
8 - 14 октомври 2018г., година (XIV), 40 /674

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

Три от действащите в община Сатовча До-
машни Социални Патронажи (ДСП), а имен-
но тези в селата Сатовча, Кочан и Слащен 
получиха изцяло ново кухненско оборудване 
и обзавеждане в резултат на изпълнението на 
проект „Модернизиране на кухненското обо-
рудване и обзавеждане на домашен социален 
патронаж в община Сатовча” За доставката 
и монтажа на оборудването и обзавеждането 
община Сатовча осигури 10% от стойността 
на необходимите средства за закупуване на 
оборудването,  а останалите  90% се финанси-
раха от Фонд „Споциална закрила” към Ми-
нистерство на труда и социалната политика. 
Основната цел на проекта за подобрява-

не качеството на предоставяните социални 
услуги в община Сатовча и подобряване на 
енергийната ефевктивност бяха постигнати 
именно, чрез закупуване на специализирано-

то кухненско оборудване. Нови енергоспес-
тяващи електрически пекарни, нови газови 
котлони, енергоспестяващи хладилници /
фризери, помощни и работни маси, получиха 
и трите социални патронажа, а този в Кочан 
получи и нова аспирираща система и нови 
мивки. 
Общата стойност на доставеното по про-

екта специализирано кухненско оборудване 
и обзавеждане, с които са обновени и трите 
социални заведения възлизна на 29460 лева.  
Община Сатовча ще продължи да работи 

за оптимизиране на енергийните разходи и 
подобряване качеството на предлаганите в 
общината социални услуги, като разработва 
повече проекти със социална насоченост, из-
ползвайки възможностите за финансиране по 
оперативните програми, коментира кметът 
на общината д-р Арбен Мименов.
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БЕЗПЛАТНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
ПО ПРОГРАМА „ЗАБАВНО ЛЯТО-ГРИЖОВНА ЕСЕН“ 

В ОБЩИНА САТОВЧА
За четвърти път в Община 

Сатовча благодарение на ре-
ализирането  на  Програмата 
„Забавно лято, грижовна есен”, 
осъществявана със съдействи-
ето на Кметът на общината 
д-р Арбен Мименов  и Фон-
дация BCause в партньорство 
с Фондация “Направи добро 
-Александровска” към УМБАЛ 
Александровска, финансово 
подпомогната от „Филип Морис 
България“ ЕООД се проведоха 
безплатни медицински прегледи 
предназначени за възрастните 
хора.

 Инициативата е част от Про-
грамата „Забавно лято, грижов-
на есен“, която се финансира от 
Филип Морис Интернешънъл, 
като част от инициативите на 

компанията за корпоративна 
социална отговорност за подпо-
магане на общности в различни 
тютюнопроизводителни регио-
ни и общини. 
В  дните от 2-ри до 06 ок-

томври 2018 година в селата:  
Сатовча, Кочан, Вълкосел, Сла-
щен и Плетена се проведоха 
безплатни специализирани ме-
дицински прегледи при след-
ните специалисти от УМБАЛ 
„Александровска“ гр. София: 
кардиолог, ендокринолог, гас-
троентеролог и ортопед , при 
които населението на община-
та имаше възможността да се 
консултира за здравето си. От 
предоставената безплатна кон-
султация се възползваха над 500 
души от общината.

СЪОБЩЕНИЕ  
АКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗКУПУВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
Уведомяваме всички жители на об-

щината, че „ЕКОБУЛТЕХ” АД - ор-
ганизация по оползотворяване на 
излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване и „ХЕВТИ 
МЕТАЛС” ЕООД - завод за рециклира-
не на електрическо и електронно обо-
рудване, съвместно с Община Сатовча 
организира събиране и изкупуване на 
излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване в центъра на 
село Сатовча и селищата от общината.
На 19 октомври 2018 г. (петък) 

всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от свое-
то негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, кое-
то ще бъде извозено от домовете Ви напълно безплатно след  пред-
варително подаване на заявка на телефони: 02/441 50 56, 088 4444 
048, 0879 121 714
Събирането на старите уреди ще се извършва от „ХЕВТИ МЕ-

ТАЛС” ЕООД.
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от 

бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на 
хората по домовете и административните, социални и обществени 
сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници
- ел. печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.
Инициативата е част от системата за разделно събиране на изля-

зло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община 
Сатовча.
Министерският съвет ще определя по-ниски такси за електриче-

ските превозни средства и на тези, които отговарят на висока еко-
логична категория.
Припомняме, че за изпълнение на функциите по управление и 

контрол на системата е предвидено в агенцията да се създаде ново 
структурно звено - национално тол управление. 921 служители, ко-
ито Агенция “Пътна инфраструктура” предстои да назначи, ще об-
грижват тол системата. 



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

10 Октомври 2018,Сряда,
Световен ден за психичното здраве 
Отбелязва се от 1992 г. с решение на Световната 

федерация за психично здраве и с подкрепата на 
Световната здравна организация.
Световен ден против смъртното наказание.
 Отбелязва се от 2003 г. по инициатива на Световната коалиция срещу смърт-

ното наказание. Организацията е учредена на 13 май 2002 г. в Рим, Италия, 
от близо 60 правозащитни и други организации от целия свят. С решение на 
Комитета на министрите на Съвета на Европа от 26 септември 2007 г. на същата 
дата се отбелязва и Европейският ден против смъртното наказание. 

12 Октомври 2018, Петък,
Ден на българската община
Чества се съгласно решение на 3-ото Общо събрание на Националното сдру-

жение на общините, прието на 18 юни 1998 г. в Благоевград. На този ден през 
1882 г. в бр. 117 на „Държавен вестник“ е обнародван първият Закон за общи-
ните и градското управление в България. 
Световен ден за борба с артрита
Отбелязва се от 1996 г. по инициатива на 

Международната организация за борба с 
артрита и ревматизма, с цел да се повиши 
информираността относно заболяването и 
да се насърчат семействата на болните за 
използването на всички възможности за 
подобряването на качеството на живот на страдащите от такива заболявания. 

14 Октомври 2018, Неделя,
 Петковден - начало на зимата
Празникът в чест на Св. Параскева (Параскева на 

гръцки означава „петък“ оттук и българския вари-
ант - Петка)- Света Петка Търновска - Петковден, се 
смята за завършек на есента, а с това и на активния 
стопански цикъл. Преподобна Петка, наречена още 
Българска, живее в края на Х и началото на ХІ век. 
Нейно родно място било селището Епиват близо до 

град Каликратия (Мраморноморе), а родителите и били благочестиви и ува-
жавани християни. Още като десетгодишна св. Параскева чула в храма гласа 
на Иисус Христос и решила да се посвети на вярата. Сменила дрехите си с 
просешки и често раздавала своето имущество на бедните. Напуснала дома 
си и обходила светините на Константинопол, заминала за Светите места, 
посетила Йерусалим и Божи гроб и се установила в Йорданската пустиня. 
Тя следвала примера на св. Мария Египетска, като живяла тук много години. 
Предусещайки смъртта си, тя се завърнала в Епиват и след две години тихо 
изгаснала, водейки усамотен и свят живот. По онова време вече нямало нейни 
живи роднини и била погребана вън от градските стени като чужденка. Дълги 
години гробът на светицата бил забравен - когато наблизо бил погребан някакъв 
моряк, двама местни християни имали видение, в която Св. Параскева била с 
царски одежди и заобиколена от Христови воини. Тя помолила да извадят мо-
щите и да ги пренесат. Св. Параскева е била известна в земите на византийска 
Тракия и когато след битката при Клокотница (9 март 1230 г.) цар Иван Асен 
II постигнал българска военна и политическа хегемония на Балканите, той из-
искал мощите от Латинската империя. Нетленното тяло на преподобната било 
пренесено тържествено в столицата Търново. Още във времето на цар Иван 
Асен II било съставено нейно българско житие, като бил написан и разказ за 
пренасянето на мощите й в Търново. Най-големият връх в увековечаването на 
св. Петка Търновска е написаното от св. Патриарх Евтимий житие, което става 
известно, дори в средновековна Европа. На този ден обикновено става запло-
ждането на домашните животни, известно още като овча сватба или мърлене. 
В битовото християнство Света Петка се почита като покровителка на жените 
и техните домашни дейности - предене, тъкане, кроене, шиене. В района на 
Тракия около Петковден са известни специални жертвоприношения на черни 
кокошки наричани Кокоша черква, Господева черква, Божи дух. Именници са 
Петка,Параскева, Парашкева, Петко, Петкана, Пенка, Паро, Парун. 

 КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ ПРОГРАМАТА НА „ЗАЕДНО В ЧАС“
Краен срок: 20 ноември 2018 г. 
Фондация „Заедно в час” започва набирането на 

участници в програмата си за професионално и ли-
дерско развитие, които ще започнат работа като учи-
тели от септември 2019 г. в 11 региона на страната. 
Няма изискване кандидатите да имат педагогическа правоспособност и 

предишен преподавателски опит. Необходимо е да имат завършена минимум 
бакалавърска степен до септември 2019 г. 
Програмата включва интензивни обучения, теоретична и практическа под-

готовка, стажове, работа по проекти и др.
Участниците в програмата „Заедно в час“ преминават през обучение по меж-

дународния модел „Преподавай като лидер“. Той акцентира върху поставянето 
на високи цели, начините за изграждане на мотивация, внимателното планиране 
и ефективното изпълнение на плана. В рамките на програмата участниците, 
които нямат професионална квалификация „учител“, я придобиват от универ-
ситет-партньор на „Заедно в час“.
Участниците в програмата на „Заедно в час“ работят като учители в бъл-

гарски училища две години, като за този период получават възможности за 
специализация и подкрепа (и финансова).

Н О В И Н И
8 - 14 октомври 2018г., брой 40

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

Имало едно време трима верни и нераздел-
ни другари. Казвали се Любов, Приятелство и 
Доверие...
Когато били тримата заедно, всичко било 

прекрасно. 
И така било, докато не се наложило един ден 

Любовта да замине по работа. Нямало как, дългът 
я зовял. Но преди да се раздели с приятелите си, 
тя ги уверила: 

- Когато ви домъчнее много за мен, потърсете 
ме, аз няма да съм чак толкова далече. Там къде-
то видите някоя двойка да се гледа с желание и 
копнеж в очите, знайте, че там ще съм и аз – рекла 
Любовта и тръгнала... 

- Е щом е така, добре ще е и аз да поема към 
моите задължения – казало след малко Приятел-
ството на Доверието. – Но ти не се притеснявай, 
когато имаш нужда от мен, лесно ще ме намериш. 
Там където видиш двама човека, които и в пла-

ча, и в смеха 
си са заедно, 
знай че с тях 
съм и аз... 
Доверие -

то отворило 
уста и поне-
чило да каже 
нещо на сбо-
гуване, но... 
Приятел -

ството вече 
си било тръг-
нало, без да чуе последните думи на другаря си. 
И заминало надалече... 
Тогава Доверието, останало съвсем само, 

тихичко прошепнало сякаш повече на себе си: 
- Мен веднъж загубите ли ме, повече не можете 

да ме намерите.. 

ПРИТЧА ЗА ЛЮБОВТА, ПРИЯТЕЛСТВОТО И ДОВЕРИЕТО        

КОНКУРСИ ЗА СТИПЕНДИИТЕ НА ФОНДАЦИЯ
„ЕВРИКА“ 2018-2019 ГОДИНА                  

Краен срок: 15 октомври 2018 г. 
>> За шестнайсета поредна година 

Фондация „ЕВРИКА“ ще определи 
студентите, които ще получават именни 
стипендии в размер на 2 300 лева годишно 
в 10 области:

- Компютърни науки на името на Джон 
Атанасов;

- Математика на името на акад. Никола 
Обрешков;

- Физика на името на акад. Георги 
Наджаков;

- Химия и химични технологии на име-
то на акад. Ростислав Каишев;

- Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
- Аграрни науки, включително ветеринарни науки и горско стопанство на името на 

акад. Дончо Костов;
- Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката 

на името на акад. Димитър Мишев;
- Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. 

Ангел Балевски;
- Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
- Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
>> За пета поредна година на конкурсна основа ще бъдат определени десет носители 

на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ 
ЕООД в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникаци-
онна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани 
на тях области.
Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ и стипен-

диите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените 
области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от 
обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за 
редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2018\2019 година.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 20.09.2018 г.
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До 10-ти октомври: 
ЗКПО
Деклариране на направените за-

лози и данъка от организатори на 
хазартни игри и от оператори на 
телефонна 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 теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти октомври: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период -  месец септември.

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 (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец септември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
септември 2018 г. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
8 - 14 октомври 2018г., брой 40

ДО 31 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЖИВОТНОВЪДИТЕ 
ДОКАЗВАТ РЕАЛИЗИРАНОТО МЛЯКО И

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТЕЛЕТАТА
От 5 до 31 октомври 2018 г. животновъдите, които са 

кандидатствали по схемите на директните плащания 
за Кампания 2018 г., трябва да докажат реализацията 
на млякото и млечните продукти, които са произвели. 
В същия период се подават и декларации за разпреде-
ление на новородените и регистрирани телета в сто-
панството. За целта се подават документи по образец 
в областните  дирекции на ДФ „Земеделие“.

Реализацията  на 
млякото и млечните 
продукти се доказ-
ва по четири схеми, 
чиито изисквания са 
разписани в чл. 19, 
19а, 23 и 24 от Наред-
ба № 3 от 2015 г. Те са: 
Схема за обвързано 
подпомагане за млеч-
ни крави – (СМлК), 

Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под 
селекционен контрол- мляко (ЕЖСК), Схема за обвър-
зано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под 
селекционен контрол с направление мляко – (ДПЖСК), 
Схема за обвързано подпомагане на биволи.
Само бенефициентите, които са кандидатствали 

едновременно по Схемата за обвързано подпомагане 
за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) и Схемата 
за обвързано подпомагане за месодайни крави под 
селекционен контрол - месо (ЕЖСК), трябва деклари-
рат разпределението на новородените и регистрирани 
телета в стопанството за периода от 1 октомври 2017 
г. до 30 септември 2018 г. ( изискване по чл. 27а, ал. 8 
Наредба № 3 от 17.02.2015 г.)
За кандидати, които имат само една заявена схема от 

следните: СМКЮ, ЕЖСК (месо) или ДПЖСК (породи 
за месо), не се изисква подаване на декларация по чл. 
27а, ал. 8 от Наредба № 3 от 2015 г.
Всички новородени телета в стопанството трябва 

да бъдат регистрирани в ЖО на кандидата от датата 
им на раждане и това да е отразено в Системата за 
идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
Животновъдите могат да изтеглят и попълнят обра-

зец с електронен опис на документите от сайта на ДФЗ. 
Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на 
документите, доказващи реализацията на продукцията 
си. Те следва да бъдат издадени от съответния земедел-
ски производител или от изкупвача на продукцията.
При попълване на описа кандидатите трябва да 

използват съответната бланкова таблица, според ре-
гистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юриди-
ческо лице или едноличен търговец. Към приложените 
файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното 
попълване. Попълненият опис по образец се подава на 
хартиен и електронен носител.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ МОЖЕ ДА ПРОВЕРИ 
ДАЛИ ПОКУПКАТА МУ Е ОТЧЕТЕНА В НАП    
Всеки клиент ще може да провери 

до пет минути дали покупката му е 
отчетена в НАП, след като влязат в 
сила новите изисквания, записани 
в Наредба № Н-18 от 13 декември 
2006 г. за регистриране и отчита-
не чрез фискални устройства на 
продажбите в търговските обекти, 
изискванията към софтуерите за 
управлението им и изисквания към лицата, които 
извършват продажби чрез електронен магазин. Изме-
ненията в нормативния акт бяха публикувани в „Дър-
жавен вестник“, като тяхната основна цел е засилване 
на финансовата дисциплина и подобряване на контрола 
при отчитането на търговските обороти.
Съгласно новите изисквания, информацията за всяка 

покупка, платена в брой, с чек, ваучер, дебитна или кре-
дитна карта, или с други заместващи парите платежни 
средства, ще трябва да се изпраща до пет минути към 
сървърите на НАП. На всяка касова бележка трябва да 
има и двумерен баркод (QR код). След сканирането му 
всеки един клиент ще може да провери дали данните 
за неговата покупка са изпратени и отчетени в НАП, 
както и ако това не се е случило – да подаде автома-
тично сигнал за това. По този начин данъчните очакват 
да се засили гражданският контрол и да се подобри 
финансовата дисциплина на търговците при отчитане 
на оборотите.
Промените предвиждат също, че няма да се допуска 

издаването на други служебни бонове, освен изрично 
дефинираните в наредбата. Предвидени са и други 
промени, свързани с изисквания към софтуера за упра-
вление на продажбите, които използват някои фирми, за 
да автоматизират издаването на платежни документи.
Всички регистрирани по ДДС фирми ще имат срок 

до края на март 2019 г. да приведат дейността си  съ-
образно изискванията на наредбата. Срокът за всички 
останали, включително бензиностанциите, е до края 
на юни 2019 г., а за тези, които използват интегрирани 
автоматизирани системи за управление на търговската 
дейност – до края на 2019 година.
За да информират фирмите навреме, от НАП са 

подготвили информационна кампания, която пред-
вижда своевременно публикуване на информация на 
интернет страницата, отпечатване и разпростране-
ние на специални брошури, персонален мейлинг до 
заинтересованите лица, както и срещи в офисите на 
НАП в страната. 
Освен това, вече е изработен и публикуван специ-

ален софтуер, с който всеки, притежаващ фискално 
устройство, може да провери дали то подлежи на 
доработване или не, на интернет страницата на НАП 
на адрес: http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/. 

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ - I-ВА ЧАСТ   
Режимът на облагане с данък върху недвижимите 

имоти е регламентиран в чл.10-чл.28 от Закона за 
местните данъци и такси.
Обект на облагане 
С данък върху недвижимите имоти се облагат раз-

положените на територията на страната сгради и по-
землени имоти в строителните граници на населените 
места и селищните образувания, както и поземлените 
имоти извън тях, които според подробен устройствен 
план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона 
за устройство на територията (за жилищни, обществе-
нообслужващи, производствени, складови, курортни, 
вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени 
площи, за декоративни водни система, за  движение 
и транспорт, включително за велосипедни алеи и за 
движение на хора с увреждания и други).
Не се облагат с данък 
• поземлените имоти, заети от улици, пътища от 

републиканската и общинската пътни мрежи и железо-
пътната мрежа до ограничителните строителни линии;

• поземлените имоти, заети от водни обекти, дър-
жавна и общинска собственост;

• земеделските земи и горите, с изключение на за-
строените земи - за действително застроената площ 
и прилежащия й терен;

• недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. 
включително. 
Данъчно задължени лица 
Данъчно задължени лица са:
• собствениците на облагаеми с данък недвижими 

имоти;
• при учредено ве-

щно право на ползва-
не данъчно задължен 
е ползвателят;

• при концесия да-
нъчно задължен е 
концесионерът;

• собственикът на 
сграда, построена 
върху държавен или 
общински поземлен имот, е данъчно задължен и за 
този имот или съответната част от него;

• за имот - държавна или общинска собственост, 
данъчно задължено е лицето, на което имотът е пре-
доставен за управление.
Когато върху облагаем недвижим имот правото на 

собственост или ограниченото вещно право е прите-
жание на няколко лица, те дължат данък съответно 
на частите си.
Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща, неза-

висимо дали недвижимите имоти се използват или не.
Данъчна основа
Данъчната основа за облагане на жилищни и не-

жилищни имоти на граждани е данъчната оценка 
на имота, определени съгласно норми определени в 
приложение към закона. По същия начин се определя 
и основата за облагане на жилищни имоти на пред-
приятия. 
Данъчната основа за облагане на нежилищни имоти 

на предприятия е по-високата между отчетната им 
стойност и данъчната оценка съгласно приложение 
към закона.   
Как се формира данъчната оценка?
Данъчната оценка на недвижимите имоти се опре-

деля по норми  определени в приложение към закона, 
в зависимост от вида на имота, местонахождението, 
площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава 
на данъчно задължените лица.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2018г.

собност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното 
уговорено възнаграждение. Предвид разпоредбата на чл. 
40, ал. 1 КСО, лице с посочената в запитването Ви обща 
продължителност на осигурителния стаж ‒ 3 месеца, 
няма право на обезщетение за времето на отпуск поради 
временна неработоспособност поради общо заболява-
не, тъй като не отговаря на условието за минимална 
продължителност на осигурителния стаж за този риск. 
Мнението ни е, че ако лицето не отговаря на условията 
за отпускане на паричното обезщетение, то и осигурите-
лят не дължи изплащане на възнаграждение за първите 
три работни дни от временната неработоспособност.

Въпрос: Имам четири деца, родени съответно: 
24.05.1977 г., 24.08.1978 г., 01.09.1980 г. и 07.06.1982 г.. 
Колко години осигурителен и трудов стаж ми се за-
чита за всяко дете поотделно при положение, че от 
1977 г. до 1884 г. не съм работила на трудов договор?
Отговор: Съгласно Постановление на Министерския 

съвет № 61 от 1967 год. за насърчаване на раждаемост-
та (обн., ДВ, бр. 2 от 1968 г.) времето за бременност, 
раждане и отглеждане на деца, родени или осиновени 
след 31.12.1967 г., от неработещи жени-майки или 
осиновителки, се признава за трудов стаж. Размерът на 
трудовия стаж, който се зачита по този ред, се определя 
в зависимост от броя и поредността на родените деца. За 
първо дете той е 12 месеца, за второ дете - 14 месеца, за 
трето дете - 18 месеца, а за четвърто и всяко следващо 
дете - 12 месеца. Особеното на този нормативен акт е, 
че на жените майки се признава трудов стаж, като 45 
календарни дни от тях се броят преди датата на раж-
дането на детето, а останалите 10 месеца и половина 
– след раждането. От 3.07.1984 г. неработещите майки 
– осиновителки придобиват ново материално право, 
като съгласно Указа за насърчаване на раждаемостта 
следва да им се зачита трудов стаж до навършване на 
3-годишна възраст на децата. Ако до 3.07.1984 г. не са 
изтекли сроковете, които се зачитат за трудов стаж по 
реда на ПМС № 61 от 1967г., на майките се зачита трудов 
стаж до навършване на 3-годишна възраст на детето 
без прекъсване. Това са случаите, в които сроковете по 
двата нормативни акта се застъпват без пауза. Ако обаче 
до 3.07.1984 г. са изтекли сроковете по ПМС № 61 от 
1967 г., но детето не е навършило 3-годишна възраст, 
на такива неработещи майки или осиновителки следва 
да се признае трудов стаж, равняващ се на времето от 
3.07.1984 г. до навършване на 3-годишна възраст на де-
тето. Конкретната преценка се извършва в съответното 
териториално поделение на Националния осигурителен 
институт, където следва да представите актовете за 
раждане на децата.

Въпрос: При отпускане на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст в намален размер на лица, имащи 
изискуемия по чл. 68, ал. 2 от КСО осигурителен 
стаж, е ясно,ч пенсията се отпуска в този размер 
пожизнено. Въпросът ми е :; ще се индексира ли тя, 
когато се увеличават всички и със същия процент ли?
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 68а от Коде-

кса за социално осигуряване (КСО) лицата, които имат 
изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, 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 в намален размер 
пожизнено. Според предвиденото в § 53 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на КСО пенсиите се преизчисляват ежегод-
но от 1 юли на всяка календарна година, следваща годи-
ната на отпускане на пенсията, с увеличения процент на 
тежестта на осигурителния стаж, определен със Закона 
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 
съответната година. Този начин на преизчисляване на 
пенсиите се прилага от 01.07.2017 г. до годината, в която 
процентът на тежестта на осигурителния стаж достигне 
1,5 на сто. Видно от цитираната разпоредба, всички 
пенсии за трудова дейност подлежат на преизчисляване, 
вкл. и пенсията за осигурителен стаж и възраст в нама-
лен размер, отпусната по чл. 68а от КСО, като размерът 
на намалението й не се променя. 

Въпрос: Лице на трудов договор с общ осигурите-
лен стаж 3 месеца излиза в болнични. Няма право 
на обезщетение от НОИ. Работодателят трябва 
ли да плати първите 3 работни дни от периода в 
болнични?
Отговор: От изложеното в запитването Ви прие-

маме, че то се отнася за обезщетението за времето на 
отпуск поради временна неработоспособност поради 
общо заболяване. Съгласно чл. 40, ал. 1 от Кодекса 
за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за 
общо заболяване и майчинство имат право на парич-
но обезщетение вместо възнаграждение за времето 
на отпуск поради временна неработоспособност и 
при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца 
осигурителен стаж като осигурени за този риск, като 
съгласно чл. 4, ал. 1, изр. първо, т. 1 от същия закон за-
дължително осигурени за общо заболяване и майчин-
ство, инвалидност поради общо заболяване, старост и 
смърт, трудова злополука и професионална болест и 
безработица по този кодекс са работниците и служите-
лите, независимо от характера на работата, от начина 
на заплащането и от източника на финансиране. При 
преценката на правото на обезщетение няма значение 
кога е натрупан необходимият 6-месечен осигурителен 
стаж – непосредствено преди ползването на обезщете-
нието или по-рано, няма значение също дали стажът е 
прекъснат или непрекъснат, дали е положен при един 
или повече работодатели. Съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО 
осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите 
три работни дни от временната неработоспособност 
70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за 
месеца, в който е настъпила временната неработоспо-



КУЧЕТАТА НАДУШВАТ РАКА
НА ПРОСТАТАТА

Кучетата могат да бъдат чудес-
на компания, но това не е всичко, 
те дори могат да ни подскажат, 
когато сме болни, сочат резулта-
ти от ново изследване. 
Четириногите откриват рака на 

простатата четири пъти по-ус-
пешно, отколкото традиционни-
те и добре познати тестове, сочат 
резултатите от проучването. 
Кучетата надушвали болестта 

успешно в 90 на сто от случаите, твърдят специалисти. 
За разлика от домашните любимци обаче, традицион-
ните тестове, които се правят, дават по-чести грешки в 
отчитането на състоянието на пациента. 
Според данните три от четири положителни теста се 

оказват фалшиви и водят след себе си други допълни-
телни изследвания, които се оказват излишни. Положи-
телното е, че ако не можем да се доверим на тестовете, 
то със сигурност бихме могли да разчитаме на кучетата. 
Авторът на изследването доктор Клер твърди, че тези 

резултати са забележителни. Специалистът обяснява 
още, че с годините са отпускани милиони долари, за да 
се усъвършенстват традиционните методи за изследва-
не на заболяването. 
За съжаление, напредъкът, който се забелязва, е ми-

нимален. Това, разбира се, води до огромни загуби на 
ресурси, но още по-тревожното и страшното е, че от 
това страдат много от хората, които боледуват от забо-
ляването, допълва още доктор Клер. 
Ракът на простатата се развива в простатната жлеза 

в мъжката полова система и представлява 11 на сто от 
всички случаи на рак при мъжете. 
В по-голямата част от случаите ракът на простатата 

се развива бавно – в продължение на години, без по-
дозрения за заболяването и отличаващи се симптоми, 
които да могат да ни насочат. 
Разбира се, има и изключения, при които ракът на 

простатата се развива доста бързо и дава разсейки. При 
много мъже, на които е правена аутопсия и които са 
починали заради друго заболяване, е открит и рак на 
простатата, сочат различни проучвания. 
Резултатите доказват още, че между 70 и 90 на сто от 

мъжете, които са на 80 години, са имали този вид рак. 
Оказва се, обаче, че в много от тези случаи това не е 
известно нито на болните, нито на техните близки. 
ЕСЕНТА БАКТЕРИАЛНИЯТ ПРИГОР ОТНОВО ЗАРАЗЯВА               

Бактерията причиня-
ваща бактериален при-
гор по костилковите 
видове презимува върху 
заразените стъбла, клон-
ки, клони, пъпки. През 
пролетта бактериални-
те клетки се разсейват 
от дъжда и по време на 
цъфтежа заразяват цве-

товете и младите листенца. По-късно при засушаване 
и затопляне на времето бактерията преминава в „спя-
ща” фаза и така остава върху заразените части до лис-
топада. През есента по време на листопада отново се 
активира и причинява заразявания главно през лист-
ните отпечатъци, рани, нанесени от резитба, вредите-
ли и измръзване.
Препоръчва се за ограничаване разпространението 

на болестта чрез изкореняване и унищожаване на из-
съхнали дървета, а така също и изрязване до здраво на 
изсъхналите клони и клонки. Резитбата се прави още 
през летните месеци, непосредствено след беритбата, 
когато защитните сили на растенията са по-големи, а 
патогена е с по-слаба активност. Раните от резитбата 
се замазват с блажна боя с добавка на меден сулфат. 
Инструментите за резитба се обеззаразяват с натриев 
хипохлорид (белина), разреден с вода в съотношение 
1:4 или спирт за горене без разреждане.
За предпазване от заразяване се провеждат две пръс-

кания – през есента по време на листопада и рано през 
пролетта преди разпукване на пъпките. Ефикасни са 
медните фунгициди. 

МУРАЯ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ 
В последните години в цветарските магазини и спе-

циализирани разсадници се появиха невероятно коли-
чество всевъзможни екзотични растения. Те най - често 
не са скъпи и не изискват специални грижи. Но как да 
запазим яркостта на цветовете, формите и всевъзмож-
ните полумистични свойства, които се приписват на 
един или друг гост от далечните страни!? Много често 
сред далечните растения попада мураята — цъфтящо 
дръвче с бяла кора и блестящи, като гланц, тъмнозеле-
ни листа, притежаващи целебни свойства.
Как да се грижим за мураята в домашни условия?
Грижите за мураята съвсем не са 

сложни. Нужно е само да разбираме 
и отчитаме някои нейни потребности. 
Без вода животът на растенията е 

невъзможен. В тропическите гори 
има достатъчно влага. Мураята оби-
ча поливането, но не бива да се за-
бравя, че излишекът на влага може 
да окаже негативно въздействие на 
кореновата система. Изхождайки от 
това, мураята трябва да се полива обилно, но не чес-
то. Необходимо е да се дава възможност на почвата 
да просъхне. Растението реагира добре на оросяване, 
но това трябва да става внимателно чрез пулвериза-
тор с фина мъгла в сутрешните часове на деня. Също 
така благотворно се отразява овлажняването на въз-
духа. Това може да се постигне с обикновен аквари-
ум с рибки, който стои близо до растението. 
Също така до растението може да се постави съд 

с вода, в който да се сложи керамзит или мъх, които 
да изпаряват водата. В този случай постепенното из-
парение на влага компенсира сухостта на въздуха. За 
оросяване и поливане най-добре е да се използва мека 
преварена или престояла вода. 
Почва и подхранване
Почвата за мураята трябва да бъде богата. Жела-

телно е растението да се подхранва. Мураята се тори 
от пролетта до есента – веднъж на две седмици тя се 
полива с добавени във водата хранителни вещества 
за цитрусови култури. През октомври не е излишно в 
почвата да се поставят 2-3 подхранващи пръчици от 
комплексен тор. При пресаждане добър ефект дава до-
бавянето в почвата на кори и дъревесна пепел. 
Мураята не се нуждае от специална резитба или 

формировка. 

ЗИМНИЯТ ЧЕСЪН СЕ ЗАСАЖДА
ДО СРЕДАТА НА ОКТОМВРИ 

Първата десетдневка на октомври е най-подходя-
щото време за засаждане на зимния чесън. При късно 
засаждане на културата растенията не успяват да се 
вкоренят добре, в резултат на което при замръзване и 
размразяване на почвата част от тях се изтеглят и из-
мръзват, а добивът намалява с 15-20%.
Зимният чесън се разполага на площ, където през 

лятото са отглеждани зеленчуци торени с оборски тор, 
като домати, пипер или бобови култури. Подходящ 
предшественик е и място, на което няколко години е 
отглеждана люцерна и е дошло време за нейното изко-
реняване. В сеитбооборота чесънът идва след себе си 
една на 4-5 година.
Недопустимо е пло-

щта да се тори с пре-
сен или полуразложен 
оборски тор тъй като 
той благоприятства 
развитието на чесно-
вата муха и влошава 
качеството на получе-
ната продукция.
Преди обработката 

на почвата, площта се наторява с комбиниран мине-
рален тор, съдаржащ всички необходими хранителни 
вещества – азот, фосфор, калий в доза 15 кг/дка. Ако 
мястото е много сухо, както тази година, предварител-
но трябва да се полее с по 20-30 литра вода на кв.м.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

ГРАДИНСКА ЧУБРИЦА -
SATUREJA HORTENSIS       

Разпространение. Отглеж-
да се из градините в цялата 
страна.
Описание. Едногодишно 

градинско растение. Стъблата 
са високи 20-40 см, изпра-
вени, четириръбести, силно 
разклонени от основата. Лис-
тата  са срещуположни, с къси 
дръжки, линейни, или линей-
но ланцетни, 1-4 см дълги и 
1-5 мм широки, целокрайни. 
Цветовете са дребни, събрани 
на групи по 2 до 5 в пазвите 
на листата. Чашката е с 5 
нееднакви зъбчета. Венчето е 
бяло, розово или лилаво, 4-7 
мм дълго, двуустно. Тичин-
ките са 4. Плодът при узря-
ване се разпада на 4 орехчета. 
Цъфти през лятото.
Използваема част. Из-

ползват се цъфтящите връхни 
части на растението.
Химичен състав.Съдър-

жа до 0,5-2 % етерично масло с главни съставки 
карвакрол (до 40%) и ρ-цимол (до 30%) или тимол, 
както и дипентин и други терпени. В състава и има 
и танини и слузно вещество.
Лечебно действие и приложение. Чубрицата 

има спазмолитично, хипотензивно, антисептично, 
потогонно и слабо диуретично действие.
Използва се при високо артериално налягане, сър-

цебиене, главоболие, виене на свят, като потогонно 
и диуретично средство, при хрема и кашлица и др.
В българската народна медицина се употребява 

при повръщане, катари на лигавицата на стомаха и 
червата, летни диарии, глисти.
Начин на употреба. Две супени лъжици ситно 

нарязана билка се залива с 500 см3 вряща вода и 
се оставя да кисне 1 час. Пие се по 1 винена чаша 
преди ядене 3 пъти дневно.

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

В данъчното:
- Във Вашата данъчна декларация за миналата година 

сте посочили, че сте заработи 20 000 лв., а сте изхарчили 
205 000 лв. Какво означава това?

- Какво означава ли?!? Означава, че не мога да вържа 
двата края!

Първи клас. Учителката казва:
- И така, дечица, изключете смартфоните, прекратете 

смс-ите, днес ще учим буквичката А.

Отидох да ловя риба, ей така да разпусна малко. По едно 
време цигарите ми свършиха и се сетих, че синът ми вчера 
си забрави неговите в колата ми, запалих си… и като започна 
да кълве… акули, русалки, делфини, Лох Нес чудовища!

данъчното:

ЗАДУШЕН НАХУТ С БЕКОН 
Продукти: 300 г нахут, 

2 стръка розмарин, 2 
дафинови листа, сол на 
вкус, 100 г бекон, 1 глава 
кромид, 1 скилидка чесън, 
2 с. л. зехтин, 200 г дома-
ти, щипка лютив червен 
пипер, 300 мл зеленчуков 
бульон, 1 яйце

|Приготвяне: 1. Наху-
тът се накисва във вода за 
12 часа. Измива се, слага се в тенджера и се залива с 
вода, която да го покрива с пласт от три сантиметра.

2. Оставя се да кипне и котлонът се намалява. Слагат 
се нарязаният розмарин и дафиновите листа. Вари се 
два часа. Десет минути преди да се свали от огъня се 
поръсва със солта.

3. Беконът се нарязва на ивици. Кромидът и чесънът 
се обелват. Кромидът се нарязва на кубчета, а чесънът 
се скълцва.

4. Зехтинът се загрява в тиган, чесънът се запържва 
в него и се изважда. Слагат се кромидът и беконът и 
се пържат до златисто.

5. Доматите   се обливат с гореща вода, обелват се 
и се нарязват на парчета. Прибавят се в тигана при 
кромида и бекона, поръсват се с пипера и се пържат 
няколко минути.

6. В тигана се добавя нахутът и се сипва горещият 
зеленчуков бульон. Разбърква се и се оставя да се за-
души 15-20 минути.

7. Яйцето се сварява, обелва се и се нарязва на куб-
чета. Готовото ястие се сипва в чиниите и се наръсва с 
кубчета варено яйце.


