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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

ЗАПОЧНА ИЗПЛАЩАНЕТО НА
СУБСИДИИТЕ ПО СХЕМИТЕ НА ДИРЕКТНИТЕ 

ПЛАЩАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2018 Г.   
З а п о ч н а 

изплащане-
то на суб-
сидиите по 
схемите на 
директните 
плащания за 
К а м п а н и я 
2018 г. ДФ 
„Земеделие“ 
преведе пър-
вия транш от 
19 055 079 
лева на 4855 
животновъ-
ди, заявили 
Схемата за 
п р е х о д н а 
н а ци он а л -
на помощ 
за говеда, 
необвърза -
на с производството (ПНДЖ1). 
Ставката за плащането на едно 
допустимо за подпомагане жи-
вотно за първия транш по тази 
схема, е определена със Заповед 
на № РД 09-952 от 26.10.2018 г. 
на министъра на земеделието и 
храните, както следва:

    * за говеда – по 90.72 лв.
    * за биволи – по 158.76 лв.
    Право на подпомагане по 

схемата за Преходна национална 
помощ за говеда, необвързана с 
производството, имат земедел-
ските стопани, които са отглеж-
дали 10 или повече говеда и/или 

10 или повече биволи, регистри-
рани към 28 февруари 2009 г., и 
към последния ден за подаване 
на заявленията за подпомагане 
от текущата кампания отглеждат 
в стопанствата си поне 70% от 
референтния брой животни.

    Преходна национална по-
мощ се отпуска само за сектори-
те, за които са предоставяни на-
ционални доплащания през 2013 
г. като максималният бюджет 
представлява намаляваща функ-
ция от одобрения от ЕК бюджет 
за схемите за национални допла-
щания за 2013-та.

Във връзка с предстоящия есенно-зимен 
сезон, Общинското ръководство извърши необ-
ходимите организационни действия по зимното 
поддържане на пътищата на територията на об-
щината, включващи мероприятия по снегопо-
чистване и опесъчаване на третокласните и об-
щински  пътища в общината. С нарочна заповед 
на Кмета на общината са определени районите 
и пътните отсечки, които ще се снегопочистват 
и опесъчават. За район Кочан, включващ пътна 
отсечка разклон на м. “Казаня” до Ваклиново – 
Кочан – Жижево, контрол по изпълнението на 
заповедта е възложена на кмета на село Кочан. 
За район Слащен, включващ пътна отсечка 
Вълкосел – Слащен, отговорността и контролът 
по изпълнението на заповедта е възложена на 
кмета на село Слащен. Отговорник за отсечка 
Годешево –Туховища е кметът на село Годеше-
во. Отговорник за отсечка Туховища – Слащен 
е кметът на село Туховища. За район Сатовча 
отговорник за пътна отсечка разклон за село 
Фъргово – село Фъргово е кметът на село Фър-
гово. Отговорник за отсечка м.”Караманица” 
– село Плетена е кметът на село Плетена. 
Отговорник за отсечка разклон Долен – село 

Долен е кметът на село Долен. Отговорността 
и контрола по изпълнението на заповедта за 
район Сатовча е възложена на кметовете на 
селата Фъргово, Долен, Плетена и Димитър Не-
делчев –специалист „Гражданска защита” при 
Общинска администрация - Сатовча. За район 
Осина, включващ пътна отсечка разклон Осина 
– село Осина, отговорността и контролът по 
изпълнението на заповедта е възложена на кме-
та на село Осина. За район Крибул, включващ 
пътна отсечка разклон Крибул - село Крибул, 
отговорността и контролът по изпълнението 
на заповедта е възложена на кмета на село 
Крибул. В изпълнение на заповедта кметовете 
по населени места носят отговорност за със-
тоянието на пътищата, както и се задължават 
да дават информация за пътната обстановката 
на дежурния по Общински съвет за отбрана 
на тел. 07541 2066, село Сатовча. Цялостната 
организация, отговорност и контрол за изпъл-
нение на заповедта са възложени на Илхан 
Карагьозов - директор дирекция при Общинска 
администрация. Определени са лицата, които 
ще извършват снегопочистването и лицата, 
които ще опесъчават. Определени са депата за 

В Д Д О

НОВИТЕ КАСОВИ АПАРАТИ ЩЕ СА НА ПАЗАРА ДО 40 ДНИ 
В първата 

десетдневка 
на декември 
на пазара ще 
се предлагат 
ф и с к а л н и 
устройства 
и  системи , 
отговарящи 
на  новит е 
нормативни 
изисквания,  
стана  ясно 
на  среща  в 
НАП с Бъл-

гарския институт по метрология (БИМ), мо-
билните оператори в страната, разработчиците 
на фискални софтуерни системи, производи-
тели на касови апарати и бизнес организации. 
Към момента за изпитване в БИМ вече са пре-
дадени 12 модела фискални устройства, като 
се очаква те да бъдат предложени за продажба 
в търговската мрежа до 40 дни.
Сроковете в законодателството, които из-

искват всеки регистриран по ДДС търговец 
да модифицира или смени фискалното си 
устройство до края на март 2019 г., а всички 
нерегистрирани по ДДС да направят същото 
до края на юни идната година са изпълними, 
ако всички заинтересувани страни започнат 
подготовката веднага, стана ясно на срещата.
Заради годишни загуби на хазната в размер 

на над 330 млн. лв. от укриване на обороти и 
манипулиране на фискални системи основно в 
заведения за хранене и развлечения и обекти по 
курортите беше променено законодателството 
и бяха въведени изисквания данни за всяка 
касова бележка да се изпращат в НАП,  всеки 
фискален бон да съдържа уникален QR код, 
позволяващ той да бъде проверен от клиента с 
мобилно приложение. Според новите правила 
служебните бонове се забраняват, а търговци-
те, които използват софтуер за управление 
на продажбите трябва да свържат всички фи-
скални устройства и принтери, намиращи се 
търговския обект с него. Въвежда се и задъл-
жение търговците, които оперират електронни 
магазини да ги обявят в приходната агенция.

складиране на пясък и сол, както и лицата ангажирани с товаренето 
на материалите за опесъчаването. Съгласно изискванията на Закона 
за пътищата и Програмата за подготовка и дейности при зимни усло-
вия в община Сатовча приоритетно ще бъдат почиствани пътищата 
водещи до подстанции, трафопостове, учебни заведения, пречис-
твателни станции за питейни води и предприятия, както и до места 
за оказване на помощ на лица, нуждаещи се от спешна медицинска 
помощ. След почистване на междуселищните пътища, ще бъдат сне-
гопочиствани и опесъчени главните и оживени улици в населените 
места. На стръмните участъци от улиците, по банкетите са осигурени 
купчини с пясък, които ще се използват при нужда. Собствениците на 
фирми, търговски обекти и жилищни сгради са длъжни да почистват 
тротоарите и пешеходните пътеки около обектите им, напомнят от 
Общинското ръководство. За снегопочистването през предстоящия 
зимен сезон ще работят десет (10) трактора, снабдени със снегори-
ни, шест (6) автомобила за опесъчаване, три багера за товарене и 18 
човека опесъчители. При необходимост ще бъде наета допълнителна 
техника и работна ръка за създаване на нормални условия за работа 
и придвижване на жителите и гостите на общината. Пътищата на 
територията на общината са местни (общински) и пътища от трети 
клас ( републикански). Пътищата от трети клас, каквито са отсечките: 
Гоце Делчев - Дряново – Сатовча – Доспат и отсечката Гоце Делчев 
– Абланица – Боголин - Вълкосел– Фъргово – Сатовча се поддържат 
от Областно пътно Управление гр.Благоевград, чрез определена от 
тях поддържаща фирма.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

12 Ноември 2018, Понеделник,
Световен ден за борба с пневмонията
 От болестта умират най-много деца под 5-го-

дишна възраст. Отбелязва се от 2009г. по инициати-
ва на Световната здравна организация, Глобалната 
коалиция за борба с детската пневмония и 140 
неправителствени организации. Целта е инфор-
миране и финансиране в глобален план относно 
болестта, от която умират най- много деца под 5-годишна възраст в света. 

15 Ноември 2018, Четвъртък,
Световен ден за борба с ХОББ 
Отбелязва се от 2002 г. през третата сряда 

на м. ноември по инициатива на организаци-
ята Световна инициатива за борба с хронич-
ната обструктивна белодробна болест и под 
егидата на Световната здравна организация 
(СЗО). ХОББ се характеризира с частично 
или напълно необратимо ограничение на 
въздушния поток в белите дробове. Освен 
белите дробове, заболяването засяга и целия 

организъм и може да има фатален изход. Заболяването е хронично, като при 
него белите дробове прогресивно снижават функцията си. ХОББ е сред най-
разпространените хронични заболявания при пушачи над 45 години и една от 
водещите причини за смъртност в света. По данни на СЗО около 10 процента 
от населението на планетата страда от това заболяване. От 200 000 до 300 000 
души в Европа умират ежегодно в резултат на болестта. През 2004 г. 64 млн. 
души заболяват от ХОББ. Според СЗО се очаква болестта да бъде на трето 
място сред най-честите причини за смърт сред хората в света до 2030 г. след 
сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт и петата по значимост след исхемич-
на болест на сърцето, депресивните състояния, транспортните катастрофи 
и мозъчно-съдовите болести. За България се предполага, че страдащите от 
това заболяване са над половин милион души. Главните фактори са тютю-
нопушенето, замърсяването на въздуха на закрити и открити пространства, 
излагането на прах и химикали, което е част 
от професионалните задължения. 
Световен ден на Философията
 Отбелязва се от 2002 г. през третия чет-

въртък на м. ноември с резолюция 33С/45 
на 33-та сесия на Генералната конференция 
на Организацията на ООН по въпросите на 
образованието, науката и културата (ЮНЕ-

СКО) от 29 юли 2005 г. 
16 Ноември 2018, Петък,
 Ден на толерантността 
Отбелязва се по призив на Общото събрание на ООН в 

резолюция 51/95 на ОС на ООН от 12 декември 1996 г. във 
връзка с Декларацията за принципите на толерантността, 
приета от Генералната конференция на Организацията на 
ООН по въпросите на образованието, науката и културата 
(ЮНЕСКО) на 16 ноември 1995 г. 

17 Ноември 2018, Събота,
 Световен ден на недоносените бебета
 Отбелязва се от 2009 г. по инициатива на 

Европейската фондация за грижа за новоро-
дените (EFCNI) в знак на съпричастност към 
недоносените бебета и техните семейства. В 
България се отбелязва от 2012 г. по инициа-
тива на фондация „Нашите недоносени деца“ 
със съдействието на Столична община.

 Международен ден на студентите 
Празнува се в чест на годишнината от мирната студентска демонстрация в 

Чехословакия през 1939 г. срещу фашистката 
окупация, последвана от ареста и разстрела 
на демонстранти. Отбелязва се от 1941 г. с 
решение на срещата на Международния сту-
дентски съвет в Лондон, Великобритания и с 
решение на Международния студентски съюз 
(IUS), учреден на 27 август 1946 г. в Прага, 
Чехословакия

Н О В И Н И
12 - 18 ноември 2018г., брой 45

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

Мен винаги ме е вълнувала красотата. Имах 
щастието, което някога мислех за нещастие...да 
играя от дете сред гората, поляните. Катеренето 
по дърветата. Светулките. (Къде изчезнаха?) 
Природата. В нея винаги намирах себе си. И 
другите. И до днес.
Не е като да съм расла в дворец. Не е като да 

не са смачквали сърцето ми. Не е като да не се 
сблъсквам в работата си почти всеки ден с ис-
тински гадости. Ох. Никак даже. Никак за нищо от 
това. Но всичко е странни обстоятелства и избор. 
Дори, когато изглежда, че няма такъв.
В природата всяко цъфнало растение носи 

своята си красота. То е несравнимо. Венчелист-
чета, тичинки, съцветия, чашка, аромат, цветове, 
форма, помпозност, нежност, отровност, лечебни 
свойства, мимикрия, дори и хищност. Цветовете 
на растенията винаги са различно красиви. Но виж 
в бодлите...те адски много си приличат. Самосъх-
ранение. И страх. Така ги е създала природата. 
Място и важност в нея има за всичко. Растенията 
еволюират сравнително бавно. 

Само красотата на цветовете може да бъде 
различна. И вдъхновяваща за мен. Бодлите на 
всички са (почти) еднакви. Пълна скука. Така и с 
хората. А и те не са растения.

ПРИТЧА: ПО БОДЛИТЕ СИ ПРИЛИЧАМЕ         

 КОНКУРС „ВАЖНИТЕ ЖИТЕЙСКИ ТЕМИ
ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА“

Краен срок: 30 ноември 2018 г. 
Ако си на възраст между 6 и 18 години, умееш да използваш 

предимствата на интернет, вълнуваш се от света около теб и 
си креативен, не пропускай да се включиш!
Участниците са разделени в три възрастови групи и могат 

да участват с:
- Статия/блог публикация – до 3 стандартни страници; 
- Фотография – във формат *jpg; 
- Рисунка - във формат *jpg или * png и до 10 MB; 
- Видеоклип до 180 секунди; 
- Презентация - не по-дълга от 6 слайда.
Организатор: Българо-румънски детски фонд към Българо-

румънска търговско-промишлена палата.
 

ОЩЕ 12 000 БЕЗПЛАТНИ БИЛЕТА
ЗА 18-ГОДИШНИТЕ, ЗА ДА ОТКРИЯТ ЕВРОПА

Краен срок: 11 декември 2018 г. 
Всички младежи в ЕС, навършили 18 години, ще могат 

до 11 декември 2018 г. да кандидатстват за безплатен 
билет, който им дава възможността да пътуват из Европа 
между 15 април и 31 октомври 2019 г. Първият кръг на 
DiscoverEU събра заедно хиляди млади хора, изграждайки 
по този начин истинска общност в цяла Европа. Участни-
ци, които никога не се бяха срещали преди, се свързаха 
чрез социалните медии и сформираха групи за пътуване 
от град до град или взаимно гостуване по домовете.
Кандидатите трябва да са навършили 18 години на 31 

декември 2018 г. и да имат готовност да пътуват между 15 
април и 31 октомври 2019 г. за максимален срок от 30 дни.
Заинтересованите лица ще трябва да кандидатстват през Европейския младежки портал.
Комисията за оценка ще оцени кандидатурите и ще подбере бенефициерите.
Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от подбора в средата на януари 2019 г.
Кандидатстването за втория етап на #DiscoverEU започва на 29 ноември 2018 г.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 9.11.2018 г.
.     – 6 

1     

1     

2  ,  
 

  

1   .   

1    

.     -   – 261 
13    

125 , /   /   
72  /   
6 ,  /   
9 ,   /   

4     
  /   

2 -
,  /   

5 -    
2 ,    
1    
4 /    
1   /   
3   /   
1    
2    ,  

7  ,  
 /   

4   /   



петдневна работна седмица - ал. 3 на чл. 355 от КТ. Ако 
трудовият договор, по който работи работникът е един-
ствен, а работното време по него е по-малко от 4 часа, 
то тогава трудовият стаж се изчислява по часове чрез 
натрупването им. При прекратяване на трудовото право-
отношение работодателят е длъжен да впише придобият 
от работника или служителя трудов стаж в трудовата му 
книжка. Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване /КСО/ осигурителният стаж се изчислява в 
часове, дни, месеци и години. За осигурителен стаж се 
зачита времето, през което работниците и служителите 
са работили при пълното законоустановено за тях работ-
но време, ако са внесени или дължими осигурителните 
вноски върху полученото възнаграждение, но не по-
малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 
2, т. 3 от КСО за съответната професия, а когато лицето 
е работило при непълно работно време, осигурителният 
стаж се зачита пропорционално на законоустановеното 
работно време. Продължителността на осигурителният 
стаж се изчислява и установява по реда и при спазване 
разпоредбите на чл. 38 и сл. от Наредбата за пенсиите 
и осигурителния стаж. Съгласно чл. 40, ал. 4 от На-
редбата за пенсиите и осигурителния стаж, за времето 
след 31 декември 2002 г., ако продължителността на 
осигурителния стаж за лицата, работещи по трудово 
или по служебно правоотношение, е равна на продъл-
жителността на трудовия или на служебния стаж, в 
трудовата или в служебната книжка при прекратяване на 
правоотношението се вписва от осигурителя следният 
текст: „Осигурителният стаж е равен на зачетения тру-
дов (служебен) стаж”. Ако в трудовата или в служебната 
книжка не е направено посоченото вписване, осигу-
рителният стаж се установява с документ по образец, 
утвърден от управителя на Националния осигурителен 
институт, издаден от осигурителя.

До 14-ти ноември: 
ЗДДС     1. Подаване на справ-

ка-декларация по ЗДДС, ведно 
с отчетни регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за данъчния пери-
од - месец октомври. 

2. Подаване на VIES-декларация 
от регистрирано лице, което е из-
вършило вътреобщностни достав-
ки,  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 октомври.
ЗСВТС -  Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС 

на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за 
месец октомври 2018г. 
До 15-ти ноември: 
ЗКПО    1.Внасяне на месечните авансови вноски за 

ноември за корпоративния данък по Закона за корпора-
тивното подоходно 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 октомври.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец октомври.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец октомври.
До 20-ти ноември:
ЗСВТС    Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС 

на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за 
месец октомври 2018 г., за новорегистрираните Интра-
стат оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти ноември:
ЗДДФЛ    1. Внасяне от работодателя на авансовия 

данък, удържан през месец октомври за доходи от тру-
дови правоотношения.  

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 октомври, ко-
гато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 ноември.
До 30-ти ноември:
ЗДДФЛ    1. Деклариране и внасяне от търговските 

банки и клоновете на чуждестранни банки в страната 
на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за 
доходите от лихви по банкови сметки на местни физи-
чески лица, придобити през м. октомври.

2. Дипломатическите представителства на други дър-
жави, които желаят от началото на следващата година 
да преустановят внасянето на данък за доходите от тру-
дови правоотношения, сключени с местни физически 
лица, въз основа на направен от тях избор по реда на 
ЗДДФЛ, писмено уведомяват компетентната територи-
ална дирекция на Националната агенция за приходите.  

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
12 - 18 ноември 2018г., брой 45

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И АЛКОХОЛНИ

НАПИТКИ, ОБЛЕПЕНИ СЪС СТАР БАНДЕРОЛ
До 31 декември 

2019 г. се удължава 
срокът за реали-
зация на бутили-
раните алкохолни 
напитки, облепени 
с бандерол по об-
разец, утвърден със 
Заповед № ЗМФ-
1132 от 18.09.2013 
година, както и сро-
кът за реализация 
на пури и пурети, предназначени за вътрешния пазар, 
облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед 
№ ЗМФ-1131 от 18.09.2013 г. За цигари и тютюн за пу-
шене (за лула и цигари) срокът се удължава до 31 март 
2019 г., включително. Заповедите - ЗМФ-919/12.10.2018 
г. и ЗМФ-920/12.10.2018 г. са обнародвани в брой № 
88/23.10.2018 г. на Държавен вестник. Удължаването 
на срока на валидност на акцизните бандероли за бути-
лирани алкохолни напитки и тютюневи изделия отчита 
спецификата на търговията с този вид акцизни стоки. 
В някои случаи при промяна на образеца на бандерол 
за алкохолните напитки и тютюневите изделия, гра-
тисният период за реализация на стоките облепени със 
стария образец е недостатъчен, което налага неговото 
удължаване. С издадените от министъра на финансите 
заповеди се създава сигурност за търговците, които ще 
могат да реализират в търговската мрежа наличните 
количества скъпоструващи и бавно оборотни стоки, 
облепени със стария образец на бандерол и няма да се 
наложи унищожаването на стоки, годни за консумация. 
Алкохолните напитки и тютюневите изделия, които 
се продават в търговската мрежа са с платен акциз и 
удължаването на срока за реализацията им няма да 
окаже влияние върху приходите от акциз в бюджета.

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ
НА ПАРИЧНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ   
Паричното обезщетение за временна неработоспо-

собност поради общо заболяване, трудова злополука 
и професионална болест се изплаща от първия ден 
на настъпването до възстановяване на работоспособ-
ността или до установяване на инвалидност.
Изключенията от това правило са две:
-   когато временната неработоспособност поради 

общо заболяване, трудова злополука или професио-
нална болест е настъпила до 30 календарни дни след 
прекратяването на трудовия договор или осигурява-
нето, паричното обезщетение се изплаща за срока на 
неработоспособността, но за не повече от 30 кален-
дарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не 
се изплаща на лица, които получават пенсия или обез-
щетение за оставане без работа, определено съгласно 
нормативен акт. Изплатените парични обезщетения 
за временна неработоспособност се възстановяват от 
лицата за периода, за който им е отпусната пенсия, или 
им е изплатено обезщетение за оставане без работа;

-   когато временната неработоспособност е настъ-
пила преди прекратяване на срочни трудови и слу-
жебни правоотношения, договори за военна служба 
и договори за управление и контрол на търговски 
дружества, паричното обезщетение се изплаща за не 
повече от 30 календарни дни след прекратяване на 
правоотношенията или договорите. Ако временната 
неработоспособност е поради трудова злополука или 
професионална болест, паричното обезщетение се 
изплаща до възстановяване на работоспособността 
или до установяване на инвалидност.

КОГА Е НАЙ-ДОБРОТО ВРЕМЕ ДА НАПРАВИТЕ 
РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ПОЛЕТ  

Опитните туристи знаят, че 
не трябва да чакат до послед-
ната минута, за да резервират 
международни полети. 
Въпреки че от време на вре-

ме може да откриете чудесна 
сделка в последния момент, в 
по-голямата си част чакането 
до последните минути озна-
чава, че плащате значително 
повече, отколкото ако сте ре-
зервирали по-рано.
Но кога точно е най-доброто 

време да купите за най-евтиния билет? Отговорът се 
оказва, зависи от това до коя страна на света пътувате.
Сайтът за бюджетни пътувания CheapAir анализира 

данни назад в годините и намери най-доброто време за 
резервация на полети от САЩ до всеки регион на света. 

CheapAir установи, че за вътрешни полети или за 
полети до Канада или Мексико, можете спокойно да 
изчакате до два месеца преди датата на пътуване, без 
да се налага да правите неизгодна сделка. 
Междувременно, ако планирате да пътувате до 

Карибите, Близкия Изток или Южния Пасифик, 
най-добре е да резервирате шест месеца или повече 
предварително.
Много вероятно същите времеви периоди са валид-

ни и при резервацията на полети от други точки на 
света, не само от САЩ.
Вижте на графиката колко време по-рано е необ-

ходимо да резервирате евтин полет до различните 
региони по света:

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ 2018г.

Въпрос: Имам ли право да стана личен асис-
тент на дядо ми с 81% инвалидност и баба ми 
с рак последен стадий, напуснах работа и се 
грижа за тях.
Отговор от МТСП: Към момента услуги в 

домашна среда се предоставят по Националната 
програма „Асистенти на хора с увреждания“ (НП 
АХУ), по която се реализира дейност „Личен 
асистент“, както и от общините, които предоставят 
услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и 
„Домашен помощник“. По НП АХУ лицата, които 
могат да бъдат назначавани като лични асистенти 
следва да са безработни, да са подпомагани по реда 
на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане (ППЗСП) или да отговарят 
на условията за отпускането на месечна помощ по 
реда на чл. 9 от ППЗСП, както и да полагат посто-
янни грижи за хора с увреждания или тежко болни 
лица. Безработните лица могат да бъдат включвани 
в дейността „Личен асистент” и да участват в нея, 
ако отговарят и на следните условия: - да са члено-
ве на семейството или роднини по възходяща или 
низходяща линия до втора степен, по съребрена 
линия до втора степен, роднини по сватовство до 
втора степен или съжителстващи лица по смисъла 
на §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона 
за социално подпомагане; - да живеят в едно и също 
населено място с това на лицето, за което полагат 
грижи; - да не са придобили право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст или на професионална 
пенсия за ранно пенсиониране. Обръщам внимание, 
че лицата, нуждаещи се от постоянни грижи, които 
могат да бъдат включвани в Програмата трябва да са 
с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособ-
ност или вид и степен на увреждане, с определено 
право на чужда помощ. Те трябва да отговарят и 
на следните условия: - месечният доход на член от 
семейството за предходния месец, преди месеца 
на подаване на заявлението-декларация, е равен 
или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания 
минимален доход (ГМД), определен с Постановле-
ние на Министерския съвет (към момента ГМД е в 
размер на 75 лв.); - да не са регистрирани като едно-
лични търговци и да не са собственици на капитала 
на търговско дружество; - да нямат сключен договор 
за предоставяне на собственост срещу задължение 
за издръжка и/или гледане; това изискване не се 
прилага в случаите, когато поелите задължения за 
издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, 
в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания; 
- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селско-
стопански или горски имот и/или идеални части 
от тях срещу заплащане през последната 1 година, 
като общата стойност на сделките не надвишава 
60-кратния размер на ГМД за съответния период; 
- да са в състояние, при което не могат да се само-
обслужват; - да не ползват целодневно социални 
услуги на друго основание. Преценка за възмож-
ностите за включване в НП АХУ се осъществява 
от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ 
адрес на лицата. Общините предоставят услугите 
по разработените от тях условия и ред в рамките 
на изпълнението на процедура „Независим живот“ 
по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 г. и в съответствие с чл. 20 от 
Постановление на Министерския съвет № 332 от 
22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2018 г. Общи-
ните имат различна организация за изпълнение на 
дейностите и различни условия за включване в тях. 
Информация относно възможностите за предоста-
вяне на услуги в домашна среда може да Ви бъде 
предоставена от общинската администрация. Соци-
ални услуги се предоставят и от частни доставчици, 
регистрирани в Агенцията за социално подпомага-
не. Регистърът на доставчиците на социални услуги 
е достъпен на електронната страница на Агенцията 
(http://www.asp.government.bg/).

Въпрос: Въпросът ми е работник, който ра-
боти на 3 (три) часа за периода от 09.01.2017 г. 
до 01.05.2017 г. какви са записванията в трудо-
вата му книжка? Това трудов или осигурителен 
стаж е?
Отговор на МТСП: В чл. 355, ал.1 от Кодекса 

на труда /КТ/ е предвидено, че трудовият стаж се 
изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов 
стаж се признава времето, през което работникът 
или служителят е работил най-малко половината от 
законоустановеното за него работно време за деня 
по едно или няколко трудови правоотношения. За 
1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, 
през който са изработени най-малко 21 дни при 



4 НАЧИНА ДА НАКАРАТЕ ДЕТЕТО 
ДА СПРЕ ДА ГРИЗЕ НОКТИТЕ СИ 
Гризането на нокти е сред най-често срещаните нави-

ци на нервна почва при децата. Подобни са смученето 
на палци и бъркането в носа и скубане на косата. Този 
навик може да бъде опасен и не бива да се подценява. 
Съществуват обаче трикове, които могат да помогнат на 
родителите да отстранят този навик. Вижте кои са те:
Детето ви може да започне да 

гризе ноктите си поради раз-
лични причини. Възможно е да 
е видял някой друг да го прави 
и да го имитира, любопитство, 
страх или притеснение също 
могат да са сред факторите за 
появата на този навик.
Независимо какво е довело 

до появата му, родителите не 
трябва да неглижират важност-
та на проблема. Необходимо е 
те да открият какво предизвик-
ва тази реакция у децата и да 
разговарят с тях по темата. Ето 
и още няколкото полезни съвета, как да откажете детето 
си от гризането на нокти:
Създайте си таен код
Измислете таен код заедно с детето си, който да му 

служи за напомняне, когато гризе ноктите си. Това 
може да е кодова дума, действие или друго, стига то да 
се харесва от детето ви и да бъде ваша тайна. Целта е 
да им напомня, когато несъзнателно започне да гризе 
ноктите си, за да могат да разберат и да спрат в кон-
кретния момент.
Предложете заместител
Предложете на детето си заместител като например 

пластилин, с който да играе кили плосък предмет (ка-
мък), който да държи, докато чете книга. Може да се 
окаже, че детето ви е отегчено и се нуждае от нещо, 
което да прави с ръцете си.
Предложете му занимание, което изисква работа с 

ръце, когато видите, че му е скучно. Окуражавайте да 
практикува алтернативния навик за няколко минути 
преди училище или преди лягане, за да свикне с него.
Отвлечете вниманието му чрез релаксиращи техники
Някои техники за релаксация като дълбоко дишане, 

стискане и освобождаване на юмруци могат да са точно 
това, от което се нуждае детето, за да спре да гризе но-
ктите си. Монотонността на движенията ще помогнат 
на детето да се освободи от стреса и да не чувства нуж-
да да гризе ноктите се.
Възнаградете усилията му
Децата обичат наградите, а още повече обичат игри-

те, които им ги предоставят. Ето защо можете да съз-
дадете под формата на игра списък с цели, които то да 
изпълнява и период, в който да се откаже от вредния си 
навик. Обсъдете го заедно и открийте кои ще са най-
безболезнените и занимателни задачи, които можете да 
му поставите.

КУЧЕТАТА ПАЗЯТ ДЕЦАТА ОТ АСТМА И АЛЕРГИИ                  
Почти всеки родител минава през етапа, когато мал-

кото му дете започва да забелязва кученцата и котките, 
които вижда, и не след дълго проявява и желанието да си 
вземе някое от тези пухкави сладурчета у дома. 
В случай че до момента сте имали резерви, че кучето 

у дома няма да влияе добре на здравето на детето, вече 
можете да се отърсите от тези мисли. Според ново про-
учване рискът от астма намалява значително, ако детен-
цето живее с куче у дома. 
Причина са червените микроби, които се намират 

в стомаха на домашния любимец. Една от бактериите, 
която се нарича Lactobacillus johnsonii, помага за нама-
ляването на възпаленията на дихателните пътища у мал-

чуганите, което е 
свързано с астмата. 
Преди обаче в 

дома да се появи 
куче, хубаво е да 
имате предвид ня-
колко неща. На пър-
во място, вземането 
на животно у дома е 
отговорност – дете-

то трябва да е наясно с това, доколкото е възможно на 
крехката му възраст. В тази връзка – ако искате кучето, 
само за да се забавлява малкото ви съкровище и това е 
прищявка за ден-два, по-добре не го правете. 
Обяснете, че кучето ще бъде част от семейството, ще 

има нужда не само от храна и игра, но и от любов и 
внимание. Важно е също да имате предвид, че кучето 
също преживява нова ситуация, както и вие и то също 
ще има необходимост от време, за да се адаптира в нея. 
В началото вероятно ще събирате постоянно наръфани 
пантофи, но това е нещо като етап от адаптирането. 
Следващото важно правило, което детето трябва да 

знае и ясно да разбира е, че кучето е живо същество и 
с него не може да се отнася, както с играчките си (на-
пример да го хвърля или дърпа, ако не му се понрави). 
Трябва да проявява внимание и да не го наранява, да се 
показва нежност и любов към домашния любимец. 
Много е важно и каква порода ще изберете. Подхо-

дящи са коли, дакел, ротвайлер, лабрадор териер, кокер 
шпаньол и др. – всичко зависи от мястото, което имате у 
дома, и желанието ви дали кучето да е мъничко или го-
лямо. Не забравяйте, че смесените породи кучета също 
са умни животинки и можете да си ги гледате у дома, а 
основният плюс е, че ще спасите живота му. 

ЯГОДОПЛОДНИТЕ ХРАСТИ РЕЖЕМ ЕСЕНТА   
Резитбата на ягодоплодните храсти е по-добре да 

се извърши през есента. Пролетта тези храсти започ-
ват да се развиват рано и тогава може само да кори-
гирате есенната резитба. 
Ягодоплодните храсти се нуждаят от резитба даже 

повече от дърветата. 
От недостатъчно светлина много от клонките ще 

плододават слабо, ще отмират по-рано. А в неизряза-
ните храсти се развиват много болести и неприятели. 
Касис
Формиране на 

храста
След засаждане 

слабо подрежете 
клонките - всич-
ките. Ако клон-
ките са слаби ос-
тавете на всички 
по една пъпка, 
ако са силни по 
2-3. Ако оставите 
дълги клонките ще има много пъпки, но със слаби ле-
торасти, те на следващата година ще са още по-сла-
би. Ако още в началото изрежете на 2-3 пъпки, то на 
следващата година ще имате добър прираст.
На следващата година изберете 2-4 най- добре разпо-

ложените клонки. Това е добро начало за силен и добре 
развиващ се храст. Останалите изрежете до основи. 
Хубав храст бързо не се получава.
През следващите години при рядко засадени хра-

сти оставяйте по 2-3, а при гъсти 1-2 клонки. След 
5 години формирането ще е завършено. При такъв 
храст едни клонки ще растат, други ще дават плод, 
трети ще увеличават добива си, а при четвърти ще са 
в максимум плододаване.
След това резитбата трябва само да се поддържа. 

Изрязват се първо сухите клонки, след това огледай-
те няма ли болни – изрежете и тях. Всички клонки, 
които се заплитат също отрежете. Тези които са запо-
чнали да съхнат ги отрежете до здраво. Задължител-
но се премахват клонките над 5 години, те вече не са 
продуктивни.
Резитбата при червено цариградско грозде е 

сходна с тази на касиса 
При него обаче многогодишните клонки плодода-

ват до 8 години. Ето защо клонките се режат след 
8-10 години. При него не е нужно да се следи кои 
клонки на колко са. Има силни плододаващи и мла-
ди, които ще ги заменят, когато остареят. Има нуле-
ви клонки –израстващи от корените, остават се само 
толкова колкото са необходими.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 

РИГАН       
Риганът е билка, позната още от древността в източната част 
на Европа и островите в Средиземно море.
Легендата разказва, че един ден, докато мислителят Аристо-
тел се разхождал в усамотение из гората видял простреляна 
сърна, която бързала да се напасе с лековити растения, за да 
успее да спаси живота си. Ученикът на Платон си помислил, че 
след като Природата е научила животните да се лекуват чрез 
нея, то човек трябва да взима пример от фауната й в грижите 
и за своето здраве. Затова Аристотел си набрал от лечебната 
трева и се заел да проучва и описва свойствата й
Достоверността на тази история 
не може да бъде доказана, нито 
опровергана. В старите източници 
риганът е записан като „билката 
от времето на Хипократ“ и мно-
гократно се споменава като спа-
сител на ранени войници, болни 
деца, старци и родилки в нужда.
Нейните приложения са безброй много и сякаш тя може да 
се справи с всичко лошо, което тялото претърпява. Ако искате 
да разполагате с перфектна ароматна нотка на яхния, пица, 
сандвич или друга любима храна, то вас ви интересуват лис-
тата на растението.
Той има мощно противовъзпалително действие, което е по-
силно от това на много антибиотици. Затова отвара от риган 
може да се прилага както при външни рани и загноявания, 
така и при настинки, грипни състояния, налепи в гърлото и по 
езика. Препоръчва се и за промивки.
Риган лекува зимни простуди. Можете да го пиете като чай 

2-3 пъти дневно, още щом усетите първите неразположения. С 
билката се прави гаргара, като условието е отварата да е по-
концентрирана и да бъде с температура между 40 и 60 градуса.
Запушен нос бабите все още лекуват с инхалации, като просто 
кипвате билката и я дишате, захлупени с хавлиена кърпа над 
съда. Лечебните му свойства са така силни, че се препоръчва 
дори при борбата с бронхиална астма и пневмония.
Риган понижава кръвното. Чаят от листа ще ви помогне да 
преборите проблемите с високото кръвно и да спрете появата 
на разширени вени. Ще трябва обаче да изпивате по 500 мл 
от отварата на ден. Само след седмица апаратът ще отчете 
подобрението, а след месец сами ще усетите как кръвоносната 
ви система функционира безупречно. Тук обаче има един 
проблем – ежедневното приемане на риган в продължителен 
период може драстично да понижи либидото, затова ако дър-
жите на половата си мощ, потърсете алтернативно лечение или 
взимайте по малки дози, като си давате и почивки между тях.
Диетични свойства на ригана. Билката е много полезна за 
стомашно-чревните процеси, подобрява метаболизма, перис-
талтиката и функциите на черния дроб и бъбреците. Тук ще 
ви помогне само по една чаша чай на ден. 

 „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                                                                                                              

Богаташ на операционната маса се моли на хирурга:
- Моля те, докторе, само да ме спасиш, ще ти платя 

колкото кажеш пари, ще те позлатя!
Докторът:
- Ти сега ми дай парите, че колко съм ги чувал тези... 

Помогнеш му, спасиш го, а той после лежи в ковчега и се 
прави, че не те познава...

- Тъща ми я блъсна кола в София. Едва оживя.
- А моята я блъсна кола във Виена.
- И?
- Ми уби я на място.
- Еееех, Виена си е Виена...

РУЛО С КАРФИОЛ И КАЙМА 
Продукти: 1 глава карфиол, сол на вкус, 1 филия 

стар хляб, 150 г меко сирене, 1 глава кромид, 1/2 
връзка магданоз, 1 яйце, млян черен пипер на вкус, 
400 г кайма смес, 1 с. л. брашно с връх, 30 г масло, 125 
мл бульон, 100 мл прясно мляко

|Приготвяне: Карфиолът се 
почиства, накъсва се на розички 
и се сварява в подсолена вода за 
10 минути.
Оставя се да се отцеди в гевгир.
Хлябът за рецептата се накисва и се отцежда.
Кромидът се обелва и заедно с магданоза се накълцва 
на ситно.
Мекото сирене за рецептата се намачква с вилица.
Хлябът, кромидът, магданозът и по-голямата част от 
сиренето се омесват с яйцето, солта, черния пипер и 
каймата.
Кръгла тавичка се намазва с масло, в средата се слага 
карфиолът, а каймата се нарежда наоколо като венец.
За соса брашното се запържва в маслото, сипват се 
бульонът и млякото и се вари 10 минути.
Добавя се останалото сирене и се подправя със сол 
и черен пипер на вкус.
Залива със соса и се запича във фурната до златисто 
за 20 минути.


