
Община Сатовча и „БУЛЕКОПАК” 
АД от юли 2013 г. въведоха система за 
разделно събиране и оползотворява-
не на отпадъци от опаковки, образу-
вани от домакинствата, администра-
тивните, социалните и обществени 
сгради, училищата, заведенията за 
обществено хранене и търговските 
обекти. Според сключения договор 
„БУЛЕКОПАК” АД обслужва  три 
типа контейнери син, жълт и зелен 
- за хартия, пластмаса и стъкло, ко-
ито са разпределени в общо 95 броя 
площадки в селата: Сатовча, Плете-
на, Долен, Кочан, Вълкосел, Фърго-
во, Боголин и Слащен, от които 25 
комплекта са от тип „Бобър” 1100 л. - 
син, жълт и зелен - за хартия, пластмаса 
стъкло и 75 комплекта тип „МЕВА” 240 
л. - син, жълт, зелен - за хартия, пласт-
маса стъкло. Те са поставени в близост 
до съдовете за битови отпадъци, което 
улеснява както гражданите, така и вода-
чите на специализираните автомобили, 
които извозват отпадъците. От община-
та и обслужващата фирма апелират да 
не се смесват различните видове отпа-
дъци, тъй като контейнерите се обслуж-
ват с различна техника.
Ще се разположат и 16 картонени ком-

плекта - за хартия и пластмаса в сградите 
на училищата, детските градини и сгра-
дата на Общинската администрация. 

След транспортирането на отпадъци-
те те се сортират на специализирана се-
парираща инсталация и се предават за 
рециклиране. „БУЛЕКОПАК” АД орга-
низира информационно-образователна 
кампания за населението с цел разясня-
ване на ползите от разделното събиране 
и рециклирането на отпадъци. След на-
чалото на учебната година за учениците 
от всички възрасти са предвидени раз-
нообразни и забавни дейности.
Община Сатовча и „БУЛЕКОПАК” 

АД призовават гражданите да използ-
ват контейнерите за разделно събиране 
по предназначение. Сигнали, мнения и 
въпроси могат да бъдат подавани на те-
лефони: 02/ 944 19 00, 0879/121 714

6 - 12 октомври 2014 г., година (X), 40 /468/

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

С много раздадени кур-
бани мюсюлманите поче-
тоха един от най-големи-
те си празници – Курбан 
Байрам. 
Празникът изисква на 

този ден да се даде курбан. 
Курбанът е жертвоприно-
шение единствено заради 
Аллах, за да се заяви пре-
даността към Него. Изра-
зяването на тази преданост 
не пречи мюсюлманинът 
да се възползва от месото 
на жертваното животно, не 
пречи и да бъдат нахранени близките и бедните от това месо. Основната цел обаче 
на курбана не е ритуалът, не е символиката, нито материалната полза. Основната 
цел е боязънта пред Аллах и чувството за преданост пред Него. 
Вярващите мюсюлмани за пореден път изпълниха джамиите с особена почит. 

След тържествените служби в храмовете мъжете се отправиха към ритуала на 
жертвоприношението. Животните определени за курбан се принасят в дар в 
памет на пророка Ибрахим, който бил подложен на изпитание от Аллах, чиято 
заповед повелявала бащата  да принесе в жертва собствения си син. Съвремен-
ната традиция на този празник изисква месото от закланото животно да бъде 
раздадено на бедните. 
По време на празничните дни мюсюлманите посещават роднини и близки, по-

младите целуват ръка на по-възрастните, с което им засвидетелстват уважението си 
и им искат прошка, а скараните е редно да се помирят. Особено важно е да се посе-

тят близки, които са болни 
или немощни. Празникът е 
вълнуващ за децата, които 
по традиция се даряват с 
пари и лакомства. Вечерта 
се събират на пребогата 
софра, на която основното 
ястие приготвено от жерт-
веното месо-курбана. Ос-
вен това се сервират мно-
гобройни блюда с чорби, 
подлучена юфка  с кисело 
мляко, „къпана” баница, 
баклава и други типични 
за празника сладкиши.

УЧАСТИЕ НА УЧИТЕЛ ОТ СОУ САТОВЧА В МЕЖДУ-
НАРОДЕН, КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО ФРЕНСКИ 

ЕЗИК В ГР.КИШИНЕВ, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА 
От 01.09.2014 до 05.09.2014 г. г-жа Райка Славчева - старши учител по френски 

език в СОУ “Св.св.Кирил и Методий” с.Сатовча взе участие в международен, ква-
лификационен курс по френски език в гр.Кишинев, Република Молдова.
Участваха 20 учители по френски език от 6 различни страни на Централна и Из-

точна Европа: България, Румъния, Молдова, Македония, Армения, Албания.
Курсът бе организиран и 

финансиран от Франкофон-
ския регионален център за 
Централна и Източна Евро-
па (ФРЕЦЦИЕ - CREFECO) 
с Директор – г-жа Рени Йо-
това. ФРЕЦЦИЕ e създа ден 
по насто яване на Министер 
ствата на образованието 
на 6 франкофонски стра-
ни в региона и е открит на 
26 май 2005 г. в гр.София 
(България), въз основа на 
Спогодба,  подпи сана меж-
ду Международната орга-
низация на франкофоните 
и Прави телството на Репу-
блика България. 
Курсът се водеше от ви-

сококвалифицирания преподавател – г-жа Caroline Mraz от Франция - обучител и 
автор на учебници, френска литература, създател на  образователни и дидактически 
материали. 
Темата на курса бе: „Забавни и устни дейности в ранното чуждоезиково обуче-

ние”, а целта бе да даде възможност на  учителите по френски език да преподават 
интерактивно и забавно, използвайки иновационни методи в клас.
Програмата на курса  включваше: Откриване и запознаване; Представяне на 

участниците; Работа по групи; Прилагане на забавни и иновационни методи в клас; 
Изготвяне на педагогически материали; Ателие-театър; Разработване на мини-про-
екти; Запознаване със забележителностите на града.
Различните етапи на програмата за обучение ни дадоха възможност да обмислим 

и обсъдим своите учебни практики, да разработим  педагогически материали  за 
обучение по френски език, да  приложим принципи на преподаване по чужд език в 
различните нива на усвояване на езика. Научихме много забавни и развлекателни 
игри, които правят обучението по-лесно и по-атрактивно.
Този курс ми оказа  много силно въздействие в следните направления:
• Насърчи ме да прочета повече за най-новите изследвания в преподаването по 

френски език;
• Повиши осведомеността ми за използване на ролевите игри в класната стая;
• Подобри знанията ми за преподавания предмет в моята професионална сфера;
• Подобри чуждоезиковите ми умения, знания и компетенции;
• Насърчи ме да работя по проекти;
• Насърчи ме да участвам в други курсове, семинари и специализации, предлага-

ни от Франкофонския регионален център;
• Мотивира ме да продължа развитието на професионалните си умения.
От участието си в този курс получих качествени материали, които са необходими 

за обучението по френски език и които ще приложа в моята педагогическа практика 
– видеофилми, презентации, френска литература, песни, игри и др.
В програмата на курса бе включена и разходка из град Кишинев, наричан – гра-

дът на мечтите. Имахме възможността да посетим: Арката на Победата, Органната 
зала, Националния исторически музей, Етнографския музей, Триумфалната арка, 
Статуята на Стефан Велики, Алеята на класиците, Катедралния парк, Катедралния 
ансамбъл и Камбанарията, Двореца на културата и др.

„Възможността да общуваш с хора от цяла Европа, които споделят  подобни на 
твоите грижи, проблеми и радости, да обмениш опит и преживявания е уникална“.
Бих искала да благодаря на: лекторката – г-жа Caroline Mraz - която ни даде въз-

можност да провокираме размишленията си в интересни и важни теми за общата 
ни работа като учители по френски език, на г-жа Рени Йотова, която ме избра за 
участие в този курс, на г-жа – Lorette Gafton, която извърши различни, необходими 
дейности за доброто, организационно протичане на курса, на всички участници, 
които споделиха интересни педагогически практики, на г-н Милко Сиркьов – Ди-
ректор на СОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Сатовча и не на последно място – на 
моите родители и моето семейство.   БЛАГОДАРЯ ВИ !!!

ПРАЗНИКЪТ КУРБАН БАЙРАМ



СТАЖОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - СТАЖОВЕ ЗА 
ВИСШИСТИ — ОБЩ ВАРИАНТ ИЛИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА 

НАСОЧЕНОСТ (СТИПЕНДИИ „ШУМАН“) 
Краен срок: 15 октомври (до полунощ) 2014 г. 
Стажовете за висшисти целят да дадат възмож-

ност на стажантите за допълване на знанията, които 
са придобили по време на своето обучение, и да 
се запознаят с дейността на Европейския съюз и в 
частност на Европейския парламент.
Тези стажове включват:
- Стипендии „Робер Шуман“, общ вариант
- Стипендии „Робер Шуман“, журналистическа 

насоченост.
Кандидатстващите за стаж висшисти трябва да:
- бъдат граждани на държава — членка на Европейския съюз, или на страна кандидатка, 

без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 2 от вътрешния правилник;
- са навършили 18 години към началната дата на стажа;
- притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз;
- не са получили друга възможност за стаж и да не са били наемани срещу заплащане 

за повече от четири последователни седмици за сметка на бюджета на Европейския съюз.

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - 
НЕ МОЖЕШ ДА УГОДИШ НА ВСИЧКИ   

Веднъж баща и син тръгнали от селото си на магаре. По пътя срещнали някакви хора. 
Когато ги видели, хората възкликнали:

– Какъв безсърдечен човек! Бива ли така да мъчат горкото магаре? Яхнали го двамата!
Бащата слязъл и оставил сина си на магарето.
По-нататък срещнали други хора, а те казали:
– Вижте! Вижте какъв неблагодарен син! Той си почива на магарето, а клетият старец 

се мъчи да ходи пеша.
Синът слязъл от магарето, а бащата се ка-

чил. След малко пак срещнали хора.
– Този човек няма капка милост в сърцето 

си. Да остави горкото дете да се мъчи пеша, 
а той си язди магарето!
Бащата слязъл и заедно със сина си поне-

сли магарето на рамене. По-късно отново 
срещнали хора.

– Леле, вижте тези двама луди. Да носят 
магарето, вместо то да ги носи!
Тогава бащата се примирил и рекъл:
– Е, не можеш да угодиш на всички!

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

6 Октомври 2014г., Понеделник, Ден на Свети апостол Тома и Ден на архи-
тектите, строителите и зидарите в България.
Имен ден празнуват: Тома, Томислав и Томислава.
На деня на Свети апостол Тома в България отбелязваме Деня на архитектите, 

строителите и зидарите.
На този ден църквата почита Свети апостол Тома, който е бил строител по профе-

сия. Наричали го Близнака (Тома означава близнак на арамейски), тъй като според 
една от версиите много приличал на Христос, 

7 Октомври 2014г., Вторник, Световен ден за достоен труд 
По решение на конгреса на Международната организация на профсъюзите 7 

октомври 2008 г. е обявен за Световен ден „За достоен труд“, който обединява 
синдикалисти от цял свят в усилията им за установяване и спазване на работните 
права и солидарност.

8 Октомври 2014г., Сряда, Международен Ден за превенция от природните 
и стихийни бедствия
Природното бедствие е явление, неподлежащо на контрол от човека, което води 

до значителни човешки и/или материални загуби. Типични примери за природни 
бедствия са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините, 

тропическите циклони.
9 Октомври 2014г., Четвъртък,  Световен ден на 

пощата
Целта на този ден е да се създаде представа за ролята 

на пощенския сектор в ежедневието и неговия принос за 
социалното и икономическо развитие на страните. Днес 
пощата е леко изместена от други форми на комуникация, 
много по-удобни и усъвършенствани.

10 Октомври 2014г., Петък, 
• Световен ден срещу смъртното наказание
Световния ден срещу смъртното наказание е иницииран през 2003 година от 

Световната коалиция срещу смъртното наказание. Прeз 2007 година Съвета на 
Европа взима решение, с което обявява 10 октомври и за Денят на Европа срещу 
смъртното наказание.

• Професионален ден на архивиста
Като професионален празник Денят на архивиста започва 

да се чества у нас от 60-те години на XX век след приемането 
на България за член на Международния съвет на архивите.
Началото на националната архивна система се поставя с 

Указ 515 от 10 октомври 1951 г. на Народното събрание, с 
който се създава Държавният архивен фонд на НРБ. На 18 
април 1952 г. се регламентира изграждането на мрежата на българските държавни 
архиви. На 3 юли 1974 г. се създава Централно управление на архивите. На 1 април 
1977 г. се създава Главно управление на архивите при МС с ранг на комитет. 

• Световен ден за психично здраве 
Световният ден на психичното здраве се отбелязва за първи път на 10 Октом-

ври 1992 година. Той стартира като годишна проява на Световната федерация за 
психично здраве с участието на тогавашния държавен секретар Ричард Хънтър. 
Ключов момент в обявяването на 10-ти октомври за Световния ден на психичното 
здраве има Клуба на Първите дами, основан и представляван от г-жа Розалин Кар-
тър. Тази организация, подкрепяща и участваща в проявите за деня на психичното 
здраве, в последствие се преименува в “Международен комитет на жените-лидери 
към Световна федерация за психично здраве” (WFMH International Women Leaders 
Committe) и включва 41 жени – държавни лидери и членове на кралски фамилии. 
В Световната федерация за психично здраве, създадена през 1948 година, членуват 
организации и лица от 112 страни от цял свят. Федерацията е акредитирана за кон-
султант на ООН и работи в тясно сътрудничество със СЗО, ЮНЕСКО, Комисариата 
на ООН за бежанците, Комисията за човешки права, Международната организация 
по труда и др.

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ „ЖИВОТЪТ НИ Е КАТО 
НОЩ И ДЕН“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VII ДО XII КЛАС 

Краен срок: 31 октомври 2014 г. 
Сдружение „Артцентрик“ – Русе и Електронно списание „LiterNet“ обявиха 

младежки конкурс за есе под надслов „Животът ни е като нощ и ден“.
Как съвременните млади хора виждат своя 

живот? Кое ги вълнува, как примиряват в себе 
си контрастите? Избрахме този стих от поемата 
„Едисон“ на Витезслав Незвал, за да разкрием 
вечните търсения на младите, на поетите, на меч-
тателите, на откривателите… Поемата на Незвал 
намери своя проникновен интерпретатор – актьора 
Никола Чиприянов (1945–2010), в чиято памет се 
организира конкурса.

В конкурса могат да участват ученици от VII до XII клас.
Есетата следва да са в обем до 3 стандартни страници.

Н О В И Н И
6 - 12 октомври 2014г., брой 40

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

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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 03.10.2014 г.



З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
6 - 12 октомври 2014г., брой 40

НОИ СТАРТИРА
ДВЕ НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

За тях не се заплащат такси
Националният осигурителен институт (НОИ) старти-

ра две нови електронни услуги.
Първата от тях дава възможност за заявяване по 

електронен път на една от най-често използваните от 
клиентите на НОИ административни услуги-  „Пода-
ване на заявление за превеждане на пенсия в банка и/
или смяна на адреса на пенсионера”. С попълването на 
заявлението лицата, които живеят и получават пенсия в 
България, могат по електронен път да декларират начина 
за нейното изплащане – чрез пощенска станция или чрез 
банка, както и да заявят смяна на адреса си. Заявлението 
се подава при прехвърляне на изплащането на пенсията 
от една пощенска станция в друга, от пощенска станция 
в банка или от банка в пощенска станция. Документът се 
попълва и при промяна на банковата сметка на лицето. 
Когато изплащането на пенсия се прехвърля от пощен-
ска станция в банка, както и при промяна на банкова 
сметка, задължително се прилага копие на документ с 
номер на банковата сметка. Услугата е достъпна чрез 
интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика 
«Е-услуги», «Административни услуги», след избор 
на ТП на НОИ.
Другата нова е-услуга на НОИ е „Проследяване на 

решения по жалби“ и е със справочен характер. Чрез нея 
лицата, подали жалби след 01 октомври срещу издадени 
от органи на НОИ административни актове, могат да 
се информират за процеса на обработка на подадената 
жалба и взетото решение. Търсенето на информация 
за всички подадени жалби за физически лица може да 
се осъществява по ЕГН и ПИК, а за юридически – чрез 
БУЛСТАТ и ИКО. За жалбоподателите ще бъде въз-
можно и директно търсене по конкретен входящ номер 
и дата на жалба. След намиране на жалбата се появява 
справка за актуалния статус на нейната обработка, а 
при постановено решение – за неговото съдържание. 
Услугата е дос-
тъпна чрез интер-
нет страницата на 
НОИ (www.nssi.
bg), рубрика „Е-
услуги”, „Справ-
ки”, „С избор на 
достъп”.
За двете е-услуги не се заплащат такси.

ВАЖНО ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ – 
ПЛОЩ И СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРАСАТА    
Основната задача на терасата е да осигурява хуба-

ва гледка. Има обаче и други важни неща, на които 
трябва да обърнем внимание при избора на нов дом. 
Терасата понякога е свързана и с редица разходи по 
поддръжката й. 
Затова, преди покупка на избраното жилище, е 

добре да се поинтересуваме как стои въпросът със 
собствеността на неговата тераса. Може например 
терасата да е над магазини (както е при много ново-
построени сгради). Продавачите може да си изградят 
навес върху терасата само с необходимото разреше-
ние. В нотариалния акт обаче понякога влиза само 
част от терасата. Възможно ли е впоследствие да 
възникне някакъв проблем с имота?
В разрешението следва да е описана цялата тераса.
Купувачите трябва да проследят предишните но-

тариални актове и/или планове, за да видят къде е 
отишла квадратурата на терасата. Защото тя няма 
как да не съществува в цялост някъде. След това ще 
могат да преценят дали и как да купуват. Това може 
да се окаже и основателен повод за намаляване на це-

ната. Тераси, които служат 
и за покрив, се водят общи 
части по своето предназ-
начение. По тази причина, 
собствениците  може  да 
имат известни проблеми 
със съседи, ремонти, поста-
вяне на съоръжения и т.н.
Щом има необходимото 

разрешение, повод за притеснение няма. Важно е 
каква е общата площ на терасата-покрив. Ако е повече 
от 10 кв.м, предприемачите ограничават площта към 
жилището, тъй като терасите се включват 100% към 
площта на имота и по-нататък е доста неизгодно за 
собственика. Ако е така, то останалата част или е била 
включена към площта на общите части, или изобщо не 
е била взета предвид при площообразуването. Според 
теорията и тълкувателните решения, терасите се полз-
ват от имота, от който има достъп, както и ремонтът 
на терасата като такава е за сметка на ползващия я.
Възможен е и друг вариант – тераса на последен 

етаж на жилищна сграда. Ако терасата е достатъчно 
голяма, тя може да се явява като покрив на апартамен-
тите под нея. В следствие на действието на природата 
и времето, терасата може да корозира, да се напука, 
да се разруши на места и т.н. Тогава се налага спешен 
ремонт, заради постоянните течове към съседите на 
долните етажи. Въпросът е чия е финансовата отго-
ворност за ремонта на терасата – на собственика, на 
потърпевшите съседи или обща?
Ако става дума за така наречената „покривна тера-

са”, тя спада към общите части, тъй като служи и за 
покрив. А покривът безспорно е обща част и ремонтът 
следва да се поеме от всички собственици. За целта 
е необходимо решение на общото събрание относно 
извършването на ремонта и цената му. А решенията 
на общото събрание са задължителни за всички.
Важно е да се определи дали терасата е част от 

площта на апартамента по нотариален акт и дали само 
собственикът има достъп до нея. Ако собствеността 
на терасата е само на собственика на жилището, то и 
отговорността за нейния ремонт е единствено негова.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2014 г.

До 14-ти октомври: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъч-
ния 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 ус-
луги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените 
авансови плащания), с място на изпълнение на терито-
рията на друга държава членка за данъчния период – ме-
сец септември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации -пристигания/изпращания за месец септем-
ври 2014 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомле-

ние за неподаване на месечни декларации за септември 
2014 г.
До 15-ти октомври: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за октомври за корпо-

ративния данък по Закона за корпоративното подоходно 
облагане. 

2. Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесе-
чие върху хазартната дейност от игри с игрални автома-
ти и игри в игрално казино.

Въпрос: Лице постъпва на работа на 08.09.2014г. 
и напуска на 30.09.2014г. Има ли право на обез-
щетение по чл. 224 от КТ - неизползван платен 
годишен отпуск, тъй като няма отработени 
10 дни от предходен месец?
Отговор: Съгласно чл. 177, ал. 2 от КТ, когато 
няма месец, през който работникът или служи-
телят е отработил най-малко 10 работни дни при 
същия работодател, възнаграждението по ал. 1 
се определя от уговорените в трудовия договор 
основно и допълнителни трудови възнаграждения 
с постоянен характер.
По същия начин се изчислява и обезщетението за 
неизползван платен годишен отпуск, което рабо-
тодателят дължи и при прекратяване на трудовото 
правоотношение /чл. 224, ал. 1 и 2 КТ/.
Следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 
42, ал. 3 от Наредбата за работното време, почив-
ките и отпуските, съгласно който работникът и 
служителят имат право на парично обезщетение 
за неизползван платен годишен отпуск, когато са 
придобили поне 1 пълен месец трудов стаж. По-
следният месец при трудов стаж повече от 1 месец 
се счита за пълен, ако работникът и служителят са 
прослужили най-малко половината от работните 
дни на месеца. 

Въпрос: Работя като учител в две училища на 
по 1/2 щат. Как трябва да ползвам отпуската 
си като в различни дни съм в двете училища?
Отговор: От запитването е видно, че работите по 
два трудови договора - основен и допълнителен 
при друг работодател по чл. 111 КТ на непълно 
работно време?
Назначените по чл. 111 от КТ на общо основание 
имат право да ползват платен годишен отпуск, 
чийто размер съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата 
за работното време, почивките и отпуските е 
пропорционален на времето, което се признава 
за трудов стаж по това правоотношение. 
Няма нормативно установено изискване за едно-
временното ползване на отпуска по договора по 
чл. 111 КТ с отпуска по основния трудов договор. 
И по двата договора на общо основание се прила-
га разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от КТ, съгласно 
която платеният годишен отпуск се ползва от 
работника или служителя с писмено разрешение 
на работодателя.

Въпрос: Отложен със заповед отпуск в размер 
на 10 дни за 2013 г. Лицето не е използвало и 
полагащите му се още 11 дни за 2013 г. Тези 
единадесет губят ли давност за ползване?
Отговор: Отлагането на ползването на платения 
годишен отпуск е предвидено в случаите на чл. 
176, ал. 1, 2 и 4 от КТ. В чл. 176, ал. 3 от КТ е 
предвидено, че в случаите на ал. 1 (поради важни 
производствени причини) и ал. 2 (при уважителни 
причини по писмено искане на работника или 
служителя) общият размер на платения годишен 
отпуск, който се отлага за следващата календарна 
година, е не повече от 10 работни дни. Следва да 
се има предвид и задължението на работодателя 
съгласно чл. 37г, ал. 2 от НРВПО в случаите по 
чл. 176, ал. 1 и 2 от КТ да отложи ползването 
на платения годишен отпуск в писмена форма 
и своевременно да уведоми работника или слу-
жителя. При спазване на законовите разпоредби 
не би следвало извън допустимите случаи на 
отлагане на ползването да остане неползван пла-
тен годишен отпуск или част от него. За да бъде 
гарантирано в по-голяма степен правото на платен 
годишен отпуск, от една страна, и от друга – за 
да бъде ограничено правото на ползване във вре-
мето, законодателят в чл. 176а от КТ е предвидил 
двугодишна погасителна давност. Погасителната 
давност има за цел да създаде стабилност чрез 
представянето на възможност да се упражнят 
права във времеви граници. Независимо от при-
чините за неползването на платения годишен 
отпуск или част от него, правото на ползването 
му в хипотезата на чл. 176а, ал. 1 КТ се погасява 
с изтичането на две години от края на годината, 
за която се полага отпускът. Следователно както 
10-те дни отложен платен годишен отпуск, така 
и 11-те неотложени и неползвани дни за 2013 г., 
могат да се ползват до изтичане на давностния 
срок – 31 декември 2015 г.

 ОСИГОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2014 г.

до 25 октомври (първият работен ден след 25 Октом-
ври 2014 г. е 27 Октомври 2014 г.)

> за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за со-
циално осигуряване, върху получените, включително 
начислените и неизплатените или върху неначислени 
през месец Септември възнаграждения, които се отна-
сят за труд, положен през месец Септември 2014 г. 

> за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за соци-
ално осигуряване, върху допълнителни доходи от тру-
дова дейност (например допълнителни трудови въз-
награждения за постигнати резултати) начислени или 
изплатени след 25 Септември 2014 г., отнасящи се за 
труд положен през месец Август 2014 г. 

> за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за соци-
ално осигуряване, върху допълнителни доходи от тру-
дова дейност (например допълнителни трудови въз-
награждения за постигнати резултати) начислени или 
изплатени през месец Септември 2014 г., отнасящи се 
за труд положен преди месец Август 2014 г. 

> за лицата, чието недопускане или отстраняване от 
работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в 
сила през месец Септември 2014 г. 

> за лицата, които през месец Септември 2014 г. са 
възстановени на работа по реда, определен в специал-
ни закони

> за лицата, чието уволнение от работа е обявено за 
незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Сеп-
тември 2014 г.

> за трудоустроените лица, на които през месец Сеп-
тември 2014 г. се полага обезщетение, тъй като не им е 
предоставена подходяща работа. 

> за лицата, на които през  месец Септември 2014 г.е 
изплатено обезщетение за оставане без работа.

> за самоосигуряващите се лица на авансово дължи-
мите месечни осигурителни вноски за месец Септем-
ври 2014 г. 

> за съпрузите на лицата, регистрирани като упраж-
няващи свободна професия и/или занаятчийска дей-
ност и на регистрираните земеделски производители и 
тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участ-
ват в упражняваната от тях трудова дейност за месец 
Септември 2014 г .

 > за лицата, които работят без трудови правоотно-
шения върху изплатените възнаграждения през месец 
Септември 2014 г.

> за морските лица, за положения труд през месец 
Септември 2014 г.

> за работещите в чужбина по трудови или служебни 
правоотношения с български осигурител, които подле-
жат на задължително осигуряване по българското за-
конодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за 
месец Септември 2014 г.

 > за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” 
и допълнително задължително пенсионно осигуряване 
за месец Септември 2014 г.:

- лица, изпратени на работа в чужбина от български 
посредник;

- лица, работещи в международни органи или орга-
низации със съгласието на компетентните български 
държавни органи;

> за съпругите/съпрузите на дългосрочно командиро-
вани служители в дипломатически служби по време на 
задграничния им мандат осигурителни вноски, отнася-
щи се за месец Септември 2014 г.
Внасяне на осигурителните вноски за задължително 

здравно осигуряване:
до 25 октомври (първият работен ден след 25 Октом-

ври 2014 г. е 27 Октомври 2014 г.)
> за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за со-

циално осигуряване, върху получените, включително 
начислените и неизплатените или върху неначислени 
през месец Септември възнаграждения, които се отна-
сят за труд, положен през месец Септември 2014 г.

> за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социал-
но осигуряване върху допълнителни доходи от трудова 
дейност (например допълнителни трудови възнаграж-
дения за постигнати резултати) начислени или изпла-
тени след 25 Септември 2014 г., отнасящи се за труд 
положен през месец Август 2014 г. 



4 НЕОБИЧАЙНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
НА ЮТИЯТА

Всички знаем, че с ютия се глади, но малцина са чу-
вали, че тя е верен помощник и в други сфери от дома-
кинския живот. Достатъчно е да я включите на слаб до 

умерен режим и 
да действате:

1. Отстранява 
восъка от тъканта
Достатъчно е 

да поставите дре-
хата на дъската 
за гладене, отго-
ре да покриете с 
хартиена салфет-

ка и да загладите с ютията. Така восъкът ще се стопи и 
хартията ще го поеме. Резултатът би бил още по-добър, 
ако повторите действието с ютията няколко пъти вни-
мателно, като всеки път премествате чистата част от 
салфетката върху по-восъчното петно.

2. Заглажда драскотини и вдлъбнатини по дървените 
мебелите
За жалост мебелите у дома рано или късно започват 

да се лющят, вследствие на което се появяват непри-
ятни драскотини или вдлъбнатини. Проблемът обаче 
има решение и то е, като драснете няколко пъти с игла 
по повредената повърхност , поставите отгоре влажна 
кърпа и погладите един-два пъти внимателно с ютията, 
включена на пара. Топлината и влажността ще помог-
нат на дървесината леко да набъбне и да възвърне пър-
воначалния си вид.

3. Възстановява релефа на килима
Всеки е забелязвал, след като му се е налагало да сме-

ни мебелите у дома или да премести от едно място на 
друго килима, неприятните вдлъбнатини по него, полу-
чени от продължителния натиск на масата или дивана. 
Спокойно! Ето какво трябва да направите, ако искате 
килимът ви да възвърне предишния си блясък. Подръ-
жте ютията над въпросната деформирана зона и вклю-
чете струята на парата. Това е! Остава да повдигнете 
ютията и да надникнете под нея – ще останете приятно 
изненадани от добрата работа, която е свършила!

4. Изсушава цветя и листа, изглаждайки ги като пано
Ако обичате да творите, ето ви една вдъхновяваща 

идея. Поставете цветя между два хартиени листа и заг-
ладете с ютията отгоре. Оставете да изстине и повторе-
те. След това плоския сух букет аранжирайте по свой 
вкус, прикрепете го внимателно с тиксо към долния 
лист, сложете в рамка и сътвореното от вас пано.зака-
чете на стената.

ВАКСИНИРАНЕТО - НАЙ-ДОБРАТА 
ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ ГРИП
Грипът е едно от най-

сериозните епидемични 
заболявания.
Епидемии от грип има 

всяка година, най-често 
през студените месеци. 
Характеризира се с висо-
ка температура, обща от-
падналост, главоболие. 
Грипът и острите респи-
раторни заболявания (ОРЗ) поразяват сърдечно-съ-
довата система, дихателните органи и централната 
нервна система. Основно средство за профилактика 
срещу тези заболявания е ваксинирането. В след-
ствие на ваксинирането заболяването се предотвра-
тява още в самото начало.
Противогрипната ваксина не е лекарствено сред-

ство от класически тип, а наподобява слаба вирусна 
инфекция, която не е болествотворна, а има за цел 
да предизвика в имунната система на човека произ-
водство на антитела, които да унищожат инфекцията.
Ваксинирането се препоръчва при всички лица 

над 6-месечна възраст, хронично болни и възрастни 
над 65 години. Ваксинацията е най-успешният на-
чин за предотвратяване на евентуално заболяване и 
произтичащите от него усложнения.

ГЪБИТЕ - УНИКАЛНОТО ТВОРЕНИЕ
НА ПРИРОДАТА

Гъбите, и по-точно ядливите гъби, са служили за храна 
на човека още от древни времена. Още древногръцкият 
учен Теофраст описва в своите трудове печурката, трю-
фелите и много други гъби.
Гъбите са били поднасяни на народната трапеза, на 

хановете и царете. Те имат сходна със зеленчуците и 
продуктите от животински произход хранителната стой-
ност.Съдържат голямо количество вода, белтъчини, ми-
нерални соли, мазнини, витамини и други вещества.
По вкусови качества гъбите заемат едно от първите 

места между храните от растителен произход. От значе-
ние за това е и обработката им. Гъбите търпят всякаква 
топлинна обработка и са подходящи както за самостоя-
телна консумация, така и като добавка към много ястия. 
Широко известни са повече от сто вида ядливи гъби. 

Благодарение на ароматните си и полезни вещества, гъ-
бите придават на ястия, супи, яхнии и салати приятен 
вкус. Количеството на протеини в гъбите е 30%, което е 
повече от месото. В гъбите се съдържат още фибри, въ-
глехидрати, аминокиселини и много различни вещества 
като мастни киселини и етерични масла.
Най-полезното вещество в състава на гъбите е бета-

глюканът. Бета-глюканите са природни полизахариди. 
Те са изключително важни за имунната система на чо-
века. Учените дори смятат, че благодарение на обилно-
то присъствие на гъби в постните менюта на хората от 
древността, те са успявали да поддържат добра имунна 
система.
Гъбите се използват и за медицински цели в така наре-

чената фунготерапия. Медицината е наясно с важността 
на пеницилина и други антибиотици, съдържащи се в гъ-
бата, за лечението на инфекциозни заболявания.
Противовъзпалително и упоително действие има и 

чаят от гъби, широко използван в източната медицина.
В народната медицина пък различни видове гъби се 

използват при лечение на заболявания на нервната сис-
тема, алкохолизъм, тумор.
Ползата от употребата на гъби е неоспорима. Но дали 

има и вреда?Първият недостатък на гъбите е, че са труд-
ни за усвояване от организма. Затова гъбите са противо-
показни при хора със заболявания на стомашно-чревния 
тракт. За да можете да ядете гъби и да нямате проблеми 
след това, трябва да имате напълно здрава храносмила-
телната система.
Другият недостатък на гъбите е, че притежават изклю-

чително висока способност да натрупват радиоактивни 
вещества и различни токсини. Ако гъбата е израснала в 
заразена почва, то тя може да бъде смъртоносна.
Важно е да запомните, че след като гъбите бъдат на-

рязани, трябва да ги сготвите възможно най-скоро, тъй 
като след няколко часа при стайна температура те ще за-
почнат да натрупват вредни вещества. Гъбите се съхра-
няват в хладилник, но не повече от един ден, след като са 
били набрани. Добре е да ги държите в съдове с твърди 
стени, защото найлоновите торбички ще ускорят проце-
са на разпадането им.
Готовите гъбeни ястия пък трябва да се съхраняват в 

хладилник в емайлирана или керамична чиния.

НАПРАВЕТЕ МАТЕМАТИКАТА
ЗАБАВНА ЗА ДЕЦАТА

Децата могат да започнат да изучават математика от 
ранна детска възраст. Включването на прости математи-
чески задачи в ежедневните занимания у дома са първа-

та стъпка към тази сложна 
наука.
Не мислете за това зани-

мание като за тежко бреме. 
Единственото, от което се 
нуждаете, е позитивна на-
гласа и нещата лесно могат 
да си дойдат на мястото.
Ето няколко съвета как да 

постигнете успех в тази посока:
• Разрежете пържолата на детето си на няколко части. 

Нека то да вземе едно парче и да го прехвърли в друга 
чиния. В същото време трябва да брои на глас: „В чиния-
та има едно парченце...“. След това нека бодне следващо-
то парче: „В чинията има две парченца...“ и т.н. Само при 
този вид броене малчуганът може да осъзнае, че числото 
„две“ не се отнася за позицията в реда, а за количество.

• Научете малчугана си да разбира значението на чис-
лото „едно“. Набавете си шарени мъниста, изкуствени 
перлички, различни копчета. Нанижете ги на конец или 
тънка връв, като броите заедно: „Едно червено мънис-
то, едно зелено, едно синьо...“ Не забравяйте да хвалите 
детето всеки път, когато отброи правилно поредното мъ-
нисто. После предложете да направите от наниза гердан-
че, гривничка или гирлянд за украса.

• Ако простирате пране, накарайте детето да преброй 
всички дрехи.Дори докато се качвате по стълбите лесно 
можете да убедите детето да брои стъпалата.

• Всеки път, в който отидете да пазарувате, карайте де-
тето да ви помага в избора на стоките. Помолете го да 
пресметне колко е рестото ви и то пред продавача. Това 
ще го накара да покаже най-доброто от себе си пред не-
познатия човек. Освен това е добър начин да покажете на 
детето си истинската стойност на парите.

• Нека малчуганът ви каже какво e научил дори и на 
път за училище или в магазина.

• Помолете ги да напишат таблицата за умножение 
върху цветна хартия и залепете написаното върху хла-
дилника или на стената в детската стая.
Важно е да знаете, че децата учат по-бързо, когато се 

използват повече нагледни преподавателски практики. 
Картите с числа, картите за игра и дори компютърните 
игри могат да се окажат добър помощник в тази ситуация.

6 - 12 октомври 2014г., брой 40

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.

Градинска чубрица
Satureja hortensis L.

Градинска чубрица - Действие и приложение:
Чубрицата притежава спазмолитично, хипотен-

зивно, антисептично, потогонно и слабо диуретично 
действие. Използва се при високо артериално наля-
гане, сърцебиене, главоболие, виене на свят, като по-
тогонно и диуретично средство, при хрема и кашли-
ца и др. В българската народна медицина чубрицата 
се употребява при 
повръщане, катари 
на лигавицата на 
стомаха и черва-
та, летни диарии, 
глисти.
Градинска чуб-

рица- Описание:
Едн о год ишно 

градинско расте-
ние. Стъблата са 
20-40 см високи, изправени, четириръбести, силно 
разклонени от основата. Листата са срещуположни, 
с къси дръжки, линейни или линейно ланцетни, 1-4 
см дълги и 1-5 мм широки, целокрайни. Цветовете 
са събрани на групи по 2 до 5 в пазвите на листата. 
Чашката е с 5 нееднакви зъбчета. Венчето е бяло, ро-
зово или лилаво, 4-7 мм дълго, двуустно. Тичинките 
са 4. Плодът при узряване се разпада на 4 орехчета. 
Цъфти през лятото.
Градинска чубрица- Използвани части:
Използват се цъфтящите връхни части на расте-

нието (Herba sarurejae hortensis).
Градинска чубрица- Начин на употреба:
Две супени лъжици ситно нарязана дрога се залива 

с 500 см3 вряща вода и се оставя да кисне 1 час. Пие 
се по 1 винена чаша преди ядене 3 пъти дневно.
Градинска чубрица- Лечебни съставки:
Съдържа до 0,5-2% етерично масло с главни със-

тавки карвакрол (до 40%) и р-цимол (до 30%) или 
тимол, а също дипентен и други терпени. Дрогата 
съдържа още танини и слузно вещество.

РИЗОТО С ГРАХ И АСПЕРЖИ
Продукти:
- 1 ч.ч. ориз
- 3 ч.ч. пилешки бу-
льон
- 150 мл. бяло вино
- 70 г пармезан
- 250 г грах
- 300 г аспержи
- 1 глава лук
- 4 скилидки чесън
- 1/2 ч.л. черен пипер
- сол
Приготвяне:
Аспержите се счуп-

ват на две. Горната 
им част, която е по-мека, се бланшира за 2 минути 
в гореща вода. Изважда се с решетъчна лъжица и се 
оставя настрани.
Долната част на аспержите се задушава със ситно 

нарязани лук (1 глава), чесън (1 глава) и замразен 
грах (250 г) и щом омекнат, се изваждат с решетъчна 
лъжица и се оставят настрани.
В дълбок тиган се запържва оризът (1 ч.ч.) в малко 

масло, докато стане прозрачен. След това към него 
се прибавя бялото вино (150 мл.) и се готви, докато 
оризът поеме алкохола. След това на порции се добавя 
пилешкият бульон (3 ч.ч.), докато оризът го поеме 
напълно.
Накрая се прибавят отцедените аспержи, грах лук 

и чесън, настърганият пармезан (70 г) и подправките. 
Ризотото се разбърква старателно и се сервира.

Габровец иска 100 долара кредит от швейцар-
ска банка.

- Предполагам, знаете, че има лихва и че трябва 
да гарантирате кредита?

- Да, ще заложа един нов Мерцедес.
- Тогава може да вземете много по-голям заем.
- Не, ще взема 100 долара.
След една година габровеца връща с лихвата 

107 долара и казва:
- Ето това е добра сделка. У нас за гараж ми 

искат 50 долара месечно, а при вас за 7 долара 
колата седя една година.


