
Пчеларите, подали до 31 август, заявления за
плащане за инвестиции по мерки Б, В и Г от НПП,

ще получат пари до средата на октомври.  
Приключи приемът на заявле-

ния за плащане по Националната 
програма по пчеларство (НПП) за 
изпълнени инвестиции.

 Завленията са по мярка Б - 
„Борба срещу вароатозата”, мяр-
ка В - „Мерки за подкрепа на из-
вършването на физико-химичен 
анализ на пчелния мед” и мярка 
Г - „Мерки за подкрепа на подно-
вяване на пчелните кошери в Ев-
ропейския съюз” от Пчеларската 
програма за тригодишния период 
2014-2016 г.

 ДФЗ ще изплаща финансовата 
помощ до 45 дни от получаване-
то на заявленията, тоест до 15 октомври 2014 г. Важно условие е кандидатите да из-
пълняват инвестициите си, съгласно сключените договори с ДФЗ.

23 - 28 септември 2014 г., година (X), 38 /466/

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

По традиция за Първият учебен ден – 15 
септември във всяко едно от училищата от 
Община Сатовча се подготвя тържествена 
художествено-музикална програма. Като 
част от тържеството е и ритуала по офици-
алното посрещане на училищното знаме, 
издигане на националния трибагреник и 
посрещане на първокласниците.
С трепет и вълнение учители и ученици 

очакваха този ден. Той бе най-вълнуващ за 
най-малките, за първокласниците, които за 
първи път чуха училищния звън и винаги 
ще пазят спомена за него.
Училищните ръководства поздравиха 

учениците с първият учебен ден и им по-
желаха здраве и добър успех. Кмета на об-
щината д-р Арбен Мименов бе изпратил до 
всички училища поздравителен адрес, чрез 
който пожелава спорна и успешна нова 
учебна година на учители и ученици. 
Във всяко едно училище от общината, 

независимо броя на първокласниците се 
проведе ритуала - минаване през шестица-
та за здраве и успешна година. По традиция 
по-големите ученици въведоха първоклас-
ниците в класните стаи и им пожелаха да 
бъдат послушни и ученолюбиви.
През новата учебна година 2014/2015 го-

дина ще продължат да функционират 14-те учебни заведения в общината, от които 3 на-
чални училища, 7 основни и 4 СОУ. В тях ще се обучават 1600 ученици, които ще бъдат 
организирани в 97 паралелки от I до XII клас. Грижа за тяхното обучение и възпитание 
ще полагат 181 учители и 49 души непедагогически персонал. 

 За първи път училищния праг прекрачиха146 първокласници. Във всяко населено 
място има открита целодневна детска градина, а в селата Плетена, Кочан, Ваклиново, 
Вълкосел и Слащен и детски ясли.

ИЗБОРИ 2014
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛЯ 

Продължение от бр. 465
1. Как се гласува, когато срокът на доку-

мента за самоличност е изтекъл? 
1.1. В страната 
Когато личната карта е с изтекъл срок, 

повредена, унищожена, изгубена, открад-
ната или в процес на издаване, избирателят 
се допуска до гласуване при представяне 
на удостоверение от органите на МВР за 
издаване на лични документи. 

1.2. Извън страната 
Когато срокът за валидността на личната 

карта или паспорта е изтекъл, той се допус-
ка до гласуване, ако представи удостовере-
ние, издадено от дипломатическото или 
консулско представителство на Република 
България, че е подал заявление за издаване 
на нов паспорт или лична карта. 

2. Може ли да анулирам прието електронно заявление през интернет страни-
цата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната в избо-
рите за народни представители на 5 октомври 2014 г.? 
Приетото електронно заявление през интернет страницата на Централната 

избирателна комисия за гласуване извън страната в изборите за народни пред-
ставители на 5 октомври 2014 г. не може да бъде анулирано, както и не може 
да се пререгистрирате с подаване на ново електронно заявление. Това обаче не 
Ви лишава от възможността да гласувате в изборите за народни представители 
на 5 октомври 2014 г. извън страната имат всички български граждани нався-
къде, където има открити избирателни секции извън страната, при спазване на 
следните условия: 

1. да представят валиден документ за самоличност - лична карта или 
паспорт;

2. да подадат декларация по образец (Приложение № 23-НС), която ще 
получат в съответната избирателна секция.

3. Когато искам да направя справка на интернет страницата на ЦИК дали 
името ми фигурира в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на пар-
тия/коалиция/инициативен комитет за участие в изборите за народни предста-
вители, насрочени за 5 октомври 2014 г. и посетя линка за активиране на ПИК 
защо кодът става неактивен? 
Един ПИК може да бъде активиран само веднъж. Затова ако заредите линка 

повече от веднъж - само първия път ще ви изпише, че ПИК е активиран успеш-
но. При всеки следващ опит този ПИК е вече активен и няма да ви позволи да 
го активирате повече пъти. 
Ако заявите издаването на нов ПИК за вашия ЕГН - новият ПИК автоматич-

но ще деактивира всички стари ПИК издадени за вашия ЕГН. Това е направе-
но с цел сигурност и защита на личните данни. 
Когато ПИК е активиран - с него можете да направите неограничен брой 

проверки, но само за вашия ЕГН (за посочения при заявяването на ПИК), 
включително и в списъците от предишни избори, както и в списъците в бъде-
ще. Ако опитате да проверите чужд ЕГН с ПИК за ваш ЕГН, отново ще полу-
чите съобщение, че ПИК не е валиден, тъй като ПИК е ИНДИВИДУАЛЕН и е 
валиден единствено за ЕГН за който е заявен. 
Съответно, ако желаете да проверите повече от един ЕГН (например на 

член от семейството) - необходимо е да заявите отделни ПИК за всеки от-
делен ЕГН. Продължава в следващ брой.

б 1
ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН 
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ИЗБИРАТЕЛИТЕ ВЕЧЕ МОГАТ ДА ПРОВЕРЯТ В 
КОЯ СЕКЦИЯ ЩЕ ГЛАСУВАТ

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 
/ГД ГРАО/ към Министерство на регионалното развитие осигурява справка за 
номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за народни 
представители за Народно събрание на 5 октомври за всички български граж-
дани. Това съобщава Централната избирателна комисия.
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция 

по следните начини:
През Интернет на адрес:

http://www.grao.bg/elections/.
Сайтът предоставя и възмож-

ността да се подават „Искане за 
гласуване по настоящ адрес“ по 
електронен път и да се регистри-
рат издадените „Удостоверения 
за гласуване на друго място“ от 
общинските администрации след 
идентификация с електронен 
подпис.
Чрез SMS 
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни 

оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. 
В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата 
връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за 

цялата страна.



националните програми на страните участнички. Нейната цел е към 2022 г. да се удвои 
броят на тигрите в природата.

• Световен ден на туризма
Отбелязва се от 1980 г. с решение на третата сесия 

на Генерална асамблея на Световната организация по 
туризма в Торемолинос, Испания (септември 1979). 
Годишнина от приемането на Устава на организацията 
/1970/. Мотото на деня през 2014 г. е: „Туризмът като 
начин за развитие на общностите“

28 Септември 2014г., Неделя, Международен ден на правото да знам 
Отбелязва се по инициатива на Международната мрежа на защитниците на свободата 

на информацията.
Решението за обявяването му е взето в София през 

2002 г. По този повод ПДИ връчва годишни награди за 
принос в областта на свободата на информация Целта на 
ежегодните награди е: да се окуражават активни граж-
дани, журналисти и неправителствени организации да 
упражняват правото си на достъп до информация; да се 
насърчават институциите да изпълняват задълженията си 
по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, да бъдат прозрачни и отчетни 
пред обществото; да се посочат институциите, които грубо нарушават правото на достъп 
до информация.

ФОНДАЦИЯ ДАВА 500 000 ДОЛАРА СТИПЕНДИЯ
ЗА ОБУЧЕНИЕ В САЩ

Фондация „Кроношпан“ ще отпусне пълна стипендия в размер на 500 хил. долара за 
четиригодишно обучение в Babson College, САЩ. Колежът за предприемачи е класиран 
в топ 20 на американските образователни институции в сферата на икономиката.
Финансирането покрива таксата на коле-

жа, разходите по настаняване и пансион, 
здравната осигуровка, учебните помагала и 
пътните разходи от и до САЩ. Мисията на 
образователната програма на Babson College 
е да създава и обучава лидери, които да носят 
добавена стойност навсякъде по света и да 
ръководят успешни бизнеси.
За възможността могат да кандидатстват 

всички български ученици, които се очаква да 
завършат средното си образование през 2015 г. От тях се изисква да владеят английски 
език на отлично ниво, да имат лидерски качества и да са ангажирани с обществени каузи.
Младежите трябва да изпратят автобиография, копие на дипломата си за сред-

но образование, препоръка от учител или работодател и мотивационно писмо на 
адрес:scholarship@kronospanfoundation.org.
Краен срок: 26 септември 2014 г.
Допълнителна информация можете да откриете на страницата на фондацията.
Източник: www.karieri.bg

ОКОЛНАТА СРЕДА И АЗ - ФОТОКОНКУРС 
Краен срок: 30 септември 2014 г. 
Ние сме свързани с и зависим от околната среда. Какво 

означава на околната среда за вас? Споделете вашите ми-
сли, тревоги, възгледи с нас чрез снимки в новия конкурс.
Европейската агенция за околната среда (EEA) Ви 

кани да споделите вашите мнения в конкурс фотография 
„Околната среда и аз“. 
Конкурсът е отворен за граждани на страните-членки 

на ЕИП и Западните Балкани.
Всички участници трябва да са навършили 18 години. 
Победителите ще бъдат наградени с парични награди от 

по 2000 евро за 1-ва награда, 1500 евро за второ награда, 
1000 евро за третата награда и 500 евро за награда на 
публиката и младежката награда.

МЕЖДУНАРОДНА ПРОФЕСИОНАЛНА
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

Global Talent е международна професионална стажантска програма, чрез която сту-
дентите или наскоро завършилите има възможността да се развият в професионален и 
личностен аспект в компания в чужбина.
Имайки в предвид глобализацията и нуждата на младите хора да намерят работа, 

Global talent се явява като решение, което позволява на студентите да са по-конкурентно 
способни и по-опитни. Компанията предлага стажове в четири направления: Маркетинг, 
Бизнес, IT, Преподаване.
Всеки кандидат може да избере
Кандидатите, които искат да участват в про-

грамата, трябва да изпълнят следните критерии:
• Възраст: до 30 години
• Да са студенти (последна година Бакалавър 

или Магистратура) или наскоро завършили (до 
2 години след дипломирането)

• Ниво на английски език: минимум В2
• 4 месеца опит в сферата, в която искат да 

работят
Краен срок: няма посочен
Информация от: http://globaltalent.bg/

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - 
ЖАБИТЕ В КОТЕЛА С МЛЯКО   

В околността на един чифлик имало голямо жабешко 
блато. Жабите крякали денонощно и хвалели чифлик-
чията. Две по-смели жаби решили да излязат от блатото, 
да отидат в дома на чифликчията, да проверят истин-
ността на тия похвали. Един ден те излезли от блатото 
и смело закрачили към дома на чифликчията. Влезли 
право в кухнята, дето видели голям котел с прясно, то-
ку-що издоено мляко. Те влезли в котела и започнали да 
изследват бялата течност. На вкус се оказала приятна. 
Те се запитвали една друга, каква е тая течност, която 
не прилича на водата. Страшното за тях било това, че не 
могли да излязат навън. Започнали да се въртят в котела, 
дано намерят начин да излязат оттам. Едната казала: 
Много се уморих, ще се спусна на дъното. – Опасно е 
дъното. Ще се спуснеш, но там ще останеш, отговорила 
втората. – Не мога да издържам повече. Втората жаба употребила всичкото си тър-
пение и продължила да се върти в котела, докато най-после избила маслото. После 
стъпила на него и излязла вън от котела. Следователно, искаш ли да придобиеш 
търпение, трябва да издържаш и на най-големите мъчнотии.

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

22 Септември 2014г., Понеделник
• Ден на Независимостта на България
Независимостта на България е провъзгласена с Ма-

нифест на 22 септември (5 октомври нов стил) 1908г. 
в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в староп-
рестолния град Търново. Независимото Българско 
царство е признато от Великите сили през пролетта 
на 1909 г. От Освобождението до независимостта на България, държавата е 

трибутарно княжество.
• Ден на есенното равноденствие
По Гринуич то настъпва в 9:04 часа, в България - точно 

в 12:04 часа. Равноденствие е астрономическо понятие, с 
което се обозначава определен момент от годината. Тогава, 
вследствие на движението на Земята спрямо Слънцето, 
денят и нощта са равни по продължителност.

В една година има две равноденствия — пролетно и есенно, съответно на 
20 или 21 март и 22 или 23 септември - в Северното полукълбо есенното рав-
ноденствие (настъпва астрономическата есен) е през септември, а Южното 
полукълбо през март. В момента на равноденствието, пътят на Слънцето по 
небесната сфера (еклиптиката) пресича небесния екватор.
Много от културите по света и почти всички езически религии почитат рав-

ноденствието (както и слънцестоенето) като момент с особено значение. Тогава 
се устройват едни от основните календарни фестивали и се извършват важни 
обреди, свързани най-вече със земеделието и плодородието.

• Европейски ден без автомобили
Идеята за провеждане на такъв Ден произлиза от Франция и се осъществява 

за първи път през 1998 г.
Това е международна кампания, по време на която централните зони в много 

градове на Европа се затварят за автомобилно движение.
Целите на кампанията са:
формиране на екологосъобразно мислене, а също така и начин на живот сред 

европейските граждани;
разяснителна дейност върху негативните страни на автомобилния транспорт 

в градски условия;
промоция на алтернативните начини на транспорт в големите градове, вкл. 

по-широкото използване на обществения транспорт;
демонстрация на идеята, че животът без автомобили не само е възможен, 

но и по приятен.
В крайна сметка кампанията “Европейски ден без автомобили” цели нама-

ляване на шума и вредните емисии на газове във въздуха, както и подобряване 
на качеството на живота в големите градове.

• Световен ден за защита на слоновете
Отбелязва се от 1996 г. по инициатива на между-

народни екологични организации. Повече от 20 го-
дини след забраната за международна търговия със 
слонова кост по данни на природозащитници всеки 
ден се убиват десетки слонове. По неофициална ин-
формация всяка година международната незаконна 
търговия с диви животни надхвърля 20 млрд. щ.д.

25 Септември 2014г., Четвъртък, Ден на свързочните войски и органите 
за информационно осигуряване на Българската армия
Обявен със заповед на министъра на отбраната през 1998 г. Първото свър-

зочно подразделение в България е създадено на 13 септември 1878 г. в състава 
на Българската земска войска.

26 Септември 2014г., Петък, Европейски ден на езиците
Целта на Европейският ден на езиците е да отпразнува езиковото разнообра-

зие на Европа и да подкрепи владеенето на повече чужди езици. Навсякъде в 
Европа се организират мероприятия, които имат за цел да мотивират хората 
да учат нов език или да достигнат до по-добро ниво на вече познат език. Изу-
чаването на езици помага не само в общуването между хората, но също така и 
в преодоляването на интелектуалните бариери.
Във все повече глобализираното общество владеенето на чужди езици дава 

по-големи шансове – шанс за работа, шанс за следване, шанс за по-добър живот, 
както в нашата страна, така и в други части на света.

27 Септември 2014г., Събота, 
• Ден на тигъра
В цял свят в дивата природа са останали не повече 

от 5000 тигъра. От тях 150 живеят в Русия, в Далеч-
ния изток. И едва в последните години е установено 
спадане на популацията на амурския тигър.
По инициатива на Русия през 2010 г. в Санкт Петербург се е състоял първият 

международен форум, известен като „Тигърската конференция”. В нея са взели 
участие представители на 13 държави. По време на срещата била приета „Гло-
бална програма за възстановяване на тигрите 2010-2022 г.”, която обединила 
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СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР



рекциите „Социално подпомагане“ въз основа на 
молба-декларация, заедно с необходимите документи. 
Молба-декларацията се подава от посочените в Закона 
за семейни помощи за деца лица по постоянен адрес. 
В т. 1 от указанията за попълване и подаване на мол-
ба-декларацията е посочено, че тя се попълва лично 
от лицата, отговарящи на условията на Закона и се 
подава по постоянен адрес пред съответната дирекция 
„Социално подпомагане” от майката или друг законен 
представител на детето. Съгласно чл. 17, ал. 3, т. 7 от 
ППЗСПД, към молба-декларацията се прилага лична 
карта – за справка, т.е. следва да се представи личната 
карта на законния представител на детето. Пълномощ-
ното се отнася само до посочените в него действия.  
Пълномощното няма качество на документ за само-
личност, поради което личната карта на законния пред-
ставител на детето следва да се представи за справка 
на данните при подаване на молба-декларацията за 
получаване на месечна помощ за дете до завършване 
на средно образование, но не повече от навършване 
на 20-годишна възраст, заедно с другите необходими 
документи.

Въпрос: Служител работещ в институцията ни 
има сключен договор на основание чл.110 от КТ. 
Предстои му излизане по майчинство, поради ко-
ето подава молба за прекратяване на договора за 
допълнителен труд. Подаването на молбата става 
в ден, когато служителката излиза в болнични. 
Възможно ли е или трябва да подаде молбата за 
прекратяване в работен за нея ден?
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл.326, ал.2 от КТ, 
срокът на предизвестието при прекратяване на безсро-
чен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са 
уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. 
Няма пречка по време на ползване на законоустановен 
отпуск работникът или служителя да депозира молба 
или да отправи предизвестие до работодателя за пре-
кратяване на трудовия договор.

Въпрос: На 15.09.2014г. съм съкратена и се регис-
трирах на БТ. Имам 27г. непрекъснат учителски 
стаж и необходимата възраст за ранно пенсиони-
ране. Ако след няколко месеца се върна на работа в 
същото училище и работя няколко месеца ще имам 
ли право, на 6(8) заплати при пенсиониране?
Отговор: В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при 
прекратяване на трудовото правоотношение, след 
като работникът или служителят е придобил право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо 
от основанието за прекратяването, той има право на 
обезщетение от работодателя в размер на брутното му 
трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е 
работил при същия работодател през последните 10 
години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 
месеца.
Съгласно чл. 1, ал.2 от ПМС № 31 от 11.02.1994 г. за 
увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията 
по чл. 222, ал. 3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 
от КТ в размера на шест брутни заплати се определя 
и на педагогическите кадри, когато през последните 
десет години от трудовия им стаж са работили в ор-
ганизации и звена на бюджетна издръжка в сферата 
на образованието.
Видно от разпоредбата, условие за изплащане на 
шест брутни заплати е през последните 10 години от 
трудовия си стаж да сте работила като педагогически 
кадър в организации и звена на бюджетна издръжка в 
сферата на образованието. В случай, че към момента 
на прекратяване на трудовия Ви договор отговаряте 
на посочените по-горе изисквания на разпоредбата, 
би следвало да се приеме, че при прекратяване на 
трудовото правоотношение, след като сте придобила 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще 
имате право на обезщетение от 6 (8) брутни заплати. 
Без значение е обстоятелството, че сте се регистрирала 
в бюрото по труда.
Преценката относно правото на работника или служи-
теля при прекратяване на трудовото му правоотноше-
ние да получи обезщетение от две или шест брутни 
заплати се извършва от работодателя във всеки отделен 
случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, 
спорът може да бъде отнесен за решаване от съда.

РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЩЕ ПОДАВАТ
ОНЛАЙН ЗАЯВКИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА   
Новата  услуга  на 

Агенцията по заетостта 
ще спести време
Работодателите вече 

имат възможността да 
заявяват свободни ра-
ботни места на сайта на 
Агенцията по заетостта.
Новата онлайн услуга 

позволява на работодателите да спестят време, пода-
вайки своите заявки дистанционно, без да се налага да 
посещават бюрата по труда. След като работодателят 
попълни коректно всички необходими полета в заяв-
ката на електронния сайт на Агенцията по заетостта, 
тя ще се обработва от трудов посредник.
Подаването на електронна заявка няма да огра-

ничи личния контакт между трудовия посредник и 
работодателя – те ще поддържат връзка по телефона 
или електронната поща с цел уточняване на всички 
детайли. Информацията за свободните работни места 
ще се въвежда в общата база данни на агенцията, къ-
дето се намират и всички останали заявки, подадени 
на хартиен носител в бюрата по труда. 
Наличието на нов канал за достигане до услугите на 

Агенцията по заетостта не изключва и не ограничава 
възможността на работодателите да подават заявките 
си на място в бюрата, по телефона или по електронна 
поща, както и да се възползват от индивидуалните 
консултации с трудовите посредници.

  
БАБХ ЩЕ ИЗДАВА АКТОВЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

ЗА ЖИВОТНИ, УМРЕЛИ ОТ СИН ЕЗИК
Българската агенция по безопасност на храните 

(БАБХ) ще предоставя на фермерите, а при нужда и 
на Държавен фонд Земеделие Акт по образец за обез-
щетение на умрели или убити животни в следствие на 
Син език. С това се цели да се улеснят изискванията 
за доказване броя на починалите животни от епидемия 
Син език. Това съобщават от Държавен фонд Земе-
делие след договорка между Българската агенция по 
безопасност на храните и ДФ „Земеделие“.

 В помощ на земеделските производители, които 
декларират форсмажорно обстоятелство за изгубени 
глави добитък в стадата и вече са подали заявление за 
броя починали животни, Агенцията по безопасност 
на храните ще предостави Акта по служебен път на 
ДФ „Земеделие“. 
Документът се издава съгласно Закона за хуманно 

отношение към животните. В него са вписани всички 
необходими реквизити, с които стопанинът може да 
докаже щетите за фермата си. 

 На 2 октомври 2014 г. изтича крайният срок, в който 
земеделските производители могат да заявят загубе-
ните животни, като форсмажорно обстоятелство в 
следствие на болестта Син език. 
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ТРЪГВАТ КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ 
СРЕЩУ МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ
Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще 

заведе колективни искове срещу трите мобилни опе-
ратори в страната - Мобилтел, Глобул и Виваком. Те 
са заради неравноправни клаузи в договорите с потре-
бителите, които компаниите не са отстранили, въпре-
ки направените бележки и препоръки на комисията.
КЗП е установила наличието на една и съща не-

равноправна клауза в общите условия на срочните 
договори и на трите телекома за предоставяне на 
мобилни услуги.
Уговорката предвижда клиентите да заплатят пре-

комерно висока неустойка - всички месечни такси до 
изтичане срока на договора, в случай на прекратява-
нето му по тяхно желание, независимо по каква при-
чина. Така, например, когато потребителят пожелае 
да прекрати договора дори поради: лошо качество 
на услугите, неправилно или неточно изпълнение 
на договора от страна на доставчика, промяна на 
адреса за ползване на услугата и невъзможност от 
страна на телекома да я достави на новия адрес или 
при други, подобни на посочените дотук обективни 
обстоятелства, потребителят бива задължаван на ба-
зата на въпросната неравноправна клауза да заплати 
на оператора необосновано висока неустойка.

Така уговоре-
ната неустойка, 
включена в дого-
ворите на теле-
комите, е изцяло 
санкционна и из-
лиза извън пред-
видените по закон 
присъщите функ-
ции на неустой-

ката – обезпечителна, обезщетителна и санкционна, 
които трябва да са налице едновременно.
В конкретния случай клаузата попада в хипотезата 

на текст от Закона за защита на потребителите, който 
се отнася за предварително изготвени клаузи, върху 
чието съдържание потребителят не е имал възмож-
ност да влияе. В този смисъл клаузите, предвиждащи, 
че в случай на прекратяване на срочен договор по 
инициатива на потребителя и независимо от осно-
ванието за това, то той дължи неустойка в размер 
на всички месечни абонаментни такси, дължими до 
изтичане срока на договора, са неравноправни, тъй 
като принудително обвързват потребителя и водят до 
явно неравновесие между правата и задълженията на 
двете страни по договора.
КЗП изпрати писма до трите мобилни оператора, с 

които им представи направените бележки и им даде 
препоръки за коригиране на цитираните неравноправ-
ни клаузи в определени срокове. Телекомите не се 
съобразиха с препоръките, поради което КЗП завежда 
колективни искове срещу тях за прогласяване на въ-
просните клаузи за нищожни, завършва съобщението 
на комисията.

КАТ НАСТОЯВА ЗА ВРЪЩАНЕТО 
НА МОБИЛНИТЕ КАМЕРИ ПО ПЪТЯ

 От КАТ настояват за връщането на мобилните 
камери по пътя. Преди време фишовете от тях бяха 
обявени за незаконни и бяха отменени. От вътреш-
ното министерство са започнали изработването на 
изменения в законодателството, които да позволят 
повторното легитимиране на тези камери. Според 
промените трябва да бъде точно и ясно посочено кои 
устройства какви са – станционарни или мобилни.
Към момента нарушенията по пътя трябва да бъдат 

регистрирани от общо 24 станционарни камери. Спо-
ред вътрешното министерство те са крайно недоста-
тъчни, за да засекат всички шофьори, които карат с 
превишена скорост.
Сега КАТ разполагат с 150 мобилни камери, но те 

се използват само като радар за скорост. Те засичат 
нарушителите, но акт може да бъде издаден само на 
място. „Което отнема 40 минути. През това време са 
минали още 40 нарушители, а те могат да санкцио-
нират само един нарушител”.

 
НАП ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ИЗМАМА С 

„ВРЪЩАНЕ“ НА ДАНЪЦИ    
Нов вид измама с „връщане“ на данъци е засечена 

у нас. Множество клиенти са получили електронни 
писма с подател Националната агенция за приходите 
(НАП), в които на английски език се съобщава за 
възстановяване на данък от 977.93 или 481.22 лева. 
Това най-вероятни е опит за измама, коментират от 
приходната агенция.
Във връзка със сигнали от клиенти на приходната 

администрация за получени такива съобщения по 
електронната поща, в които се иска попълване на 
банкови данни и информация за кредитни карти, от 
НАП уточняват, че служители на агенцията никога и 
по никакъв повод не изискват банкова информация и 
данни за кредитни карти да бъде попълвана в елек-
тронни форми или изпращана по електронна поща.
Гражданите, получили писмо с подобно съдър-

жание, могат да се свържат с НАП за допълнителна 
информация на телефон 0700 18 700.
НАП е сезирала правоохранителните органи, по 

случая тече разследване. 

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2014 г.

До 25-ти септември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

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

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, ако през месец август са направени 
само частични плащания.
До 30-ти септември: 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходния месец. 

Въпрос: Трудовото правоотношение с работник 
е прекратено месец февруари 2014 г. на основание 
чл.328 ал.1 т.2 от КТ. От тогава до сега месец 
Септември, лицето е на борсата. През месец 
Септември придобива право за пенсиониране за 
възраст и стаж. Има ли право да иска от рабо-
тодателя да му изплати обезщетение по чл.222 
ал.3 от КТ, и ако да - на какво основание?
Отговор: В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че 
при прекратяване на трудовото правоотношение, 
след като работникът или служителят е придобил 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 
независимо от основанието за прекратяването, той 
има право на обезщетение от работодателя в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за срок от 
2 месеца, а ако е работил при същия работодател 
през последните 10 години от трудовия му стаж - 
на обезщетение в размер на брутното му трудово 
възнаграждение за срок от 6 месеца.
Както е видно от разпоредбата, условие за изплаща-
не на посоченото обезщетение е към момента на пре-
кратяване на трудовото правоотношение работникът 
или служителят да е придобил право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст. Ако лицето след пре-
кратяване на трудовото правоотношение придобие 
това право, то няма да отговаря на изискванията на 
ал.3 на чл.222 от КТ, поради което няма право на 
предвиденото обезщетение. 

Въпрос: Може ли декларацията ми за детски 
надбавки да бъде подадена от упълномощено от 
мен с нотариално заверено пълномощно лице /в 
случая от майка ми/?
Отговор: Съгласно чл.2, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за семейни помощи за деца 
(ППЗСПД), семейни помощи при бременност, 
раждане и отглеждане на деца се отпускат от ди-



КАК ДА ПРИКРИЕМ КЛИМАТИКА И ДА 
ГО НАПРАВИМ ЧАСТ ОТ ИНТЕРИОРА?
В началото на този век, беше прието да се правят 

електроуреди с атрактивен дизайн и с поставянето 
им в нашите домове, те да изпъкват, да показват сво-
ето изящество и интересен дизайн. Днес обаче неща-
та са малко по-различни, въпреки че има една група 
хора, които продължават да правят същото, дали от 
лош вкус или от желание да покажат скъпите си и 
маркови електроуреди, но днес няма да говорим за 
тях. Ще поговорим за 
хората, които харесват 
стилните и изпипани 
неща, за хората, които 
обичат практичните и 
естетически красиви 
интериори с вградени 
електроуреди.
Днес е лесно да 

скрием абсорбатора, миялната машина и готварската 
печка, но какво ще кажете за климатика ? Там неща-
та са по-различни и несъмнено трябва да се помисли 
добре и да се подходи с повишено внимание, когато 
става въпрос за прикриване на климатика в интери-
ора. Нека разгледаме най-практичните и оригинални 
опции, които може да използвате във вашия дом.
Вграждане в стените
Това може би е един от най-добрите методи за 

вграждането на климатичната инсталация в инте-
риорния дизайн. Методът е широко разпространен, 
най-често за целта се използва гипсокартон. Най-го-
лямата привилегия на този метод е възможността да 
се използва едно климатично тяло с няколко извода, 
насочени към различни области на помещението. 
Така се постига равномерна температура в различни-
те зони в стаята.
Съвет: За добрата организация и безпроблемното 

почистване на инсталацията, трябва да се осигури 
лесен достъп, както до самото климатично тяло, така 
и до тръбите, водещи към изходите.
Вграждане в мебел
Когато организираме интериора на едно малко 

помещение, където всеки квадратен метър е от зна-
чение, въпроса за скриването на климатичното тяло 
изниква мигновено. В такъв случай, удобен и ефика-
сен метод за неговото скриване е вграждането му във 
мебел, като гардероб, голям шкаф или друга висока 
мебел.
Вграждане в ниши
Когато имаме ниша в стената, можем да я използ-

ваме за поставянето на климатичното тяло. Дори и 
да нямаме такава, тя може да бъде създадена, но за 
това трябва да се помисли още при основния ремонт 
на жилището. Това решение не скрива климатика на-
пълно, но го прикрива и го кара да изглежда на място.
Над рафтове и шкафове
Почти във всяка стая имаме висока мебел, но не 

толкова, че да докосне тавана. Точно това разстоя-
ние, между мебела и тавана, можем да използваме за 
поставяне на климатика. Този метод е много рацио-
нален, тъй като ви позволява да използвате разумно 
пространството и едновременно с това да прикриете 
нещо, което иначе би се набивало на очи.
Вграждане в модулни или висящи мебели
Пълното или частично скриване на климатика 

във специално предвидена мебел е нещо страхотно. 
Такава мебел може да е шкафа в кухнята, секцията 
или стенните рафтове в хола и още много други. Тук 
трябва да се помисли хубаво, тъй като идеите са мно-
го, просто трябва да се досетим за тях. 
Цветни климатици
Ще завършим с един вариант за скриването на кли-

матика в случай, че в стаята ви няма високи мебели 
или други варианти за прикритие и той е чрез визуал-
но сливане. Ако максимално доближите цвета на въ-
трешното климатично тяло и този на стената, върху 
която е монтирано то – разликата между двете ще е 
минимална (или никаква), следователно и тялото ще 
привлича по-малко внимание.

ДА ОВЛАДЕЕМ НЕРВИТЕ
С НАРОДНА МЕДИЦИНА

100 г плодове от глог се заливат с чаена чаша гореща 
вода и се варят на слаб огън около 10 минути. Покрийте 
с капак и оставете за 2 часа. Пийте по 100 мл три пъти 
на ден.
Смесете по 10 г плодове от калина, листа мента и гра-

дински чай, добавете по 5 г жълт кантарион и маточина. 
Сместа се залива с чаена чаша вряла вода и се оставя за 1 
час в термос. Приема се по 100 мл два пъти на ден.
Вземете по 2 суп. лъж. валериан, дяволска уста и бял 

равнец и ги залейте с литър гореща вода. Варете 10-ина 
минути на слаб огън, след което отстранете от печката и 

покрийте. След 1 час 
излейте отварата през 
цедка във вана с топла 
вода. Легнете във ва-
ната и се отпуснете за 
30-40 минути.

1 ч.л. цвят от лайка 
се залива с 1 ч.ч. го-
реща вода. Изчакайте 
малко, прецедете и из-
пийте на малки глът-
ки преди лягане.

Доказано е, че благотворно въздействие на нервите 
оказва пчелният мед: хапвайте по 3-5 пъти на ден по 1 
ч.л. мед заедно с чаша топла вода.
Добро въздействие върху нервната система имат про-

дуктите, богати на витамин В, лецитин, полиненаситени 
мастни киселини. Такива са рибата, медът, яйца, черен 
дроб, бобови, соя, гъби, млечни продукти. Редовната им 
консумация само за седмица ще намали вашата раздра-
знителност.

500 г борови шишарки и иглички залейте с 4 литра 
студена вода. Варете на слаб огън около 2 часа и оставе-
те да престои още 12 часа. Когато настойката е готова, я 
излейте във вана с топла вода. Хвойновата вана е добре 
да се прави 3-5 пъти седмично преди сън.

ГРИЖИ ЗА ЗДРАВЕТО ПРЕЗ ЕСЕНТА 
Есента е времето, когато организмът ни се прена-

стройва за зимните месеци. Макар че след лятната 
отпуска се чувстваме здрави и отпочинали, не трябва 
да забравяме, че предстои влажно и студено време и 
организмът ни да няма достатъчно сили да се пребо-
ри с простудите и депресията, която като правило ни 
обхваща между сезоните. А това означава, че органи-
змът има нужда от помощ.
Внимавайте с авитаминозата
През лятото витамините около нас са в изобилие и 

ние напълваме организма си с полезни вещества. Не 
трябва да забравяме обаче, че витамините (освен ви-
тамин Д) не се натрупват, а това означава че трябва 
постоянно да се “подхранваме” с тях. Освен това през 
есента и зимата, когато количеството на плодовете 
и зеленчуците намалява, нуждите ни от витамини са 
още по-големи.
Има решение на 

проблема. Между 
сезоните на по-
мощ ни идват био-
логично активните 
добавки (БАД). Те 
са полезни, лесни 
за употреба, но 
все пак, преди да 
започнете да ги 
вземате, трябва да 
се консултирате с 
лекар, който ще ви помогне да изберете най-подходя-
щите за вас витамини.
Ако не сте любители на БАД можете просто да 

обърнете внимание на менюто си. Храната ви тряб-
ва да е богата на плодове и зеленчуци, зелени храни, 
млечно-кисели храни и риба. Тлъстите и пушени меса, 
както и сладкото и тестеното, към които все повече се 
стремим със захлаждането, трябва да ограничим.
Обостряне на хроничните заболявания
През есента се обострят хроничните заболявания. 

Най-често това са болестите на сърдечно-съдовата и 
отделителната системи, стомашно-чревния тракт, ди-
хателната система, съдови заболявания. Причината 
е в преустройството на организма към новия сезон и 
като резултат отслабване на имунитета. Именно на 
имунитета трябва да отделим специално внимание - 
коригирайки храненето си не трябва да забравяме за 
разходките на чист въздух и закаляването.
Стрес на работното място
През лятото работим “лежерно” и това е напълно 

нормално. С настъпването на есента и краяна отпус-
карския сезон деловата ни активност започва да на-
бира сили - нови проекти, увеличаване на натоварва-
нето, смяна на работното място - всичко това оказва 
положително влияние върху кариерата и доходите, 
но не винаги се отразява добре на самочувствието. От 
тук идва и стресът, а всеки знае, че той може да има 
пагубно въздействие върху организма.
За да не се натрупват негативни преживявания и 

усещане за преумора, трябва да се спазват две условия 
- да се стараем редовно да се зареждаме с нови поло-
жителни преживявания и да можем да разпускаме. Ва-
риантите са много - срещайте се с приятели, ходете на 
фитнес и масаж, отделете време за любимото си хоби. 
Има и друг,по-лесен начин. Когато се почувствате на 
ръба на силите си, просто си вземете почивка отвсич-
ко, вземете книжка и се потъркаляйте в леглото, без да 
бързате за никъде, погледайте телевизия, излезте на 
разходка или просто се наспете.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева, Красимир Странджев и Емине Дренкова

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

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

Жен - Шен
Panax Ginseng

Името на растението иде от „жен“ - човек и „шен“ - 
корен, заради това, че формата на корена наподобява 
човешко тяло. Това обстоятелство подобно на корена от 
мандрагора станало причина растението да бъде обгра-
дено с тайственост и популярност.
Това многогодишно растение, 

което расте в Източна Азия, 
Сибир и Северна Америка се 
използва в храненето и лечението 
повече от 5  000 години. Повечето 
видове жен-шен - китайски, аме-
рикански, сибирски, се намират 
в дрогериите, но всички те са от семейство Araliaceae.
Жен-шенът широко се използва в целия свят като 

хранителна добавка. Според общите изследвания сти-
мулира психическите и физическите сили. Въздейства 
като адаптоген. Подтиква тялото да предпочита мастни 
киселини вместо гликоген в процесите на енергодобив.
Заради способността си да снижава нивата на хормо-

на кортизол (подтискащ инсулина хормон) в кръвния 
поток, женшенът е опасен за хора с хипогликимия!
Жен-шенът стимулира усвояването на въглехидрати-

те и липидите, повишава синтезът на АТФ. Подпомага 
повишаването на физическата и умствена работоспо-
собност, намалява умората, подобрява кръвоснабдява-
нето на мозъка и обезпечава структурите му с кислород.
Ефективен е при астенични състояния и след прека-

рани инфекциозни заболявания. Повишава устойчи-
востта на организма към неблагоприятни въздействия 
на околната среда, физическа и умствена претовареност 
и стрес. Влияе благоприятно върху сърдечната дейност. 
Увеличава амплитудата и намалява честотата на сър-
дечните съкращения.
Притежава имуномодулиращо действие при вирусни 

хепатити и др. инфекциозни заболявания; хипоглике-
мично - при захарен диабет; хипохолестеролемично 
в профилактиката и лечението на атеросклерозата. 
Подобрява кръвната картина при анемии.
Стимулира сексуалната активност и повишава по-

тентността.
Като продукт
Жен-шен – корен
Може да се използва при: изтощение, психична и 

мускулна слабост, анемия, при полова слабост, атерос-
клероза, бърза уморяемост, обща отпадналост, силен 
имуностимулатор.
Начин на употреба: 1/2 чаена лъжичка ситно стрити 

корени се заливат с 250 или 500 грама вряща вода. 
Прецежда се и се употребява за 1 ден

КЕКС С КОНФИТЮР ОТ БОРОВИНКИ
Продукти:
- 600 г брашно
- 50 мл. олио
- 3 яйца
- 400 г пълномаслено кисело мляко
- 250 г захар
- 1 к.ч. конфитюр от боровинки
- 1 ч.л. бакпулвер
- 2 с.л. настъргани лимонови кори
- 2 с.л. настъргани портокалови кори
Приготвяне:
Яйцата (3 бр) се разбиват в дълбока купа заедно със 

захарта (250 г), докато сместа побелее. След това към 
нея се добавят олиото (50 мл.) и киселото мляко (400 г) 
и отново се разбива. Накрая се добавят предварително 
смесените и пресяти брашно (600 г) и бакпулвер (1 ч.л.), 
и сместа се разбърква до получаването на гладко кексово 
тесто. Към него се добавят настърганите лимонови (2 
с.л.) и портокалови кори (2 с.л.).
В намаслена и поръсена с брашно форма за кекс 

се изсипва половината от сместа. Отгоре се полива с 
конфитюр от боровинки (1 к.ч.) и отново се полива с 
останалата част от кексовото тесто.
Десертът се пече в предварително загрята до 200 гра-

дуса фурна за около 45 минути.

В класа на Иванчо дошъл инспектор. Госпожата 
влиза заедно с него в класната стая и с широка 
усмивка пита:

- Ученици, знаете ли кой е дошъл днес на по-
сещение?
Иванчо се обажда:
- Някакво говедо от министерството.
Госпожата:
- Иванчо, как не те е срам? Откъде си ги научил 

тези думи? Марш при директора!
- Ами вчера като минавах покрай кабинета на 

директора го чух да ви казва: „И утре да внимавате 
как ще се държите като дойде на посещение онова 
говедо от министерството.


