
ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
НА 25 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  
• Включването в избирателните списъци е необходимо условие за гласуване. 

Всеки избирател с валиден документ за самоличност, който е включен в изби-
рателния списък има право да гласува и следва да бъде допуснат до гласуване. 

• Списъците - част І (на българските граждани) се съставят от общинската ад-
министрация по постоянния или настоящия адрес (ако има искане за гласуване 
по настоящ адрес) на избирателите. 

• Списъците - част ІІ (на гражданите на друга държава-членка на ЕС) се съста-
вят въз основа на подадените заявления за вписване в избирателния списък. В 
този списък се вписват служебно имената на гражданите на друга държава-член-
ка на ЕС, които са били включени в списъците – част ІІ, съставени за предишни 
общи избори за общински съветници и кметове, ако лицата не са променили 
адреса си. 

• Избирателните списъци се обявяват не по-късно от 40 дни преди изборния 
ден на видно място в района на избирателната секция и се публикуват на интер-
нет страницата на съответната община. 
КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ИЗБИРАТЕЛ, АКО ДО ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ УСТА-
НОВИ, ЧЕ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ИЛИ В СПИСЪКА ИМА 
НЕПЪЛНОТА ИЛИ ГРЕШКА ? 

1.До изборния ден - да подаде заявление по образец до общинската адми-
нистрация за дописване в списъка, като представи съответния документ в 
случаите, когато е необходим такъв. 

2.При непълнота или грешка - да поиска отстраняването им с писмено заяв-
ление по образец до общинската администрация. 
Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно.
ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС 
Избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени мес-

та, може да гласува по настоящ адрес, като за това е необходимо: 
• да има адресна регистрация в съответната община по настоящ адрес на 

дата преди последните шест месеца преди изборния ден и 
• да подаде писмено заявление до общинската администрация по настоящ-

ия си адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. 
Под „адресна регистрация“ се разбира отразяването на настоящия и по-

стоянния адрес на гражданите в регистрите на населението по реда на чл. 
89 – 99а от Закона за гражданската регистрация. 
В изборите за общински съветници и кметове НЕ се издават удостове-

рения за гласуване на друго място!!!
ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ 

• Гласуват избиратели с трайно увреждане, което не им позволява да упраж-
нят избирателното си право в изборно помещение, подали са необходимото 
заявление и са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна ку-
тия. Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). 

• Кметът на общината е длъжен да предостави подходящо помещение за 
подвижните секционни избирателни комисии. 

• Гласуването се извършва чрез посещение в дома на избирателя от члено-
вете на подвижната секционна избирателна комисия. 
ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИД-
ВИЖВАНЕТО 
Тези избиратели могат да гласуват: 
• в определена секция за избиратели с увредено зрение или затруднения в прид-

вижването, обозначена с табела или други знаци за допълнителното й предназна-
чение; 

• в избрана от тях подходяща секция; 
• с придружител, когато увреждането не им позволява да извършат сами необхо-

димите действия при гласуването. 
ГЛАСУВАНЕ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 

• Избирателите - ученици и студенти гласуват по общия ред с документ за само-
личност (лична карта). 

• За да упражнят правото си на глас в населеното място, в което имат право да 
гласуват, се освобождават от учебни занятия един ден преди, по време на изборния 
ден и един ден след него. 

Във връзка с национал-
ните чествания по случай 
138 годишнината от Шип-
ченските боеве се проведе 
състезание по скоростно 
изкачване на стълбите към 
храм-паметника Шипка.  В 
състезанието участваха око-
ло 300 ученика от цялата 
страна, като учениците от 
СОУ Кочан водени от  учи-
теля по физическо възпита-
ние и спорт Динко Кумбаров 
бяха единствените предста-
вители на Благоевградска 
област.
Пропътувахме близо 600 

километра в двете посоки, 
за да се включим въпреки 
лошото време - дъжд, мъгла, 
вятър и студ. Всички наши  
девет ученици изкачиха 
стълбите и дори записаха класирания, коментира Динко Кумбаров - ръководител на гру-

пата ученици от СОУ Кочан.
При момичетата  Фатима 

Айваз зае 4-то място, а сред 
момчетата Исуф Хаджиев фи-
нишира на същата позиция.

   След състезанието всич-
ки ученици от Кочан полу-
чиха грамоти. Почетна гра-
мота получи и СОУ,,Христо 
Смирненски“, за най-актив-
но училище. С участието си 
в това състезание учениците 
от СОУ,,Христо Смирнен-
ски“ с.Кочан за пореден път 
показаха, че са пример за 
родолюбие и несломим дух.  
Пътуването ни до Шипка 

се реализира с подкрепата 
на д-р Милен Врабевски, 
председател на фондация 

„Българска памет“, която  подкрепя образователни инициативи за утвърждаване на на-
ционалната идентичност и ценности на европейската интеграция и инициативи за по-
пуляризиране на българското културно-историческо наследство, коментира Кумбаров.

7 - 13 септември 2015 г., година (XI), 36 /516

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

На 3 септември 2015 година се про-
веде заседание на Общински съвет 
– Сатовча. 
Общинският съвет прие:
> Отчет за касовото изпълнение на 

Бюджета и СЕС на община Сатовча към 
30.06.2015 година

> Актуализация Програмата за упра-
вление и разпореждане с имотите – об-
щинска собственост, в община Сатовча 
през 2015 година. 
Общинският съвет даде съгласие: 
> За провеждане на публичен търг с 

явно наддаване за продажбата на:
- земеделски имот с начин на трайно 

ползване – друга селскостопанска те-

ритория, с площ от 1,441 дка, находящ 
се в местността Дола, в землището на 
село Плетена 

- земеделски имот с начин на трайно 
ползване – нива, с площ от 0,815 дка, на-
ходящ се в местността Кавазови чешми, 
в землището на село Фъргово 

- земеделски имот с начин на трайно 
ползване – нива, с площ от 0,556 дка, 
находящ се в местността Костадин, в 
землището на село Кочан  - земеделски 
имот с начин на трайно ползване – 
нива, с площ от 1,835 дка, находящ се 
в местността Градинки, в землището на 
село Кочан 

  ...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 35

Във връзка с постъпили сигнали от земеделски производители за установени нарушения от 
страна на селските пастири и на основание чл.44, ал.1 и 2 от ЗМСМА, кметът на община Са-
товча д-р Арбен Мименов издаде заповед, с която се забранява безконтролната паша по обра-
ни и необрани тютюневи ниви, ливади, градини и др. Пастирите да не допускат пашуване по 
тютюневи ниви, които са третирани с тотални хербициди и съответно обозначени от техните 
собственици, тъй като това представлява сериозна опасност за здравето на хората, поради нат-
рупване на остатъчни количества от химичните продукти в млякото и месото на животните.
На кметовете по населени места е възложено лично да връчат настоящата заповед срещу под-

пис на селските пастири и да следят за нейното изпълнение. Екополицаите по населени места 
ще извършват ежедневни проверки и при установени нарушения ще съставят актове по ЗОСИ.

ПОМОЩИ ЗА
ОТОПЛЕНИЕ

Напомняме, че крайният срок за по-
даване на молби, е 31 октомври. Молби-
те-декларации за отпускане на целевата 
помощ за отоплителен сезон 2015-2016 г. 
се приемат в Дирекция „Социално под-

помагане“ , офис Сатовча до 31.10.2015г.
В молбите задължително се заявява 

видът на ползваното отопление, като при 
отопление с ток се прилага и последната 
платена фактура. В 20-дневен срок от по-
даване на молбата се прави социална ан-
кета в дома на семейството, след което в 
7-дневен срок директорът на „Социално 

подпомагане“ издава заповед 
за отпускане или отказ на по-
мощта. Целевите помощи за 
отопление се отпускат за пе-
риод от 5 месеца- от 1 ноем-
ври 2015 г. до 31 март 2016 г. 
Изплащането й за новия ото-
плителен сезон ще се извърш-
ва на два транша - за месеците 
ноември и декември 2015 г. не 
по-късно от края на месеца, 
следващ месеца на издаване 
на заповедта, с която е отпус-
ната помощта; до 31 януари 
2016 г. - за месеците януари, 
февруари и март.



ПРИТЧА:  СВЯТОТО МЯСТО        
Дълго ли кратко ли живя един човек, но ето животът му премина и той се замисли. Всякакви неща му се 

случваха в този живот, всичките ги запомни. И си помисли: „Колко пъти бях щастлив на тази земя, а за своето 
щастие всеки път се сещах едва после, след време, когато вече всичко беше свършило, Ех, ако можех да се 
върна по тия скъпи за мен места!…“ 
Затвори за миг очи, отвори ги и видя, че стои до пейката в парка, където младежите довеждаха своите 

ненагледни, за да им разкрият любовта си. Сърцето му заби сладко и развълнувано. Ето го мястото — онова 
същото, заветното място на щастието! 
Но, какво е това? Сякаш пейката е същата и дърветата над нея шумят, а все пак не е същото. Ето, край него 

претича някакво момченце с воден пистолет. А ей там две бабички се карат, смешно, съвсем по бабешки за 
някаква дреболия. Аха, ето каква е разликата! Тогава тези неща ги нямаше! Те явно сега се случват. И дър-
ветата, макар че не са други, същите са, но са по-високи, по-гъсти, състарили са се. И шумят някак различно 
под полъха на вятъра. Съвсем другояче шумят. Ето какво се получава, сякаш и на същото място стоиш, но 
и не на същото. А онова — най-святото, заветното, от него май вече няма и помен. А и онази девойка, оная 
принцеса — тя също отдавна изчезна. Омъжи се, замина и се разтвори във времето… 
И човекът отново затвори очи, и отново ги отвори. И видя пред себе си двора на училището, видя прозореца 

на първия етаж, където седеше ето от тази страна в трети клас. Я виж ти! Радостна усмивка озари лицето 
му. Ето тук той е немирник, тормози учителката и завеждащата по учебната част, а ето с онзи дангалак от 
съседния клас за нещо се сбиха. После станаха първи приятели — не можеш ги откъсна един от друг. Ето тук 
някъде трябваше да има пукнатина в стъклото на прозореца. Не, не я намери. Жалко. И учителката е друга, 
и показалката отдавна не е същата, и момчето с което се би, а после се сприятелиха вече го няма. Съвсем 
го няма, никъде го няма. Нещо толкова нелепо се случи с него, така внезапно, неочаквано, още тогава преди 
да завършат училище… И човекът отново затвори очи, от мъка ги затвори… 
Дълго не му се искаше да ги отваря — цяла вечност. А и защо? Да, може да се върне на предишното място, 

но то сега не е свято, там вече го няма онова, което е било преди. Дори местата където са се родили всички 
те, тези, по които той някога е живял са се променили, нещо не се получи, а за миналото си, какво да говори… 
И ето счуха му се гласове — далечни, тихи, напевни. Човекът потръпна от познатите усещания, които го 

споходиха! Че как няма да ги познае? Ами, че това е неговата люлчина песен. И гласовете са такива, познати, 
чисти, такива скъпи! Ето бабиния глас, а ето и този на мама… Човекът заплака и отвори очи. Отвори ги и 
видя — пред него детската му стая, а ето и креватчето му. А това е самият той — усмихва се някому с беззъба 
младенческа усмивка. Щастлив, усмихва се и изведнъж внезапно заплаква силно, залива се от плач. Като че 
ли всичко разбира. И пак слуша онези далечни, заветни гласове. Дълго време ги чуваше. 
И човекът отново затвори очи, отвори ги, пак ги затвори и сякаш се поклони дълбоко на някой невидим. 

Ниско до самата земя се поклони, защото именно тази земя, тя е онова най-заветно, най-свято място. Цялата 
земя. Докато паметта ни е жива. 
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Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

7 Септември 2015, Понеделник
75 години от подписването на Крайовската спогодба
75 години от подписването на Крайовската спогодба - договор между Бъл-

гария и Румъния /1940/. Договорът е подписан в румънския град Крайова от 
пълномощните министри на България и Румъния Св. Поменов и Ал. Крециану. 
Според договора Румъния връща на България Южна Добруджа (площ 7726 кв. 
км с население около 320 000 души), отнета й по Букурещкия мирен договор 
(1913) и по Ньойския договор (1919). Между България и Румъния се възстановява 
границата от 1913 г. Спогодбата съдържа и клауза за задължителна размяна на 
населението - да бъдат репатрирани равен брой румънци от Южна Добруджа и 
българи от Северна Добруджа. За уреждането на всички въпроси от финансово и 
правно естество се създава смесена комисия от представители на двете държави 
със седалище в Гюргево. Българският народ приема сключването на тази спо-
годба като акт на национално освобождение на Южна Добруджа, откъсната от 
българските предели след Междусъюзническата война (1913). На 21 септември 
1940 г. Българската армия навлиза в областта.

8 Септември 2015, Вторник
Малка Богородица
Денят, в който се е родила Св. Дева Мария, майка на 

Сина Божий Исус Христос - Спасителя на света, е един 
от 12-те най-големи християнски празници, известен в 
народната традиция като Рождество на Пресвета Бого-
родица (Малка Богородица).
Родителите на Светата дева - праведните Йоаким и Ана 

били щедри и милостиви, но бездетни хора от Назарет. 
Погълнат от скръб, Йоаким отива в пустинята, където 
прекарва в строг пост и молитва 40 дни. Ана също се 
моли горещо на Бога да я дари с рожба. Господ Бог чува 
молбите им.
Пред Света Ана се явява ангел, който й казва, че ще роди благословена дъщеря 

на име Мария, заради която ще бъдат благословени всички земни родове. Когато 
малката Мария навършва три години, родителите я завеждат в Йерусалимския 
храм и така изпълнили обещанието си да предадат своята единствена рожба в 
служба на бога. Мария остава да живее в храма като приема върху себе си дълга 
да лекува в скръбта им всички самотни и изоставени хора. Напуска земния живот 
на 64-годишна възраст.

 Това е един от трите големи Богородични празници на Православната църква, 
на 8 септември (21 септември ст. стил) Божията майка се почита като пазителка 
на християнското семейство и покровителка на родилката и детето. На много 
места се спазва традицията да се замесва и опича малка питка, намазана с мед за 
родилката, наречена „Богородична питка“. По стара традиция на този ден имен 
ден празнуват всички малки Марии.
Ден за ликвидиране на неграмотността
Отбелязва се от 1966 г. с решение на 14-ата сесия на Генералната конференция 

на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата 
(ЮНЕСКО). Годишнина от откриването в Техеран, Иран, на Световната конфе-
ренция на министрите на образованието за ликвидира-
нето на неграмотността (8-19 септември 1965).

9 Септември 2015, Сряда
Международен ден на красотата
Чества се от 1995 г. по инициатива на Международ-

ния комитет по естетика и козметология (CIDESCO).
Годишнина от 9 септември 1944 г.
Годишнина от държавния преврат, извършен от 

Отечествения фронт - политическо обединение на комунисти, земеделци и 
Военния съюз „Звено“. Малко след 2 часа на 9 септември 1944 година отделни 
бойни групи завземат сградите Военното министерство, Министерството на 
вътрешните работи, Централната поща, Радиото, Централната гара. Прави-
телството на Константин Муравиев е арестувано, а по Радио София е обявен 
съставът на първото правителство на Отечествения фронт. Новото просъветско 
правителство е оглавено от Кимон Георгиев (9 септември 1944 - 31 март 1946). 
Веднага са публикувани и първите укази на Министерския съвет: за разпускане 
на последното и за утвърждаване на новото правителство. Назначени са на нови 
регенти - Тодор Павлов, Венелин Ганев и Цвятко Бобошевски. Разпуснато е 25-
ото Народно събрание. Потвърден е държавният монопол върху българското 
радио. Публикувано е постановление на Министерския съвет за сформиране на 
Народна гвардия и Народна милиция.

10 Септември 2015, Четвъртък
Световен ден за предотвратяване на самоубийствата
Чества се по инициатива на Международната асоциация за предотвратяване 

на самоубийствата с подкрепата на Световната здравна организация (СЗО). Спо-
ред статистиката на Световната здравна организация (СЗО) средно 3000 души 
дневно правят опит за самоубийство. Броят на самоубийствата се е увеличил 
със 60 на сто през последните 50 години. Всяка година близо 1 милион души 
слагат край на живота си. Според прогнозите на СЗО броят на самоубийствата 
ще продължи да расте. По данни на организацията проблемът е най-сериозен 
в Източна Европа и Русия, както и на азиатския континент в Китай, Индия и 
Япония. 90 на сто от самоубийствата в Европа и Северна Америка са резултат от 
психически разстройства, докато в Азия това най-често се дължи на спонтанно 
решение. Много хора, особено имайки предвид, че психическите разстройства 
не се възприемат добре в някои култури, не се решават да потърсят помощ и 
дори не допускат тази възможност.

Н О В И Н И
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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 3.09.2015 г.

....продължава от стр.1 
 - поземлен №510, кв. 15 по план на село 

Годешево, с площ 150 кв. м 
- УПИ Х, кв. 70 по плана на село Вълкосел, 

с площ 784 кв. м
> За провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отстъпване право на строеж 
върху:

- УПИ IX, кв. 70 по плана на село Вълко-
сел, с площ 686 кв. м

- УПИ VIII, кв. 70 по плана на село Вълко-
сел, с площ 766 кв. м

- УПИ VII, кв. 70 по плана на село Вълко-
сел, с площ 746 кв. м

- УПИ VI, кв. 70 по плана на село Вълко-
сел, с площ 750 кв. м

- УПИ ХI, кв. 70 по плана на село Вълко-
сел, с площ 617 кв. м

> За промяна начина на трайно ползване 
на имот №102070, находящ се в местността 
Грамадите, село Вълкосел от пасище, мера 
в изоставена нива.
Предостави на Общинска служба по земе-

делие земя от общинския фонд, придобита 
от общината на основание отменения чл. 19 
от ЗСПЗЗ, за възстановяване на:

- на наследниците на Летиф Ибраимов 
Чаушев  – бивш жител на село Плетена: 
имот №038100, находящ се в местността 

Вриско бърдо и  имот №075010, находящ се 
в местността Комитски бараки в землището 
на село Плетена 

- на наследниците на Бекир Алиев Сафи-
ев - имот №045088 и имот №045096, находя-
щи се в местността Дафковица, землището 
на село Сатовча 

- на наследниците на Алил Алиев Стран-
джев - имот №030030, находящ се в мест-
ността Дренов дол, землището на село 
Сатовча

- на наследниците на Агуш Алиев Учкунев 
- имот №018280, находящ се в местността 
Синия пръст, землището на село Кочан 

- на наследниците на Агуш Юсеинов 
Джалев - имот №014233, находящ се в мест-
ността Старца, землището на село Кочан 

- на наследниците на Мустафа Сюлейма-
нов Кастаманов - имот №025229, находящ 
се в местността Кадънски мост и имот 
№031285, находящ се в местността Душма-
ница , землището на село Кочан 

- на наследниците на Георги Сотиров До-
ралиев - имот №073061, находящ се в мест-
ността Банян, землището на село Долен

- на наследниците на Сюлейман Юсеинов 
Кастаманов - имот №008268, находящ се 
в местността Сулева курия, землището на 
село Кочан 



До 15-ти септември: 
ЗКПО
Месечните авансови вноски за септември за корпо-

ративния данък по Закона за корпоративното подо-
ходно облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец август

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец август

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРИЧНА 
ПОМОЩ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИ-
ТАЦИЯ ЩЕ СЕ ИЗДАВАТ ДО 23 СЕПТЕМВРИ 

2015 ГОМАГАНЕ ОТ СРЕДАТА НА ОКТОМВРИ   
Националният осигурителен институт уведомява, 

че поради изчерпване на предвидените средства в 
Бюджета на държавното обществено осигуряване за 

2015 г., предприема 
действия за прекра-
тяване на програмата 
за  профилактика  и 
рехабилитация за тази 
година.
Териториалните 

поделения на НОИ 
ще издават удосто-

верения за профилактика и рехабилитация до 23 
септември 2015 г. включително. Последната дата, на 
която лицата могат да постъпват в изпълнителите на 
дейността по профилактика и рехабилитация, е 24 
септември 2015 г.
Тази година програмата стартира на 31 март и за 

нейното финансиране е предвидена сумата от 17 683 
185 лв. В сравнение с 2014 г. сумата е увеличена с 
над 2 млн. лева, което дава възможност повече хора 
да участват в програмата. До момента са издадени 33 
000 удостоверения, като се очаква до приключване 
на програмата още 10 000 лица да ползват парична 
помощ за профилактика и рехабилитация.

 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ  
ПЕНСИОНИРАНЕ И ПЕНСИИ 2016 г.
  Какви са условията за придобиване право на пенсия 

за осигурителен стаж и възраст? 
> За да придобият право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст, лицата трябва да имат навършена 
минимална пенсионна възраст и определен осигу-
рителен стаж. 

> Условията за придобиване право на пенсия за оси-
гурителен стаж и възраст са както е показано в Таблица 
№ 1. След 31 декември 2037 г. възрастта се обвързва с 
нарастването на средната продължителност на живота. 

> Правото на пенсия не се погасява по давност. Това 
означава, че лицата, които през 2016 г. са изпълнили 
условията за придобиване право на пенсия за осигу-
рителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират и 
през 2017 г. и през следващите години, независимо от 
това дали има промени в условията за пенсиониране.

> В случай, че лицата нямат право на пенсия по 
горепосочените условия, през 2016 г. те придобиват 
право на пенсия за ОСВ при навършване на 65 години 
и 10 месеца възраст за двата пола и минимум 15 години 
действителен осигурителен стаж. (Таблица № 2) 

> Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж 
по чл. 68, ал. 2 от КСО, могат по тяхно желание да се 
пенсионират до една година по-рано от възрастта 

им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на 
заявлението и се изплаща пожизнено, като размерът й 
се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец до 
навършване от лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1. 
Лицата, на които е отпусната пенсия за ОСВ в намален 
размер, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3 от 
КСО. (чл. 68а от КСО) 

 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Административна услуга 2:
Отпускане на месечна социална помощ по реда 

на Правилника за прилагане на Закона за соци-
ално подпомагане
Нормативно основание
Чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално 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 /ПЗСП/ 
и издаване на заповед.
Нормативно основание за отпускането на този вид 

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

рация 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- деклара-
цията 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 удостоверение, 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 подпо-

магане“ могат да изискват и други документи.
Образец на молба-декларация - Приложение № 

1 към чл. 26, ал. 1 от ППЗСП

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2015г.

е с предизвестие и ако работодателят не спази срока 
на предизвестието, възниква право на обезщетение 
по чл. 220, ал. 1 от КТ (за неспазено предизвестие). 
При оставане без работа в резултат на прекратяването 
възниква право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от 
КТ.Обезщетението се изплаща от работодателя на 
работника или служителя, който е останал без рабо-
та или е постъпил на работа след прекратяването с 
по-ниско трудово възнаграждение. Обезщетението 
е в размер на брутното трудово възнаграждение на 
работника или служителя за времето, през което той 
е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт 
на Министерския съвет, с колективен трудов договор 
или с трудовия договор може да се предвижда обезще-
тение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът 
или служителят е постъпил на работа с по-ниско 
трудово възнаграждение, той има право на разликата 
за същия срок. По реда и при условията на чл. 224 от 
КТ работодателят дължи обезщетение за неизползван 
платен годишен отпуск.

Въпрос: Работничка е сключила срочен трудов 
договор за определен срок. Преди изтичането на 
срока представя на работодателя си документ, 
издаден здравните органи, че е бременна. Може ли 
работодателят да прекрати трудовия й договор? 
Прилага ли се закрилата при уволнение и длъжен 
ли е работодателят да иска разрешение от ин-
спекцията по труда? 
Отговор: В разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 3 от 
Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че с изтичането 
на уговорения срок трудовият договор се прекратява, 
без която и да е от страните да дължи предизвестие. 
Основанието се прилага за прекратяване на срочен 
трудов договор, който е сключен за определен срок 
– по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ. При прекратяване на 
трудовия договор на това основание, закрилата при 
уволнение не се прилага и работодателят няма задъл-
жение да иска разрешение от инспекцията по труда.

Въпрос:  Предстои ми пенсиониране. Като ми 
прекратят договора, ще получа ли шест брутни 
работни заплати?
Отговор: При прекратяване на трудовото правоотно-
шение, след като работникът или служителят е придо-
бил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 
независимо от основанието за прекратяването, той 
има право на обезщетение от работодателя в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за срок от 
2 месеца, а ако е работил при същия работодател 
през последните 10 години от трудовия му стаж - на 
обезщетение в размер на брутното му трудово въз-
награждение за срок от 6 месеца. Този трудов стаж 
може да е придобит по едно или няколко отделни 
последователни трудови правоотношения със същия 
работодател, с или без интервал помежду им. Законът 
не изисква трудовия стаж да е бил непрекъснат, за 
да се плати по-големият размер на обезщетението в 
размер на 6 заплати.
Предпоставките за придобиване право на обезщете-
ние по чл. 222, ал. 3 от КТ са:
•  прекратяване на трудовото правоотношение, неза-
висимо на какво основание,
• към момента на прекратяването работникът или 
служителят да е придобил право на пенсия за осигу-
рителен стаж и възраст.
В случай, че качеството „пенсионер” е придобито 
след прекратяване на трудовото правоотношение, 
обезщетение на основание чл. 222, ал. 3 от КТ не се 
дължи. Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ може 
да се изплаща само веднъж ¬при прекратяване на 
трудовото правоотношение.
Окончателната преценка дали работникът или слу-
жителят отговаря на условията за получаване и за 
размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ е право 
единствено на работодателя.
В случай на отказ или неправилно определяне на 
размера на обезщетението, въпросът може да бъде от-
несен за решаване пред компетентния съд в 3-годишен 
давностен срок от деня, в който правото, предмет на 
иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упраж-
нено. При парични вземания изискуемостта се смята 
настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да 
се извърши плащане по надлежния ред.
Справка: чл. 222, ал. 3; чл. 358, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 
2 от Кодекса на труда.

Въпрос: НЗОК- в услуга, или против гражданите?  
Майка ми, инвалид 92%, има опериран рак на 
гърдата. Консервативното лечение се провежда 
с медикамента „Kyaresta”, който получава без-
платно с протокол от НЗОК. Приемането му, без 
прекъсвания в продължение на поне 5 г., е жизнено 
важно. От половин месец лечението е принудител-
но преустановено, поради липса на лекарството 
в аптечната мрежа. След двудневни мъчителни 
опити по телефона да изясним с НЗОК кога се 
очаква появата му, накрая „поверително” ми от-
говориха (на мейла ми никой не отговори, вероятно 
понеже е писмен документ), че това ще се случи 
не по-рано от средата на октомври. Окачествя-
вам ситуацията като абсолютно недопустима и 
скандална. Не по-малко недопустима и скандална 
е и липсата на официална информация по въпроса 
от НЗОК и в аптеките. Нямам представа за каква 
реформа в здравеопазването се говори всекидневно 
по медиите, когато жизненоважни лекарства за 
раково-болните „изчезват” за неопределен период 
и естествено ВИНОВНИ НЯМА?!!
Отговор от НЗОК:  В НЗОК е постъпило писмо от 
д-р Врановска, управител на „Неола Фарма“ ЕООД, 
вносител на KYARESTA fi lm-coated tablets 1 mg, с 
което уведомява, че има затруднения в снабдяването с 
лекарствения продукт KYARESTA поради изоставане 
с графика за изпълнение на заявки към производителя 
на продукта. Към момента има потвърждение за дос-
тавка на посочения лекарствен продукт през първата 
половина на месец октомври 2015 г.    Във връзка с 
това НЗОК е дала указания на договорните партньо-
ри на НЗОК- изпълнители на медицинска помощ и 
аптеки:  В случай на отказ на доставка, за посочения 
период, пациентите, които са започнали терапевтичен 
курс с лекарствения продукт KYARESTA fi lm-coated 
tablets 1 mg х 28, е необходимо да се обърнат към ле-
куващия ги специалист за терапевтична алтернатива, 
която се отразява в амбулаторен лист. След анулиране 
на действащия протокол за лекарствения продукт 
KYARESTA fi lm-coated tablets 1 mg х 28, НЗОК код 
LF218, изготвеният нов протокол се заверява в съот-
ветната РЗОК, като се представя амбулаторния лист 
с отразената в него смяна на терапията.

Въпрос: На какви обезщетения има право работ-
ника или служителя, когато трудовият договор е 
прекратен от работодателя на основание чл. 328, 
ал. 1, т. 2 (съкращаване на щата) или чл. 328, ал. 1, 
т. 3 КТ (намаляване на обема на работа)?
Отговор: Прекратяването на основание чл. 328, ал. 
1, т. 2 (съкращаване на щата) или чл. 328, ал. 1, т. 3 от 
Кодекса на труда (КТ)(намаляване на обема на работа) 



БОХЧА 
Продукти:
•  4 бр. готови хлебчета
• 500 г пилешко месо
• 100 г гъби
• 1 глава лук
• 100 мл готварска сметана
• 1 морков
• 100 г кашкавал
• черен и червен 

пипер
• сминдух
• чубрица
• къри
• олио
• 1 с л брашно
П р и г о т в я н е : 

Отрязва се капаче на 
готовото хлебче и с 
лъжичка се издълбава меката част. Така се издълбават 
и останалите хлебчета. Приготвя се плънката.
В загрято олио задушаваме ситно нарязан лук, 

моркова, гъбите и нарязаното пилешко месо. Добавя 
се и малко водичка. Щом водата поизври прибавям 
1 с. л. брашно и 1 ч. л. червен пипер, разбъркваме и 
наливам 500 мл топла вода.
Овкусяваме със сол, черен пипер, къри, чубрица и 

сминдух. Вари се на тих огън до готовност. Накрая се 
разбърква със сметаната и след 3-4 минути сваляме 
от котлона.
С лъжица пълним хлебчетата, отгоре поръсваме 

настърган кашкавал и се запичат в загрята фурна 
170 градуса за 10 минути само на горно печене до 
зачервяване. Поднасяме бохчата с капачето.

 РИСКЪТ ОТ КЪРЛЕЖИ
СЕ УВЕЛИЧАВА ПРЕЗ ЛЯТОТО  

Кърлежите са не само преносители, но и съхранители 
на редица инфекции, някои от които водят до хронич-
ни заболявания като лаймска болест, марсилска треска 
и вирусенен цефалит. Най-често преносител е кучешкия 
кърлеж. Хеморагичната треска пък се пренася от най-ед-
рия кърлеж. Ухапването от кърлеж обикновено е безбо-
лезнено, затова често остава незабелязано. За предаване 
на инфекцията са необходими средно 1-2 дни, поради 
което ранното сваляне на запития кърлеж е 
най-добрата профилактика.
Как да постъпим, ако ни ухапе кърлеж
- Най-важно е правилно отстраняване на 

запития кърлеж. Той трябва да се отстрани 
бързо, но много внимателно. Най-добре е 
това да стане с пинсети. Леко запилият се 
кърлеж може лесно да се изтегли и с ръка, но задължи-
телно с ръкавица. Отстраняването трябва да стане чрез 
постепенно издърпване, без обаче да се върти и извива. 
Много широко разпространена практика е да се върти 
обратно на часовниковата стрелка, но това е абсолют-
но погрешно. Така кърлежът може да се скъса и част от 
устния му апарат да остане в кожата, което да наложи 
допълнително хирургическо отстраняване. Неправилно 
е и мазането на мястото на запития кърлеж с алкохол, 
терпентин или изгаряне с кибритена клечка. Това води 
до връщане на чревно съдържимо в устния апарат на 
кърлежа, което увеличава шансовете за предаване на 
евентуална зараза. По същия начин трябва да се отстра-
няват и кърлежите от домашните любимци.

- При дълбоко впит кърлеж или когато при ваденето 
му в кожата са останали части от него, незабавно трябва 
да се потърси лекар.

- Да се направи щателна дезинфекция на кожата след 
сваляне на кърлежа.

- Ако ви е ухапал кърлеж, в продължение на 30 дни 
наблюдавайте мястото за:
Локални прояви - на мястото на ухапването - зачервя-

ване, оток, болка.
Общи прояви - температура, ставни и мускулни болки, 

главоболие, обрив по тялото.
Как да се предпазим
- Избягвайте посещението на райони с гъста расти-

телност и висока влажност. Това са най-благоприятните 
условия за развитие на кърлежите. За почивка в приро-
дата използвайте отъпканите и лишени от буйна расти-
телност места.

- Носете подходящо затворено облекло - добре прис-
тегнато около китките и глезените, в светъл цвят, за да 
могат лесно да бъдат открити полазилите ви кърлежи.

- Използвайте репеленти за кожата и перметрин за 
дрехите. Предпазният ефект на репелентите се увелича-
ва до 8-15дни, ако горните дрехи се импрегнират с тях 
или с комбинацията репелент плюс синтетичен пиретро-
ид. Накиснатите дрехи се оставят да изсъхнат и след 24 
часа се обличат.

- Ежедневно оглеждайте тялото си за впити кърлежи, 
с цел недопускане на продължителен престой върху тя-
лото. Това е най-важният момент в неспецифичната про-
филактика на кърлежопреносимите заболявания.

СЛЕДВАКАНЦИОННАТА ДЕПРЕСИЯ ТРАЕ 5 ДНИ
В един момент седите на шезлонг, отпивате коктейл, а 

в следващия осъзнавате, че вече сте на работа.
Следваканционната депресия трае пет дни, показва 

ново проучване. Липсата на концентрация е най-лошият 
страничен ефект на връщането от отпуска според мнени-
ето на 2000 анкетирани британци.
Резултатите показват, че на жителите 

на Остров им отнема средно пет дни да 
се върнат към обичайния ритъм на рабо-
та, а една десета от анкетираните при-
знават, че се нуждаят от поне 10 дни, за 
да превключат към режим на работа.
Почти една пета от британците не могат да се съсредо-

точат и правят грешки, 16% изпускат срокове, а един на 
всеки шестима души признава, че прекарва повече време 
в социалните мрежи.
Интересно е, че огромна част от анкетираните пробяг-

ват до храната, за да се преборят със следваканционната 
депресия. Близо ¾ признават, че нездравословната храна 
подобрява настроението им , а само ¼ се опитват да се 
хранят здравословно.

ВАЖНО ЗА БАЛАНСИРАНОТО ТОРЕНЕ 
Всеки един стопанин може да твърди, че прави пра-

вилно торене на своите лози и асми, но това не може 
да бъде вярно, ако процесът не е балансиран.
А това означава, че той трябва да познава запасе-

ността на своите почви и нуждите на своите растения.
По принцип регулирането на хранителния режим на 

лозята би трябвало да започне още преди засаждането.
Тогава се препоръчва запасяващо торене на терена 

което върши работа за период от 6-7 години напред.
При създаване на лозово насаждение, дори и малко, 

преди риголването се препоръчва да се внесат 50-60 кг 
суперфосфат и 45-50 кг калиев хлорид или калиев сулфат.
След риголването е добре да се заорат 4-5 тона 

оборски тор на дълбочина 20-30 см.
С това първоначално хранене може да се каже, че 

се постига равномерното разпределение в почвата на 
хранителните вещества и изхранване на младите рас-
тения през първите 4-5 години от развитието им.
Отделно от това оптималното ниво на фосфор, ка-

лий и магнезий вече в годините на плододаването 
трябва да се поддържа чрез редовно ежегодно торене.

ЦВЕТЯТА ПРЕЗ ЕСЕНТА
Все още е лято, но е време да се замислим за растени-

ята, които ще ни радват през следващия сезон
Есента е сезон на прехода - от горещото лято към 

студената зима. Обагрена в червено, оранжево и жълто, 
есента навява лека меланхолия по отминаващото лято.
Именно есенните цветя ще стоплят душата на всеки, 

който тъгува по топлото и пъстро лято, дългите светли 
дни и изпълнените с цветя градини и балкони.
Някои от цветята на есента са типични само за нея. 

Други са цветя на късното лято, които продължават 
своя неуморен цъфтеж да първите студове.
Да не забравяме и пъстрите цветове на зреещите през 

пролетта плодни дръвчета.
Хризантема
Едно от най-популярните есенни цветя е хризантема-

та. В Япония тя е свързана с един от най-популярните 
празници - празникът на хризантемата на девети сеп-
тември. Хризантемите изпълват цветарските магазини 
като саксийно растение или като рязан цвят.
В буквален превод името означава златно цвете 

(гръцки: chrysos - злато и anthemion - цвете).
Въпреки, че е типично есенно цвете, благодарение на 

изкуството на селекционерите са получени неуморно 
цъфтящи сортове - през пролетта, лятото и есента - за 
градината, балкона и терасата.
Ерика (Пирен)
Друго типично есенно-зимно растение е Ериката 

(Пирен). Тя е нискостеблен храст, който цъфти от но-
ември до януари с обагрени в розово, червено и лилави 
цветове. Erica herbacea (syn. Erica cornea) е особено из-
дръжлива през зимата.
За засаждане в есенния сезон е подходящ и видът Erica 

gracilis, който може да се култивира във всякаква пръст.
Далия
Подходящи за сезона са и далиите, познати и като 

гергини. Засаждат се на светло и слънчево място в про-
пусклива глинесто-хумусна почва.
Засаждат се през април-май и цъфтят от август до ок-

томври. Добре е стеблото да се привързва за да не се 
огъне.
За да получите повече и по-големи цветове, добра 

идея е да пензирате растението, когато достигне на ви-
сочина около 30 см.
Кореопсис
Кореопсисът е друго предпочитано градинско расте-

ние, подходящо за есентта. Сравнително непретенци-
озно цвете, което също така може да бъде отгледано в 
саксия.
Кореопсисът цъфти основно в жълто, от където идва 

и популярното ме име жълтичка. Сортовете Grandifl ora, 
Moonbeam и Zagreb цъфтят до късна есен.
Освен това...
Други подходящи за сезона градински и балконски 

цветя са есенният минзухар, енчеца, димитровчета и 
богородички. През есента подходящи за градината са 
и някои цъфтящи храсти - жасмин, калина, хебе и др.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Градински чай
Salvia Offi cinalis

Описание: Полухраст със силно разклонени, гъсто 
облистени, четириръбести, сивозелени стъбла, високи 
20-50 см. Листата са срещуположни, с дръжки. Цветове-
те са събрани по 6-10. Плодът е съста-
вен от 4 тъмнокафяви или челни, почти 
кълбовидни орехчета. Цъфти юни-юли.
Разпространение: Отглежда се 

често из градините като декоративно 
и лечебно растение. Произхожда от 
Средиземноморската област.
Употребяема част: Използват се листата и цялата 

надземна част за получаване на етерично масло.
Лечебно действие:
Градинският чай притежава противовъзпалително, 

дезинфекционно и противокашлично действие.
Прилага се при: • гърлобол, ларингит, трахеоброн-

хит, кашлица от различен произход, трахеобронхит
• при възпаление на стомаха и червата, стомашни 

болки, стомашна язва,
• при диария, чернодробни и жлъчни заболявания
 Запарка за компреси външно: гнойни рани, бани 

при кожни обриви, гаргара при ангина, зъбобол, въз-
паления на устната лигавица

• етерично масло: за инхалация.
Начин на употреба: Запарка от 1 супена лъжица 

билка на 1/2 л вряща вода се използува за гаргара 
и за лечение на гнойни рани. За вътрешна употреба 
се приготвя запарка от 1 супена лъжица дрога и 250 г 
вряща вода.
Като продукт: Градински чай - стрък
Състав: Стрък от Градински чай - 100 %.
Препоръчва се при изпотяване, вегетативни смуще-

ния, климакс; за намаляване на млечната секреция при 
отбиване на деца, при катари на горните дихателни пъ-
тища, мъчителна кашлица, борнхити, ларингити, грип.
Начин на употреба: Запарка от 1 супена лъжица 

билка на 1/2 л вряща вода се използува за гаргара 
и за лечение на гнойни рани. За вътрешна употреба 
се приготвя запарка от 1 супена лъжица дрога и 250 г 
вряща вода.
Да не се употребява при бременност и деца. Въз-

можни са алергични реакции, световъртеж.

 „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                                                                                                              

Един борец имал рожден ден. Решил да си купи една 
торта за празника и отива в сладкарницата.
Харесал си той тортата, поръчал я и продавачката пита: 
- Господине, на колко парчета да я нарежем - шест 

или дванайсет?
Борчето помислило малко и отговорило:
- На дванайсе ма, я виж колко съм голем нема да ми 

стигнат шест парчета!

Професор изпитва бъдещ юрист.
- Разяснете ми понятието „измама“ - казва професорът.
- Измама ще бъде, ако ме скъсате, господин професоре.
- Какво искате да кажете?
- Ами ,  според  закона ,  всеки ,  който  използва  незна-

нието  на другия  в негова вреда,  може  да  бъде  обвинен 
в  измама . . .

дин борец имал рожден ден. Решил да си купи


