти обилно 
през следващата година. Ако растението не е разви-
ло достатъчно леторасти, прецъфтелите клончета из-
режете по-високо. Така от основата им ще се появят 
разклонения, които ще допълнят необходимия брои 
цветоносни клонки за следващата година.
През този месец настъпва вторият критичен период 

за брашнестата мана по розите. За борба срещу нея 
храстите трябва да се напръскат с 0,8 на сто тиозол 
или да се прашат със сяра на прах.

l През този месец гладиолусите встъпват в масов 
цъфтеж и често биват нападани от трипс, който обезо-
бразява цветовете и листата. Същото се получава при 
астрите поради намножаването на слънчогледовия 
молец. Срещу тези неприятели се използва 0,1 на сто 
БИ-58.

l Цветните култури са влаголюбиви. Необходимо е 
редовно да се поливат, за да имат добре оформени и 
красиви цветове.

 17 - 23 август 2015 г. , брой 33

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.

Алое - Aloe Ferox 
Описание: Вечнозелено растение, с изправено, ви-

соко до 1,5 м стъбло. Листата са мечовидни, дебели, 
сочни, заострени към върха на стъблото. При стайни 
условия цъфти твърде рядко.
Разпространение: У нас се отглежда 

като стайно декоративно или лечебно 
растение, понякога като оранжерийно.
Употребяема част: Използват се 

листата, от чийто сок чрез сгъстяване 
и изсушаване се получава стъкловидна 
маса, наречена алое или сабур.
Лечебно действие и приложение: Стимулиращо, 

слабително, жлъчегонно действие. Лечебният ефект 
се дължи на антрахиноновите гликозиди, които могат 
да предизвикат и аборт. Растението има и бактери-
цидни свойства.
Прилага се при заболявания на очите и очния нерв. 

Използва се също при нарушена обмяна на вещества-
та и за повишаване защитните сили на организма; за 
лечение на гастрит, колит, язва на стомаха.
В българската народна медицина алоето се из-

ползва предимно при болки в стомаха и червата, за 
възбуждане на апетита, при артрит, и през последните 
години - при рак. Приложено на лицето и шията, ало-
ето омекотява кожата и забавя появата на бръчки. 
Омекотява мазоли и втвърдени кожни участъци от 
ходилата. Мехлемите, направени на базата на алое 
предотвратяват появата на мехури и обелване на 
кожата вследствие на слънчеви изгаряния.
Външно приложение: Настойка в спирт 40 градуса 

се прилага за компреси при изгаряния, рани, екземи 
и абсцеси.
Вътрешно приложение: 1/2 л. сок от алое се слага 

в 1 л. бяло вино; кисне 7 дни като през това време 
често се разклаща. След това се прибавят 500 г мед 
и кисне още 3 дни. Прецежда се през марля. Пие се 
по 1 супена лъжица 2 часа след ядене, 3 пъти дневно. 
След изпиване на дозата се прави почивка от един 
месец и лечението се повтаря по същия начин.
Внимание! В големи дози и при продължителна 

употреба билката е токсична. Да не се приема при 
чернодробни и жлъчни болести, остри възпалителни 
заболявания на стомашно-чревния канал, бремен-
ност, менструация, кръвоизливи, цистит, хемороиди.
Противопоказания: Не се използва при остри въз-

палителни заболявания на стомашно-чревния тракт, 
при болест на Кроун, улцерозен колит, стомашни 
болки. Не се използва по време на бременност и 
кърмене, както и при деца под 12 годишна възраст.
При употреба са възможни странични ефекти - сто-

машно-чревни колики, диария. При продължителна 
употреба може да се наблюдават нарушения във 
водно-електролитния баланс.
Може да се използва при: безапетитие, анемия, 

заболявания на кръвотворната система, тумори, по-
лова слабост, страхова невроза и др.
Начин на употреба: пакетчето се разделя на 6 

равни части и 6 поредни дни се взема по 1 част веднъж 
дневно след ядене. След почивка от 1 седмица лечени-
ето може да бъде повторено.

 „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                                                                                                              

Ceди cи eднa жeнa y дoмa и извeднъж нa вpaтaтa ce 
чyĸa. Oтвapя тя, a пpeд вpaтaтa – мъж c ĸoфa лaйнa, 
лиcвa я нa ĸилимa, xили ce и мнoгoзнaчитeлнo нaмигa …

– Kaĸвo пpaвиш бe?
– Aз cъм пpoдaвaч нa пpaxocмyĸaчĸи Rаіnbоw. Aĸo c 

тaя пpaxocмyĸaчĸa дo 10 минyти нe изчиcтя ĸилимa ĸaтo 
нoв, щe изям лaйнaтa.

– Heщo – ĸeтчyп, мaйoнeзa, иcĸaш ли?
– Зaщo?!?
– Mи щoтo нямaмe тoĸ …
Mъж влязъл в aптeĸa и пoпитaл aптeĸapя дaли мoжe дa 

мy дaдe нeщo зa xълцaнe. Бeз пpeдyпpeждeниe aптeĸapят 
ce пpeceгнaл и cилнo гo зaшлeвил пo лицeтo.

– Зaщo гo нaпpaвиxтe? – възмyтил ce мъжът.
– E, вeчe нe xълцaтe, нaли?
– Aз и пpeди нe xълцax, xълцa жeнa ми!

eди cи eднa жeнa y дoмa и извeднъж нa вpaтa
O ф


