
ЗАПОВЕД №345/31.08.2015Г.
Във връзка с определяне местата за обявяване на избирателните спи-

съци за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и 
за националния референдум на 25 октомври 2015 год. и на основание 
чл.41, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:
Определям местата за обявяване на избирателните списъци по насе-

лени места и избирателни секции както следва:

Малко преди началото на учебната година първокласници и техните родители започват 
трескава подготовка за училище. Децата  от община Сатовча, които за първи път ще чуят 
училищния звънец на 15 септември 2015 година, са 158. 
Най-важното и най-скъпо пособие за бъдещия ученик е раницата. Цените на този ар-

тикул варират в зависимост от модела, материята и екстрите. Обикновените раници са 
на цени около 10лв, докато по-луксозните модели, 
като тези с колелца например, достигат до 50лв. 
Следващото важно нещо за малчугана са тетрад-

ките. Преподавателите изискват около 5 тетрадки с 
тесни и широки редове и още толкова с квадратче-
та. Цените им варират между 0,20 и 0,40лв. Родите-
лите не бива да се изненадват, ако им се наложи да 
отделят повече средства за подвързиите, отколкото 
за самите тетрадки. Комплект от пет луксозни под-
вързии струва около 2 лв.

 Не трябва да забравяме и етикетите, комплект от 
30 броя струва 1лв.
За часовете по изобразително първокласникът ще 

има нужда от цветни моливи (от 1 лв. до 5лв,), бои-
чки и четки за рисуване ( в зависимост от бройката 
от 1 лв. до 10лв), чашка за вода за рисуване (1лв), пастели (1,50лв), флумастри (около 2-3лв), 
пластилин с дъска и ножче (2,50лв), блок за рисуване – 1 лв и гланцово блокче (0,50лв).
Също така трябва да го снабдите и с химикали (комплект от 3бр. струва 1 лв.), моливи 

B и HB (1лв), сметало (3 лв.) , гумичка (0,30 лв.), острилка  (0,50 лв.), ножица (2,50 лв) и 
чертожни материали (1лв).

 Вместо да купувате всички тези неща по отделно, местните магазини ги продават в 
комплект с несесер на цена от 7 до 10 лв. Ако желаете да закупите само несесер трябва да 
приготвите от 3 до 5 лв.

 Това са някои от най-важните неща, без които едно дете не може да тръгне на училище. 
До тук майките и татковците трябва да отделят над 50 лв.
Въпреки че учебниците за най-малките са безплатни, родителите трябва да отделят още 

около 40 лв, за да закупят задължителните помагала и работни тетрадки по български, 
математика, роден край и др.
За часовете по физическо малчуганът ви ще има нужда от спортен екип, който ще ви 

струва около 20лв, в зависимост от материята. Маратонките са на цени от 15 до 25лв. Ако 
решите да закупите тениски, дънки, блузки и др. дрешки за първокласника ще трябва да 
отделите още поне 40лв.
Като включим и букета за първия учебен ден цената за подготовката на първокласника 

става почти 200лв.
Семействата, чиито среден месечен доход на член от семейството за предходните 12 

месеца е по-нисък или равен на 350 лева могат да подадат молба-декларация в дирекция 
„Социално подпомагане” до 30 септември, за да получат еднократна финансова помощ в 
размер на 250лв.
Право на помощта имат и деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, 

настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.
Еднократната целева помощ за ученици по чл. 31. се предоставя в пари и/или под 

формата на социални инвестиции само веднъж за целия период на обучение, при пър-
воначалното записване на детето в първи клас. Помощта се възстановява, ако детето не 
постъпи в училище.

14 - 22 септември 2015 г., година (XI), 37 /517

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

Маллко прреди началото на учебната годинаа пъррвокласници и техните родители започватММ бб

С цел недопускане на ПТП на територията 
на населените места от община Сатовча и във 
връзка с организиране на дейности по опазва-
не на околната среда, спазване изискванията 
на Наредба№1 за опазване на обществения 

ред в общината, общинското ръководство с 
нарочна заповед възложи на кметовете на 
кметства да организират освобождаването на 
тротоарните пространства и уличните плат-
на от дърва за огрев, сушилни, оборски тор, 

строителни материали и други, 
които ще възпрепятстват нор-
малното движение на хора и ав-
томобили. Съгласно заповедта 
кметовете на кметства е необхо-
димо да уведомят населението 
по подходящ начин, да органи-
зират и съблюдават за изпълне-
нието й с цел недопускане на 
ПТП на територията на  населе-
ното място. Цялостния контрол 
по изпълнението на заповедта 
е възложен на заместник-кмета 
по стопанските дейности Илхан 
Карагьозов и Николай Начев, 
началник ПУ Сатовча..

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Честита нова учебна 2015-2016 година на всички 

учители, ученици и родители! Желая училищният звъ-
нец да донесе енергия в деня ви, училищният чин да 
донесе приятелство в живота ви, училищната дъска да 
разшири хоризонтите в мечтите ви. Желая професио-
нални и творчески успехи!
С уважение,
Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на община Сатовча

Населено място
Боголин
Ваклиново
Ваклиново
Вълкосел
Вълкосел
Вълкосел
Годешево
Долен
Жижево
Кочан
Кочан
Кочан
Крибул
Осина
Плетена
Плетена
Сатовча
Сатовча
Слащен
Слащен
Туховища
Фъргово

Секция
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

Място за обявяване
кметство
библиотека
пенсионерски клуб
потребителна кооперация
потребителна кооперация
потребителна кооперация
кметство
училище
кметство
потребителна кооперация
читалище
кметство
читалище
читалище
супермаркет
сграда-център
потребителна кооперация
потребителна кооперация
училище
училище
кметство
кметство

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете на 
кметства и отдел „ГРАО” - Сатовча за изпълнение и на Общинската избира-
телна комисия за сведение.            Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ

            Кмет на община Сатовча 
ЗАПОВЕД № 346/31.08.2015 Г.

На основание чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА 
О  Б  Р  А  З  У  В  А  М:

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ със съответната номерация и адрес 
за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и за 
националния референдум на 25 октомври 2015 , съгласно приложението, 
което е неразделна част от настоящата заповед.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на ТЗ „ГРАО” 

- Благоевград, ОИК - Сатовча, отдел „ГРАО” - Сатовча, кметовете на 
кметства и публикува на интернет страницата на общината.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на 

общината.              Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ
            Кмет на община Сатовча
 ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САТОВЧА
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005  . „ . ”-3  .  

006  . „ . ”-3  .  

007  . „ ”-40  .  

008  -  .  

009  -  .  

010  . „  ”-1  .  

011  . „ ”-1  .  

012  . „  ”-1  .  

013  -  .  

014  -  .  

015  . „ ”-1  .  

016  . „ ”-1  .  

017  . „   ”-14  .  

018  . „   ”-14  .  

019  . „ . ”-2  .  

020  . „ . ”-2  .  

021  -   .  

022  -  .  



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

си даде и в извора пенлив на любовта се врече! 
Има ли някой, посмял Асет към обятията си да притегли! 
Тези думи ще чуеш: „Сила нежна го надви, в бял бик го превърна — вечно нея да дири!“ 
Ако чуеш словата на мъртвите, бягай, страннико, мнозина на въглен станаха — душите им в пепел 

се превърнаха. 
В красотата на Асет аз сладкия сок на любовта пих. 
Заслушай се вечер в лъвовете, ще чуеш — мойто име те хвалят. 
С очи знойни сърцето ми тя раздра. 
Когато от небосклона Зорницата се скрие, спри край храма и вслушай се… 
… Към тебе идвам аз, Озирис, син на Нут, господарю на вечността аз, Бог един от приближените на Тот. 
О, Бог, ти виж! 
Към тебе идвам. 
Ръцете ми издигнати са за молитва, и ти поднасям истина и правда… 
От мъж не бе докосната — и тя, и племето й. 
Гордост и красота в снагата и се вплитаха, сок на сладост устните и напояваше. 
Един се осмели да я поиска — от очите и любов да пие. 
Заслушай се при изгрев — дали вятъра и пясъка незнайни думи шепнат. 
На омайните извивки на Асет аз душата си обрекох, на женски чар сърцето си предадох. 
Призракът ми над златни пясъци лети. 
С коси черни като гарван тя взора ми забули. 
Умрял съм, далечни страннико — отдавна умрял. 
На бял бик духът ми броди — душата на божествената Асет да усмири. 
В мъгла знойна очите ми се взират. 
По звездите съм се скитал, но пак тук се връщам — в пустинята любов да търся. 

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

14 Септември 2015, Понеделник
Професионален празник на пожарникарите 
На 14 септември 1905 г. е учредено първото професионално обединение на 

пожарникарите в България. Празникът е обявен с решение 385 от 13 септември 
1995 г. на Министерски съвет като професионален празник на служителите 
от Националната служба за противопожарна охрана на МВР, която от 22 юли 
2008 г. е Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“. На 1 януари 
2011 г. се създава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на насе-
лението“ към МВР, която обединява Главна дирекция „Пожарна безопасност 
и спасяване“ и Главна дирекция „Гражданска защита“ (професионалният 
празник на дирекцията е на 18 юли - датата, на която през 1936 г. цар Борис 
III издава указ 310, с който утвърждава Наредба-закон за противовъздушната 
отбрана и химическата защита на Царство България).
Кръстовден
Православната църква отбелязва днес църковния 

празник - „Въздвижение на Светия кръст Господен“, 
наричан от народа Кръстовден. Светата православна 
църква извършва поклонение на кръста Господен че-
тири пъти в годината - на третата неделя от Великия 
пост, наречена Кръстопоклонна, на Велики петък, на 
1 август и на 14 септември. По древен обичай на този 
ден се прави водосвет и свещениците ръсят с кръст 
по домовете за благословение. Според църковното 
предание Света Елена, майката на император Кон-
стантин Велики, се счита за ревностна християнка. 
Тя се отправя към светите места в Палестина, за да потърси гроба Господен, 
който два века по-рано е затрупан от гонителите на християните. Усилията 
й се увенчават с успех. Намерени са пещерата на гроба, както и три кръста. 
Кой от трите е Христовият кръст се разбира, когато чрез докосване с един от 
тях е възкресен наскоро починал човек. Частица от този животворящ кръст 
Елена изпраща на сина си в Константинопол, а самият кръст е положен в 
главната Йерусалимска църква. След време над пещерата на гроба Господен 
построяват храм, който съществува и до днес. Той е осветен тържествено на 
14 септември 335 г. На този ден се събират хиляди поклонници. За да могат 
всички да видят Светия кръст, епископът го повдига или го „въздвижва“ над 
главите на присъстващите. От това „въздвижение“ получава своето име и праз-
никът. По традиция на Кръстовден се спазва строг пост. Народният празник 
е свързан с края на летния и с началото на есенния селскостопански сезон. 
От Кръстовден или от Симеоновден /1 септември/ може да започне сеитбата 
на зимните житни култури. На Кръстовден се „осветява“ семето за посев. В 
някои райони на страната празникът е наречен гроздоберник, защото тогава 
там започва гроздоберът.

15 Септември 2015, Вторник
Световeн ден на демокрацията
Отбелязва се от 2008 г. съгласно резолюция 62/7 на Общото събрание на 

ООН от 8 ноември 2007 г. за 20-годишнината (3-6 юни 1988 г.) от провеж-
дането в Манила (Филипините) на Първата международна конференция на 
страните с „възстановени“ демокрации.

16 Септември 2015, Сряда
Ден за защита на озоновия слой
Отбелязва се от 1995 г. с резолюция 49/114 на Общото събрание на ООН 

от 19 декември 1994 г. Годишнина от подписването /1987/ на Монреалския 
протокол за веществата, които нарушават озоновия слой. Мотото на деня за 
2014 г.:“Защита на озоновия слой: мисията продължава“.

17 Септември 2015, Четвъртък
Ден на София
Чества се на църковния празник Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов 

с решение на Общинския съвет от 25 март 1992 
г. Съгласно Наредба за символиката и отличията 
на Столична община, приета с Решение 23/20 
декември 2007 г., в Деня на София се провежда 
тържествена сесия на Столичния общински съвет, 
на която се връчват отличията на Столична община. 
Пред църковния храм „Св. София“ се провежда 
тържествена церемония, посветена на Деня София.

18 Септември 2015, Петък
Световен ден за мониторинг на водата
Отбелязва се от 2002 г., обявена за Световна година на чистата вода. От-

тогава през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху 
качеството на водата. Наблюдават се ключови показатели за здравето на хората 
и жизнеспособността на екосистемите. В мониторинга могат да участват до-
броволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища 
и неправителствени организации. Събраните от целия свят данни се подават 
на Американската фондация за чиста вода.

Н О В И Н И
14 - 22 септември 2015 г., брой 37

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 10.09.2015 г. 
.     – 71 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 22-РИ СЕПТЕМВРИ - 
ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Уважаеми жители на община Сатовча,
Приемете моите поздравления по случай Деня на Независимостта – 22-ри септември! 
На този ден преди 107 години се издига международния авторитет на нашата страна 

и тя се превръща в равноправна на другите европейски държави. Нека отдадем почит 
на хилядите, дали живота си в освободителната борба и отвоювали независимостта 
на нашата Родина, на онези без подвига на които едва ли щяхме да живеем сега в 
съвременна България. Тази дата ни изпълва с увереност и гордост, но също така и ни 
задължава да продължим да развиваме страната си по европейски, следвайки пътя на 
изконните български идеали за свобода и независимост. Желая на всички повече опти-
мизъм, отговорност и вяра, че с всички сили и възможности можем да успеем!  
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!       Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ

                                                 Кмет на община Сатовча 



До 20-ти септември: 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации -пристигания/изпращания за месец август 
2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.
До 25-ти септември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец август за доходи от трудови правоот-
ношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец август, когато 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 септември.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
14 - 22 септември 2015 г., брой 37

ОСИГУРИТЕЛНИЯТ МИНИМУМ
ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИ ЩЕ СТАНЕ 995 ЛВ   

Работодателите и синдикатите започнаха да се дого-
варят за новите минимални осигурителни прагове. Бъл-
гарската стопанска камара (БСК) обяви осем сектора, в 
които има вече споразумения - това са търговия, електро-
техника, битова електротехника, дървообработваща и 

мебелна промишленост, 
металургия, производ-
ство на пиво, железопъ-
тен транспорт, селско и 
горско стопанство.
Повишаване на ми-

нималните осигурител-
ни доходи ще има при 
повечето професии в 
споменатите сектори. 
Най-ниският размер на 

МОД се покачва на нивото на минималната работна 
заплата – 420 лв., която влиза в сила от началото на 
2016 г. Най-често с този праг са професиите, които не 
изискват специална квалификация. С най-висок размер 
става минималният осигурителен доход за ръководите-
лите в сектор „Търговия“ – 1250 лв. МОД се повишава 
и за специалистите и техниците в сектора: съответно до 
1030 и 910 лв. В металургията прагът за ръководителите 
се вдига до 780 лв., в селското и ловното стопанство - 
до 995 лв., в електрониката и електрониката - до 760 
лв., в производството на дървесина - до 580 лв. Докато 
в другите браншове праговете за ръководителите се 
вдигат, при производството на пиво и малц, както и в 
железопътния транспорт те си остават на равнището от 
миналата година (съответно 790 и 892 лв.).

 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ  
 КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРЪТ НА ПЕНСИЯТА? 
> Размерът на пенсията за осигурителен стаж и въз-

раст се определя, като доходът, от който се изчислява 
пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по 
процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж 
и съответната пропорционална част от процента за 
месеците осигурителен стаж. След 31 декември 2016 г. 
процентът за всяка година осигурителен стаж нараства 
от първо число на всяка следваща календарна година 
с процент, равен или по-голям от процента по чл. 100, 
ал. 1 от КСО, до достигане на 1,5. Процентът се опре-
деля ежегодно със закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за съответната година. (чл. 
70, ал. 1 от КСО) 

> Ако лицата са придобили право на пенсия по чл. 68, 
ал. 1 и 2 и продължават да работят след датата на придо-
биване на правото, без да им е отпусната пенсия, за всяка 
година осигурителен стаж след тази дата процентът е 3, 
а от 1 януари 2012 г. – 4, и съответната пропорционална 
част от тези проценти за месеците осигурителен стаж. 
Процентът за всяка година осигурителен стаж след 
датата на придобиване на правото по чл. 68, ал. 1 и 2 
се определя за действителен календарен осигурителен 
стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г. 

> Доходът, от който се изчислява пенсията, се оп-
ределя, като средномесечният осигурителен доход за 
страната за 12 календарни месеца преди месеца на 
отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния 
коефициент на лицето. 

> Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода 
на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски 
за периода от три последователни години от последните 
15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по из-
бор на лицето и от дохода за периода след тази дата до 
пенсионирането му. За пенсиите, отпуснати с начална 
дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефи-
циент се изчислява от осигурителния доход на лицето 
за осигурителния му стаж след 31 декември 1996 г. до 
датата на отпускане на пенсията. (чл. 70, ал. 3 от КСО) 

> За изчисляване на индивидуалния коефициент се 
определят: 

1. съотношението между средномесечния осигури-
телен доход на лицето за периода до 31 декември 1996 
г. и средномесечната работна заплата за страната за 
същия период, обявена от Националния статистически 
институт; 

2. съотношението между средномесечния осигурите-
лен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 
г. и средномесечния осигурителен доход за страната за 
същия период; от 1 януари 2019 г. – съотношението меж-
ду месечния осигурителен доход на лицето и средния 
осигурителен доход за страната за същия месец. 

> Индивидуалният коефициент се определя, като 
всяко от съотношенията се умножава съответно по 
броя на месеците, за които то е установено, и сборът 
на получените произведения се разделя на общия брой 
на месеците, включени в двата периода. От 1 януари 
2019 г. индивидуалният коефициент се определя като 
средно съотношение от месечния осигурителен доход 
на лицето и средния осигурителен доход за страната за 
същия месец. 

> За периодите, през които лицата са осигурявани 
в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им 
коефициент се намалява на базата на съотношението 
между размерите на осигурителните вноски за уни-
версален пенсионен фонд и за фонд “Пенсии” за трета 
категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 
г. (чл. 70, ал. 7 КСО) 

> Индивидуалният коефициент не се намалява за 
периодите, за които натрупаните средства по индиви-
дуалната партида на лицата в универсален пенсионен 
фонд са прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране 
устойчивостта на държавната пенсионна система. (чл. 
70, ал. 8 КСО) 

> При определяне на размера на пенсия по междуна-
роден договор, по който Република България е страна, 
се взема предвид осигурителния доход за осигурителния 
стаж, придобит по българското законодателство. 

 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 
постоянно пребиваване на гражданите на Европей-
ския съюз и Европейското икономическо простран-
ство и копие от разрешението за продължително, по-
стоянно и дългосрочно пребиваване на чужденците.

4. Лична карта (за справка).
Образец на молба-декларация, утвърден от ми-

нистъра на труда и социалната политика.

   ПОМОЩИ ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА 
РАБОТОСПОСОБНОСТ НАД 90% С 

ПРИДРУЖИТЕЛ 
– Месечна добавка за транспорт – 15 на сто от га-

рантирания минимален доход (Чл. 25. от ППЗИХУ)
Помоща се изплаща ежемесечно. Необходими 

документи, които се подават в Дирекция “Социално 
подпомагане” по постоянен адрес – Молба-деклара-
ция, лична карта и ТЕЛК.

– Месечна добавка за телефон – 20 на сто от га-
рантирания минимален доход (Чл. 26. от ППЗИХУ)
Добавката се ползва, при условие че лицата не 

ползват преференции за тези услуги на друго правно 
основание. Необходими документи – Молба-декла-
рация, лична карта, ТЕЛК.

– Месечна добавка за лекарства – 15 на сто от га-
рантирания минимален доход.(Чл. 29. от ППЗИХУ)
Необходими документи – Молба-декларация, лич-

на карта, ТЕЛК, удостоверение от личния лекар за 
частично платени лекарства и рецептурна книжка.

– Добавката за балнеолечение – до трикратния 
размер на ГМД 
Помоща се получава веднъж годшно,след предста-

вяне на разходооправдателен документ за извърше-
ното балнеолечение или рехабилитационни услуги 
в едномесечен срок от крайната дата на ползването 
им. Добавката е в размер до трикратния размер на 
гарантирания минимален доход, но не повече от 
действително направения разход съгласно предста-
вените документи. Необходими документи – Молба-
декларация, лична карта, ТЕЛК, социална оценка, 
оригинални фактури за инвалида и за придружителя. 
Подават се в Дирекция “Социално подпомагане” по 
постоянен адрес.

– 2 Пътувания годишно 
(отиване и връщане) с БДЖ. 
Важи и за придружителя.
Подава се Молба-декла-

рация в Дирекция “Соци-
ално подпомагане” по по-
стоянен адрес, откъдето се 
издава удостоверение което 
важи докато изтече ТЕЛК.
Удостоверението се пред-

ставя на касите на БДЖ, 
където отбелязват пътува-
нията.

– Целева помощ за преу-
стройство на жилище – 600 
лв.(Чл. 50. от ППЗИХУ)
Отпуска се само на инвалиди които се придвижват 

с инвалидна количка. Средномесечният доход на член 
от семейството за последните 12 месеца е равен или 
по-нисък от двукратния размер на ГМД. Необходими 
документи, които се подават в Дирекция “Социално 
подпомагане: Молба-декларация, фактура за стой-
ността на ремонта по видове разходи и фискален 
бон; документ за доходите; копие от ТЕЛК/НЕЛК; 
лична карта.

– Целева помощ за покупка и/или приспособяване 
на лично моторно превозно средство – 1200 лв. (Чл. 
48. от ППЗИХУ)
Отпуска се само на инвалиди които се придвижват 

с инвалидна количка.Средномесечният доход на член 
от семейството за последните 12 месеца е равен или 
по-нисък от двукратния размер на ГМД. Необходими 
документи, които се подават в Дирекция “Социално 
подпомагане: Молба-декларация, фактура за стой-
ността на ремонта по видове разходи и фискален 
бон; документ за доходите; копие от ТЕЛК/НЕЛК; 
лична карта.

– Право на безплатна винетка.
Получава се ако колата е на името на инвалида и 

е с двигател до 2000 куб. см. (160 к.с.). Необходими 
документи – Молба-декларация, лична карта, ТЕЛК.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2015г.

Въпрос: Какви са задълженията на работодателя 
за оформяне на трудовата книжка на работник или 
служител и отговорност при неизпълнението им?
Отговор: Трудовата книжка е основният удостовери-
телен документ относно фактите, свързани с трудовото 
правоотношение. Кодексът на труда вменява като 
задължение на работодателя да извършва точни и свое-
временни вписвания в трудовата книжка на работника 
или служителя.
Работникът или служителят при постъпване на работа 
е длъжен да представи на работодателя трудовата си 
книжка с изключение на случаите, когато постъпва за 
първи път на работа. Работодателят, след като вземе 
необходимите данни от трудовата книжка, я връща 
на работника или служителя. Когато работникът или 
служителят постъпва за първи път на работа, работода-
телят е длъжен в срок от 5 дни да го снабди с трудова 
книжка. Стойността на издадената за първи път трудо-
ва книжка е за сметка на работодателя. Постъпването за 
първи път на работа се удостоверява от работника или 
служителя с писмена декларация. Трудовата книжка се 
съхранява от работника или служителя, който е длъжен 
да я представя на работодателя при поискване, както и 
за вписване на нови обстоятелсва в нея. Работодателят 
е длъжен да поиска в 5-дневен срок трудовата книжка, 
за да впише настъпилите изменения в трудовото право-
отношение и промени на данните по чл. 349, ал. 1 от КТ.
При прекратяване на трудовото правоотношение 
продължителността на трудовия стаж, придобит от 
работника или служителя при работодателя към да-
тата на прекратяване на трудовото правоотношение, 
се записва с цифри и думи и се подписва от главния 
счетоводител и от работодателя, като се подпечатва 
с печата му. При прекратяване на трудовото право-
отношение работникът или служителят е длъжен да 
представи трудовата книжка на работодателя, който 
да отрази необходимите данни и да я върне незабавно 
срещу подпис на работника или служителя. Датата 
на предаване на трудовата книжка от работодателя на 
работника или служителя се отбелязва в дневника за 
издаване на трудови книжки. Работодателят няма пра-
во да я задържа след това. При неизпълнение на това 
задължение от страна на работодателя, за работника 
съществува правна възможност да се обърне за съ-
действие към съответната териториално компетентна 
Дирекция „Инспекция по труда”, на територията на 
която е седалището на предприятието-работодател.
Когато трудовата книжка не бъде получена от работни-
ка или служителя, работодателят му съобщава с писмо 
с обратна разписка да се яви, за да я получи лично. Тя 
може да бъде изпратена по пощата или предадена на 
определено от него лице само ако за това има писмено 
съгласие. Неполучените от работниците или служите-
лите трудови книжки се съхраняват при работодателя 
в продължение на 50 години.
Работодателят и виновните длъжностни лица носят 
солидарна отговорност за вредите, причинени на ра-
ботника или служителя поради:
• неиздаване или несвоевременно издаване на не-
обходимите му документи, удостоверяващи факти, 
свързани с трудовото правоотношение;
• вписване на неверни данни в издадените документи;
• за вредите, които той е претърпял поради незаконно 
задържане на трудовата му книжка, след като трудовото 
правоотношение е било прекратено. Задържането е 
незаконно във всички случаи, когато трудовото право-
отношение е прекратено, независимо дали е станало 
по вина или без виновно поведение на длъжностното 
лице, на което е възложено оформянето и предаването 
на трудовите книжки.
Трудово - правен спор във връзка с несвоевременно 
предаване на трудовата книжка и претърпените от това 
вреди се решава по съдебен ред. Срокът за предявяване 
на иск е 3-годишен, считано от деня в който правото, 
предмет на иска е станало изискуемо или е могло да 
бъде упражнено.
Справка: чл. 348, чл. 350, ал. 1 и чл. 226, ал. 1 и ал. 2 
от Кодекса на труда; чл. 358, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 2 от 
КТ; Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. 



СУПА ОТ ПАТЛАДЖАН И ДОМАТИ 
Продукти: 1,5 кг. патладжан, зехтин, 1 глава 

стар лук, 2 ск. чесън, 1 кг. домати, сол, черен 
пипер на вкус, мента и босилек и пармезан за 
сервиране
Приготвяне :  Изпечете 

патладжаните във фурната, 
докато омекнат. Обикновено 
отнема около 50 минути до час.
В тенджера загрейте зехтина 

и добавете лука и чесъна. 
Добавете сол и черен пипер.
След като лукът и чесънът се 

запържат, добавете нарязаните 
на кубчета домати (по ваше 
желание може предварително да ги обелите).
Оставете на средно горещ котлон за около 30 минути
Добавете обеления и нарязан патладжан и 1,5 литра 

гореща вода.
Оставете отново да заври и намалете котлона. Варете 

на тих огън, като не забравяте да бъркате супата от 
време на време.
Сервирайте супата от патладжан и домати с мента, 

босилек и пармезан по ваше желание.

 ВИТАМИНОЗНАТА СИЛА НА
 СЛИВИ И ДЖАНКИ  

Пресните плодове на сливата  съдържат вода, заха-
ри, плодова киселина, пектин, танин и целулоза. Тя е 
богата на калий, калций, магнезий, фосфор, желязо, 
както и на  витамин С, В 12, цитрин, каротин, пантоге-
нова киселина.
Не по-малко 

полезни и  хра-
нителни са и су-
шени, като в тях 
преобладават 
калий, желязо и 
магнезий. Висо-
кокалорични са 
и не се  препо-
ръчват на хора, 
страдащи от диабет и от затлъстяване.
Семената на костилките съдържат тлъсто изсъхливо 

масло и наред с бадемовото се използва във фармаци-
ята и козметиката.
Сливата има пикочогонно действие, улеснява хра-

носмилането и е витаминозна.
Отвара от плодовете се дава на малки деца при без-

апетитие и злоядство.  Най-популярното приложение 
е сушени, когато плодовете се киснат или се сваряват 
и се дават при запек, смущения в храносмилането и 
хемороиди.  10-15 сушени сливи се измиват вечер и се 
заливат с вряла вода. Сутрин на гладно се изяждат и се 
изпива неподсладената течност. Могат да се вземат и 
вечер преди сън, съветва Кети Иванова, автор на кни-
ги за лечебните растения.
Към рода Prunus от сем. Розоцветни се числят 35 

вида сливови дървета или храсти( у нас са 4), най-раз-
пространена е домашната слива. Тя произлиза като 
естествен хибрид между трънка и джанка. Четвъртият 
вид е трънкосливката.
Като овошка сливата се разпространява в Гърция и 

на Балканския полуостров още през 1 в. пр. н.е. Всич-
ките сортове днес- над 2 хил. са създадени на базата 
на домашната слива (Prunus domestica), като най-раз-
пространена е синята.
Плодовете на сливата са признати като слабително, 

противовъзпалително, жлъчкогонно и апетитовъз-
буждащо средство, което има още противотрескаво 
действие, действа пикочогонно и болкоуспокояващо. 
Известно е, че плодовете стимулират изхвърлянето от 
организма на радионуклеидите и холестерола и заради 
това се препоръчват при атеросклероза и заболявания 
на жлъчния мехур.
Оцетна отвара от сливови листа е добра за промив-

ки на стари и гнойни рани. Заздравяване може да се 
постигне също и чрез налагане на счукани свежи или 
запарени сушени листа.

ПОДГОТВЕТЕ МЯСТОТО ЗА ЗАСАЖДАНЕ
НА ОВОШКИТЕ

Когато се засаждат едно или две овощни дръвчета в 
градината е лесно. Много любители обаче правят ис-
тински обособени овощни градини от един или повече 
овощни видове. В този случай подготовката е много 

важна, тъй като повечето дръв-
чета са си сериозна инвестиция.
Кои са основните акценти, с 

които е добре да се съобразите:
Ако мястото е в по-ниска част, 

където се задържа влага, задъл-
жително трябва да се направи 
дренаж. Овощните видове не 

понасят преовлажняване. При такива условия имат за-
труднено развитие, може дори да загинат.
Когато мястото е по-високо, ще ви трябва вода. На-

появането по принцип е препоръчително за всички 
места, ако наистина искате да получавате високи до-
биви и качествени плодове.
Подготовка преди засаждане:
-Почистете мястото от растителни видове, камъни и др;
-Изравнете неравностите на терена;
-Внесете фосфорни и калиеви торове и ги заровете 

с обработка на почвата;
-Малко преди засаждането, изкопайте посадъчните 

ямки.

СЪВЕТИ ЗА БОРБА С ОСИ 
През летния сезон осите са най-активни, защото 

имат най-много работа. Това може да се окаже про-
блем за вас, ако са си направили гнездо на вашия 
балкон или ако се навъртат в градината или около 
детския басейн. Вижте полезни съвети за борба с оси.
Осите са жилещи насекоми, които живеят на ко-

лонии и си изграждат гнезда. Най-активни са през 
по-топлите месеци и основно през деня, затова ако 
сте решили да водите битка с тях, най-добре да ги 
изненадате късно вечерта, когато почиват и са си в 
гнездото, или много рано сутрин, когато е по-хладно.
Много хора смятат, че огънят е най-сигурният ме-

тод за справяне с осите, но всъщност това е и най-
опасният и затова най-малко препоръчителният. 
Гнездото на осите е изградено предимно от целулоза, 
затова много лесно се възпламенява, а пожарът лесно 
може да стане по-голям.
Най-използваният метод е 

напръскването на гнездото с 
нафта или ацетон. Химичните 
вещества ще убият насекоми-
те, така че след това без про-
блем ще можете да унищожи-
те гнездото. Важно е да не го 
оставяте, дори да не виждате оси, защото може да 
има неизлюпени такива и проблемът да се повтори.
Спрейовете против ръжда имат същия ефект като 

напръскването с нафта. Потърсете и специален пре-
парат за борба с осите - продават се в специализира-
ни магазини и стигат до 10лв за флакон.
Ако сте убедени, че става въпрос за оси, а не за 

пчели, тогава поставете близо до гнездото отворена 
консерва от риба, в която се разтворили някаква от-
рова - това ще привлече насекомите и ще ги убие. 
Методът обаче е рискован, ако имате домашни лю-
бимци или ако бездомни котки имат достъп до мяс-
тото.
Най-разумното решение е да се обадите на специ-

ална фирма за борба с насекоми, която ще напръска 
и унищожи гнездото.
За да предотвратите появата на оси, бъдете сигур-

ни, че не оставяте храни и напитки на открито, както 
и да не оставяте кофата за боклук да се препълва или 
да стои с отворен капак.

КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ, КАТО НЕ 
ФЕРМЕНТИРАТ ДЖИБРИТЕ

Когато в средата, която сте създали, няма живи 
дрожди, е обяснима липсата на ферментация.
Това се дължи и на факта, че маята може би не е 

жива, че компотите са пастьоризирани, а джибрите 
са много стари и в тях може да са се развили бакте-
рии, които подтискат или убиват дрождите.
Препоръчваме ви първо да се измери захарното съ-

държание - ако е повече от 18-20%, да се разреди с 
вода до 18%.
След това трябва да се из-

точат 5-6 литра от материала.
Към тях да се прибавят 

150-200 г хлебна мая, която 
е размита в 0,5 л хладка вода 
и е престояла в покрита тен-
джера при температура 25-28 
градуса С, докато се появи 
буйна ферментация /това става за 2-3 дни и се поя-
вяват балончета/.
Тогава с този разтвор /с маята/ се залива матери-

ала в бидона и се разбърква внимателно само горния 
пласт.
На втория-третия ден трябва да има знак за фер-

ментация и тогава вече се разбърква цялото количе-
ство.
Ако джибрите са вкиснали за да се получи нор-

мална ракия, при зареждане на казана добавете 1-2 
пакетчета сода за хляб, за да неутрализирате кисе-
лините.
Ако джибрите са в добро състояние, няма начин да 

не протече ферментацията
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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.

Слез
Malva Silvestris L.

Описание: Едногодишно до многогодишно тревис-
то растение, с 25-150 см, дълги, изправени или лежа-
щи, разклонени стъбла. Листата са последователни, 
с 10-15 см дълги дръжки и кръгло назъбени дялове. 
Цветовете са едри, 3-4 см в диаметър, с 1-4 см дълги 
дръжки. Венчелистчетата са розовочервени. Цъфти 
от май до септември. 
Разпространение: Расте по тревисти места в 

равнините и предпланините, по-рядко в планините 
до 1400 м надморска височина из цялата страна. 
Употребяема част: Използват се листата и цве-

товете, събрани по време на цъфтеж. Листата се 
откъсват с къси дръжки, а цветовете без дръжки. 
Лечебно действие: Противовъзпалително, омек-

чаващо и слабително.
Приложения: • при възпалителни 

заболявания на дихателните пътища 
• при пресипнал глас, ангина, тра-

хеобронхит, кашлица 
• при кашлица, задух, емфизем,
• при възпалителни заболявания 

на стомаха, червата, черния дроб 
• за стимулиране отделянето на 

мляко у кърмачки 
• външно: гаргари и плакнене на уста при пресипнал 

глас, възпаление на устната лигавица 
• външно: при кожни заболявания - циреи, фурун-

кули, при изгаряния, хемороиди
• В българската народна медицина се използва при 

възпаление на бъбреците и пикочния мехур, обриви, 
трудно уриниране, рак на гърдата. 
Външно приложение: Използва се за компреси 

и лапи при заушка, рани и циреи (сварена с мляко), 
за налагане при рак на гърдата, за компреси при 
възпаление на очите и клепачите, за гаргара при 
гърлобол и жабурене при зъбобол, за клизми при 
възпаление на червата. 
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, 
подсладено с мед.
Може да се използва при: остри инфекции на 

горните дихателни пътища, язва на стомаха, цис-
топиелонефрит, акне, трудно заздравяващи рани, 
вагинизъм, полова слабост, уретрит и др.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката 

се варят в 500 грама вода 4-5 минути. Прецежда се 
и се пие 3 пъти дневно по 100 грама преди ядене.
Опаковка: 15гр- сух цвят или 40гр. сухи листа в 

целофанов плик. Билков чай, добавка към храната.

 „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                                                                                                              

Съпруг:
- Искаш ли да играем на Биг Брадър? 
Съпругата:
- Нямам много време, ама да не те обидя… добре!
Съпругът въодушевен:
- Имаш пет минути да си събереш багажа и да напуснеш 

къщата!

Катаджия спира шофьор. Не може за нищо да го глоби. 
Човекът е с колан, трезвен е, колата е изрядна. Накрая му 
казал:

- Слизай от колата да пием по една ракия!
- Не мога. Аз съм с колата.
- Слизай да пиеш като ти казвам!
- Категорично отказвам!
- Нали знаеш, че глобата за шофиране в нетрезво състоя-

ние е 50 лева, а за неподчинение на органите на реда е 200?!

ъпруг:
Искаш ли да играем на Биг Брадър?


