
ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
НА 25 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА

КАКВИ ОРГАНИ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗБИРАТ? 
През есента на 2015 г. предстоят общи избори за: 

• общински съветници; 
• кметове на общини; 
• кметове на райони (в градовете с районно деление София, Пловдив и Варна); 
• кметове на кметства. 

КОЙ МОЖЕ ДА ИЗБИРА? 
Право да избират общински съветници и кметове имат: 
1. Българските граждани, които: 

• са навършили 18 години; 
• не са поставени под запрещение; 
• не изтърпяват наказание лишаване от свобода; 
• отговарят на изискването да са живели най-малко през последните шест 

месеца в съответното населено място. 
2. Гражданите на държава-членка на ЕС, които не са български граж-

дани и: 
• са навършили 18 години; 
• не са поставени под запрещение; 
• не изтърпяват наказание лишаване от свобода; 
• имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България; 
• не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани; 
• отговарят на изискването да са живели най-малко през последните шест 

месеца в съответното населено място. 
УСЕДНАЛОСТ (живял най-малко през последните шест месеца в съ-

ответното населено място) 
І. Избори за общински съветници, за кметове на общини и за кметове 

на райони 
1. В изборите за общински съветници, за кметове на общини и за кметове 

на райони „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответ-
ното населено място“ означава:

   а) за българските граждани – да имат адресна регистрация по постоянен 
и по настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от 
тях е в населено място на територията на съответната община към дата шест 
месеца преди датата на произвеждане на изборите; 

  б) за гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, със ста-
тут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България 
– да имат адрес на пребиваване (адресът, на който лицето е регистрирано 
при престоя си в Република България или друга държава – членка на Евро-
пейския съюз) в населено място на територията на съответната община към 
дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.

2. Избирателите, променили адресната си регистрация по постоянен адрес 
след дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите, имат пра-
во да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в 
избирателните списъци. 

3. Гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, могат да 
гласуват във всички видове избори за общински съветници и кметове, ако 
отговарят и на останалите изисквания на Изборния кодекс за това, но могат 
да се кандидатират само за общински съветници при спазване реда и усло-
вията на ИК.

4. Българските граждани могат да упражнят правото си на глас само веднъж 
– само по постоянен адрес (където се включат в избирателния списък служеб-
но от общинската администрация) или само по настоящ адрес, където за да 
бъдат включени в избирателния списък (като условие за гласуване), трябва да 
подадат заявление – Приложение № 12-МИ от изборните книжа, до общин-
ската администрация по настоящия им адрес. След включването на лицата в 
избирателен списък по настоящ адрес те служебно се заличават от общинската 
администрация от избирателния списък по постоянния им адрес. 

5. Ако не са включени в избирателния списък по настоящия им адрес, из-
бирателите не могат да гласуват по настоящ адрес.
ІІ. Избори за кметове на кметства 
1. В изборите за кмет на кметство „да си живял най-малко през последните 

шест месеца в съответното населено място“ означава: 
   а) за кандидатите и избиратели български граждани – да имат адресна ре-

гистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република 
България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на 
съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане 
на избора; 

   б) за гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, със ста-
тут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България – 
да имат адрес на пребиваване в населено място на територията на съответно-
то кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора. 

Около 100 ученици от 1-ви до 7-ми клас 
в Сатовча, Кочан и Вълкосел вече участ-
ват в занимания в Приключенско-обра-
зователна академия. Само от Училище 
Слащен не успяха да се включат в лят-
ната академия.Тя е инициирана от кмета 
на общината д-р Арбен Мименов и орга-
низирана от „Народно Читалище Бъдеще 
Сега” и Фондация „Помощ за благотвори-
телността в България” в сътрудничество с 
местните училища. Академията е първата 
част от Програмата „Забавно лято, гри-
жовна есен“, която се осъществява с фи-
нансовото съдействие на Филип Морис 
Интернешънъл, като част от инициативите 
на компанията за корпоративна социална 
отговорност за подпомагане на общности 
в различни тютюнопроизводителни регио-
ни и общини. Във втората част от Програ-
мата, която ще се осъществи в края на но-
ември, възрастни хора от региона ще имат 
възможност да се възползват от специали-
зирани медицински прегледи на място, ко-
ментира кмета на общината.
От 17 август три групи ученици се вклю-

чиха в Приключенско-образователната ака-
демия, където развиваха своите знания и 
умения, свързани с учебното съдържание, 
отношение към света и околната среда, на-

учиха повече за себе си и как да работят 
в екип. Обучителите от екипа на „Народно 
Читалище Бъдеще Сега” ги поведоха към 
приключения в света на науката, история-
та, изкуствата и занаятите. През седмицата 
24 – 29 август още една група с ученици от 
Кочан имат такива занятия, а през седмица 
от 31 август до 06 септември ще се проведе 
още една академия с ученици от Сатовча. 
Децата се справят с екипни предизвикател-
ства, поставят си и спазват правила за ра-
бота в групите, учат и осмислят кръговрата 
на водата в природата, рисуват и поставят 
пиеса с наученото в академията. 

„Заниманията в програмата са под фор-
мата на игри и приключения, така че деца-
та ще се развиват неусетно и ще израстват, 
забавлявайки се. Всички активности се 
осъществяват от обучени професионални 
инструктори, учители и педагози“, споде-
ли Теодор Василев от „Народно Читалище 
Бъдеще Сега“.

„За повечето от децата това е изцяло 
ново, вълнуващо преживяване, а за ро-
дителите – приятна изненада от желани-
ето на децата да научават нови неща и 
да споделят преживяванията си“, казват 
още от „Фондация помощ за благотвори-
телността в България“.

31 август - 6 септември 2015 г., година (XI), 35 /515

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

Около 100 ученици от 1 ви доо 77 ми клас учиха повече за себе си и как да работятОколо 101000 ученици от 11 ви доо 7 ми клас учиха повече за себбе си и как да работят

ЧЕСТИТ ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО!
Всяко разделение горчи, всяко разделение отнема от живота и от раз-

витието, от дома и от хляба. Не можем да си представим България 
разделена на две, както преди 130 години, ала днес я разпокъсваме на 
много повече парчета, мислейки, че етнос или убеждения са по-важни 
от неприкосновените права на човека.
Не спирайте да протягате ръка едни към други, за да ни обединява 

напредъкът и усъвършенстването.
Не се лишавайте от безценните дарове на знанието; обогатявайте ро-

дината си със своите идеи и усилия; пазете здраво това, което е в съюз.
Желая благополучие, жизнерадост, вяра и обич към всичко родно.

Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на община Сатовча

всички сме едно цяло

как се движат 
въздушните маси

вдигнете приятел

табла



ПРИТЧА:  СЕЛЯНИНЪТ И КРАДЕЦЪТ       
Един селянин забелязал, че кесията[1] му е изчезнала. Претърсил цялата къща, но не я намерил и 

разбрал, че са го обрали. Прехвърляйки в паметта си всички, които са го посещавали в последните дни, 
селянинът решил, че знае кой е крадецът — момчето на съседите. То се отбило точно преди кесията да 
изчезне и не било възможно никой друг да извърши кражбата. 
Когато видял момчето следващия път, селянинът открил в поведението му много потвърждения на 

подозренията си. Съседският син явно се смущавал от него, отбягвал погледа му и изобщо имал гузен 
вид. С една дума всяко движение, всеки жест издавали крадеца. 
Но селянинът нямал никакви доказателства и не знаел какво да прави. Всеки път, когато срещнел 

момчето, то изглеждало все по-виновно, а селянинът се вбесявал все повече. 
Накрая се разгневил така, че решил да отиде при бащата на крадеца, и да му предяви официално 

обвинение. В този момент жена му го повикала: 
— Виж какво намерих зад леглото, — казала тя и му подала изгубената кесия с парите. 
На другия ден селянинът отново наблюдавал момчето на съседа си: нищо в поведението и жестовете 

му не показвало, че е крадец. 
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(Продан Тишков) и майор Данаил Николаев. Арестуван е областният управител на Източ-
на Румелия - Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство начело с д-р Георги 
Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България. 
Два дни по-късно Батенберг с нарочен манифест утвърждава присъединяването на областта 
и приема да бъде титулуван занапред като княз на Северна и Южна България.
Князът лично пристига в Пловдив и определя за свой помощник в Южна България д-р 

Странски. След продължителна дипломатическа борба на Цариградската посланическа 
конференция (1885-1886) Съединението получава признание с подписването през 1886 
г. на Българо-турска спогодба. За официален празник на страната е обявен с решение на 
Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ОТ ФОНДАЦИЯ NIPPON 
Краен срок: текущ 
Области на финансиране: 1. Подобряване на основните човешки потребности.
Инициативи за подпомагане на хората в целия свят, за да се отговори на техните основни 

човешки нужди, и да се допринесе за подобряване на благосъстоянието на хората чрез 
програми в области като здравеопазването, подкрепа на хората с увреждания и тези, които 
са социално уязвими, развитието на селското стопанство, проблемите на раждаемостта, 
развитие на общността, помощ за бежанци и помощ при бедствия. Проекти, включващи 
нови идеи, подходи и технологии, както и тези, които включват многостранни измерения, 
като например сътрудничеството юг -юг, ще получат по-висок приоритет.

2 . Развитие на човешките ресурси.
Инициативи за насърчаване на ново поколение специалисти, учени и студенти със си-

лен потенциал за бъдещо лидерство . Подкрепят се обучение и образователни програми, 
разработени и изпълнявани от организации с нестопанска цел и институции на висшето 
образование. Намерението е да се насърчи разработването на международна мрежа от 
професионалисти, които имат общи цели и интереси.

3 . Насърчаване на международни проекти за сътрудничество.
Инициативи за насърчаване на съвместни подходи, които да отговарят на променящите 

се нужди на световната общност. Подкрепят се културен, социален и интелектуален обмен 
и съвместни дейности, които допринасят за развитието на по-доброто взаимно разбиране 
и кооперативен начин на мислене, за да се допринесе за социални промени.
Кандидатите трябва да бъдат организации с нестопанска цел със седалище извън Япония. 

Те могат да бъдат местни, регионални или международни неправителствени организации, 
образователни и изследователски институции. 
Кандидатства се поне половин година преди началото на планираните дейности.

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ”   
Планирате ли да започнете или наскоро сте започнали собствен 

бизнес? Или може би вече ръководите успешен бизнес и искате да го 
разширите към нови пазари или да намерите нови идеи? 
Програмата „Еразъм за млади предприемачи” може да бъде 

вашето решение!
Европейската програма за обмен на предприемачи Програмата 

„Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, 
която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да 
се учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия 
в други участващи в програмата държави. Обменът на опит се осъществява по време на 
престой при опитен предприемач, който помага на новия предприемач в придобиването на 
умения, необходими за управлението на малка фирма. Ползите за предприемача-домакин 
се изразяват в нови перспективи за развиване на собствения бизнес и възможността за ус-
тановяване на сътрудничество с чуждестранни партньори или опознаване на нови пазари. 
Престоят е частично финансиран със средства от Европейския съюз. Независимо дали 
сте нов или много опитен предприемач, програмата може да предложи огромна добавена 
стойност за вашия бизнес: възможните ползи включват обмен на знания и опит, контакти и 
сътрудничество на територията на цяла Европа, установяване на нови търговски отношения 
или намиране на международни пазари.  
Кой може да участва?
• Нови предприемачи, които твърдо планират да започнат свой собствен бизнес или вече 

са стартирали такъв през последните три години.
• Предприемачи с опит, които притежават или управляват малки и средни предприятия в
друга участваща в програмата държава.

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

31 Август 2015, Понеделник
Годишнина смъртта на лейди Даяна
Трагедията отнела живота на чаровната принцеса Дая-

на се случва на 30 август 1997 г. около 23:35 ч. в тунела 
Понт де л‘Алма на р. Сена, малко след като принцесата 
е напуска хотел Риц (Париж, Франция). В колата, тя е 
била придружавана от Доди Ал Файед, син на известния 
египетски милиардер и собственик на Harrods - Мохамед 
Ал Файед. Веднага след това принцесата е откарана в болница, където лекарски 
екип се опитва два часа да я спася, но към 3 часа в ранните зори на последния 
августовски ден лейди Даяна издъхва. Чаровната детска учителка бързо спечелва 
сърцата на британците и те галено я наричат лейди Ди - тя е една от най-обича-
ните и уважаваните личности на Великобритания. Британците, традиционно са 
силно привързани към кралския институт, но специално към лейди Ди не крият и 
любовта си. Бракът на Чарлз и Даяна продължава 15 години и през 1996 година, 
папата склонява да разтрогне кралския брак. Те имат два законни наследници 
от брака си - принцовете Уилям и Хари.

1 Септември 2015, Вторник
Симеоновден
Начало на църковната нова година - Преп. Симеон 

Стълпник и Св. Марта. В много краища на традиционно 
земеделска България за начало на новата година смятали 
Симеоновден - 1 септември, когато започват есенната оран 
и сеитба. Народните обичаи повеляват сутринта жените 
да замесят пшенично тесто и да направят питки, с които 
захранват ритуално воловете и биволите, с които ще се оре. Приготвят се и малки 
кравайчета, които се нанизват на рогата им. В Северозападна България пред ка-
руцата се коли петел (за “курбан на св. Симеон”). Орачите и сеячите са облечени 
празнично, а жените обикалят около тях и ръсят жар, за да е спорна работата. 
След изораването на първата бразда обредната пита се разчупва на четири части 
едното парче се хвърля на изток, второто се дава на воловете, третото се заравя в 
нивата, а четвъртото се изяжда от стопанина. Костите от варената кокошка също 
се заравят в браздата. Традиция повелява на Симеоновден да не се дава назаем и 
да не се изнася нищо от къщата, за да не “излезе берекетът от дома”. Не се готви, 
не се пере и простира. Гледа се кой ще дойде в къщата ако е добър, реколтата 
ще е плодовита. По същия начин и орачът, отивайки към нивата, смята, че ако 

срещне човек с “пълно”, житото ще роди много зърно.
2 Септември 2015, Сряда
Национален празник на Виетнам
Националният празник на страната е Деня на независи-

мостта /1945/. Отбелязват се и годишнина от провъзглася-
ването на Декларацията за независимост на Виетнам и за 
образуване на Демократична република Виетнам. 

3 Септември 2015, Четвъртък
Национален празник на Сан Марино
Националният празник на страната е Деня на основаването 

на републиката /301/.
5 Септември 2015, Събота
Ден на Майка Тереза 
Отбелязва се от 2004 г. с решение на Римокатолическата 

църква от 19 октомври 2003 г. Тогава на церемония в Рим, 
Италия, папа Йоан Павел Втори обявява майка Тереза за 
блажена. Годишнина от смъртта й (5 септември 1997).  Майка 
Тереза (ист. име Агнес Бояджиу) основавава през 1950 г. в 

Калкута, Индия, ордена „Мисионери на милосърдието“, който има над 700 цен-
трове в 133 страни по света. Тя е носителка на Нобелова награда за мир за 1979 г.

6 Септември 2015, Неделя
Годишнина от Съединението на България Пловдив
Официален празник честващ Съединението на Княжество 

България с Източна Румелия. След Берлинския конгрес от 1878 г. 
България е разделена на Княжество България и Източна Румелия 
(в пределите на Османската империя).
Останалото под османска власт, българско население се стреми 

към обединяване с освободените българи. Така, през 1880 г. е създа-
ден Българският таен централен революционен комитет (БТРЦК), 
чиято основна задача е да осъществи обединението на Княжеството 
с Източна Румелия.
За да се координира работата с месното население се учредяват и комитетите - 

„Съединение“. През февруари 1885 г. начело на БТРЦК застава Захари Стоянов, 
който, подкрепя идеята Съединението да стане под скиптъра на княз Александър 
Батенберг. Ролята на българския княз в този момент е решаваща, защото ако той 
(в качеството си на лоялен васал на Османската империя) окаже да признае актът 
на Съединението, въпреки силната народна воля начинанието губи смисъл и било 
обречено на неуспех. Според някой, от българските историци, пред българския 
княз не е имало дилема, тъй като той чисто политически не е могъл да откаже 
да признае Съединението, защото това автоматично означавало да бъде свален 
от престола.
Но, независимо какви са били историческите условия и неговите лични подбу-

ди, мъжеството му да подкрепи присъединяването на Източна Румелия е важна 
гаранция за успеха на делото.
На 6 септември 1885 г. в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики. 
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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

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

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



До 10-ти септември: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти септември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец август.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец август.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
август 2013г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомле-

ние за неподаване на месечни декларации за август 2013г.
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ЖИВОТНОВЪДИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДПО-
МАГАНЕ ОТ СРЕДАТА НА ОКТОМВРИ   

Планираме още в средата на октомври животно-
въдите да получат субсидиите по обвързаната под-
крепа. Така те ще могат да компенсират загубите си 
от ниските изкупни цени тази година. Това съобщи 
министърът на земеделието и храните Десислава 

Танева. Предвидено е за 
крави и породисти говеда 
да се превеждат общо по 
561 лв. за животно, за 
биволи - над 800 лв. За 
крави под селекционен 
контрол субсидията е 
196 лв., а като към нея 
се добави още 368 лв. 
еднократна европейска 
помощ, се получава по 
561 лв. за крава.
За дребните преживни 

животни разчетите още 
не са готови, тъй като 

проверките във фермите не са приключили. Тогава ще 
бъдат обявени и субсидиите за овце и кози.
За разлика от животновъдите производителите на 

плодове и зеленчуци ще получат субсидиите по об-
вързаната подкрепа в началото на следващата година, 
когато бъдат изплатени и средствата по директните 
плащания на площ. Причината е, че задължително 
минават теренни проверки, които трябва да докажат 
заявените площи.

 НЕПОЛУЧЕНА ПЕНСИЯ
ОТ ПОЧИНАЛ ПЕНСИОНЕР

Когато пенсионер почине, може да има неполучени 
суми от пенсия. В този случай от наследниците се 
подава заявление в ТП на НОИ, към което се при-
лага удостоверение на наследници. Неполучените 
суми от починалия пенсионер се изплащат на упъл-
номощеното от всички наследници лице. Ако няма 
упълномощено лице, на всеки един от наследниците 
се изплаща полагащата му се част съгласно Закона 
за наследството.
В зависимост от това как е изплащана пенсията на 

починалото лице (чрез пощенска станция или банков 
клон) се прилага различен подход. Когато починалият 
пенсионер е получавал пенсията си чрез пощенска 
станция, други документи не са необходими, но когато 
пенсията е изплащана чрез банков клон, е необходим 
още един документ – удостоверение, което се издава 
на законните наследници от ТП на НОИ. Без да бъде 
представено това удостоверение пред банковия клон, 
наследниците не могат да получат дължимата сума. 
Затова за улеснение на гражданите съветваме, при 
подаване на заявление за изплащане на неполучени 
суми от починал пенсионер да се изисква издаването 
на този документ само в случай, че пенсията на по-
чиналия пенсионер се е изплащала чрез банков клон.
Срокове, в които могат да се потърсят неполу-

чени суми от пенсии.
Когато има неполучени суми от пенсия, пенсионе-

рът или неговите наследници могат да ги поискат от 
ТП на НОИ. В този случай се прилага разпоредбата 
на чл. 105, ал. 2 от КСО, съгласно която вземането 
за пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен 
давностен срок, считано от 1-ви януари на годината, 
следваща годината, за която се отнася. Този срок се 
прилага както по отношение на титуляра на пенсията, 
така и за неговите наследници

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Административна услуга 9:
Отпускане на еднократна помощ при раждане 

на живо дете по реда на Правилника за прилагане 
на Закона за семейни помощи за деца
Нормативно основание: Чл. 6 от Закона за семейни 

помощи за деца.
Кратко описание и необходими документи:
Приемане на молби-декларации за отпускане на 

еднократна помощ при раждане на живо дете по реда 
на чл. 11 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. Оригинално удостоверение за раждане на детето, 

за което се иска помощта;
2. Копия от удостоверенията за раждане на всички 

деца, родени от майката, или удостоверение от об-
щинската администрация за родените от майката деца;

3. Копие от разрешението за продължително или по-
стоянно пребиваване на гражданите на Европейския 
съюз и Европейското икономическо пространство и 
копие от разрешението за продължително, постоянно 
и дългосрочно пребиваване на чужденците;

4. Лична карта (за справка).;

 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ  
За какъв срок се изплаща обезщетението за вре-

менна неработоспособност?
• Паричното обезщетение за временна неработоспо-

собност поради общо заболяване, трудова злополука 
и професионална болест се изплаща от първия ден на 
настъпването до възстановяване на работоспособност-
та или до установяване на инвалидност.

• Когато временната неработоспособност поради 
общо заболяване, трудова злополука или професио-
нална болест е настъпила до 30 календарни дни от 
прекратяването на трудовия договор или осигурява-
нето, паричното обезщетение се изплаща за срока на 
неработоспособността, но за не повече от 30 кален-
дарни дни. В тези случаи паричното обезщетение 
не се изплаща на лица, които получават пенсия или 
обезщетение за оставане без работа, определено съ-
гласно нормативен акт.

• Изплатените парични обезщетения за временна 
неработоспособност се възстановяват от лицата за 
периода, за който им е отпусната пенсия или им е 
изплатено обезщетение за оставане без работа.

• Когато временната неработоспособност е настъпи-
ла преди прекратяване на срочни трудови и служебни 
правоотношения, договори за военна служба и догово-
ри за управление и контрол на търговски дружества, 
паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 
календарни дни след прекратяване на правоотноше-
нията или договорите.

• Ако временната неработоспособност е поради тру-
дова злополука или професионална болест, паричното 
обезщетение се изплаща до възстановяване на рабо-
тоспособността или до установяване на инвалидност.
Кога и за какъв срок може да се получи обезще-

тение за гледане на болен член от семейството?
• Парично обезщетение при условията и в размера 

на паричното обезщетение за временна неработос-
пособност поради общо заболяване се изплаща и за:

• гледане или належащо придружаване за медицин-
ски преглед, изследване или лечение в страната или в 
чужбина на болен член на семейството над 18-годишна 
възраст – на всеки осигурен до 10 календарни дни през 
една календарна година;

• гледане или належащо придружаване за медицин-
ски преглед, изследване или лечение в страната или в 
чужбина на болно дете до 18-годишна възраст – до 60 
календарни дни през една календарна година общо за 
всички осигурени членове на семейството; в този срок 
не се включва времето за гледане на дете по т. 3 - 5;

• гледане на дете под карантина до 18-годишна 
възраст, болно от заразна болест – до изтичането на 
срока на карантината;

• гледане на болно дете до 3-годишна възраст, 
настанено в заведение за болнична помощ заедно с 
осигурения – за времето, през което осигуреният е 
бил в заведението;

• гледане на здраво дете, върнато от детско заведение 
поради карантина – докато трае карантината.

• Паричното обезщетение по горните т. 2, 3, 4 и 5 се 
изплаща и за гледане на дете, настанено при близки, 
роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от 
Закона за закрила на детето.

• За един и същи осигурителен случай за едно и 
също време парично обезщетение за гледане на болен 
член от семейството може да се изплаща само на един 
осигурен член на семейството.

• За гледане на хронично болен член на семейството 
парично обезщетение се изплаща само при изостряне 
на заболяването.

• За членове на семейството на осигуреното лице 
се считат неговите възходящи и низходящи по права 
линия, съпругът 
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осигурителна книжка, за периода на дейността си, 
осигурителния му стаж и доход се зачитат служебно 
по реда чл. 41, ал. 1 НПОС.

Въпрос: С какъв документ може да се получи пен-
сия?
Отговор: Няколко са документите, удостоверяващи 
самоличността, а именно:
• лична карта;
• паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт 
или моряшки паспорт;
• свидетелство за управление на моторно превозно 
средство.
Освен тези документи, на българските граждани се 
издават и следните документи за самоличност, замест-
ващи паспорта:
• временен паспорт за завръщане в Република Бъл-
гария;
• граничен пропуск;
• временен паспорт за окончателно напускане на Ре-
публика България.
Всеки един от тези документи може да послужи при 
получаването на суми от пенсия.

Въпрос: Ползвам отпуск за отглеждане на дете до 2 
годишна възраст. Искам да се върна на работа и да 
прехвърля отпуска на майка ми която е пенсионер. 
Ще има ли право тя на парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете?
Отговор: Съгласно чл. 52а от Кодекса за социално 
осигуряване (КСО) право на парично обезщетение 
за отглеждане на малко дете имат лицата, които са 
осигурени за общо заболяване и майчинство и имат не 
по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като осигу-
рени за този риск. Ако майка Ви не извършва дейност, 
за която да е осигурена по КСО за общо заболяване и 
майчинство, няма право на обезщетение от средствата 
на държавното обществено осигуряване. Следва да 
имате предвид и разпоредбата на чл. 164, ал. 3 от Коде-
кса на труда, съгласно която със съгласието на майката 
отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст 
се разрешава на бащата или на един от родителите 
на майката или бащата на детето, когато работят по 
трудово правоотношение.
В случай, че майката не ползва отпуск за отглеждане на 
малко дете и не е дала съгласие отпускът да се ползва 
от друго лице, ако са налице и останалите изисквания 
по КСО, тя има право на парично обезщетение по чл. 
54 от КСО (за 2012 г. месечният размер е 120 лв.). 
За изплащане на обезщетението по чл. 54 от КСО е 
необходимо майката да представи на осигурителя 
(работодателя) си, а той – в съответното териториално 
поделение на Националния осигурителен институт, 
заявление-декларация по образец приложение № 4 към 
Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните 
обезщетения и помощи от държавното обществено 
осигуряване, окомплектовано с предвидените в обра-
зеца приложения. 

Въпрос: Работодател е връчил предизвестие на 
работника или служителя за прекратяване на тру-
довия договор. Може ли работодателят да не спази 
срока на предизвестието и да прекрати трудовия 
договор преди изтичането му? Какви са последици-
те и дължи ли работодателят обезщетение?
Отговор: Работодателят има право да прекрати трудо-
вия договор и преди да изтече срокът на връченото от 
него предизвестие за прекратяване, при което дължи 
на работника или служителя обезщетение в размер на 
брутното му трудово възнаграждение за неспазения 
срок на предизвестието (чл. 220, ал. 1 Кодекса на 
труда). Правото на работодателя да не спази срока на 
предизвестието не е обвързано със съгласието на работ-
ника или служителя, а със задължението му да заплати 
съответното обезщетение за неспазено предизвестие.

Въпрос: Предвидена ли е възможност при пенси-
ониране на самоосигуряващите се лица да се зачита 
осигурителен стаж и осигурителен доход по данни 
от информационната система на Националния 
осигурителен институт?
Отговор: Съгласно чл. 41, ал. 1 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж за времето след 31 
декември 2006 г. самоосигуряващите се лица могат да 
установяват осигурителен стаж и осигурителен доход 
въз основа на данните, съдържащи се в информацион-
ната система на НОИ. Когато осигурителният стаж и 
доход се зачитат по реда на чл. 41, ал. 1 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж, издаване и заверяване 
на осигурителна книжка не е необходимо.
При постъпило заявление за пенсия, свързано с 
прилагане на разпоредбата на чл. 41, ал. 1 НПОС, са 
разписани процедури за служебно установяване на 
осигурителния стаж и осигурителния доход на само-
осигуряващите се лица.
Осигурителният доход и осигурителният стаж по 
този ред се зачитат, само когато са изпълнени всички 
изисквания на Кодекса за социално осигуряване и 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. При 
несъответствия между съществуващите в НОИ данни 
и изискуемите условия в нормативните документи, 
различията се уточняват със самоосигуряващите се.
Когато при подаване на документи за пенсиониране, 
самоосигуряващо се лице не представи заверена 



БИСКВИТЕНИ БОНБОНИ 
Продукти:
• 1 пакетче бисквити „Еверест орехи”
• 1/2 чаена чаша смлени орехи
• 1/2 чаена чаша пудра 

захар
• 1 супена лъжица какао
• 50 мл прясно мляко
• 60 г масло
• 1 ванилия
Приготвяне: Бисквитите 

се смилат, след което към 
тях се прибавят орехите, пудрата захар, какаото и 
ванилията. Разбъркват се добре.
Прибавят се млякото и маслото и се омесва меко 

тесто.
Поставяме в хладилник за около 15 минути да се 

стегне леко, след което се правят топчета с големината 
на орех.
Овалваме в кокосови стърготини или заливаме с 

шоколадова глазура.
Готовите бонбони се прибират за около час в 

хладилника да се стегнат.

 6 СЕМЕНА ЗА ЗДРАВЕ И ДОБРА ФИГУРА  
Често се говори за ползите от ядките, но други дреб-

ни супер храни сякаш остават в сянка, а са не по-мал-
ко полезни. Вижте 6 семена за здраве и добра фигура.
Семената за хранителни съкровища в малка опако-

ва. В много малки количества те осигуряват куп вита-
мини и минерали. Ето и кои 5 вида семена попаднаха 
в нашия списък за здраве и добра фигура.

• Чиа
В 1 с.л. чиа има: 60 калории,  3 гр. протеин, 3 гр. 

мазнини, 5 гр. въглехидрати
Чиата, много популярна още по времето на ацтеките, 

а днес се смята за една от най-полезните суперхрани.  
С високото съдържание на фибри, чиата е подходяща 
за стопяване на коремните мазнини. Любопитното е, 
че когато чиата попадне в стомаха, тя се смесва със 
стомашните сокове и образува гел. Този гел помага 
за стабилизиране на нивата на кръвната захар и така 
контролира апетита. Има два вида чиа – черна и бяла, 
като между двете няма големи разлики в хранително 
отношение.

• Тиквено семе
В 1 с.л. тиквено семе има: 

47 калории, 2 гр. протеин, 4 
гр. мазнини, 1.5 гр. въглехи-
драти
Тиквеното семе е богато 

на полезните ненаситени 
мазнини. Освен това съдър-
жа желязо, магнезий и цинк, 
важни минерали за цялост-
ното здравословно състоя-
ние. Освен това в тиквеното 
семе има витамин К. Витамин К е един от ключовите 
витамини, които предпазват от развитието на диабет.

• Слънчогледови семки
В 1 с.л. слънчогледови семки има: 57 калории, 2 гр. 

протеин, 4 гр. мазнини, 2 гр. въглехидрати
Слънчогледовите семки са може би най-популяр-

ните у нас в целия списък. Предимството им е, че са 
евтини. Богати са на магнезий, който е важен за здра-
вето на нервната система. Освен това в слънчогледо-
вите семки съдържат фитостероли, които помагат да 
се борим с лошия холестерол.

• Конопено семе
В 1 с.л. конопено семе има: 57 калории, 3 гр.протеин, 

4 гр.мазнини, 1 гр.въглехидрати
Конопеното семе е добър растителен източник на 

протеин. В конопеното семе  има всички важни за 
мускулите аминокиселини. Освен това в конопеното 
семе има желязо, което дава енергия, както и калций 
и магнезий. Конопеното семе е богато на омега-3 и 
омега-6 мастни киселини, които имат противовъзпа-
лително действие.

• Ленено семе
В 1 с.л.ленено семе има: 37 калории, 1 гр.протеин, 3 

гр мазнини, 2 гр въглехидрати
Лененото семе съдържа разтворими фибри, които 

нормализират храносмилането и така регулират ни-
вата на кръвната захар. Освен това в лененото семе 
се съдържа алфа линоленова киселина. Това е омега-3 
мастна киселина, която тялото не може да синтезира 
само и трябва да се приема допълнително.

• Сусам
В 1 ч.л.сусам има: 51 калории, 2 гр протеин, 4.5 гр 

мазнини, 2 гр въглехидрати
Сусамът е богат на калций, който е важен за здра-

вето на костите и на мускулите. Освен това полезните 
масла в сусама помагат за понижаване на кръвното. 
Освен това сусамът съдържа цинк. Цинкът подпомага 
производството на колаген, който е ключов за добрия 
вид и здравето на кожата.

Рецепта при повишен холестерол
1 ч.л. ленено семе се залива с вода от вечерта. 
Сутрин се прецежда и изпива 30 мин. преди закуска, 

като се вземат и 3 таблетки чист ябълков пектин. 
Приложих горната рецепта и за мое учудване, след 30 

дни резултатът беше отличен - влязох в референтните 
стойности.

АКО ЩЕ ЗАСАЖДАТЕ ДРЪВЧЕТА 
Още е рано за засаждането на нови овощни дървета, 

което се прави през есента, но любителите, които искат 
да правят по-големи градини, трябва да се подготвят 
отсега. Така например е много важно да се съобрази 
мястото. То трябва да е слънчево, проветриво и да не е 
на пътя на силни ветрове.
Когато градината е разположена в ниско, и особено 

ако в почвата се задържа повече влага, дренажът е за-
дължителен. Знайте, че овошките са много чувствител-
ни, ако почвата е преовлажнена.
Ако градината ще е на по-високо, задължително 

трябва да се осигури вода. Много подходящо е да се 
изгради капкова система за напояване, която е сравни-
телно евтин и лесен начин за осигуряване на вода.
Освен това преди засаждане мястото се нуждае от по-

чистване, риголване и наторяване.

ВРЕДА И ПОЛЗА ОТ БИРАТА
Лекарите твърдят, че бирата е алкохолна напитка, но 

някои специалисти поддържат мнението, че тя е полез-
на. В нея се съдържат вещества полезни за организма: 
вода, белтъци, захар и даже витамини. Въпросът за 
ползата или вредата от бирата предизвиква много спо-
рове. Къде е истината?
Безсъмнение в бирата се съдържа алкохол.Това е 

причина към нея да се отнасяме сериозно, независимо, 
че процентът на алкохола е много по-малък от този в 
други напитки. Тази концентрация на алкохол не би 
трябвало да вреди, но лекарите твърдят, че бирата съ-
държа странични продукти (химични съединения, кои-
то в определени дози могат да бъдат отровни).
Бирата подобрява храносмилането, ако се употребява 

по време на хранене, казват феновете.
Обратно изследователите доказват, че прекаляването 

с нея по време хранене може да доведе до възпалител-
ни процеси в хранопровода и даже до рак на дебелото 
черво. Изтъква се мочегонният ефект на пивото, което 
помага за очистване на организма. В действителност се 
отмиват някои необходими белтъци, микроелементи 
(калий, магний, витамин С),без които организмат от-
слабва и често възникват различни заболявания.
Прекомерната употреба на бира води до повише-

но кръвно налягане, развива се исхемична болест на 
сърцето. Съвременните технологии позволяват да се 
съхранява бирата до определени срокове, след което 
не бива да се употребява. Естествено, че прекалената 
употреба на бира води до ал-
кохолизъм.
Но за любителите на бира 

трябва да кажем, че тя има и 
много положителни качества.

l За дамите - съществува 
система за подмладяване на 
кожата на база на бирата. Па-
рата от бирата помага за ов-
лажняване на кожата, тя става мека и копринена. Пре-
поръчва се за изплакване на косата след миене. Помага 
за премахване на пърхот, придава блясък.

l Ако се употребява умерено извлича от организма 
алуминия, който може да е причина за развитие на Ал-
цхаймер. На основа на бирата са разработени специал-
ни диети.

l Бирата съдържа много по-малко калории от кока ко-
лата, млякото и др. Има диуретичен ефект.

l Използва се при лечение на някои заболявания: при 
кашлица изпийте чаша топла бира, при простуда пома-
галъжичка мед в чаша сгрята бира.

l Бирени дрожди се препоръчват при някои кожни 
заболявания.

l Бирата съдържа антиоксиданти които възпрепят-
стват заболяване от туберкулоза и атеросклероза. След 
дълго боледуване помага да се възобнови микрофлора-
та на стомашно-чревния тракт.
Съществуват много кулинарни рецепти, при които 

бирата заема почетно място, но не е основен продукт.
И все пак не трябва да се забравя, че бирата е алко-

холен продукт.
Съществува понятието „бирен алкохолизъм“. Нужно 

е да се намали дозата.
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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.

Невен
Calendula Offi cinalis L.

Описание: Едногодишно светлозелено тревисто 
растение. Стъблото е 30-50 см високо, изправено. 
Листата са последователни. Съцветното легло е голо, 
плоско. Плодовете са твърде разнообразни по форма 
и размери плодосемки, най-често сърповидно или дъ-
говидно извити Цъфти от юни до късна есен. 
Разпространение: Произхожда от Средиземномор-

ската област. Отглежда се като декоративно растение. 
Употребяема част: За лечебна цел се използват 

цветните кошнички. 
Леч еб н о  д е й с т -

вие: Доказано проти-
вомикробно действие. 
Билката подпомага за-
растването на рани и 
образуването на нова 
тъкан. Действа противо-
възпалително, нервоус-
покоително и противомикробно, понижава кръвното 
налягане и успокоява сърдечния ритъм.
Приложения: • при лечение на язви на стомаха и 

дванадесетопръстника; 
• при стомашно-чревни, жлъчни, сърдечно-съдови, 

кожни заболявания;
• при различни видове рани (травматични);
• язви вследствие разширени вени, склероза на 

кръвоносните съдове;
• за жабурене при възпаление на венците и за гаргара 

на гърлото. 
• В българската народна медицина невенът се употре-

бява при главоболие, болести на далака, заболявания 
на черния дроб и жлъчните пътища, за задържане при 
бременност, при възпаление на лимфните възли, рак 
на матката и гърдата, кожен рак (използва се цветът).
Външно приложение: Цветовете, смесени със свин-

ска мас се използват за мазане при труднозарастващи 
гнойни рани и рак на кожата. Накиснати в зехтин (1:10) 
се използват при гнойни рани, язви от разширени вени и 
рагади по гърдите н акърмачките. Със счукани цветове 
се налагат мазоли и брадавици. 
Вътрешно приложение: 2 с.л. от билката се заливат 

с 500 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се по 100 мл 15 
минути преди ядене, 4 пъти дневно.

 Може да се използва при: пневмония, кардиална 
астма, варикозни вени, язва, колит, гастрит, трудно 
заздравяващи рани, изгаряне, измръзване, миома, 
гинекологични възпаления, нередовна менструация, 
мигрена.
Начин на приготвяне: 2 супени лъжици от билката 

врат 5 минути в 500 грама вода. Пие се по 100 грама, 
3 пъти на ден преди ядене.
Опаковка: 50гр. сух цвят в хартиен плик.

 „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                                                                                                              

- Мамо, имам страхотен татко! Гледа анимация с мен, 
заедно  ядем  и  играем . И  топката  на двора гони , и  в 
пясъчника с нас копае. Винаги е весел, винаги засмян. 
Защо и другите деца нямат такива татковци? 

- Защото другите татковци си слагат каските като ходят 
на работа, а твоят забрави.

Съпрузи  спорят ,  кой  ще  вземе  детето  от  детската 
градина ... 
Съпругът: Подарих ли ти кожено палто? 
Съпругата: Да, подари ми! 
Съпругът: Обувки зимни, подарих ли ти? 
Съпругата: Подари ми! 
Съпругът: Е, тогава ти отиваш! 
Съпругата: Но защо, да не идеш ти? 
Съпругът: С какво? С чорапи и с пяна за бръснене?

Мамо, имам страхотен татко! Гледа анимация с


