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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

На 11 май 2018 година в залата на читалище Сатовча се проведе среща на Омбуд-
смана г-жа Мая Манолова с жители на община Сатовча и съседните общини Гърмен 
и Хаджидимово, занимаващи се с добив на скално-облицовъчни материали (тикли). 
Срещата е инициирана от кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов и поискана 
от парламентарната група на ДПС по повод искания за облекчаване на режима за 
добив на скално-облицовъчни материали.
В препълне-

ната зала, освен 
лицата занима-
ващи се с добив, 
присъстваха об-
щински съвет-
ници, кметове на 
населени места, 
общественици , 
експерти и дру-
ги заинтересова-
ни лица от трите 
общини.
При предста-

вянето на про-
блема кметът на 
общината д-р 
Арбен Мименов 
обясни в хроно-
логичен ред, че повече от 12 години се правят срещи в тази зала с министри от много 
правителства, с народни представители, с администрацията на тогавашният омбуд-
сман г-н Гиньо Ганев и досега никаква промяна, относно поставените искания. 

Кметът на общината 
д-р Мименов отбеляза, 
че срещата не е с цел да 
се търси подаяние или 
да се търси безплатен 
добив на скалнообли-
цовъчни материали. 
Напротив регламен-
тирано да се плащат 
всички такси при по-
облекчен разрешите-
лен режим, защото до 
момента процедурата е 
твърде тежка.
Кметът на общината 

изтъкна, че единстве-
ният начин за спиране 
и ограничаване на про-
цеса на обезлюдяване 
на селата е облекчава-
нето на този режим.
Омбудсмана г-н Мая 

Манолова заяви, че се 
ангажира твърдо и в 
срок до три месеца да 

организира работна група с експерти от Министерство на енергетиката, нейната ад-
министрация, народни представители и кметът на общината за изготвяне на предло-
жения, които да доведат  до облекчаване на разрешителният режим.
Г-жа Манолова заяви също, че идването й в Сатовча не е само за отчитане на дей-

ност, а е провокирано от болката на хората, и че е наясно с изключителната сериоз-
ност на поставеният проблем.

Н 11 й 2018 С О б
СРЕЩА С ОМБУДСМАНА В САТОВЧА 

6-ти май е Денят на Сатовча, Деня на храбростта и българска-
та армия, Деня на земеделците в България, Деня на християн-
ският празник – Гергьовден. 
На този ден сатовчани изпълняват традицията да се къпят 

(измият) в сутрешната роса на зелените ливади и напръскат с 
лековитата вода от чешмата на местността „Марина“ за здра-
ве и берекет. Вече закитнали се със здравец, минзухар или 
иглика, също и завързали се с върбови клонки, за да е здраво 
тялото им, а по- сръчните си правят и венци от върбови кло-
ни за главите. Поверието за напръскване с вода от чешмата 
на местността „Марина, е че който се измие рано сутринта на 
Гергьовден измива и болестите си, измива уроци и проклятия. 
Това поверие е наследено от по-възрастните, нашите баби и 
дядовци. Всичко това се прави от хора и от трите етноса - хрис-
тияни, мюсюлмани и роми, с вярата преди всичко за здраве и 
благополучие. По този начин хората от Сатовча ежегодно доказват своята толерантност, 
че няма разделение помежду им, че са единни в добро и лошо, че се нуждаят един от друг.

 По този повод през 2000 година  чрез общите усилия на читалище Сатовча,  учите-
лите от Училище Сатовча и Общинската администрация се организира първият празник 
наречен „ Гергьовден - Завръщане“, с идеята да се направи завръщане към корените си, 
към дома и традициите. За първият празник са поканени всички  поети, писатели, певци, 
музиканти, артисти и изтъкнати личности от Сатовча и хора прославили Сатовча, за да 
участват със свои изпълнения и творби.
По предложение на кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов този ден е приет за 

празник на Сатовча с решение на ОбС - Сатовча през 2000 год.
Празникът започва с посрещане на изгрева на слънцето закитнати със здравец и вър-

бови клонки в косите на стари и млади за здраве и берекет. Денят е нарицателен за рано-
будност и трудолюбие, за будни умове и неуморни  ръце. Поверието за този ден, е че като 
излезеш от дома, какъвто човек (работлив, мързелив, умен, глупав и т.н.)  видиш, такава 
ще ти е годината.
Официалната част на 

празника започна с из-
дигане на национално-
то знаме от кмета на об-
щината в съпровода на 
самодейци от Сатовча.  
Отдаде се почит  пред 
паметта на загиналите 
през войните - памет-
ната плоча в центъра 
на селото, на която са 
изписани имената на 
загиналите за родния 
край през Отечествена-
та и Балканската война. 
Денят беше изпълнен с 
музика в изпълнение на 
местни самодейни със-
тави от всички населе-
ни места от общината и 
гост изпълнители. Тази 
година гост изпълнители бяха красивите народни певици Мария и Магдалена Филатови. 
В центъра на селото, както всяка година имаше импровизирана изложба на етнографски 
предмети и картини от „Музейната сбирка“ на Сатовча. Изложба на предмети и картини от 
местни творци. Следобедните часове по традиция бяха отредени за спортни мероприя-
тия, предимно приятелски футболни срещи, състоящи се на наскоро обновеният стадион 
и  изградена велоалея.  
На този ден, 6-ти май - Празникът на Сатовча се проведе и тържествена сесия на ОбС, 

на която по традиция се награждават и удостояват значими бивши и настоящи жители на 
общината, допринесли за нейното развитие и популяризиране. 
Тази година беше удостоен нашият съгражданин, състезател и треньор по свободна 

борба, родом от село Кочан Албен Събинов Кумбаров със званието „Почетен гражда-
нин на община Сатовча“ за постигнати изключителни постижения в областта на спорта, в 
частност свободната борба, както в България, така и в чужбина. За това, че благодарение 
на него името на България и община Сатовча са споменавани многократно с уважение, 
авторитет и достойнство на национални и световни спортни състезания и турнири, и зато-
ва, че в негова чест многократно на почетната стълбичка на победителите се е издигало 
знамето на Република България и е звучал нашия химн. За изключителен принос, свързан 
с популяризиране на община Сатовча .
Също така  Росица Невенова Заимова, социален предприемач от село Кочан беше 

удостоена с отличието „Почетна значка“ за значителен принос в популяризирането на  
Община Сатовча, чрез своите знания и умения в сферата на социалното предприемаче-
ство и включване в общополезни и значими дейности на световно ниво.
Празничният ден беше изпълнен с богата художествено музикална програма до късно 

вечерта, предимно с многокатово хоро на красивият и голям площад на Сатовча, а завър-
шекът на вечерта беше красива празнична заря.

няят нан ССатовча Деня на храбростта и българсканнят на ССатовча ДеД ня на хр бабростта и ббългарска



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ: НА КРИЛАТА НА МОЯТА МЕЧТА
Краен срок: 18 май 2018 г. 
Само някои скучни възрастни хора смя-

тат, че учениците не могат да летят. Всички 
други знаем, че това си е съвсем в реда на 
нещата. Летенето всъщност е любимото за-
нимание на всеки уважаващ себе си ученик.
Затова, ако си някъде между I и XII клас, 

и ежедневно летиш на крилете на своите 
мечти, те каним да се включиш в Дни на 
приобщаването 2018 и да се състезаваш за 
страхотни награди – и не се притеснявай, 
супер лесно и забавно е.
Първо, нарисувай най-яката рисунка на 

своите криле – може на обикновен или 
необикновен лист хартия, или на шарен картон, може да ги ушиеш или изплетеш и да се 
снимаш с тях, може да легнеш на земята и да очертаеш крилете си с тебешири, или пък, 
ако си цар на графитите, да ги накараш да оживеят на някоя стена зад гърба ти (само бъди 
сигурен, че имаш позволение да го направиш).
Второ, добави към нея описание на своята най-голяма мечта, която те кара да летиш 

всеки ден. И споко, не е нужно да е сложно, нито дълго – може да са само няколко думи, 
но е важно да са искрени.
Трето – изпрати ни твоята снимка с крила(.jpg) или снимка на твоята рисунка с крила (.jpg) 

и описание на твоята мечта заедно с трите ти имена, имейл, телефон, училище и възраст 
на: offi ce@cie-bg.eu

15 Май 2018, Вторник,
 Международен ден на семейството 
Отбелязва се от 1994 г. с резолюция 

A/RES/47/237 на Общото събрание на 
ООН от 20 септември 1993 г., за да се 
повиши осведомеността по въпросите, 
свързани със социалните, икономиче-
ските и демографските процеси, които 
влияят на семейства. 

17 Май 2018, Четвъртък,
 Ден на българския спорт 
Професионален празник на работещите в сферата на спорта. Обявен с Реше-

ние 581 на Министерски съвет от 4 август 2006 г. На 17 май 1894 г. в София 
пристигат първите учители по физическо възпитание от Швейцария. Тяхната 
мисия е да положат основите на спорта в България след Освобождението на 
България от Османско иго (1878). Най- известни са Шарл Шампо и Луи Айер. 
Швейцарците внасят за първи път в България футболни топки и различни 

уреди за гимнастика. Те ос-
новават и емблематичната 
гимнастическа организация 
„Юнак“. Шампо е и първи-
ят участник за България на 
Летни олимпийски игри през 
1896г. в Атина. Състезава 
се в три индивидуални дис-
циплини на гимнастика. На 
прескок заема престижното 
пето място и донася първите 
две точки за България.

 Църквата почита паметта на св. Николай Нови Софийски 
Мъченически загиналите през 1876 г. християни в храма в Батак са кано-

низирани за светии на 3 април 2011 г. от патриарх Максим, съгласно решение 
на Светия синод на 16 март 2011 г. От имената на Баташките мъченици са 
запазени само тези на местните свещеници Петър и Нейчо, великомъченикът 
Трендафил Тошев, както и на някои от избитите в Батак - Иван, Илия и др. 

20 Май 2018, Неделя,
 Световен ден на метрологията 
Обявен е с Решение 342 на Минис-

терския съвет от 17 май 2001 г. На 20 
май 1875 г. на проведената в Париж, 
Франция, международна техническа 
конференция 17 държави подписват 
Конвенция за метъра, с което метрична-
та система става световна. В България 
първият Закон за мерките и теглилките 
е приет на 15 ноември 1888 г. Той е 
един от първите метрологични закони в света, и е признат от световните 
научни среди като един от най-съвършените в тази област. След приемането 
му в България се въвежда като задължителна метричната система. Съглас-
но Закона за измерванията, приет от 39-ото Народно събрание на 24 април 
2002г. Държавната агенция за метрология и технически надзор осъществява 
държавното управление в областта на измерванията. 

КОНКУРС ЗА ЛОГО НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА
Краен срок: 17 май 2018 г. 
Съветът на децата към ДАЗД обяви конкурс за лого. 

Целта на конкурса е широк кръг от деца да се запознаят 
с дейността на Съвета на децата и да визуализират по 
най-добрия начин неговата същност и роля в живота на 
младите хора в страната.
В конкурса могат да участват деца и ученици до 18 г.
Всяко дете има право да участва с едно предложение.
Рисунките трябва да са с размер блок 4 /формат А 4/ или 

размер 35/50 см. Няма ограничения относно техниката и 
жанра на творбите. Могат да бъдат изработени с моливи, 
пастели, флумастери, водни или маслени бои и др.
Графичните творби трябва да са с размери максимум 5 МВ и в png формат .

Н О В И Н И
14 - 20 май 2018г., брой 20

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

Предлагаме ви една колекция от мисли на 14 
влиятелни жени за успеха, призванието и куража 
да останеш верен на себе си. Доза женска мъд-
рост, но не само за жени!

1. Животът ме научи, че всеки има призвание, 
уникално като отпечатъка на пръстите. Най-си-
гурният път към успеха е да разбереш какво оби-
чаш и да намериш начин да го дадеш на хората 
под формата на отдадена служба или работа, 
като позволиш на енергията на Вселената да те 
ръководи. – Опра Уинфри

2. Длъжни сме да вярваме, че имаме талант за 
нещо и то трябва да бъде постигнато. – Мария 
Кюри

3. Няма значение колко пъти ще се провалиш, 
а всеки път да се вдигаш отново. Провалът е 
полезен, защото разбираш кой си, от колко ниско 
можеш да се изправиш и колко пъти си готов да 
опиташ отново. – Мая Анджелоу

4. Нужна е доста храброст, за да се опълчиш 
срещу враговете си, но също толкова, за да се 
опълчиш срещу приятелите си. – Джоан Роулинг

5. Когато целият свят мълчи, дори един глас 
става могъщ. – Малала Юсуфзай, пакистанска 
общественичка

6. Приемай критиката сериозно, но не и лично. 
Ако съдържа истина, поучи се от нея. В проти-
вен случай пусни я покрай ушите си. – Хилъри 
Клинтън

7. Ние добиваме сила, кураж и увереност всеки 
път, когато се изправяме лице в лице със страхо-
вете си. Трябва да правим това, което мислим, че 
не сме способни да направим. – Елинор Рузвелт

8. Винаги правя нещо, за което не съм доста-
тъчно добре подготвена. Мисля, че това е начи-
нът да растеш. В моментите, когато си казвате: 
„Не съм сигурен, че мога да го направя“ – и все 
пак го направите, тогава напредвате. – Мариса 
Майер, бивш президент на Yahoo!

9. Мисля, че късметът е на страната на изо-
бретателните. Знам, че нищо не идва даром, но 
въпреки това трябва да вярваш в сила, по-голяма 
от теб самия, и да продължиш да правиш това, 
което обичаш. Тогава ще намериш начин да го 

материализираш. – Джуди Колинс, американска 
певица

10. Не се опитвай да останеш вечно млад. Но 
дръж ума си буден. Интересувай се от всичко. 
Има толкова много неща, за които цял един 
човешки живот няма да стигне, но въпреки това 
не се отказвай от тях. Понякога хората изпадат 
в паника: „Скоро ставам на трийсет. Ужас, какво 
ще правя?“ Ами, живей! Изживей всяка всяка 
година. – Бети Уайт, комедийна актриса

11. Страхът може да бъде една от най-разру-
шителните емоции. Но понякога страхът е поле-
зен, защото те кара да спреш, преди да извър-
шиш нещо глупаво. Не забравяй обаче, че също 
може да ти попречи да експериментираш, да 
бъдеш спонтанен и любопитен. Може да замъгли 
преценката ти за другите и да те подведе по най-
лошия начин. Овладяването и разбирането на 
страховете ни е най-голямото предизвикателство 
в човешкия живот. – Хелън Мирън

12. Предпазливите, внимателни хора, които 
вечно се безпокоят за репутацията и социалния 
си имидж, те не са реформатори. Такива са 
хората, които остават верни на себе си – готови 
да се издигнат или да паднат в очите на другите, 
да защитават непопулярни идеи и да понесат 
последствията за това. – Сюзън Антъни, амери-
канска активистка за граждански права

13. Жената не се ражда, тя става жена. – Симон 
дьо Бовоар

14. За красиви очи търси доброто в другите, 
за красиви устни изричай само мили думи, а за 
хубава стойка, върви с мисълта, че никога не си 
сама. – Одри Хепбърн

ПРИТЧА: ДОЗА ЖЕНСКА МЪДРОСТ, НО НЕ САМО ЗА ЖЕНИ!              

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 10.05.2018 г.
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 Въпрос: Имам бебе на 5 месеца и ще подавам до-
кументи за детски надбавки. Въпросът ми е трябва 
ли да взимам бележка от НОИ за изплатените ми 
болнични и обезщетения или системата на Социално 
подпомагане може сама да си набави тази информа-
ция? Благодаря предварително.
Отговор: Съгласно чл. 3, ал. 1 от Правилника за прила-

гане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД), в 
заявлението декларация за отпускане на семейни помощи 
по чл. 7, 8 и 10а от Закона за семейни помощи за деца 
(ЗСПД) лицата декларират брутните доходи на семей-
ството, получени за последните 12 календарни месеца, 
предхождащи месеца, през който е подадено заявлението 
декларация. Същевременно, един от документите, които 
лицата прилагат към заявлението декларация за отпускане 
на месечните семейни помощи по чл. 7 от ЗСПД е удос-
товерение за брутните месечни доходи на семейството за 
последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, 
през който е подадено заявлението декларация (чл. 17, 
ал. 3, т. 1 от ППЗСПД). Следва да имате предвид, че на 
основание чл. 1а, ал. 4 от ЗСПД за изпълнение на функ-
циите по отпускане на семейни помощи за деца дирек-
циите „Социално подпомагане“ имат право на безплатен 
достъп до Национална база данни „Население“, който се 
осигурява чрез споразумение между Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и Агенцията 
за социално подпомагане, и изискват по служебен път 
необходимата им информация от Министерството на обра-
зованието и науката, Националната агенция за приходите, 
Националната здравноосигурителна каса, Агенцията по 
вписванията, Агенцията по заетостта, Националния оси-
гурителен институт и техните териториални структури, от 
други държавни и общински органи, както и от физически 
и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят 
безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването й. 
Повече информация относно реда и условията за отпус-
кане на семейни помощи за деца може да получите и от 
съответната дирекция „Социално подпомагане“.

Въпрос: Детето ми има решение от НЕЛК за 
върнати проценти 35 дадени от ТЕЛК ,а НЕЛК 50 
съответно, не трябва ли АСП да изплати месечната 
помощ на деца с ТЕЛК решения на 50% със задна дата 
след като в решението от НЕЛК е упоменато че дата 
на инвалидизиране от 1.06.2017г.
Отговор: Информацията, която представяте не е доста-

тъчна, за да бъде даден конкретен отговор. Следва да имате 
предвид, че на основание чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни 
помощи за деца (ЗСПД) месечни помощи за отглеждане 
на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до 
завършване на средното образование, но не по-късно от 
20-годишна възраст, се предоставят на родители (оси-
новители), когато отглеждат деца с трайни увреждания, 
независимо от доходите на семейството, при условие че 
детето живее постоянно в страната и не е настанено за 
отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона 
за закрила на детето. Съгласно чл. 8д, ал. 7 и ал. 8 от ЗСПД 
месечните помощи по ал. 1 и 2 се отпускат от началото на 
месеца, през който е подадено заявлението-декларация, до 
изтичането на срока, определен в експертното решение на 
ТЕЛК/НЕЛК. Месечната помощ по ал. 1 се отпуска от 1-во 
число на месеца, през който е определена датата на инва-
лидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не 
повече от една година назад, считано от месеца на подаване 
на заявлението-декларация, ако то е подадено в тримесечен 
срок от датата на решението, като размерът на помощта за 
периода преди подаването на заявлението-декларация е 50 
на сто от размера на помощта, определен по реда на ал. 3 за 
съответната година. За проверка на конкретния Ви случай и 
повече информация, следва да се обърнете с повече данни 
по компетентност към съответната дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящ адрес. 

До 15-ти май: 
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови 

вноски за май за корпоративния да-
нък по Закона за корпоративното по-
доходно облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006г.
1. Подаване на данни от производи-

тел/ вносител на фискални устрой-
ства за разчетени фискални памети  през месец април.

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 април.

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 април.
До 20-ти май:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрас-

тат-декларации пристигания/изпращания за месец ап-
рил 2018 г., за новорегистрираните Интрастат операто-
ри с възникнало текущо задължение.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
14 - 20 май 2018г., брой 20

КАКВИ СА УСЛОВИЯТА
ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПРЕЗ 2018 Г.?  
През 2018 г. лицата придобиват право на пенсия при 

следните условия:
 Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по 

чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване 
(КСО) се придобива при навършена възраст 61 години 
и 2 месеца и осигурителен стаж 35 години и 6 месеца 
за жените, и навършена възраст 64 години и 1 месец 
и осигурителен стаж 38 години и 6 месеца за мъжете.

 Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по 
чл. 68, ал. 3 от КСО за лицата, които нямат право на 
пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но имат не по-малко от 15 
години действителен осигурителен стаж, се придобива 

при навърше-
на възраст 66 
години и 2 ме-
сеца за мъжете 
и жените.

 Право  на 
пенсия по чл. 
68а от КСО - 
лицата, които 
имат изиску-
емия осигури-
телен 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.

 Лицата по чл. 69 от КСО (военнослужещите, дър-
жавните служители по Закона за Министерството на 
вътрешните работи и др.) придобиват право на пенсия 
при навършване на възраст 53 години и 2 месеца и при 
27 години общ осигурителен стаж, от които две трети 
(18 години) действително изслужени по съответните 
специални закони. Лицата по чл. 69, които до 31 де-
кември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за 
придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират 
независимо от възрастта им до 31 декември 2018 г. (§ 
50 от преходните и заключителните разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на КСО).

 Право на пенсия по чл. 69б от КСО имат лицата, 
които са работили 10 години при условията на първа 
категория труд или 15 години при условията на втора 
категория труд, ако имат сбор от осигурителен стаж и 
възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са навършили 
възраст 48 години и 8 месеца за жените и 53 години 
и 2 месеца за мъжете при първа категория труд и 53 
години и 8 месеца за жените и 58 години и 2 месеца за 
мъжете при втора категория труд.

 Право на пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КСО учителите 
придобиват при навършване на възраст 58 години и 2 
месеца от жените и 61 години и 1 месец от мъжете и 
учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за 
жените и 30 години и 8 месеца за мъжете
От коя дата и в какъв срок се отпускат пенсиите?
 Пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата 

на придобиване на правото, ако заявлението с необхо-
димите документи е подадено в 2-месечен срок от тази 
дата. Ако документите са подадени след изтичане на 
2-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите 
се отпускат от датата на подаването им.

 Пенсиите се отпускат в четиримесечен срок от по-
даване на заявлението.
В какъв срок могат да се обжалват разпорежда-

нията за отпускане на пенсия ?
 Разпорежданията за отказ или за неправилно опре-

деляне или изменение и спиране на пенсиите, добав-
ките и компенсациите към тях могат да се обжалват в 
едномесечен срок от получаването им.
Кой преценява от коя категория е осигурителният 

стаж на лицето?
 Министерският съвет определя кой труд към коя 

категория се причислява съобразно характера и осо-
бените условия труд.

 Категоризирането на труда при пенсиониране се 
извършва на основание разпоредбите на приетата от 
Министерския съвет Наредба за категоризиране на 
труда при пенсиониране (ДВ, бр. 123 от 1998 г.).

 Категорията на положения труд до 31 декември 
1999г. се преценява съгласно разпоредбите на Пра-
вилника за категоризиране на труда при пенсиониране 
(отменен от 1.01.2000г.).

 Конкретната преценка за наличието или липсата на 
основание за зачитане на осигурителен стаж, както 
и на категорията труд, от която следва да бъде заче-
тен, се прави от длъжностните лица в Националния 
осигурителен институт въз основа на оригиналните 
документите за осигурителен (трудов) стаж, които 
лицето представя в съответното териториално поделе-
ние: удостоверение за осигурителен стаж (обр. УП-3), 
заповеди за назначаване, трудова книжка, длъжностна 
характеристика и др.
Кога се отпуска добавка от Учителския пенсионен 

фонд?
 На учителите, които са придобили право на пенсия 

за ранно пенсиониране, но се пенсионират при усло-
вията на чл. 68, ал. 1 и 2 (това са условията, при които 
придобиват право на пенсия всички останали лица, 
работещи при условията на трета категория труд – за 
2018 г. при навършена възраст 61 години и 2 месеца и 
общ осигурителен стаж 35 години и 6 месеца за жените 
или 64 години и 1 месец и общ осигурителен стаж 38 
години и 6 месеца за мъжете), се изплащат пенсии 
за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ и 
добавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,33 
на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигу-
рителна вноска във фонда след придобиването право 
на ранна учителска пенсия.

ДОСТЪП НА ПАЦИЕНТА
ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ  

Избор на общопрактикуващ лекар
• Здравноосигурените лица имат право свободно да 

избират лекар в лечебно заведение за първична извън-
болнична медицинска помощ (ПИМП), както и лекар по 
дентална медицина (зъболекар) в лечебно заведение за 
извънболнична дентална помощ (ИДП) на територията 
на цялата страна. Изборът на лицата е личен.

• За малолетни и непълнолетни лица, както и за 
поставени под пълно или ограничено запрещение 
лица, изборът се извършва от техните родители и 
настойници, съответно - със съгласието на техните 
родители и попечители.

• Здравноосигуреното лице упражнява правото си 
на избор, като попълва регистрационен формуляр за 
първоначален избор на общопрактикуващ лекар и 
го представя на избрания нов лекар. Формулярът за 
първоначален избор на общопрактикуващ лекар се 
предоставя безплатно от районната здравноосигури-
телна каса по местоживеене (РЗОК). Той може да се 
изтегли и от сайта на НЗОК – www.nhif.bg.

• За новородените деца - до даване на ЕГН и по-
лучаване на здравноосигурителна книжка, в регис-
трационния формуляр за избор се вписват номерът 
на съобщението за раждане на детето, както и регис-
трационният номер на лечебното заведение, от което 
произтича съобщението.

• Първоначален избор на общопрактикуващ лекар 
може да се осъществи по всяко време – със съответния 
регистрационен формуляр.

• Всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни 
и от 1 до 31 декември здравноосигурените лица могат 
да променят избора си на общопрактикуващ лекар. Не-
обходимият за целта формуляр за постоянен избор на 
общопрактикуващ лекар се закупува от книжарниците 
за специализирана медицинска документация (инфор-
мация за тях в съответните населени места може да 
се получи от РЗОК). Формулярът може да се изтегли 
и от сайта на НЗОК – www.nhif.bg.

• Здравноосигурено лице, което желае да направи 
нов постоянен избор, представя на новоизбрания об-
щопрактикуващ лекар:

-здравноосигурителната си 
книжка;

-третия екземпляр от ре-
гистрационната форма за 
първоначален избор на общо-
практикуващ лекар (в случай, 
че не притежава здравнооси-
гурителна книжка);

-попълнен регистрационен 
формуляр за постоянен избор;

• При констатирана от РЗОК трайна невъзможност на 
избрания лекар да оказва първична извънболнична по-
мощ, здравноосигуреното лице има право на нов избор.

• При промяна на настоящия адрес здравноосигуре-
ното лице има право на нов избор на лекар (без това 
да е обвързано със срок).

• Лицата, временно пребиваващи за срок от един до 
пет месеца извън здравния район, в който са осъщест-
вили постоянен избор на общопрактикуващ лекар, мо-
гат да направят временен избор. Това се осъществява 
с формуляр за временен избор на общопрактикуващ 
лекар, който се закупува от книжарниците за специ-
ализирана медицинска документация или се изтегля 
от сайта на НЗОК www.nhif.bg.
При изтичане на срока на временния избор на 

здравноосигуреното лице извън здравния район, в 
който е осъществен постоянният избор, автоматично 
се възстановява последният постоянен избор на об-
щопрактикуващ лекар.

ПЛАСТМАСОВИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА 
УПОТРЕБА ЩЕ БЪДАТ ЗАБРАНЕНИ 

В бъдеще Комисията смята да накара производи-
телите на подобни продукти да плащат за тяхното 
събиране, транспортиране и преработка
Пластмасовите продукти за еднократна употреба 

ще бъдат забранени. В тази посока са насочени уси-
лията на Европейската комисия.
Части от така на-

речената „Пласт-
масова стратегия“ 
бяха публикувани 
още през януари. 
Тогава  Брюксел 
обеща да обърне 
специално внима-
ние на най-често 
изхвърляните на 
боклука изделия, сред които са кутии за храна, 
опаковки, еднократни бутилки, чаши, найлонови 
торбички. В бъдеще Комисията смята да накара 
производителите на подобни продукти да плащат 
за тяхното събиране, транспортиране и преработка, 
както и за почистването на океаните.
Говорител на Комисията изтъкна, че проектозабра-

ната няма намерение само да ограничи продажбите и 
употребата на пластмасови продукти, но и да пред-
ложи мерки за стимулиране на рециклирането им, 
както и да накара индустрията да поеме своя дял за 
опазването на природата. Ако предложението бъде 
прието и влезе в сила, всяка страна в Съюза ще има 
срок от 6 години, за да приеме национални мерки за 
намаляването на пластмасовите отпадъци. До 2025 
година държавите-членки ще трябва да имат системи 
за събиране и рециклиране на 90 на сто еднократните 
пластмасови бутилки.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2018г.



7 НАЧИНА ДА НЕ РАЗГЛЕЗИТЕ ДЕТЕТО
Как да не лиша-

вате детето си от 
нищо, как да му 
показвате огро-
мната си любов 
към него и в също-
то време да го въз-
питате добре, без 
да го превръщате 
в глезльо. Задачата 
не е толкова непо-
силна, ако спазвате 
няколко правила.
Казвайте „Не“ в едни и същи ситуации
Детето се нуждае от ясни правила и вие трябва да сте 

постоянни в поставянето на такива. Ако веднъж сте ка-
зали „Не, не може да скачаш в локвите“ или „Не, няма да 
ти купя близалка, защото близалкуте развалят зъбите“, 
то винаги трябва да отстоявате тази позиция. Така детето 
ще разбере, че има неща, които са му забранени, но има и 
други, които са позволени. А по този начин ще намалите 
и моментите на тръшкане и мрънкане в опит да постигне 
целите си. Ако веднъж склоните, то детето ще разбере, 
че ако се тръшка, може и да получи каквото иска.
Научете детето да казва „Благодаря“
Детето трябва да е наясно, че нещата не се случват да-

ром, че има деца, които не получават това, което други 
имат. Затова от рано е добре да научите детето да казва 
„Благодаря“ и наистина да бъде благодарно за играчки-
те, вниманието и всичко останало, което получава.
Научете детето си да дава
За децата даването и споделянето на лични вещи е 

нещо, което често ги изважда извън равновесие и ги 
кара да плачат истерично в опит да покажат недовол-
ството си. Крайният егоизъм обаче е нещо, което не е 
здравословно за детето и социалните му умения. Ето 
защо е важно да обясните на детето, че има вещи, ко-
ито обича повече от други и вторите може да бъдат 
споделени и дори подарени. Например носете по-неиз-
ползваемите играчки, книжките, които вече са станали 
скучни, и други не толкова любими вещи в детската 
градина. И нека това не се случва скришно, а лично де-
тето да дари нещата си.
Обградете се от родители като вас
Или иначе казано такива, които се опитват да не раз-

глезват децата си. В противен случай детето ще вижда 
едно отношение към него и съвсем друго отношение, 
което получават другите деца. А сравнението ще го 
кара да се чувства ощетено. 
Поощрявайте усилието, а не резултата
Чудесно е, че казвате често „Браво“ на детето си, но е 

важно да изричате тази дума в подходящия момент. „Бра-
во, страхотно е, че рисуваш!“ или „Браво, това е най-ху-
бавата картина, която си нарисувал!“ В първия случай 
одобрявате заниманието и толерирате самото рисуване, 
което е стимул за детето да продължава да рисува. Във 
втория случай оценявате конкретната му картина и де-
тето остава с впечатление, че е постигнало най-доброто 
възможно, което може и да го откаже от по-нататъчни 
опити да нарисува нещо по-добро, защото идва страхът 
от това дали следващата картина няма да е по-лоша. А 
може и да се мотивира точно да надскочи себе си и да 
нарисува нещо по-добро, но в този случай вече детето не 
изпитва такова удовлетворение от самото рисуване, а го 
прави само и само да получи „Браво“.
Не купувайте вещи в количества
Може и да ви харесват три играчки, но купете само 

една. Количеството не е от значение за детето, макар че 
всички деца твърдят, че искат от всичко по много. Пода-
рете един подарък за Коледа, а не няколко. В противен 
случай вниманието на детето ще се разфокусира и няма 
да оцени и обърне внимание, както подобава, на нито 
едно от трите неща. 
Научете детето да борави с пари от малко
Важно е детето да знае, че родителите работят, за да 

изкарват пари, с които се купуват неща. Научете детето, 
че с определена сума може да се купят определен брой 
неща или едно по-голямо нещо. Оставете детето само 
да дава пари на касата, когато иска да си купи зрънчо 
или играчка. Така ще се научи, че някои неща са по-
скъпи, други по-евтини. Ще разбере също, че парите 
в портмоненцето му свършват и тогава, колкото и да 
иска, няма как да си купи още неща.

СЛЕД ДОЕНЕ НА ОВЦЕТЕ
ДЕЗИНФЕКЦИРАЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ С ОЦЕТ    
След Гергьовден започна и масовото доене на овце-

те. Но и сега вече голяма част от поголовието се дои, 
тъй като за агнетата има добра паша и овцевъдите 
гледат да използват ценното овче мляко.
Доенето на овцете е трудоемко, тежко и не е сред 

най-приятните неща във фермата. Много често по 
ръцете се появяват малки пъпки, които впоследствие 
нарастват и предизвикват дискомфорт. Тези обра-
зувания се причиняват често от лошата хигиена, но 
и не само от това. Смята се, че голяма роля играят 
гъбички и някои вируси, като херпесвирусите. Пъп-
ките са неприятни, могат да се наранят и допълни-
телно да се инфектират. Стопаните трябва да бъдат 
много предпазливи. Най-добре е след доене ръцете 
да се измиват старателно с топла вода и сапун и да 
се дезинфекцират с лек и безвреден дезинфектант. 
Допълнително е добре да се намажат с подхранващ 
крем. Всички тези процедури отнемат време, а на те-
рен са и трудноизпълними. Затова опитните стопани 
извършват много бърза и евтина обработка на кожата 
на ръцете. След измиване просто намажете обилно с 
оцет. Последният ще предпази кожата от много не-
гативни въздействия и появата на неприятните обра-
зувания. Оцетът про-
меня рН на средата 
и не позволява върху 
кожата да се развиват 
различни патогени. 
Тъй като представля-
ва киселина, макар и 
слаба, за да не изсъх-
ва кожата, добре е от 
време на време да я 
подхранвате с крем..
МЯСТО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДАЛИИ      
Въпреки че са изключително красиви, далиите не са 

много взискателни растения. Те могат да се отглеждат 
дори и на много дебела сянка. Но големината и раз-
цветката на цвета на такова място могат да пострадат. 
Ако искате да да се наслаждавате на красивите цветове 
по-дълго, трябва да засадите далиите на полусянка. 
Красотата на растението няма да пострада, а периодът 
на цъфтеж ще бъде максимален.
Единственото условие при отглеждане на далиите, 

което задължително трябва да се спазва е умерената 
влажност. Грудките на далиите са склонни към загни-
ване, затова не трябва да се засаждат на ниски места. 
Експертите съветват преди засаждане на растенията 

да се направи дренажен 
слой от счупени тухли 
или керамзит.
Далиите обикновено 

се чувстват добре на 
пясъчливи  почви ,  на 
песъчливоглинести и на 
чернозем. Следователно, 
могат да бъдат засадени 
на всякакъв тип почва.
Засаждане на далия

Грудките се засаждат само през пролетта, когато 
заплахата от студа е преминала и почвата се е затоп-
лила. Не засаждайте прекалено рано далиите, за да не 
пострадат от късни слани. 
За да засадите далията, трябва да изкопаете дупка, 

като се съобразите с размера на грудката. Имайте 
предвид, че освен грудката в дупката, трябва да се 
поставят торове - компост или оборски тор. Грудката 
трябва да бъде разположена така, че кореновата шийка 
да е на няколко сантиметра над земята.
Кореновата шийка е областта, която започва над 

коренището. Там се намират растежните пъпки – зача-
тъците на нови издънки. Ако кореновата шийка остане 
в почвата, има опасност от загниване на грудката.
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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.

АКАЦИЯ - ROBINIA PSEUDOACACIA  
Описание:
Разклонено 

дърво със си-
во-кафява на-
пукана кора. 
Листата  са 
текоперести 
с дръжки, в 
чиято основа 
има две шип-
чета. Цвето-
вете са бели, ароматни и са събрани във висящи 
рехави, гроздовидни съцветия. Плодът е кафяв боб 
и съдържа няколко тъмнокафяви семена.
Съставки:  
Съдържа етерично масло. В кората се съдържа 

отровният албумин-робин, алкалоид, багрило, а 
във вътрешната кора (през август)още амигдалин, 
глобулин, фитостерин, стигмастерин и ензим раз-
лагащ урината.
Вирее из цялата страна, издържа на сухи, бедни на 

азот и киселини почви. Отглежда се като културно 
растение.
Водните извлеци от цветовете притежават тем-

пературопонижаващо и отхрачващо действие. В 
по-големи дози действуват очистително на дебелите 
черва. Спиртен извлек от млади клончета понижава 
повишената стомашна киселинност, притежава пи-
кочогонно действие и понижава кръвното налягане. 
Акациевият мед укрепва целия организъм и 

предпазва от заболявания на дихателните пътища и 
храносмилателната система.
Приложение
Листата и цветовете се прилагат при бронхити, 

трахеобронхити, високо кръвно налягане, повише-
на киселинност в стомаха, гастрит, кисели и други 
оригвания, стомашни кръвоизливи, жлъчнокаменна 
болест, невралгии.
Начин на употреба:
Половин лъжица изсушени цветове се запарват с 

500 мл вряща вода. Престояват около 20 минути. Пие 
се по 1 кафеена чашка 2—3 пъти дневно.
Внимание! Листата и кората на билката са отров-

ни! Лечението се назначава и контролира от лекар, 
като се предпочитат цветовете, кои¬то се смятат за 
по-безвредни.

 „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                                                                                                              

Блондинка влиза в кафене с термос и пита кафеджията: - 
Извинете, този термос дали ще събере шест кафета?

- Да, май ще събере точно шест - отговорил той, след като 
огледал термоса.

- Тогава искам две със сметана, три дълги със захарин и 
едно късо със захар - поръчала блондинката.

Срещат се двама съученици след време:
- Как си? Какво ново при теб?
- Ами ожених се в Германия, имам две деца, много успешна 

кариера, къща в центъра на Берлин, вила в полите на Алпите. 
А при тебе какво става?

- Ами тръгнал съм да си платя интернета...
- Аха... а иначе?
- Иначе ще го спрат...

лондинка влиза в кафене с термос и пита кафеджи

ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ С МЛЕЧЕН СОС
Продукти:

• 1 кг. чушки
• 500 гр. кайма
• 1 ч.ч. ориз
• 1 глава лук
• 2 домата
• 3 с.л. олио
• сол
• черен пипер
• чубрица
За соса:
• 2 яйца
• 1 кофичка кисело мляко
•  3 с.л. брашно
• сол и черен пипер
 Начин на приготвяне:
1. Лукът се нарязва и се запържва.
2. След това слагаме каймата в тигана и докато се 
запържва се раздробява на малки парчета.
3. Добавяме измития ориз, нарязаните на кубчета 
домати, подправките и 1 ч.ч. вода.
4. Разбъркваме сместа и когато водата се поизпари, 
плънката за чушките е готова.
5. Чушките се измиват и почистват от дръжките и 
семките.
6. Пълнят се с плънката и се нареждат в голяма тава.


