
20 - 26 октомври 2014 г., година (X), 42 /470/

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

ОБЩИНСКИ РАЗПОРЕДБИ
ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ПО ЗИМНОТО

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА
Във връзка с 

предстоящия 
есенно-зимен 
сезон и орга-
низиране на 
дейностите по 
зимното 
поддържане 

на пътищата на 
територията на 
община Сатов-
ча, както и с цел 
недопускане на 
ПТП, кметът  
на общината 
издаде нароч-
на заповед, с която възлага на кметовете на кметства в срок до 31.10.2014     
година да организират освобождаването на уличните платна и тротоарите 
по населените места от дърва за огрев, оборски тор, строителни материали 
и други, които ще възпрепятстват нормалното снегопочистване и опесъча-
ване през зимния сезон. Чрез издадената заповед кметовете на населени 
места носят отговорност за добрата организация и безпроблемно снегопо-
чистване и  опесъчаване през зимния период, както и за възникнал инци-
дент при ПТП, вследствие на  неизпълнението на заповедта. Цялостният 
контрол по изпълнението на заповедта е възложен на  Началник участък 
„Полиция” Сатовча Николай Начев и заместник-кмета на общината Илхан 
Карагьозов. Кметовете на кметства чрез своя заповед и предупредителни 
писма ще уведомят собствениците на материали, затрудняващи движение-
то на пешеходци по тротоарите и техниката за зимно поддържане.

ПРЕВАНТИВНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
В предвид настъпващия есенно- зимен 

сезон и с превантивна цел е необходимо да 
се предприемат спешни мерки по пожарна-
та безопасност, както на всички  учрежде-
ния, така и на частните жилищни сгради, 
отопляващи се предимно с дърва за огрев. 
Всеки собственик или ползвател на сграда 
е необходимо преди започването на отоп-
лителния сезон да извърши проверка за до-
брата проходимост на коминните тела. При 
необходимост да се извърши почистване и 
ремонт на същите, за да се избегнат непри-
ятни инциденти. Необходимо е и превантив-
но да бъдат проверени всички електрически 
и газови уреди, с които се предвижда ото-
плението през есенно-зимния период, както 
и припомняне на безопасната работа с тях.

ФУТБОЛИСТ ОТ КОЧАН РЕАЛИЗИРА ЕДИНСТВЕНИЯ ГОЛ
В ПОЛЗА НА ЮНОШЕСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ОТБОР НА

БЪЛГАРИЯ В ИГРА С ЮНОШИТЕ ОТ ХАНОВЕР
Юношеският национален отбор на България до 19 години, в който е и 

Мики Орачев от село Кочан започна с победа подготвителния си лагер на 
германска земя.
Под строгия спортен ре-

жим на треньора Методи 
Деянов възпитаниците на 
националния отбор нади-
граха с 1:0 връстниците си 
тима на Хановер.
Единственият гол в сре-

щата, която се игра в Бар-
зингхаузен бе реализиран 
от Мики Орачев. В ролята 
на защитник Орачев откри 
резултата още в четвъртата 
минута след пробив отляво 
и добър завършващ удар, а 
по време на срещата той на-
прави още няколко отлични 
включвания в играта.
Следващата приятелска среща на отбора бе в четвъртък на стадион 

„Порше“ във Волфсбург, където  юношите победиха с резултат 3:1. 
Подготовката на националния отбор е част от квалификациите за 
Европейското първенство за юноши до 19 години, които ще се про-
ведат през месец ноември в Израел.

Учениците от трети клас при СОУ “Св.св. Кирил и Методий” село Сатовча се при-
съединиха към инициативата „Чети с мен, доведи приятел“, която се провежда под па-
тронажа на президента на Република България Росен Плевнелиев, Министерството на 
културата, съвместно с Министерството на образованието и науката. 
Смисълът на инициативата е в това хората да се обединят около един акт – четенето, 

без културни, демографски, поколенчески, технологични или поведенчески различия. 
Чрез кампанията хората се докосват до любимите си български писатели и поети, 

срещнат с популярни лица, обменят заглавия, любими цитати, книги, лични текстове, 
идеи за офлайн или онлайн места, на които да откриват редки или нови издания, да 
общуват чрез словото и четенето един на друг, от книгата на хартиен носител или в 
електронен вид, по нетрадиционен и изключителен начин. 
Подкрепата на инициативата в Сатовча се реализира със съдействието на читалищни-

те работници в местната библиотека и постави началото на кампания за насърчаване на 
четенето и грамотността сред гражданите от всички възрасти с масово четене.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 17.10.2014 г.
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КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ 
Конкурс за студентско есе на тема:
„Моята визия за модернизирането на българската админи-

страция“
Категории:
- Иновации и практики за добро управление;
- Отворено управление;
- Е-управление.
               I.   Целева група– студенти от специалност пуб-

лична администрация, обучаващи се във висшите училища в 
страната или чужбина, без значение от курса, степента или 
форма на обучение.

              II.   Процедура за кандидатстване и оценка
1. Подаването на есетата е само онлайн на имейл: concours@

ipa.government.bg. Конкурсът се осъществява чрез техническа-
та подкрепа на портала за студентски стажове в държавната администрация www.staj.
government.bg. Информация за конкурса ще бъде публикувана на  www.ipa.government.
bg и www.staj.government.bg. 
В полето Subject ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва идентификационният номер, получен 

при регистрацията в порталаwww.staj.government.bg и се прикачва файлът, съдържащ 
есето.
ВАЖНО!Студентите, които вече имат регистрация, използват идентификационния си 

номер без да е необходимо да правят нова регистрация.
Съгласно общите условия за ползване на портала, студентите имат право само на една 

регистрация. Студент, за който бъде установено, че поддържа повече от една регистра-
ция, ще бъде дисквалифициран от участие в конкурса.

2. Комисията за оценка на есетата ще бъде съставена от представители на държавната 
администрация и академичните среди.
Есетата ще се оценяват поотделно от всеки член на комисията. Общата оценка ще се 

формира на база средно-аритметичен резултат от оценките на всеки член на комисията.
                  III.   Технически изисквания към есетата:
1. Формат:конкурсните работи се изготвят в стил есе на български език;
2. Формат на документа:  конкурсните работи се изготвят във формат А4, портретно 

ориентиран, запазен в разширение .doc или .docx;
3. Обем на текста – от 15 до 20 печатни страници;
4. Шрифт - Times New Roman;
5. Големина на шрифта–12;
6. Mеждуредие-1.5 см (paragraph – line spacing – 1,5 lines);
7. Цитиране на използвана литература – съгласно стандартите на APA, примери тук:
http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_apa_format_examples.shtml
ВАЖНО!Есе, което не отговаря на техническите изисквания, няма да бъде разглеж-

дано от комисията.
                 IV.   Приключване на конкурса и награждаване
   Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 1/12.11.2014 г. в гр. София, на спе-

цилна церемония по връчване на наградите. Най-добрите отличени три есета и техните 
автори ще бъдат представени на конкурса за добри практики в Европейския институт 
по публична администрация,EIPA Маастрихт, Кралство Нидерландия. Авторите на 
други отличени текстове ще бъдат поканени да участват в учебен курс от Каталог 2014 
на ИПА по избор. Отличените есета ще бъдат публикувани на Интернет страницата на 
ИПА и портала за студентски стажове.

        VІ. Срокове
15.05.2014 г. – обявяване на конкурса
30.10.2014 г. – краен срок за кандидатстване
01.11- 10.11.2014г. – оценяване на есетата;
11/12.11.2014  г. – награждаване на победителите
25-26.11.2014 г. – представяне на есетата в Маастрихт

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА 
ЗИМНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 

Банка Пиреос България обяви, че стартира зимна стажантска програма, за която ще 
набира кандидати през цялата учебна година. В нея могат да се включат студенти в 
последен курс от тяхното обучение. Стажовете ще бъдат платени, с продължителност 
от шест месеца и възможност за подписване на трудов договор след изтичане на про-
грамата, съобщиха още от банката.
Одобрените стажанти ще имат възможност да придобият практически опит с об-

служване на клиенти, кредитни операции и администриране в различни направления. 
Изискванията са да имат средно специално или висше образование, да владеят добре 
анлийски език и да имат добра 
компютърна грамотност.
Желаещите да участват мо-

гат да кандидатстват през 
сайта на институцията или 
като изпратят актуална сним-
ка и мотивационно писмо 
до Банка Пиреос България, 
дирекция „Човешки ресурси“, 
София 1784, бул. „Цариград-
ско шосе“, сграда Е, ет. 8, 
или на имейл адрес: jobs@
piraeusbank.bg.

 Краен срок: няма посочен

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА -  ТРИ МЕТОДА   
Един индийски Учител искал да покаже на своя 

ученик трите метода в живота. 
В гората, в която била неговата школа, се по-

двизавали трима души. Учителят казал на ученика 
да иде да удари и на тримата по една плесница. 
Ученикът, като ударил на първия една плесница, 

онзи му ударил две. Отишъл при втория, ударил 
и нему една плесница. Той си вдигнал ръката, но 
пак я спуснал, не го ударил. Като ударил плесница 
на третия, той не му обърнал никакво внимание, 
продължил да си медитира. 
Като се върнал ученикът, Учителя го попитал 

какво е станало. 
- Аз ударих на първия една плесница, а той ми удари две! 
- Това е човекът, който живее по закона: „Око за око, зъб за зъб“ - Мойсеевият закон. 
- Вторият повдигна ръката си и бързо я свали. 
- Той в спасението живее, той се спасява. Дошло му е на ум да приложи закона. 
- Третият не ми обърна никакво внимание, все едно че не бях там! 
- Онзи, който не обръща внимание на плесницата, той живее в Любовта. 
Закон може да има само за същества, които са разумни.

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

20 Октомври 2024г.,Понеделник,  Световен ден за 
борба с остеопорозата
ОСТЕОПОРОЗАТА е заболяване, което може да спо-

лети всеки от нас. Като тих крадец, без никакви симпто-
ми, тя безмилостно разрушава нашите кости. Костната 
фрактура е първият сигнал за нанесените поражения 
от вече напредналото заболяване. Безпомощни ли сме 
пред „тихият крадец”? Не: Остеопорозата не е неотменен спътник на старостта, 
нито цената за нашето дълголетие. Никога не е късно да се погрижим за здравето 
на своите кости!

22 Октомври 2014г., Сряда, Световен ден на заекващите
Денят се чества като такъв от 1998 година насам. Всяка година, на 22 октомври 

се провежда онлайн конференция, която е насочена към хора с интерес към заек-
ването - както професионалисти, които се занимават с проблема, така и техните 
клиенти. През 2007 година, Централният Мичигански Университет продължава 
отбелязването на този ден през цялата седмица след датата.

24 Октомври 2014г., Петък, Междунаро-
ден ден на ООН
На 24 октомври 1945 година официално 

е създадена Организацията на обединените 
нации. Уставът й е ратифициран от 5-те посто-
янни страни-членки на нейния Съвет за сигур-
ност - Китай, СССР, САЩ, Великобритания и 
Франция. Идея за създаване на организация, 
пазеща световния мир, обаче съществува далеч 

преди тази дата. Първи опит в тази посока се явява учредяването на Обществото 
на народите (ОН) по време на Парижката мирна конференция, след Първата све-
товна война. Организация, която да съблюдава за мира и разбирателството между 
отделните народи и гарантира международната стабилност, е основна стъпка към 
осуетяването на сблъсъци на расова, етническа или държавна основа и по този 
начин предотвратява евентуален нов масивен военен конфликт. 

26 Октомври 2014г., Неделя, Празник на свети Димитър Солунски (Дими-
тровден) Имен ден празнуват: Димитър, Димитрина, Деметра, Дима, Димо, 
Димка, Димчо, Димана, Драго, Драгомир, Драган, Митко, Митра, Митка, 
Митрана, Мита, Даниела, Даниел, Диян/а, Диан/a.
Димитровден е народен и православен празник, отбелязван на 26 октомври в 

памет на свети Димитър Солунски. Той е роден през 3 век в гр. Солун, а баща му е 
тогавашният градоначалник. След неговата смърт император Максимиан Херкул 
възлага този пост на Димитър, който е приет с голяма радост и почит. Като управител 
на Солун Димитър открито изповядва и слави християнската вяра. Недоволен от 
неговото поведение, император Галерий го хвърля в тъмница. Преди да го осъдят, 
войници влезли в килията му и го убиват с копие по време на молитва. Тогава 
християнската църква го провъзгласява за мъченик на вярата и светец, а жителите 
на Солун започват да го почитат като покровител на града. За покровителството на 
светията си съперничат гърци, българи,сърби и руснаци.
Според народните представи от Димитровден започва 

зимата, народна поговорка гласи: „Георги носи лято, Дими-
тър — зима“. Според легендата Св. Димитър е покровител 
на зимата и студа и е по—голям брат на Св. Георги. Той 
язди на червен кон, а от дългата му бяла брада се изсипват 
първите снежинки — „Дойде ли Димитър, идва и снегът“. 
Димитровден е приет също като ден на строителя. Праз-

нуват всички архитекти, проектанти, строителни инженери и всички, ангажирани 
в сферата на строителството. Професионален празник и на ковачите, техниците, 
инженерите иметалурзите.

GLOBUL НАБИРА СТИПЕНДИАНТИ 
Седем нови стипендианти търси Globul в рамките на деветото издание на 

своята стипендиантска програма. Областите, за които се набират кандидати, са 
„Радио и телекомуникации“, „Маркетинг“, „Правни отношения“ и „Информа-
ционни технологии“, обявиха от компанията.
Изискванията са участниците да бъдат в 

трети или четвърти курс и да имат много добър 
успех. Те също така трябва да владеят англий-
ски език и да притежават отлични компютърни 
умения. От кандидатите се очаква да изпратят 
автобиография, мотивационно писмо на тема 
„Защо искам да стана стипендиант на Globul“, 
както и справка от успеха си до момента на 
scholarship@globul.bg до 1 ноември 2014 г.
Стипендиантската програма на Globul цели 

да подкрепи студентите с отлични академични резултати, които имат желание 
и умения за ранна професионална реализация. Участниците в нея получават 
месечна стипендия до придобиване на бакалавърска степен и възможност да се 
включат в лятната стажантска програма на компанията, казаха още от телекома.

Н О В И Н И
20 - 26 октомври 2014г., брой 42

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



З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
20 - 26 октомври 2014г., брой 42

ИЗПЛАЩАТ БОЛНИЧНИТЕ
ДО 5 РАБОТНИ ДНИ

В рамките на до 5 работни дни ще се изплащат бол-
ничните от следващата година. Това ще стане възможно, 
след като информацията ще се предава от лекарите до 
Националния осигурителен институт (НОИ) по елек-
тронен път. 
Остава задължението 

да предоставяме до-
кумента на хартия на 
работодателя. 
Болните ще посе-

щават лечебното заве-
дение. След преглед 
лекарят ще им издава 
болничен лист, който 
ще бъде отпечатан на хартиен носител. Данните от него 
ще бъдат подавани по електронен път към регистрите 
на НОИ. 
Този болничен лист на хартиен носител ще бъде не-

обходим на лицето, само за да го представи пред своя 
работодател с цел оформяне на отпуск и съответната 
ведомост за заплати.
Данните от електронния регистър на болничните 

листове ще са достъпни както за лекарите, така и за 
осигурените и за осигурителите. 

НАП ЩЕ ИЗДАВА ОНЛАЙН ДОКУМЕНТИ 
ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БЮДЖЕТА    

Националната агенция за приходите (НАП) ще подава 
онлайн информация за граждани и фирми дали имат 
задължения към бюджета. Това ще намали с 1 милион 
документите, които 
издава агенцията, и 
може да спести по 
7,3 млн. лв. годишно 
на бизнеса и гражда-
ните, като едновре-
менно с това бъдат 
спасени 90 дървета, 
съобщават от НАП
Годишно  НАП 

издава повече от 1 
милион удостоверения за наличие или липса на задълже-
ния, които в по-голямата си част служат за информация 
пред други държавни органи (например изискване за 
сключване на договор при участие в процедури по Зако-
на за обществените поръчки или при искане за кредит). 
Издаването на удостоверението на хартия е свързано с 
минимум едно посещение до офис на Агенцията, а когато 
данъкоплатецът няма електронен подпис, за да го заяви 
по интернет - и с две.
Новата електронната услуга, която вече функционира 

дава възможност на държавните институции директно, по 
електронен път, да получат информация от НАП за това 
дали фирма или гражданин има или няма задължения към 
бюджета. Така тази информация може да не се изисква 
от клиента на хартия. За да стане възможно това при 
всички държавни, общински или банкови институции са 
необходими законодателни промени така че електронно 
получената информация да е равносилна на тази, отпе-
чатана на хартиен носител.
Софтуерът не посочва други подробности, като напри-

мер размер или вид на дълга, ако фирмата има задълже-
ния, защото тази информация е конфиденциална по закон, 
уточнява пресцентърът на НАП.

 ЗАПОЧНА КАМПАНИЯ ПО ПРЕРЕ-
ГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Кампания по пререгистрация на земеделските произ-

водители започна. 
 Съгласно Наредба 3 за създаване и поддържане на 

Регистър на земеделските производители, всеки реги-
стриран земеделски производител или упълномощено 
от него лице подава информация за дейността си в 
съответната Общинска служба по земеделие според 
местонахождението на имота. 

 Въз основа на предоставената информация и след за-
верка от ОСЗ, областна дирекция „Земеделие“ заверява 
регистрационната карта на земеделския производител за 
срок до 28 февруари на следващата стопанска година.

 Новата кампания за стопанската 2014-2015 г. започна 
от 1-ви октомври 2014 г.  
ДО КРАЯ НА ОКТОМВРИ СЕ ПОДАВАТ 

ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ   
НАП вече информира за изтичащия срок всички 

заинтересовани
До края на октомври тази година физическите лица, 

които сами определят и внасят дължимия авансово да-
нък, трябва да подадат декларация за данъци, дължими 
за третото тримесечие на 2014 г.  
Това са физически лица, които са придобили доходи в 

качеството си на наемодатели на физически лица, както 
и нотариуси, адвокати, стоматолози и др. самоосигуря-
ващи се лица. НАП вече информира за изтичащия срок 
всички заинтересовани, чиито е-мейл адреси са налични 
в електронната база на Агенцията. 
Декларацията се подава също и от всяко предприя-

тие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на 
физически лица доходи, извън тези по трудов договор. 
Формулярът се подава и за данъци при източника по 

Закона за корпоративното 
подоходно облагане, като 
например данъци върху 
дивидентите и ликвида-
ционните дялове в полза 
на чужди фирми и местни 
дружества, които не са 
търговци, включително и 
общините.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2014 г.

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

удържан през месец септември за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания по 
трудови правоотношения, ако през месец септември 
са направени само частични плащания.
До 30 –ти октомври
ЗМДТ
1. Плащане на втора вноска на данъка върху недви-

жимите имоти за текущата година.
2. Плащане на втора вноска на данъка върху превоз-

ните средства за текущата година.
До 31-ви октомври: 
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-

нък за четвъртото тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника 

по  ЗКПО за трето тримесечие. 
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие 

на 2014 г. за придобити доходи от стопанска дейност 
по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно 
предоставяне за ползване на права или имущество и 
подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

2.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста 
от ЗДДФЛ за третото тримесечие на 2014 г. и подава-
не на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ 
и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните пре-
мии, дължим за предходния месец. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 
от ЗДЗП за предходното тримесечие. 

Въпрос: Имам вече право на ранно учителско пен-
сиониране по сега действащото законодателство 
за пенсиониране, но все още не съм се възползвала. 
Ако има отново промяна в годините и на усло-
вията, за ранно пенсиониране на учители, ще 
изгубя ли правата си? На 59г 6 месеца съм с 34 г 
трудов стаж?
Отговор: Съгласно разпоредбите на Кодекса за 
социално осигуряване (КСО) правото на пенсия не 
се погасява по давност. Това означава, че веднъж 
придобито, то може да бъде упражнено от право 
имащите лица при същите условия и през следва-
щите години. Следва да имате предвид, че правото 
на пенсия по § 5 от Преходните и заключителните 
разпоредби на КСО (правото на ранно пенсиониране 
на учителите) може да бъде упражнено при освобож-
даване от учителска длъжност.

Въпрос: Трябва ли работодателят да изплати 
първите 3 дни от болничен на служител, който 
няма 6 месечен трудов стаж?
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от 
Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигурени-
те лица за общо заболяване и майчинство имат право 
на парично обезщетение вместо възнаграждение за 
времето на отпуск поради временна неработоспо-
собност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 
6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този 
риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж 
не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна 
възраст. На основание на чл. 40, ал. 5 КСО, осигури-
телят изплаща на осигуреното лице за първите три 
работни дни от временната неработоспособност 70 
на сто от средно дневното брутно възнаграждение 
за месеца, в който е настъпила временната нерабо-
тоспособност, но не по-малко от 70 на сто от средно 
дневното уговорено възнаграждение. Цитираната 
разпоредба не променя характера и предназначе-
нието на извършеното плащане – то продължава да 
има характер на парично обезщетение, независимо, 
че размерът му е брутното трудово възнаграждение. 
На това основание считаме, че следва да са налице 
всички условия, на които трябва да отговарят оси-
гурените лица, за да им бъде отпуснато парично 
обезщетение за временна неработоспособност, вкл. 
и наличието на 6-месечен осигурителен стаж, за 
да е налице основание осигурителят да изплати на 
осигуреното лице за първия, втория и третия рабо-
тен ден от временната неработоспособност средно 
дневното брутно възнаграждение за месеца, в който 
е настъпила временната неработоспособност. 

Въпрос: Служител, който ще си купи трудов 
стаж, желае да се пенсионира. При прекратяване 
на трудовото му правоотношение, полагат ли 
му се обезщетение, съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ?
Отговор: В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) 
е предвидено, че при прекратяване на трудовото 
правоотношение, след като работникът или слу-
жителят е придобил право на пенсия за осигури-
телен 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, условието за 
получаване на предвиденото в разпоредбата обезще-
тение е към момента на прекратяване на трудовото 
правоотношение работникът или служителят да е 
придобил право на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст. В разпоредбата на чл. 9а, ал. 1 и ал. 2 от 
Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предви-
дени възможности за зачитане на осигурителен стаж 
при заплащане на осигурителни вноски. Първата 
алинея предвижда, че за осигурителен стаж при 
пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, 
се зачита: 1. времето на обучение на лицата, завър-
шили висше или полувисше образование, но за не 
повече от срока на обучение, предвиден по учебния 
план за завършената специалност; 2. времето на 
докторантурата, определено в нормативен акт за 
лицата, придобили образователна и научна степен 
„доктор“. Според втората алинея, за осигурителен 
стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което 
лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но 
на които не им достигат до 5 години осигурителен 
стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 
и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху 
минималния осигурителен доход за самоосигурява-
щите се лица, определен със Закона за бюджета на 
държавното обществено осигуряване към датата на 
внасянето на вноските. И в двата случая, съгласно 
чл. 9а, ал. 6 КСО, за осигурителен стаж се зачи-
тат периодите, за които са внесени осигурителни 

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2014 г.

до 25 октомври (първият работен ден след 25 Ок-
томври 2014 г. е 27 Октомври 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 в неплатен отпуск през месец Септем-
ври 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на 
друго основание.

> за лицата, които през месец Септември 2014 г. са 
били във временна неработоспособност поради бо-
лест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане 
на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за 
осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по 
реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда. 

> за авансово дължимите здравноосигурителни 
вноски от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса 
за социално осигуряване – лица, регистрирани като 
упражняващи свободна професия и/или занаятчийска 
дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като 
еднолични търговци, собственици или съдружници 
в търговски дружества и физическите лица - членове 
на неперсонифицирани дружества, регистрираните 
земеделски производители и тютюнопроизводители 
(самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за 
месец Септември 2014 г. 

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

> за лицата, които през месец Септември 2014 г. са 
подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, 
ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, 
които не са били осигурени на основание по чл. 40, 
ал. 1, 2 или 3 от закона).

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

> за служителите на Българската православна църк-
ва и други нормативно признати вероизповедания, 
които не получават възнаграждения за извършвана 
дейност за месец Септември 2014 г.

вноски. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се 
внасят върху минималния месечен осигурителен доход 
за самоосигуряващите се лица, определен със закона 
за бюджета на държавното обществено осигуряване в 
размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени 
преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им. 
Внасянето на осигурителните вноски се извършва по 
банков път след подадена декларация по съответния 
ред. В случай, че осигурителните вноски са внесени из-
цяло преди прекратяване на трудовия договор и лицето 
към момента на прекратяването има придобито право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, мнението ни 
е, че ще има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. 



РЕШЕНИЕ ЗА ИЗТОЩЕНА КОСА
Неделя е време за почивка и „презареждане на ба-

териите“. Какво по-подходящо време от това, за да 
обърнете внимание на себе си!
Предлагаме ви една маска, която ще помогне на ко-

сата ви да възвърне здравината и блясъка си. Ако из-
русявате или боядисвате косата си, или често ползва-
те преса за изправяне 
и маша за къдрене, 
то прилагайте тази 
маска всяка неделя 
(веднъж седмично). 
Нужни са ви:
2 с.л. обезсолена 

извара
1 ампула витамин Е
1 жълтък
Смесете проду-

ктите и ги разбъркайте добре.Получената смес на-
несете върху чиста и леко влажна коса, и оставете 
да действа 40 мин. След това изплакнете обилно с 
вода.
И един съвет – изплакнете косата с вода, в която 

сте добавили няколко капки оцет. Това ще помогне 
да изплакнете косата по-добре от изварата и яйцето 
и ще ѝ придаде допълнителен блясък.
Изварата съдържа всички полезни елементи от 

млякото и се нанася лесно върху косата без да се 
разтича. Витамин Е от своя страна е силен стиму-
лант. Той ще предпази косата от накъсване и ще я 
подхрани в дълбочина.

МЕД И ДЖИНДЖИФИЛ –
ТАЙНАТА ЗА ЗДРАВЕТО ПРЕЗ ЗИМАТА
Само с кратък поглед по бюрата на колегите в офи-

са можете да разберете, че сезонът на вирусите вече 
е тук.
Капки за нос, витамин С, кърпички и сиропи са се 

настанили между мониторите, мишките и докумен-
тите, надничат от рафтовете вкъщи и на човек му 
идва просто да се завие и да се покаже отново чак 
през пролетта.
За съжаление, това 

не е приложим вари-
ант, така че вместо да 
проклинаме съдбата 
си на родени по тези 
географски ширини, 
по-добре да се въз-
ползваме от даровете 
на природата по най-добрия начин и да прекараме 
една хубава есен и уютна зима – здрави и с настро-
ение.
Рецептата, която сега ще ви дадем, става все по-

популярна и вероятно поне един ваш познат вече я 
прилага.
Прави се много лесно и се състои от две съставки с 

почти магически свойства – мед и джинджифил.
Два корена от джинджифил се обелват и настъргват 

на ренде. Смесват се с половин килограм домашен 
пчелен мед. Разбърква се добре и се държи в хладил-
ника.
От сместа се консумира по 3-4 пъти на ден по една 

супена лъжица, а вкусът е повече от зашеметяващ – 
сладко-пикантен, сгряващо-вкусен.
Джинджифил ще намерите в био-магазините или в 

големите супермаркети, а за меда можете да се дове-
рите на някой местен производител.
Нека наистина да е домашен, а не пълен с глюкозо-

фруктозен сироп, защото това просто не е мед.
На някои места можете да намерите съвет да не 

разбърквате сместа с дървена лъжица, но това не е 
нужно. Контактът на метала и меда не разваля ка-
чествата му.
Сместа от мед и джинджифил повишава имуните-

та, нормализира нивото на холестерол и има проти-
вовъзпалително действие.  

КАК ДА СИ НАПРАВИМ ТОПЪЛ ЕСЕНЕН 
КОКТЕЙЛ С ЯБЪЛКИ И КАНЕЛА

Ще ви покажем една невероятна рецепта, подходя-
ща точно за променливото ту топло и слънчево, ту 
меланхолично и дъждовно време, която ще стопли 
сетивата ви. Става въпрос за техника как да си на-
правим топъл есенен коктейл от ябълков сок, в ком-
бинация с канела, индийско орехче и ром (но само в 
напитките за възрастните).
За целта ще са ви необходими:
• 1 литър ябълков сок
• 1/2 ч.л. канела
• Няколко канелени пръчици (за декорация)
• 1/4 ч.л. индийско орехче
• Ром (по желание)
• Няколко ябълкови резена (за декорация)

Ето и начина на 
приготвяне на тази 
вълшебна есенна 
напитка:
В малка тендже-

ра загрейте ябъл-
ковия сок на сред-
на температура. В 
процеса на затоп-
ляне на течността 
добавете канелата, 

индийското орехче и разбърквайте често. По жела-
ние добавете ром, но в този случай ще трябва да при-
готвите и безалкохолна версия на напитката, ако де-
цата също ще пият от чудния есенен ябълков сайдер.
Когато ябълковото удоволствие е готово, изсипе-

те в чаши и декорирайте с канелена пръчица и резен 
плод.
Сервирайте, докато ароматната напитка все още е 

топла. 

НЕ СЕ КАРАЙТЕ НА ДЕЦАТА,
ПРЕГРЪЩАЙТЕ ГИ

Никое дете не се ражда лошо. Белѝте и непослуша-
нието идват по-късно, винаги като следствие – най-ве-
че на родителското поведение, но и на естествените 
етапи от развитието на детето.
Напълно в реда на нещата е до вчера послушното 

дете да започне да казва ясно „не“ и да тропа с краче.
Това е неговият начин да покаже на света и родите-

лите си, че вече не е като плюшена играчка, а истин-
ско, мислещо, отделно същество със свое мнение по 
важните въпроси като яденето, обличането на якето и 
избора на играчки.
Обикновено в такива ситуации родителите попадат 

в порочната игра на нерви, в която всъщност няма по-
бедители.
Или родителят се предава и губи авторитета си като 

омеква или детенцето се разплаква и се примирява да 
потисне собственото си желание само и само мама да 
спре да крещи.
Ако обаче само за секунда успеете да потиснете же-

ланието си да се наложите, ще си дадете сметка, че 
детето ви не ви прави напук, то просто има различни 
от вашите желания.
А това е съвсем, съвсем естествено.
За да избегнете бурите – може би не всички, но поне 

голяма част от тях, вместо да крещите, прегърнете де-
тето си.
Още преди то 

да се е изнерви-
ло, преди вие да 
сте повишили 
тон и мирът вкъ-
щи да е отишъл 
по дяволите – 
прегърнете го.
Това ще го 

успокои, ще ви 
помогне и на вас 
непосредствено след това да му обясните спокойно 
защо не може да излиза по сандали в снега и ще ви 
помогне заедно да се измъкнете от една ситуация, в 
която, както вече споменахме, няма победители.
Има и друг, много класически случай, при който де-

цата започват да се държат зле – когато искат да при-
влекат вниманието на родителите си.
Склонни сме да не обръщаме внимание на едно по-

слушно и потънало в играта си дете.
Не го хвалим, не го поощряваме, не изразяваме удо-

влетворението си от добротата му. Едва ли не го при-
емаме за даденост.
В мига, в който нещо се счупи, бумне, по-малкото 

дете се разплаче или нещо се разлее, всички налични 
родители скачат и започват да търсят сметка от детето 
какво се е случило.
Децата бързо виждат тази зависимост и започват да 

я използват когато искат да прекарат малко време с 
мама и тати, било то и ако трябва да ги слуша как му 
се карат.
Не можем да ги виним, нали!
Затова и прегръдката е много по-добрият отговор от 

караницата. Разбира се, не и преди да сте обяснили 
ясно, че чупенето, биенето и прочее агресивни по-
стъпки не са добри. Но не с много думи и винаги пос-
ледвани от силна прегръдка.
Децата ни имат нужда от нас по пътя си към израст-

ването. Нека не им обръщаме внимание само когато 
трябва да им се скараме за нещо.  
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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.

Бял бор
Pinus sylvestris
Бял бор - Действие и при-

ложение:
Противовъзпалително, от-

храчващо, омекчаващо лига-
виците действие; разширява 
кръвоносните съдове и разтваря 
камъните в пикочния мехур, 
при бронхити, ангина, туберколоза, при простуда (за 
инхалации и разтривки), ишиас, камъни в бъбреците и 
пикочния мехур. Боровите връхчета се използват при 
задух, подагра, хемороиди.
Външно приложение: Препоръчва се за инхалации 

при задух, за бани при екземи, ревматизъм, обриви, 
лишеи. Смолата се прилага при белодробен абсцес и 
хемороиди. Разтопена смола, смесена с мас по равни 
части се използва при рани от протриване и циреи.
Вътрешно приложение: 1 супена лъжица борови 

връхчета се слага в 600 мл вода. Ври 10 минути. Пие се 
по 100 мл преди ядене 4 пъти дневно, подсладено с мед.
Боровите връхчета се използват при кашлица по 

следния начин: 100 г връхчета се слагат в 2.5 литра 
вода; ври, докато водата стане 500 мл. Прецежда се и 
се поставят 250 г небетшекер и 250 г мед. Пие се по 1 
кафена чашка преди ядене.
Бял бор - Използвани части:
В съвременната медицина се използуват боровите 

пъпки (Тuriones pini), намиращи се по върховете на 
клонките, които се събират рано напролет.
Бял бор -  Лечебни съставки:
 Химически състав. Съдържат около 0,5% етерично 

масло, което се състои от а-пинен, β-пинен, β -фелан-
дрен, лимонен, мирцен, кадинен, силвестрен, борнеал, 
борнилацетат, борнилестер и др.; смо¬листи вещества, 
витамин С, танини и др.
Бял бор - Къде се среща?
Почти във всички наши планини до 2200 м н. в.

СОЛЕНА ПАЛАЧИНКОВА ТОРТА
Продукти:
  За палачинките:
- 250 г брашно
- 1/2 л. прясно мляко
- 3 яйца
- 1 щип. сол
- 25 г масло
 За плънката:
- 200 г майонеза
- 3 кренвирша
- 200 г лютеница
- 200 г кисели краставички
- 200 г кашкавал
 За декорация:
- 10 маслини
- 1/2 краставица
Приготвяне:
Брашното (250 г), яйцата (3 бр), прясното мляко (1/2 

л.), солта (1 щип.) и разтопеното масло (25 г) се изсип-
ват в дълбока купа и се разбиват до получаването на 
палачинково тесто, малко по-рядко от боза. Тестото се 
оставя за половин час на стайна температура. През това 
време кренвиршите (3 бр) се обелват и настъргват на 
едрото ренде, кашкавалът (200 г) се рендосва по същия 
начин, а киселите краставички (200 г)се отцеждат много 
добре и също се настъргват. Палачинките се пекат в 
подходящ тиган, като от полученото тесто трябва да се 
получат 11-12 палачинки. В плато или голяма чиния се 
подреждат палачинките, като между всяка се редуват 
различните продукти - майонеза (200 г), лютеница 
(200 г), настъргани кисели краставички и настъргани 
кренвирши. Тортата се завършва с палачинка, намаза-
на отгоре и встрани с майонеза. Поръсва се обилно с 
настъргания кашкавал и се декорира с маслини (10 бр) 
и тънки ивици краставица (1/2 бр).

Урок по химия. Учителката:
- Мария, какъв е цветът на твоя разтвор?
- Червен.
- Правилно. Седни, отличен 6.
- Катя, а при теб?
- Оранжев.
- Не е точно така. Много добър 5, седни.
- Валери, цветът на твоя разтвор?
- Черен.
- Двойка. Кла-а-ас! Залегни!!!!

Едно момиче чака приятеля си да се срещнат. 
След 15 минути закъснение той идва, запъхтян.

- Извинявай, че те накарах да чакаш, просто 
пред нас имаше трима, които бият друг и няма-
ше как да не помогна.

- И, какво стана ?
- Как какво... набихме го.


