
20 Септември 2014г. БНТ. В ранния 
следобед започва фолклорното предава-
не „Иде нашенската музика”. В анонса 
на програмата чувам от водещия, че за 
пръв път в предаването ще участва мла-
дият талант от ЮЗУ – Милко Бошнаков. 
„Да има съвпадение на имена? Не може 
да бъде. Сигурно е нашето момче от Са-
товча”. С нетърпение очаквах да свър-
ши представянето на духовия оркестър 
от Монтана включен в програмата на 
предаването.

- А сега – започва водещия – за пръв 
път на сцената на „Иде нашенската му-
зика” ще пее Милко Бошнаков. (цити-
рам по памет)

„Да! Той е  ! камерата го дава в близък 
план. Милко с лъчезарната усмивка, с 
прям, но малко закачлив поглед започ-
на да пее. Чудесен топъл тенор. Думи-
те на песента ги извлича някак благо, 
като във тоналността  дава предимство 
на текста. Аз като сатовчанец очаквах 
да се представи най-напред с песента 
както я наричаме в Сатовча „Агоцаньо-
вата”. Както е по сценарии след края на 
първото изпълнение ще има кратък ди-
алог между певеца и водещия. ”

- От къде си? Това винаги е традици-
онния въпрос на водещия.

- От Сатовча – отговори Милко.
Каза го така леко и убедително сякаш 

всички знаят нашето село и къде се на-
мира то. Това се казва обич към родния 
край. След това спомена Западните Ро-
допи  за да конкретизира фолклорната 
област.

- А сега младият талант ще изпълни 
„Зелверината”. – обяви водещия.
Песента на Сатовча. Песента за пра-

вото на избор 
на девойката и 
да имаш пра-
вото и свобо-
дата за това. 
Следях внима-
телно текста. 
Отлично. Този 
път отидоха в 
„Трапи” да ко-
паят компири, 
а не както пее 
една друга пе-
вица картофи. 
Песента Мил-
ко я изпълни със сатовченски стерео-
тип, дори придаваше малко архаичност 
на мелодията.
Силно ме впечатли преподавателят на 

Милко по музика. Незапомних името 
му. Но запомних какво каза, за неговото 
откритие Милко Бошнаков 

- Има много певци. Но са малко онези 
като Милко, които пеят и носят тради-
циите на родния край. За това смятам 
Милко за мое откритие.
В нашето малко объркано време един 

такъв лъч на радост и гордост, че едно 
момче от Сатовча, ще носи чрез песни-
те си историята и традициите на родния 
край ни дава правото да бъдем оптими-
сти. Защото фолклора е в основата на 
нашета идентичност. На Милко да му 
пожелаем много здраве за да изпълни 
мисията си. А той това ще го направи 
с много талант, професионализъм и от-
говорност.
Чрез Кирил Караколев, от всички 

нас сатовчанци – Милко, ние вярва-
ме в теб.

29 септември - 5 октомври 2014 г., година (X), 39 /467/

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

От началото на месец октомври 2014г. Община Сатовча продължава реализира-
нето на проект за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”, 
финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална 
закрила”. Топлият обяд, който включва супа, основно ястие и хляб, ще се предлага 
в делнични дни за периода 01.10.2014г. – 31.12.2014 г. Безплатната храна ще се 
приготвя в Домашните социални патронажи и кухните на детските градини на те-
риторията на Общината.  
Потребители на социалната ус-

луга могат да бъдат: Лица и се-
мейства на месечно подпомагане 
по реда и условията на чл. 9 от 
Правилника за прилагане на ЗСП; 
Лица с доказана липса на доходи и 
близки, които да се грижат за тях; 
Самотно живеещи лица и семей-
ства, получаващи минимални пен-
сии /пенсии за осигурителен стаж 
и възраст; пенсии за инвалидност; 
наследствени пенсии; пенсии, 
несвързани с трудова дейност; • 
Скитащи и бездомни деца и лица. 
Желаещите да ползват услугата „Обществена трапезария” подават заявление-

декларация по образец до кмета на Община Сатовча чрез кметовете по населени 
места.
Приемът на документи ще се извърши в периода 29.09.2014 г, а окончателният 

подбор на кандидат – потребителите ще бъде направен от Комисия, съвместно с 
Дирекция „Социално подпомагане” Сатовча. Списък с одобрените лица ще бъде 
поставен на информационните табла в Общинска администрация – Сатовча и в 
кметствата по населени места.

ИЗБОРИ 2014
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛЯ 

Продължение от бр. 466
1. Кои избиратели се допускат да гласуват в изборния ден? 
За гласуване се допускат избирателите, които: 
I. са били включени в избирателните списъци до изборния ден или в деня на изборите са 

дописани в съответните избирателни списъци от председателя на секционната избирателна 
комисия по постоянен адрес, при условие че: 

• имат право да гласуват;
• не фигурират в списъка на заличените лица (ако фигурират в списъка на заличените лица, 

то те трябва да представят - удостоверение по чл. 40 от Изборния кодек, че основанието за 
вписването им в списъка е отпаднало или не е налице);

• ако в изборния ден се явят в избирателната секция по постоянен адрес, независимо от фа-
кта, че имат издадено удостоверение за гласуване на друго място или са вписани в списъците 
на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната;

II. представят пред СИК валиден документ за самоличност: 
• българските граждани е необходимо да представят валидна лична карта или личен (зелен) 

паспорт (за гражданите, родени до 31.12.1931г.), ако не им е издадена лична карта;
• избирателите, гласуващи извън страната, е необходимо да представят паспорт, лична или 

военна карта; в случай че документите за самоличност са с изтекъл срок, трябва да се предста-
ви удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на Републи-
ка България, че е подадено заявление за издаването на нови.

2. Може ли да се гласува в избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес 
на избирателя? 
В секция, различна от секцията постоянния адрес в страната, може да се гласува при след-

ните условия: 
1. с удостоверение за гласуване на друго място - това са кандидатите за народни представи-

тели, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите;
2. при подадено заявление за гласуване по настоящ адрес (по електронен път или писмено 

- Приложение № 14-НС от изборните книжа) до общинската администрация по настоящия му 
адрес;

3. ученици или студенти, редовно обучение (вж. въпрос 15);
4. лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден (вж. въпрос 16).
Подаването на заявление за гласуване на друго място и издаването на удостоверение за 

гласуване на друго място трябва да бъде до 20 септември 2014 г. 
След вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се 

издава удостоверение за гласуване на друго място. 
3. Може ли ученици и студенти, навършили 18 години, да гласуват в населеното място, в 

което учат, ако то е различно от постоянния им адрес. 
Ученици и студенти - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор 

в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им 
адрес, след като представят : 

• документ за самоличност;
• надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответна-

та учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
• декларация от ученика или студента по образец (Приложение № 74-НС от изборните книжа).
4. Могат ли членовете на секционните избирателни комисии и ангажираните с охраната й 

лица да гласуват в секцията, в която са заети с произвеждането на изборите за народни пред-
ставители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. в изборния ден? 
Лицата, заети в произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание 

на 5 октомври 2014 г. като членове на секционна избирателна комисия или охрана на същата, 
могат да гласуват в съответната секция, като попълнят декларация по образец (Приложение № 
74-НС от изборните книжа). 

5. Какви са вашите права в изборния ден? 
Гласуването се извършва в секцията по постоянния адрес на избирателя 
• Ако не сте вписан в избирателния списък за гласуване, но имате право да гласувате, можете 

да поискате да бъдете вписан в допълнителната страница на списъка;
• Да оспорвате отказа на СИК да Ви допише в избирателния списък в изборния ден, ако имате 

право да гласувате. Отказът на СИК е писмен. Длъжни са да ви го връчат и можете да го оспор-
вате пред РИК, която се произнася по жалбата незабавно;

• Ако в изборния ден установите, че сте вписан в списъка на заличените лица, имате право 
да гласувате: 

> ако представите удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за 
вписването Ви в списъка;

> ако се явите в избирателната секция по постоянен адрес, когато е издадено удостоверение 
за гласуване на друго място или сте вписан в списъците на лицата заявили, че ще гласуват 
извън страната;

• да искате от член на СИК точното вписване на данните от документа Ви за самоличност в 
избирателния списък.
В случай че сгрешите бюлетината, следва да проследите дали сгрешената бюлетина се уни-

щожава, без да се разгъва, с надпис „СГРЕШЕНА“; сгрешената бюлетина се подпечатва с печа-
та на СИК и се подписва от председателя, секретаря и друг член на СИК. Сгрешените бюлетини 
се описват в протокол на комисията. 

6. Кога се допуска гласуване с придружител на избиратели с трайни увреждания в изборите 
за народни представители на 5 октомври 2014 г.? 
Гласуването с посочен от избирателя придружител се допуска, когато избирателят е с ув-

редено зрение или със затруднение в придвижването, което не му позволява да извърши сам 
необходимите действия при гласуването. 
Допускането на избирател да гласува с придружител е по пре-

ценка на председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да 
представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва 
да удостовери самоличността си с лична карта. 
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. 
Не може да бъде придружител: 
• член на СИК; 
• представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
• застъпник;
• наблюдател;
• лице, което е било вече придружител на двама други из-

биратели             

ОБЩИНАТА ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТА 
„ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” 

20 С 2014 БНТ В б20 С 2014 БНТ В б

ЧЕСТИТ  КУРБАН  БАЙРАМ 
Най-прекрасни са онези дни, които ни сближават, 

изпълват домовете ни с радост и мир. 
Дни, които за пореден път ни приканват да бъдем добри, справедливи и мило-

сърдни. Да бъдем благодарни за всичко, с което посрещаме изгрева. 
Да не забравяме, че най-човешкото в нас е прошката: тази, която даваме,

и тази, която искаме да получим. 
Нека този Курбан Байрам зарадва всички празнуващи. 

Нека донесе чистота в душата, радост в очите и благодат в семейството. 
              д-р Арбен Мименов  
         Кмет на община Сатовча



ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „АЗ И МОЯТ 
ГРАД“- КОМИКСИ, СЪЗДАДЕНИ ОТ ДЕЦА 

Краен срок: 7 октомври 2014 г.
Художествена галерия „Димитър Добрович” – 

Сливен организира първи национален конкурс 
за комикси, създадени от деца. В конкурса могат 
да участват деца и ученици от цялата страна, 
разпределени в пет възрастови групи:

- Деца до 7 годишна възраст;
- Ученици от 1 до 4 клас;
- Ученици 5-6 клас;
- Ученици 7-8 клас;
- Ученици от 9-12 клас, вкл. и от художествени 

гимназии в страната.
Участниците трябва да представят максимум четири страници (формат A3), техниката 

е свободна, а сюжетът на комиксите може да разглежда теми от миналото, настоящето 
и бъдещето на любимия град и неговите жители.
Историята трябва да е драматургично завършена в рамките на изпратените страници.

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - 
РАДВАЙТЕ СЕ НА ТЪМНИНАТА   

През една тъмна нощ един пиян човек 
се връщал у дома си. В тъмнината той не 
виждал, къде върви, вследствие на което 
бил спокоен. Дето краката му го водели, 
там стъпвал. По едно време трябвало 
да мине през една греда. Без да я забе-
лежи, той минал по нея благополучно. 
Сутринта, като минавал по същия път 
той дошъл до гредата, но се ужасил. 
Тя била поставена над една грамадна 
пропаст. Като си помислил само, как е 
минал през нея, той изтръпнал от страх. 
В един момент косата му побеляла от 
ужаса, който изживял.
От всичко казано досега, запомнете следните четири неща: в духа ви да владее 

любовта, в душата ви – истината, в ума ви – светлината, а в сърцето ви – тъмнината. 
Светлината подразбира знание и мъдрост, а тъмнината – почивка. Представете си, че 
гонят някого за някаква погрешка или престъпление. Кой ще го спаси: нощта или деня, 
тъмнината или светлината? –Тъмнината, т. е. нощта спасява онзи, когото преследват, 
а светлината и денят го предават. Вечер човек почива, а денем работи. Ако човек има 
светлина, да вижда всичко, косата му би побеляла от страх.

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

30 Септември 2014г., Вторник, Международен ден 
на преводача 
Отбелязва се от 1991 г. по решение на Съвета на Меж-

дународната федерация на преводачите (ФИТ).
Светецът-покровител на тази професия е св. Йероним. 

Евсевий Йероним Софроний е преводачът на Библията 
от гръцки и еврейски на латински език между 383 г. и 
406 г. , известна под името Vulgata. Неговият превод е 
направен по поръка на папа Дамас и ревизира стария латински превод на Биб-
лията, наречен Vetus Latina. Свети Йероним (на латински Hieronymus) е баща и 
доктор на Католическата църква. 

1 Октомври 2014г., Сряда, 
• Международен ден на вегетарианството 
Учреден през 1977 г. с решение на световния конгрес на вегетарианците във 

Великобритания по инициатива на Северноамериканската организация на ве-
гетарианците
На 1 октомври всяка година се празнува Световния ден на вегетарианството. 

Празникът е основан от North American Vegetarian Society през 1977г. 
Когато днес кажем “вегетарианец”, повечето хора разбират, че става въпрос 

за човек, който не яде месо. Вегетарианците не консумират също продукти от 
животински вътрешности като мас, кожа, бульони от месо и т. н., за опростяване 
се говори само за месо. 

• Световен ден на музиката
Празникът се провежда за първи път през 1974 г. по решение на Междуна-

родния съвет по музика към ЮНЕСКО във Франция и днес се отбелязва в над 
120 страни. Музиката е универсален език за малки и големи, а тъкмо децата са 
най-истинските меломани. Последни проучвания във Великобритания и Фин-
ландия показват, че децата възприемат с по-голяма лекота музиката, отколкото 
човешката реч. Учените открили, че колкото повече малчуганите слушат музика, 
толкова по-често се усмихват. Много педиатри вярват, че музиката притъпява 
болката при децата и препоръчват да пуснем на детето любимата му песен, 
когато е неразположено. 

• Международен ден на възрастните хора
1-и октомври е обявен за Международен ден на възрастните хора. На този ден 

всички ние отдаваме почитта си към хората от третата възраст и техния принос 
към обществото.

2 Октомври 2014г., Четвъртък, Световен ден на селскостопанските 
животни

3 Октомври 2014г., Петък, Европейски ден на птиците
Денят се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните 

птици.
София е една от европейските столици с най-голямо биоразнообразие. В нашата 

столица се срещат 280 вида птици от общо 420, които живеят в България. По 
време на миграция могат да бъдат забелязани дори някои изключително инте-
ресни и нетипични за големия град видове като черен щъркел, пчелояд, малък 

креслив орел и др.
4 Октомври 2014г., Събота, 
• Ден на информационното общество
Професионален празник на специалистите по компю-

търна техника, информационни технологии и автоматика 
Отбелязва се в деня на рождението на Джон Атанасов - 4 
октомври 1903).  Обявен е с Решение 633/27 септември 2007 
г. на Министерския съвет. В много страни по света Денят на 
информационното общество се отбелязва на 256-тия ден от 

годината като Ден на програмиста. Числото 256 е избрано, защото това е броят 
дни от началото на годината, който може да се кодира с помощта на един байт 
(8 бита). Чества се в много страни през високосните години на 12 септември, 
през невисокосните - на 13 септември.

• Ден на свети Франциск от Асизи и Световен ден на животните
Световният ден за защита на животните се чества на католическия празник Ден 

на свети Франциск, покровител на животните. Решение за отбелязването му е 
взето през 1931 г. на международния конгрес на привържениците на Движението 
за защита на природата във Флоренция, Италия.

5 Октомври 2014г., Неделя,  Международен ден 
на учителя 
По инициатива на ЮНЕСКО от 1994 г. Междуна-

родният ден на учителя се чества на 5 октомври, като 
датата е приета от над 100 страни. Идеята за това 
идва от състоялата се през 1966 г. в Париж Специална 
междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат на която е 
подписан документът „Препоръки, касаещи статуса на учителя“, предаде КРОСС.
По повод годишнина от приемането на препоръките, ЮНЕСКО предприема 

инициативата да наложи 5-ти октомври като международен ден на учителя и това 
става факт имено през 1994 г., когато Световният ден на учителя се отбелязва 
за първи път.

Н О В И Н И
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 26.09.2014 г.
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ЦЕНИТЕ НА МАСОВИТЕ ЛЕКАРСТВА 
СКАЧАТ С ДО 30% ПРЕДИ ЗИМАТА
Продаваните свободно, т.е. без рецепта, масови ле-

карства са поскъпнали. Повишаването на цената при 
някои от медикаментите е над 1 лев точно преди зим-
ния сезон като всички видове хапчета против прос-
туда ,  грип  и 
главоболие. 
Новият фер-

векс вече стру-
ва  7,20 лева 
за  опаковка 
вместо досе-
гашните 5,40 
лв. Упсаринът 
скача от 5,30 
на 6,40 лв., а 
разтворимият 
аспирин „Байер“ - от 9,80 на 11,10 лв. Аспирин 
протект също поскъпва и цената му на дребно става 
точно 5 лева. Само преди дни опаковката можеше да 
се намери за 4 лева. 
Новата цена на болкоуспокояващия медикамент 

но-шпа става 5,10 лв. вместо 4,20 лв, а нурофенът 
поскъпва с 30 стотинки до 7,70 лв. Блистер от попу-
лярното хапче за болки в ставите диклак 75 мг скача 
от 1,20 на 1,90 лв.
Увеличението се дължи на факта, че цените на ле-

карствата с рецепта падат и фирмите производители 
се опитват да компенсират нивата на печалбите си, 
обясниха фармацевти. Хапчетата на свободна продаж-
ба не подлежат на регулация от страна на държавата 
и цените им се определят от пазара.
За медикаментите с лекарско предписание компа-

ниите са принудени да предлагат отстъпки на касата 
или на търговците на едро и дребно. „Освен това, 
когато патентът на един продукт изтече, цената му 
автоматично пада, защото много фирми започват да 
го произвеждат“. Така някои медикаменти ще поев-
тинеят двойно и тройно. 

ЕЛЕКТРОННИЯТ ПЕНСИОНЕН 
КАРТОН ЩЕ СЕ ВЪВЕДЕ ОТ 

КРАЯ НА ОКТОМВРИ
 От края на октомври пощите се очаква да започнат 

да прилагат така наречения единен картон. Тази сис-
тема дава възможност на пенсионерите да си вземат 
пенсиите от коя да е точка на страната независимо 
къде живеят
В момента се тества софтуерът, чрез който ще се 

създаде така нареченият електронен картон. 
Той обяснява проточването на процеса по въвеж-

дането на тази система с нуждата да се подсигури 
системата от грешки.

Общо 139 
с т а н ц и и 
имат лиценз 
да приемат 
т о т о  фи -
шове  и  да 
и з п л ащ а т 
печалби, но 
реално това 
се  случва 
само в 84 от 
тях.
Към края 

на август „Български пощи“ е на минимална печалба 
от 250 хил. лв. Този финансов резултат идва, след 
като от последните месеци на миналата година дру-
жеството започна редовно да получава от държавата 
компенсация за предоставянето на универсалната 
пощенска услуга.
Размерът на тази компенсация за 2012 г., която 

сега се изплаща, е 14 млн. лв. За 2013 г. дружеството 
е заявило компенсация от 20 млн. лв. в Комисията за 
регулиране на съобщенията. Не е известно дали този 
размер ще бъде одобрен.

 
ЗАПОЧВАТ МАСОВИ ПРОВЕРКИ ЗА

КОЛАНИ И ДЕТСКИ СТОЛЧЕТА В КОЛИТЕ    
Родителите масово застрашават живота на собст-

вените си деца на пътя. Над 70% от фаталните ин-
циденти стават, докато детето е вътре в автомобила, 
показват данните на КАТ.
Пътните полицаи затягат контрола и започват ма-

сови проверки за столчета и колани в колите.
Въпреки че клипове с деца зад волана все повече 

заливат социалните мрежи, сигнали почти липсват. 
Правилното място за децата под 12 години е спе-

циално столче на задната седалка. 
Масово  оба -

че тези правила 
не се спазват и 
равносметката го 
показва - само 
от началото на 
годината 22 деца 
намират смъртта 
си на пътя и така 
една класна стая 
остава празна.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2014 г.

До 10-ти октомври: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти октомври: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

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

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец септември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
септември 2014 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за септем-
ври 2014 г.

Въпрос: Можем ли да съкратим работник в 
болнични и да му изплатим обезщетение за не-
спазено предизвествие?
Отговор: В чл. 333, ал.1, т.4 от КТ е предвидено, че 
в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 
330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само 
с предварително разрешение на инспекцията по 
труда за всеки отделен случай работник или служи-
тел, който е започнал ползването на разрешения му 
отпуск. С оглед на гореизложеното, работодателят 
не може да прекрати трудовото правоотношение 
на посочените по-горе основания на работник 
или служител, който ползва отпуск за временна 
неработоспособност, освен ако не е получил пред-
варително разрешение от инспекцията по труда.

Въпрос: При самоосигуряване възможно ли е да 
се взима майчинство след това? Какъв е мини-
малният размер за самоосигуряване?
Отговор: Правото на обезщетение за бременност и 
раждане е уредено в чл. 48а от Кодекса за социално 
осигуряване /КСО/, съгласно който осигурените 
лица за общо заболяване и майчинство имат право 
на парично обезщетение за бременност и раждане 
вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца 
осигурителен стаж като осигурени за този риск. 
Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 1 КСО, 
лицата, регистрирани като упражняващи свободна 
професия и/или занаятчийска дейност са задължи-
телно осигурени само за инвалидност поради общо 
заболяване старост и смърт. Разпоредбата на чл. 4, 
ал. 4 КСО дава възможност на тези лица по свой из-
бор да могат да се осигуряват и за общо заболяване 
и майчинство. Това означава, че едно от условията 
да получавате парично обезщетение за бременност 
и раждане или за временна неработоспособност 
поради общо заболяване, е да сте избрала да се 
осигурявате за общо заболяване и майчинство, а не 
само за инвалидност поради общо заболяване, ста-
рост и смърт. Тъй като паричните обезщетение за 
бременност и раждане и за гледане на дете до 2-год. 
възраст се изплащат от Националния осигурителен 
институт, за повече подробности може да се обър-
нете към съответното териториално поделение на 
НОИ или на адрес София - 1303, бул. „Александър 
Стамболийски“ № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.
bg. По отношение на осигурителните вноски се 
обърнете към Националната агенция за приходите. 

Въпрос: В момента получавам обезщетение за 
безработица,ако започна работа преди да ми 
изтече срока и ако след време пак остана без 
работа имам ли право на останалата част и 
как се определя новото обезщетение?
Отговор: Съгласно чл. 54 д, ал. 5 от Кодекса за 
социално осигуряване, ако по време на получа-
ване на паричното обезщетение за безработица 
лицето започне да упражнява дейност - основание 
за задължително осигуряване, която бъде преус-
тановена след по-малко от 9 месеца, изплащането 
на паричното обезщетение се възстановява за ос-
таващия към датата на прекратяването период, ако 
регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е 
направена в срок 7 работни дни от прекратяване на 
трудовата дейност. Ако регистрацията е направена 
след този срок по неуважителни причини, изпла-
щането на паричното обезщетение се възстановява 
от датата на новата регистрация за оставащия към 
датата на прекратяването период, намален със 
закъснението.

Въпрос: Дъщеря ми е омъжена за чужденец от 
страна в ЕС,живеят там от 10 год.имат дете 
на 10 год. Имат желание да дойдат да живеят 
в България. Какви стъпки трябва да предприе-
мат. Признават ли се здравните им осигуровки, 
трудовия и осигурителен стаж?
Отговор: В случай, че и тримата са граждани на 
ЕС, не съществуват никакви пречки или ограни-
чения пред тяхното заселване в България. Техните 
здравни осигуровки и трудов стаж би следвало 
също да бъдат признати от българските власти 
при представяне на съответните удостсоверяващи 
документи. За съжаление, въпросът със стажа не 
попада в компетенциите на настоящата рубрика и 
за отговор по компетентност по него моля да се 
обърнете към рубриката „Европейско и междуна-
родно социално право“.

 ОСИГОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2014 г.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. 
до 10 октомври 
> Подаване на декларация образец № 3 с данните за 

месец Септември 2014 г. за лицата, които са здрав-
но осигурени за сметка на републиканския бюджет, 
с изключение на данните, подавани от Националния 
осигурителен институт.
до 25 октомври (първият работен ден след 25 Ок-

томври 2014 г. е 27 Октомври 2014 г.)
> Подаване на декларации образец № 1 от работо-

дателите, осигурителите и техните клонове и поделе-
ния, с данните за месец Септември 2014 г.

> Подаване на декларации образец № 1 от работо-
дателите, осигурителите и техните клонове и поделе-
ния, с данните за месец Септември 2014 г. при пола-
гащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което 
не е предоставена подходяща работа.

> Подаване на декларации образец № 1 от работо-
дателите, осигурителите и техните клонове и поделе-
ния, с данните за месец Септември 2014 г. за лицата, 
на които за осигурителен стаж се зачита времето по 
чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигу-
ряване.

> Подаване на декларации образец № 1 от работо-
дателите, осигурителите и техните клонове и поде-
ления, за начислени или изплатени допълнителни 
доходи от трудова дейност за месец Август 2014 г., 
които са  начислени или изплатени след 25 Септември 
2014г.

> Подаване на декларации образец № 1 от работо-
дателите, осигурителите и техните клонове и поделе-
ния, за начислени или изплатени допълнителни дохо-
ди от трудова дейност за месец преди Август 2014 г., 
които са начислени или изплатени през месец Сеп-
тември 2014 г.

> Подаване на декларация образец № 1 от самооси-
гуряващите се лица с данните за месец Септември 
2014 г.

> Подаване на декларация образец № 1 с код за вид 
осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които 
са пожелали да подадат еднократно декларацията, в 
случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за 
инвалидност поради общо заболяване, за старост и 
смърт, когато  осигуряването е възникнало след 1 Ав-
густ 2014 г. и месец Септември 2014 г. е първия пълен 
календарен месец в осигуряване.

> Подаване на декларация образец № 1 от самооси-
гуряващите се лица, с данните за месец Септември 
2014 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражня-
ваната трудова дейност и по желание се осигурява 
за инвалидност поради общо заболяване, старост и 
смърт и за общо заболяване и майчинство.

> Подаване на декларации образец № 1 от осигури-
телите, клоновете и поделенията им за лицата, рабо-
тили без трудови правоотношения, чиито възнаграж-
дения са изплатени през месец Септември 2014 г.

> Подаване на декларации образец № 1 с данните за 
месец Септември 2014 г. от посредникът, компетент-
ният български държавен орган, изпращащото ведом-
ство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ 
– изпратени на работа в чужбина от български по-
средник; работещи в международни органи или орга-
низации със съгласието на компетентните български 
държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно 
командирован служител в дипломатическа служба. 

> Подаване на Декларация образец № 6 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения 
за дължимите за месец Септември 2014 г. задължи-
телни осигурителни вноски. 

> Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, 
за които през месец Септември 2014 г. е възникнало 
задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 
5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, ко-
ито не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 
3 от закона.



2. С помощта на различни уловки можете да про-
меняте вкуса. Например, ако детето не обича ябълки, 
но яде мед, можете да приготвите плодова салата от 
ябълки и мед или просто да полеете ябълките с мед. 
Да промените вкуса на плодовете и зеленчуците ще ви 
помогнат лимоновия сок или сухи стрити подправки.
Някои родители не знаят, че децата ядат с удоволст-

вие чесън. Пригответе следния сос: ситно нарязана ски-
лидка чесън прибавете към кисело мляко или сметана. 
Подправете със сол и черен пипер и 2 суп. лъжици сит-
но нарязани зелени подправки. Децата с удоволствие 
ще похапват варени зеленчуци, ако сте ги полели с този 
сос. Можете да приготвяте и зеленчукови запеканки на 
фурна, като зеленчуците сте ги нарязали на дребно и 
отгоре сте настъргали сирене.
С помощта на блендер можете да приготвяте разноо-

бразни плодови пюрета.
3.Трябва да се ядат сезонни плодове. Когато избира-

те продукти според сезона вие ще сведете до минимум 
нитратите, които поемат децата. Ако имате място с 
двор, отделете няколко реда специално за децата. Нека 
те сами да се грижат за собствената си градинка - да 
поливат и плевят. Така още повече ще се засили же-
ланието му да опита плодовете от собствения си труд.

4.Хитрувайте. Добавяйте зеленчуци към гарнитурата 
на котлетите, към картофеното пюре или в пълнежа на 
баничките.
Ако детето ви иска сладолед, предложете му мелба с 

пресни или замразени плодове.
5. И най-важното - давайте му личен пример. Ако вие 

отбягвате да се храните с плодове и зеленчуци не тряб-
ва да се учудвате, че и детето ви не иска да ги яде.

КАК ДА СИ НАПРАВИМ КИСЕЛИ 
КРАСТАВИЧКИ

Няма нищо по-българско, нашенско и традиционно 
от познатата ни още от детството зимнина - туршии, 
компоти, лютеница...
И ако преди свързвахме подготовката на стерилизи-

рани плодове и зеленчуци с дългите уикенди на село, 
през които всеки член на семейството участва в дългия 
процес на „стягане“ на зимнината, то днес ще ви по-
кажем, че такава можете да направите съвсем лесно и 
бързо у дома.
Ето как можете да си направите чудесни кисели крас-

тавички за зимата вкъщи.
За направата на един буркан кисели краставички ще 

са ви необходими:
• 8-10 краставици кор-

нишони (в зависимост от 
размера им)

• 1 стъклен буркан
• 50 мл оцет
• 1/4 глава лук
• 1 с.л. сол
• 1 с.л. захар
• 5-6 зърна черен пипер
• Копър
• Синапено семе (по 

желание)
Нарежете краставици-

те по дължина с височината на буркана. Предварител-
но подгответе подправките за зимнината - поставете в 
буркана копър, лук и черен пипер, по желание добавете 
и синапено семе.
След това подредете нарязаните краставици в стък-

ления съд, като се стараете максимално да оползотво-
рите пространството на буркана. В отделна тенджера, 
на слаб огън, загрейте оцета, смесен с вода, както и със 
солта и захарта. Когато компонентите се смесят и за-
топлят, ги излейте в буркана.
Напълнете бурканите до ниво два пръста под гърлата 

им. После ги затворете добре с подходящи капачки.
Варете ги в голяма тенджера в продължение на 5 ми-

нути след завирането на водата. След стерилизирането, 
извадете бурканите и ги охладете.
Можете да ги консумирате още на момента, но по-

добре изчакайте началото на зимния сезон, когато ки-
селите краставички вече ще имат по-концентриран и 
съвършен вкус на любимата ни традиционна зимнина.

КАКВО ДА ХАПНЕМ ПРЕДИ СЪН
Безсънието може да е предизвикано от много фактори. 

Причина може да е и неправилното хранене.
Има обаче храни, 

които ще ви помогнат 
да си върнете здравия 
сън. Хапвайте ги пре-
ди да си легнете и ще 
се почувствате много 
по-добре.
Всички знаем, че 

бананите са богати 
на калий и магнезий. 
Тези вещества дейст-
ват на организма като 
природни миорелаксанти. Освен това плодовете съдър-
жат триптофан - аминокиселина, която подпомага син-
теза на „хормона на щастието“. Синтезираният серото-
нин се разпада под действието на ензими и се превръща 
в мелатонин - „хормон на съня“. Това става в продъл-
жение на час. Ето защо е добре 1,5-2 часа преди сън да 
изядете един банан.
Белтъчните продукти като пилешко месо, яйца и из-

вара също могат да помогнат на хора, които имат про-
блеми със съня. Всички изброени продукти не само пре-
дизвикват сънливост, но и понижават киселинността в 
стомаха. Това е много важно и полезно за онези, които 
нощем се събуждат от киселини в стомаха.
В зеленият чай се съдържа тианин, който под въз-

действие на ензими се превръща в гама-аминомаслена 
киселина. Тя не само действа успокояващо, но и подпо-
мага да се отпуснем от натрупаното напрежение през 
деня. Трябва да се знае обаче, че зеленият чай съдържа и 
кофеин, който възбужда нервната система.
Ето защо не трябва да прекалявате с него преди сън. 

Ако мислите, че няма да можете да заспите от кофеина, 
отдайте предпочитания на билковия чай.
Бадемите, както и всички останали изброени проду-

кти, също могат да помогнат при безсъние. Те съдържат 
не само полезни растителни белтъци, но и магнезий, 
който действа отпускащо и помага за по-скорото заспи-
ване. Хапвайте преди сън по шепа бадеми и ще се почув-
ствате по-добре.
И накрая разбира се доброто старо топло мляко. Мно-

го от нас го свързват с детството. Топлата напитка влияе 
благоприятно на заспиването, а калция, който съдържа 
подпомага синтеза на мелатонин. Към млякото можете 
да прибавите и лъжичка мед.

ХРИЗАНТЕМИТЕ -
ЕСЕННИТЕ КРАСАВИЦИ

Хризантемите изпълват есенните градини с пищни 
цветове. Те заменят прецъфтелите растения и ни радват 
чак до първите големи студове.
Хризантемите достигат 1 метър височина, в зависи-

мост от условията, в които се отглеждат и според това, 
колко често са били подкастряни връхчетата в сезона на 
растеж.
Подкастрянето стимулира разклоняването на растени-

ето и увеличава цъфтежа.
Хризантемите се размножават със семена, резници 

или деление на храста. Растенията се засаждат през ес-
ента или рано напролет.
Градинските хризантеми по правило са многогодишни 

и трябва да се разделят на всеки две-три години, за по-
силен растеж.
Те са ценени най-вече заради наситените си цветове, 

бяло, жълто, бронзово, розово, коралово, пурпурно, ви-
неночервено.
Най-големите врагове на хризантемите са листните 

въшки, брашнеста мана, акари, бръмбари.
Обичат от всичко по много
Правилното количесто вода е от изключително значе-

ние за доброто здраве и красотата на растенията. Прека-
лено малкото количество вода може да забави растежа на 
хризантемите или той напълно да спре.
В периода на цъфтеж хризантемите се поливат обилно 

с мека вода. Добре е листата им да се оросяват често.
Поне веднъж в седмицата в сезона на растеж хризан-

темите трябва да се подхранват с разтворима тор, съдър-
жаща калий и азот.
Мулчирането на растенията пък помага за задържане 

на влагата в почвата и за контрола на плевелите.
Когато купувате хризантеми, избягвайте тези с жълти 

или кафяви листа, защото вероятно те не са получавали 
достатъчно вода до момента или са били във временната 
си саксия твърде дълго.

КАК ДА ПРИУЧИМ ДЕЦАТА ДА ЯДАТ 
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

Детският организъм се развива много бързо. Здравето 
и правилното развитие на детето зависи от балансира-
ното хранене. В менюто задължително трябва да при-
състват плодовете и зеленчуците. Много често това е 
проблем.
Ако плодовете все пак са предпочитани от децата, то 

те често отказват категорично да ядат зеленчуци. Как да 
се преборим с това и да ги научим да посягат към пресни 
продукти.

1. Много е важно малчуганите да имат свободен дос-
тъп до плодовете и зеленчуците. Избирайте такива, ко-
ито лесно се побират в ръчичката им. Например вместо 
голям домат предложете чери-домати, а краставицата 
нарежете на парченца. Така на детето ще му е по-лесно 
да ги яде и няма да хвърля недоядените остатъци. Пло-
довете също е добре да са нарязани и поставени в чиний-
ка. Освен това плодовете и зеленчуците не трябва да се 
крият, а трябва винаги да са пред погледа и на достъпно 
за детето място.
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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.

Повет 
Clematis Vitalba L.

Родът повет съдържа голям брой увивни храсти 
или полухрасти, които се закрепват с помощта на 
видоизменени листни дръжки.
У нас най-разпространен е обикновеният повет 

(Clematis vitalba), който носи още и наименованията 
лозица, бяла лоза, скребър. Той е многогодишно рас-
тение, силно разклонено, с увивно стъбло, дебело 5 
и повече см и дълго 25-30 метра. Листата са срещу-
положни, перести, с дълги дръжки.
Разпространен е из горите и храсталаците по влаж-

ните терени из цялата страна.
Поветът се използва и като подложка за облаго-

родяване върху корен на много културни растения 
и сортове За лечебни цели се употребяват листата, 
цветовете и корените. Листата и цветовете се берат 
по време на цъфтежа, а корените целогодишно. Суше-
нето на дрогата се извършва на сянка или в сушилня 
при температура до 40-45 градуса.
В повета се съдържат ценни алкалоиди като ане-

мол, клематитол, сапонини, ленонтил, стигмастерин, 
неизследван гликозид, церилов алкохол, митрицилов 
алкохол, цитростерин, терматиламин, восъчни веще-
ства и др. 
Листата и цветовете на повета действат противо-

микробно, противогъбно, пикочогонно и потогонно. 
Препоръчва се при заболяване от воднянка, сърдечни 
отоци, възпаление на очите и пикочния мехур, при 
венерически болести, костен тумор и др.
Народните лечители препоръчват листата на 

повета още при стомашна язва, треска, разширени 
вени. Външно се използва за бани при краста, цирей 
и гнойни рани. Същото действие има и коренът на 
растението. Подкорната тъкан на стъблото се упо-
требява счукана и смесена със зехтин за налагане 
при ревматизъм, шипове, дископатия, но трябва да 
се внимава наложеното место да не престоява повече 
от 6-8 часа, защото може да се получат изгаряния.
Като продукт:
Повет – стрък
Може да се използва при: сърдечни отоци, стомаш-

на язва, треска, рани от разширени вени, възпаление 
на очите, пикочният мехур, туморни заболявания, 
кисти и др.
Начин на приготвяне: 1 чаена лъжичка от билката 

кисне 1 час в 500 грама гореща вода. Кисне около 1 
час. Прецежда се и се пие 3 пъти дневно по 50 грама 
преди ядене.
Внимание! При предозиране се появяват симптоми 

на отравяне, които въздействат върху нервната сис-
тема, загуба на чувствителност за болка, понижена 
телесна температура и др. 
Опаковка: 20гр. сух стрък в целофанов плик.
Билков чай, добавка към храната.

КАРТОФЕНА СУПА С КРУТОНИ,
КОПЪР И МАСЛО

Продукти:
- 1 кг картофи
- 100 г масло
- 2 л. вода
- 1 глава лук
- 1 ч.л. черен пипер
- 1 с.л. сол
- 1 връзка копър
- 4 филии хляб
Приготвяне:
Картофите (1 кг) 

се измиват, обелват и нарязват на ситни кубчета. Заедно 
със ситно нарязания лук (1 глава) се поставят в дълбока 
тенджера и се заливат с горещата вода (2 л.). Варят се, 
докато картофите омекнат напълно.
Десет минути преди картофите да са напълно готови 

се добавя нарязаното на кубчета масло (100 г).
Супата се подправя със сол и черен пипер и се подна-

ся гореща, поръсена със ситно нарязан пресен копър и 
препечени кубчета хляб.

Блондинка влиза в магазин и вижда непознат 
предмет.

- Какво е това?
- Термос.
- За какво се използва?
- Ами ако сложите в него нещо топло, то стои 

топло, ако сложите студено - остава студено.
На другия ден блондинката гордо показва тер-

моса на колегите си в работата:
- Вижте каква полезна вещ! Сложиш в него нещо 

топло - стои си топло; сложиш студено - запазва 
се студено.

- А ти какво си сложила в него?
- Две кафета и един сладолед.


