
27 октомври  - 2 ноември 2014 г., година (X), 43 /471/

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

За втора поредна година в гр. Перник се провежда празникът „Злат-
на есен край „Струма”. По покана на община Перник и Регионален 
център читалища  в гр. Перник, женската група за „Високо пеене” при 
НЧ „Св. св. Кирил и Методи – 1926” – Сатовча, взе  участие в праз-

ника на възрастните хора.  Те 
гостуваха като специални гости 
заедно с „Бистришки баби” и 
Банатски българи от Румъния. 
За първи път от 1988 г. при 

връчването на „Хердерова” на-
града двете групи вписани в На-
ционалната система „Живи чо-
вешки съкровища – България” 
пяха на една сцена. „Бистриш-
ките баби” са вписани в „Живи 
човешки съкровища” на ЮНЕ-
СКО, а женска група за „Високо 
пеене” са номинирани за впис-
ване през 2013 г. 
След концертните изяви 

двете уникални по своето пе-
ене групи взаимно се поздра-
виха за прекрасните изпълне-
ния на сцената. 

Сближаването между 
двете групи бе спонтан-
но, искрено и ползотвор-
но.
Гостоприемните дома-

кини от Перник  се бяха 
погрижили за отличното 
настроение на гостува-
щите групи,  не само с 
богата трапеза, но и със 
сладки думи. 
Благодарим на органи-

заторите за отправената 
покана за участие в праз-
ника на града, коментира 
секретаря на читалище 
Сатовча Катерина Код-
жаманова, и за това че 
групата за „Високо пее-
не” е оценена високо от 
самодейци и публика.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 24.10.2014 г.
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Във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон, Общинското ръководство 
извърши необходимите организационни действия по зимното поддържане 
на пътищата на територията на общината, включващи мероприятия по сне-
гопочистването и опесъчаването на третокласните и четвъртокласните пъ-
тища от общината. С нарочна заповед на Кмета на общината са определени 
районите и пътните отсечки, които ще се снегопочистват и опесъчават.  За 
район Кочан, включващ пътна отсечка разклон на м. “Казаня” до Ваклино-
во –Кочан – Жижево, контрол по изпълнението на заповедта е възложена 
на кмета на село Кочан.  За район Слащен, включващ пътна отсечка Въл-
косел – Слащен, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта 
е възложена на кмета на село Слащен.  Отговорник за отсечка Годешево 
–Туховища е кметът на село Годешево.  Отговорник за отсечка Туховища – 
Слащен е кметът на село Туховища.  За район Сатовча отговорник за пътна 
отсечка разклон за село Фъргово – село Фъргово е кметът на село Фъргово.  
Отговорник за отсечка м.”Караманица” – село Плетена е кметът на село 
Плетена. Отговорник за отсечка разклон Долен – село Долен е кметът на 
село Долен. Отговорността и контрола по изпълнението на заповедта за 
район Сатовча е възложена на кметовете на селата Фъргово, Долен, Плете-
на и Димитър Неделчев –специалист „Гражданска защита” при Общинска 
администрация.  За район Осина, включващ пътна отсечка разклон Осина 
– село Осина, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта е 
възложена на кмета на село Осина. За район Крибул, включващ пътна от-
сечка разклон Крибул - село Крибул, отговорността и контролът по изпъл-
нението на заповедта е възложена на кмета на село Крибул. В изпълнение 
на заповедта кметовете по населени места носят отговорност за състояние-
то на пътищата, както и се задължават да дават информация за пътната об-
становката на дежурния по Общински съвет за отбрана на тел. 07541 2066, 
с. Сатовча.  Цялостната организация, отговорност и контрол за изпълнение 
на заповедта са възложени на заместник-кмета Илхан Карагьозов.  Опреде-
лени са лицата, които ще извършват снегопочистването, и лицата, които ще 
опесъчават.  Определени са депата за складиране на пясък и сол, както и ли-
цата, ангажирани с товаренето на материалите за опесъчаването.  Съглас-
но изискванията на Закона за пътищата и Наредба №1 на Общински съвет 
Сатовча и Програмата 
за подготовка и дей-
ности при зимни усло-
вия в община Сатовча 
приоритетно ще бъдат 
почиствани пътищата, 
водещи до подстан-
ции, трафопостове, 
учебни заведения, 
пречиствателни стан-
ции за питейни води и 
предприятия, както и 
до места за оказване на помощ на лица, нуждаещи се от спешна медицин-
ска помощ.  След почистване на междуселищните пътища, ще бъдат снего-
почистени и опесъчени главните и оживени улици в населените места.  На 
стръмните участъци от улиците, по банкетите ще бъдат осигурени купчини 
с пясък, които ще се използват при нужда.  Съгласно чл.11 от Наредба № 
1 на Общински съвет Сатовча собствениците на фирми, търговски обекти
и жилищни сгради са длъжни да почистват тротоарите и пешеходните пъ-

теки около обектите им, напомнят от Общинското ръководство. За снегопо-
чистването през предстоящия зимен сезони ще работят десет (10) трактора, 
снабдени със снегорини, шест (6) автомобила за опесъчаване, три багера 
за товарене и 17 човека опесъчители. При необходимост ще бъде наета до-
пълнителна техника и работна ръка за създаване на нормални условия за 
работа и придвижване на жителите и гостите на общината.
Пътищата на територията на общината са местни (общински) и пътища 

от трети клас ( републикански).  Пътищата от трети клас, каквито са отсеч-
ките: Гоце
Делчев - Дряново – Сатовча – Доспат и отсечката Гоце Делчев –Абланица 

– Боголин - Вълкосел– Фъргово – Сатовча се поддържат от Областно пътно 
управление
гр.Благоевград, чрез определена от тях поддържаща фирма.

НАГРАДА  ЗА НАШ АВТОР
В ЧУЖБИНА

На международния Фестивал на славянската 
поезия в Лондон, който се проведе от 16 до 19 
октомври т.г. поетът и преводач от полски език 
Лъчезар Селяшки бе удостоен с най-високата 
награда -“Славянска брошка“ и Диплом, в който 
се отбелязва, че наградата се присъжда за пре-
водите му на съвременна полска поезия и проза, 
за разпространението на полската художествена 
литература в България и в чужбина и във връзка 
с неговата 65 -годишнина и 40-годишния му твор-
чески юбилей.

Във връзка с предстоящ яия есесенно-зимен сезон Общинското ръководствВъв връзкака сс прредсдстотоящящияия есеенноо зизи еменн сесезозон ООббщбщининскскототоо рръководств



НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗИРАНА ПРЕЗ 2014Г. 
ИНИЦИАТИВА/ПРОГРАМА/ПРОЕКТ „В ПОДКРЕПА

НА ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ“  
Краен срок: 3 ноември 2014 г. 
Конкурсът се осъществява по инициатива на Държавна-

та агенция за закрила на детето в рамките на Национална 
кампания на тема: „Детската безопасност – споделена 
отговорност и грижа”.
Могат да кандидатстват реализирани през 2014 го-

дина инициативи, програми или проекти за превенция 
на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за 
отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на 
децата в следните категории:

1. Инициативи/програми/проекти от детски градини, 
училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и 
резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи.

2. Инициативи/програми/проекти от държавни институции, областни и местни ад-
министрации.

3. Инициативи/програми/проекти от неправителствени организации и фирми.
4. Журналистически материали, публикации в пресата, предавания и медии, отразя-

ващи проблемите на детската безопасност.
5. Специална награда за личен принос.
 

18-МЕСЕЧЕН СТАЖ В ОБЛАСТТА НА
МУЛТИМЕДИИТЕ НА DEUTSCHE WELLE  

Краен срок: 31 октомври 2014 г. 
Deutsche Welle предлага нова възможност за стаж, който ще ви отведе из целия свят 

само за 18 месеца. Стажовете с английските и немските редакционни отдели ще ви даде 
шанс да се задълбочите в икономическите и културните въпроси, както и в новините 
и спорта. Ще имате възможност да работите и в най-малко един от другите езикови 
отдели на DW като китайски, фарси или испански отдел, и да се включите в работата 
им в съответствие с езиковите си умения. Не-
зависимо от езиковите ви умения, вие ще сте 
част от редакционните екипи още от първия 
ден, ще пишете и ще провеждане на интервюта 
за телевизия, радио и онлайн. 

DW търси кандидати, които: 
- са завършили университет или колеж преди 

началото на стажа; 
- предишен опит в областта е предимство, 

но не е задължителен; 
- отговарят на езиковите критерии.
Стипендия: до 1 885 евро/месечно

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - 
ИСТИНСКАТА СТОЙНОСТ НА ПРЪСТЕНА   

- Учителю, идвам при теб, защото се чувствам толко-
ва жалък, че нямам желание за нищо. Казват ми, че за 
нищо не ме бива, че нищо не върша като хората и съм 
непохватен и много тъп. Как да се поправя? Какво да 
сторя, че да ме ценят повече?
Без да го поглежда, учителят му рекъл:
- Съжалявам много, момко. Не мога да ти помогна, 

защото първо трябва да реша един личен въпрос. Може 
би след това... - И след кратка пауза добавил: - Но ако 
склониш да ми помогнеш, ще се справя по-бързо с него 
и после може да ти помогна.

- О...колко се радвам, учителю - измънкал момъкът, 
разбирайки, че отново го подценяват и пренебрегват.

- Добре - продължил учителят. Свалил пръстена от кут-
рето на лявата си ръка и като го подал на момчето му рекъл: - Яхни коня, който е навън 
и иди на пазара. Продай този пръстен, защото трябва да изплатя един дълг. Постарай 
се да получиш възможно най-високата цена и да не скланяш за по-малко от една златна 
монета. Тръгвай и се върни по-бързо с жълтицата.
Момъкът взел пръстена и тръгнал. Щом стигнал до пазара, започнал да предлага 

пръстена на търговците, които го поглеждали с известен интерес, докато не споменал 
цената, която иска. Отворел ли дума за златната монета, едни му се присмивали, други 
му обръщали гръб и само един старец си направил труда любезно да му обясни, че една 
златна монета е твърде голяма цена за този пръстен. Някой се смилил над него и му 
предложил сребърна монета и медна съдинка, но заръката била да не скланя на по-малко 
от жълтица и момъкът отказал.
Като предложил пръстена на всички, които срещнал на пазара, а това били повече от 

сто души, отчаян от неуспеха, той яхнал коня и се върнал при учителя. Колко би искал 
момъкът да има златна монета и да я даде на учителя, за да се отърве той от дълга си и 
най-сетне да го посъветва и да му помогне.
Влязъл при стареца.
- Учителю – рекъл, - съжалявам. Това, което ми заръча е невъзможно. Сигурно щях да 

получа две-три сребърни монети, но не мисля, че можех да заблудя някого, за истинската 
стойност на пръстена.

- Това, което каза, е много важно, млади приятелю – усмихнат отвърнал учителят. – 
Първо трябва да узнаем истинската стойност на пръстена. Яхай пак коня и върви при 
бижутера. Че кой ще знае по-добре от него? Кажи му, че искаш да го продадеш и питай 
колко ще ти даде за него. Но каквото и да ти предложи, не го продавай. Върни се тук.
Момъкът отново яхнал коня. Бижутерът погледнал пръстена под светлината на масле-

ничето, разгледал го под лупа, претеглил го и после казал на момчето:
- Момко, кажи на учителя, че ако иска да продаде пръстена още сега, не мога да му 

дам повече от петдесет и осем златни монети за него.
- Петдесет и осем златни монети ли? – възкликнал момъкът.
- Да – отвърнал бижутерът. – Знам, че след време може да вземе към седемдесет мо-

нети, но ако го продава спешно...
Момъкът много се развълнувал и препуснал обратно към дома на учителя, за да му 

каже новината.
- Седни – рекъл му старецът, като го изслушал. – Ти си като този пръстен: рядък и 

скъп накит. И като него, можеш да бъдеш оценен само от истинския познавач. Защо си 
тръгнал да искаш от всеки да види истинската ти стойност?
И като казал това, сложил отново пръстена на кутрето на лявата си ръка.
Всеки има нужда от преценката и признанието на околните, необходимост от внима-

нието и уважението на другите, за да изгради собственото си самоуважение. Но когато 
разберем, че ние сме едно уникално парченце от големия пъзел наречено „живот”, чак 
тогава започваме голямото приключение в него.

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

28 Октомври 2014г., Вторник, Световен ден на анима-
цията 
На този ден през 1892 г. в Париж художникът изобретател 

Емил Рейно показал пред зрители невижданото дотогава 
зрелище - оптически театър. За първи път той демонстрирал 
публично своя апарат праксиноскоп, който показвал движещи се картинки.
Анимацията е оптическа илюзия за движение, създадено чрез последователни 

показвания на образи на неподвижни елементи. 
Денят се чества от 2002 г. по инициатива на Международната асоциация на 

анимационното кино.
31 Октомври 2014г., Петък, 
• Ден на Реформацията
На тази дата през 1517 година започва Реформацията в Германия! Мартин Лутер 

буквално забива своите 95 тезиса на вратата на Римокатолическата Църква, с което 
се изправя срещу догмите на църквата, която умишлено укрива от обикновените 
хора истината за Спасението и печели несметни богатства от продажбата индул-
генции!

• Международен ден на Черно море
На този ден през 1996 година е подписан Стратегическия план за Черно море. През 

1996 година правителствата на черноморските държави приемат, че замърсяването 
на общото ни море създава рискове за всички гранични страни. 

• Ден на св. Лука
На този ден Църквата празнува деня на св. Лука, написал 

Евангелието за живота и спасението на Учителя, в което описва 
живота и делата на Христос. Свети Лука бил известен също и 
като великолепен лечител и талантлив художник. Родил се в 
сирийския град Антиохия, където решил да отдаде живота си 
в служба на Господ след срещата си със св. Павел. Преди това 
Лука се занимавал с лечителство и славата му на лекар се носела 
надалеч. Около 50 г обаче, той изоставил тази дейност и заедно 
със св. Павел тръгнал да прославя Христос.

• Хелоуин
Началото си води от келтския езически ритуал Самайн (Samhain) и съвпада с 

честването на католическия ден на Вси светии. По традиция децата носят страшни 
костюми, тиквени фенери и обикалят съседите си като искат бонбони и сладки с 
предупреждението, че ако не получат такива ще им „изиграят номер“.

1 Ноември 2014г., Събота, 
• Световен ден на веганството
Празникът се празнува за първи път на 1 ноември 1994 г.от Веганскато общност 

(Vegan Society), когато отбелязва своята 60 годишнина. Думата веган е въведена от 
Доналд Уотсън (Donald Watson) от 3-те първи и последните 2 букви на англ дума 
«vegetarian» и е много използвана от Веганската общност основана от Уотсън на 
1 ноември 1944 г в Лондон.
Веганите са вегетарианци, които не консумират млечни продукти.Веганите 

изключват от хранителната си диета не само месото, но и рибата и други морски 
животни, яйцата и млечните продукти. Освен всички това, те не използват още:

- изделия от животински произход – кожа, коприна, вълна и др.;
- пчелен мед (това е при най-строгите вегани);
- продукти с животински компоненти - желатин, глицерин и др.;
- продути, които са произведени чрез рафиниране с животински;
- някои видове захар и пр.;
- продукти, които са тествани на животни (козметика, тютюн и др.);
• Ден на народните будители
Денят на народните будители е общобългарски празник, оз-

наменуващ делото на българските просветители, книжовници, 
революционери и свети будители на възраждащия се национален 
дух, стремеж към образование и книжовност. Отбелязва се еже-
годно с факелни шествия на 1 ноември и еофициален празник в Република България.

СТИПЕНДИИ ЗА МАГИСТРАТУРА В ГЕРМАНИЯ СРЕЩУ 
3 ГОДИНИ РАБОТА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕТО  

Краен срок: 1 ноември 
Германската фондация „Мумерт” търси кадър-

ни и амбициозни млади българи с управленски 
потенциал. Тя предлага пълна издръжка от 1 000 
евро на месец в продължение на две години и 
половина до получаване на магистърска степен. 
Кандидатите трябва да са последна година на 

бакалавърска степен в специалности от областта 
на туризма, икономическите, инженерните и 
естествените науки. Те трябва да имат висок 
успех и да владеят немски и английски език.

Най-важното условие за получаване на стипендията „Мумерт”: всички 
кандидати подписват договор, съгласно който се задължават след завършване 
на магистърската си степен в Германия да работят в България поне 3 години.
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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



48 часа непрекъсната седмична почивка. При сумирано 
изчисляване на работното време непрекъснатата сед-
мична почивка е не по-малко от 36 часа - ал. 2 на чл. 
153 КТ. Графикът за работа следва да бъде изготвен 
при спазване на разпоредбите на КТ. В случай на на-
рушаване на трудовото законодателство се сигнализира 
инспекцията по труда по седалището на работодателя. 

Въпрос: Намирам се в неплатен отпуск за отглеж-
дане на дете след 2-г възраст. Имам издаден болни-
чен лист за гледане на болно дете. Имам ли право 
на парично обезщетение по този болничен лист? 
Прекъсва ли се неплатения отпуск след представя-
нето на болничния лист на работодателя?
Отговор: Съгласно § 1, т.3 от Допълнителните разпо-
редби на Кодекса за социално осигуряване „осигурено 
лице“ е физическо лице, което извършва трудова дей-
ност, за която подлежи на задължително осигуряване по 
чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими 
осигурителни вноски. Осигуряването на лицето, което 
е започнало трудова дейност съгласно чл. 10, продъл-
жава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 3 и 5 (в това 
число и периодите за ползване на неплатен отпуск за 
отглеждане на дете по чл.167а от Кодекса на труда). 
Ако по време на ползването на неплатения отпуск по 
чл. 167а от Кодекса на труда за отглеждане на дете до 
8-годишна възраст, Ви бъде издаден болничен лист по 
чл. 162 КТ, то отпускът Ви по чл. 167а КТ се прекъсва, 
за което следва да подадете молба до работодателя 
заедно с болничния лист. Остатъкът от отпуска по чл. 
167а КТ може да ползвате, когато прецените и отново 
с молба до работодателя.

Въпрос: Как да докажа трудов и осигурителен стаж, 
придобит през 1993 - 1995 год., след като за този 
период не е приложим Законът за установяване на 
трудов и осигурителен стаж по съдебен ред? През 
периода работих в МВР на трудов договор, но при 
прекратяване на трудовото ми правоотношение, 
няма следа, че съм работила през тези две години. 
Как да го докажа?
Отговор: В чл. 1, ал. 1, т. 3 от Закона за установяване 
на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред изрично 
е предвидено, че по реда на този закон може да се ус-
тановява времето, което се зачита за трудов стаж и за 
трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 
1999 г. съгласно действащите дотогава разпоредби.

Въпрос: Август месец ми изтече 1 година от пода-
ване на документите за детските,аз подадох мол-
бите септември,сега нямам детски. Кога ще ми ги 
преведат? Чак ноември ли?
Отговор: Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за семейни 
помощи за деца (ЗСПД), помощите по чл. 7 и 8 се 
предоставят в пари и/или под формата на социални 
инвестиции през месеца, следващ месеца, за който 
се дължат на майката (осиновителя/осиновителката). 
Към момента семейните помощи за деца, дължими за 
м. септември 2014 г. са изплатени. Същевременно, на 
основание чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за семейни помощи за деца месечните помощи 
за деца до завършване на средно образование, но не 
повече от 20-годишна възраст се отпускат от началото 
на месеца, през който е подадена молба-декларацията 
с необходимите документи и са налице условията по 
чл. 7 на ЗСПД. 
Най-пълна и точна информация за причината, поради 
която не сте получили помощта Вие следва да получите 
от дирекция „Социално подпомагане“, от която Ви е 
издадена заповед за отпускане или отказ на помощта, 
тъй като тя разполага с цялата документация и инфор-
мация по конкретния случай. 

 НОИ ЩЕ ИЗЧИСЛЯВА БОЛНИЧНИТЕ 
СПОРЕД НОВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ

БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ
Националният осигурителен институт (НОИ) ще 

започне да изчислява болничните обезщетения по нов 
метод от началото на 2015 г. Това ще става на базата 
на новите електронни болнични листове. 

„Данните, приети в елек-
тронния регистър на болнич-
ните листове и решенията по 
обжалването им, се взимат 
предвид при преценката на 
правото и определянето на 
размера на паричните обез-
щетения и помощи“.
Данните от болничните 

листове ще могат да бъдат 
внасяни в НОИ от лекуващите лекари, зъболекарите, 
както и лекарските консултативни комисии чрез лечеб-
ните заведения, към които са създадени.
В средата на месеца стана ясно, че три пъти се може 

да бъдат скъсени сроковете за изплащане на болничните 
обезщетения. Очаква се те да достигнат до пет работни 
дни след осъществяването на двата етапа от преминава-
нето към електронен обмен на данни за изплащане на 
парични обезщетения за временна неработоспособност. 
ДКЕВР СЕ РАЗДЕЛЯ НА ДВА СЪСТАВА – 

ЕНЕРГИЕН И ВОДЕН   
Държавната комисия по енергийно и водно регули-

ране да има два специализирани състава – единият 
ще отговаря за енергийните политики, а другият ще 
е за регулациите във ВиК сектора. Това предлагат от 
министерството на икономиката и енергетиката в свой 
проект за изменение на Закона за енергетиката. В про-
екта се предлага ДКЕВР вече да не е под шапката на 
Министерски съвет, а членовете и председателят му 
да се избират директно от Народното събрание. Това 
налага и промяна в името на регулатора, който става 
Комисия за енергийно и водно регулиране.
Членовете на новата комисия ще се избират и изслуш-

ват поотделно от Народното събрание, е записано още 
в проекта. Номинациите им ще се правят от депутатите 
като сдружения с нестопанска цел ще могат също да 
предлагат свои кандидати за постовете. Кандидатите за 
постовете ще се избират с обикновено мнозинство на НС.
Предложената процедура осигурява публичност в 

процеса на избор на членовете на комисията, като по 
този начин се отговаря на обществените очаквания 
за доверие и прозрачност и се елиминират съмнения 
относно причините за едно или друго назначение или 
предсрочно прекратяване на мандати, обясняват в мо-
тивите си от МИЕ.
За в бъдеще новата комисия ще може сама да опре-

деля бюджета си, който ще се одобрява от парламента. 
Служителите на комисията пък ще се избират според 
професионалният им опит. Кандидатите за работа 
трябва да имат поне пет години опит в регулирането 
на водния или енергиен сектор. Отпада изискването 
в комисията да има поне един икономист или юрист.
Занапред сериозно ще бъдат ограничени и закритите 

заседания на ДКЕВР, като такива ще се провеждат само 
при оповестяване на класифицирана информация. При 
всички останали случаи заседанията на комисията и 
на двете подкомисии се очаква да бъдат открити за 
обществото.
Председателят на комисията ще получава възнаграж-

дение, равно на до 95% от пет средни месечни работни 
заплати в сектор производство и разпределение на 
еленергия и топлоенергия, по данни на НСИ. Заплати-
те на членовете на комисията ще бъдат до 90% от пет 
средномесечни заплати по същия параграф.
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ПЕНСИИ НА 65 Г. ЗА ВСИЧКИ И 
РЪСТ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ
Плавно покачване на възрастта за пенсиониране до 

65 години за мъжете и жените от 2028 г. или 2036 г. 
Увеличаване на осигурителните вноски. Премахване 
на привилегията на държавните служители държавата 
да им плаща осигуровките, както и на земеделците за 
половин вноска. Плах опит за ограничаване на ран-
ното пенсиониране на военни и полицаи с въвеждане 
на пенсионна възраст според поста. Увеличаване на 
максималния осигурителен доход. 
В момента Кодексът за социално осигуряване (КСО) 

предвижда годините и стажът за пенсиониране да нара-
стват с по 4 месеца годишно до достигане на 63-годишна 
възраст за жените и 37 години стаж през 2021 г., а за мъ-
жете - 65-годишна възраст и 40 години стаж през 2018 г.
В момента жените излизат в пенсия на 60 г. и 8 месеца, 

а мъжете - на 63 г. и 8 месеца.
Три варианта за вдигане на възрастта за пенсия
Първият вариант предвижда мъжете и жените да се 

пенсионират на 65 г. чрез постепенно нарастване на 
възрастта до 2036 г. За целта от 2015 г. възрастта за 
дамите ще расте с по 2 месеца годишно и 2036 г. ще 
стане 65 години, а за мъжете ще нараства с по 1 месец 
на година и ще стане 65 г. през 2030 г.
Вторият вариант е плавно покачване на възрастта 

за пенсиониране на двата пола до 65 г., до 2028 г. При 
жените през 2015 г. и 2016 г. възрастта ще нараства с по 
2 месеца годишно, а от 2017 до 2028 г. - с по 4 месеца 
на година. При мъжете - първите две години възрастта 
расте с по 2 месеца, а от 2017 г. до 2028 г. с по 1 месец.
Третият вариант предвижда равна възраст за пенси-

ониране на двата пола на 65 г., според годината на раж-
дане, т.нар. кохортен принцип. Например мъже, родени 
1964 г., ще знаят, че се пенсионират на 65 г. По-старите 
от тях ще се пенсионират малко по-рано в зависимост 
от годината на раждане.
Ръст и на осигурителните вноски
Освен увеличаване на възрастта и стажа за получаване 

на пенсия се предлага и нарастване на осигурителните 
вноски, за да се покрие дупката в НОИ. Предложени са 
два варианта.
Единият предвижда осигурителната вноска за фондо-

вете „Безработица“ и „Пенсии“ да бъде увеличена с по 
1 процентен пункт от 1 януари 2015 г. веднъж. Второто 
увеличение да бъде от 1 януари 2019 г. отново с 1%, 
но само за фонд „Пенсии“. Вноската за универсалния 
пенсионен фонд нараства с 1% от 2017 г.
Другият вариант предвижда нарастване на осигури-

телната вноска за фондовете „Безработица“ и „Пенсии“ 
с по 1 процент пункт от 2016 г., а през 2019 г. да има 
ново нарастване само за фонд „Пенсии“ с 1 процентен 
пункт. През 2017 г. се с 1% се вдига и вноската за уни-
версалния пенсионен фонд.
Причината да се предлага увеличаване на вноската за 

пенсия е големият дефицит във фонд „Пенсии“ и фактът, 
че 53% от средствата за възрастните се осигуряват от 
субсидия и трансфер от държавния бюджет.
Ранно пенсиониране
За работещите в първа и втора категория труд се 

предлага до 2029 г. да се запази сегашния вариант на 
пенсиониране при 94 точки за жените и 100 точки за 
мъжете, защото до тогава в пенсия ще излизат хора 
със стаж преди 2000 г., когато нямаше професионални 
осигурителни фондове.
Предлага се след това възрастта да нараства спрямо 

избрания вариант за трета категория труд, но по-ин-
тензивно. Причината е, че се планира категорийните 
работници да излизат в пенсия 8 години по-рано за първа 
категория труд и 3 години по-рано за втора категория 
труд от хората, които работят при масовия случай - III 
категория.
Заради замразяване на реформите за първа и втора ка-

тегория труд, в момента тези трудещи излизат в пенсия 
13 години по-рано за първа категория и 6 години по-рано 
– за втора, спрямо работещите трета категория труда.
За служителите в системата на МВР или Минис-

терството на отбраната и др. се предлага да се въведе 
минимална възраст за пенсиониране според тежестта на 
поста. В момента за тях няма ограничения във възрастта, 
а само изискване за стаж 27 г., от които минимум 2/3 в 
съответното ведомство. Експертите очакват съответните 
министерства сами да предложат минималната възраст.
Предлага се по-труден достъп до инвалидни пен-

сии, както и инвалидната добавка за пенсионерите 
да отпадне.

КОМПЕНСАЦИИ ЗА СИН ЕЗИК
ЩЕ СЕ ПЛАЩАТ СПОРЕД

СРЕДНОТО ТЕГЛО ЗА ПОРОДА    
Все още няма конкретни срокове за изплащането на 

компенсациите на животновъдите, които са изгубили 
животните си в следствие на бо-
лестта син език. 
В момента БАБХ приключва 

обработката на подадените прото-
коли, а изплащането на обезщете-
нията на животновъдите ще бъде на 
принципа „първи постъпил-първи 
платен“ - т.е. според последовател-
ността, в която са пададени заявленията за компенсации. 

 Действително сумата, която ще получават като ком-
пенсация стопаните, ще е 2,36 лв/кг, са потвърдили от 
Министерството. Килограмите се определят спрямо 
изработена от МЗХ справка за средното тегло на овцете 
по породи, като справката е спусната до Областните 
дирекции на БАБХ в страната. 

 При заявяването на отпадналите животни, ветеринарни-
ят лекар вижда по идентификационната система, че живот-
ните са от породата Ил Дьо Франс, например, сравнява с 
таблицата за средното тегло при тази порода и на тази база 
се калкулира сумата, която трябва да получи стопанинът.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2014 г.

До 30-ви 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: Трудов договор на работник е сключен 
за нормална продължителност на работното 
време-8 часа. Производствена необходимост 
налага работник да работи по предварителен 
график само през нощта от 22 ч. до 6 сутринта 
след което почива -2 дни. Тази работна смяна не 
нарушава ли законовите разпоредби?
Отговор: В чл. 140, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ 
е предвидено, че нормалната продължителност на 
седмичното работно време през нощта при 5-дневна 
работна седмица е до 35 часа. Нормалната про-
дължителност на работното време през нощта при 
5-дневна работна седмица е до 7 часа. Няма пречка 
работникът/служителят да полага нощен труд при 
сумирано отчитане на работното време при спазване 
на чл. 140, чл. 140а, от КТ, Наредбата за структурата 
и организацията на работната заплата, както и ос-
таналите разпоредби от трудовото законодателство. 
Съгласно чл. 152 от КТ, работникът или служителят 
има право на непрекъсната между дневна почивка, 
която не може да бъде по-малко от 12 часа. Според 
чл. 153, ал. 1 от КТ, при петдневна работна седмица 
работникът или служителят има право на седмична 
почивка в размер на два последователни дни, от 
които единият е по начало в неделя. В тези случаи 
на работника или служителя се осигурява най-малко 



ПО-ТОПЪЛ ДОМ ПРЕЗ ЕСЕНТА
Промените в температурите навън при прехода от 

есен към зима могат да направят дома ви по-хладен от 
обикновеното и не толкова уютен. Вижте 9 съвета как 
да ви е топло вкъщи през есента.
Използвайте топли цветове
Цветната палитра в по-топлата гама ще създаде усе-

щане за уют. Земни тонове като кафяво и масленозеле-
но, есенни цветове като керемиденочервено, оранжево и 
жълто, неутрали като бежово и охра са подходящ избор.
Заложете на правилните материи
Изберете домашен текстил, изработен от вълна, ка-

дифе, прежда. Освен, че са по-меки, плътните влак-
на успяват да задържат топлината и да не позволяват 
енергията да напуска стаята.
Уплътнете прозорците
Понякога около прозорците остават процепи, през 

които влиза студен въздух. Друг път самите уплътне-
ния се захабяват и се налага да се сменят с нови. Така 
или иначе инвестицията в подобен проект е практично 
решение, което ще ви помогне да запазите стаята топла.
Почистете радиаторите
Независимо дали сте на парно, или имате маслен ра-

диатор, хубаво е редовно да го забърсвате от домашния 
прах. Когато се натрупа по-дебел слой прах, той пречи 
на радиатора да отделя топлина, като в същото време 
излишно се хаби енергия, която не се усвоява.
Изберете плътни завеси
Плътните завеси са друг трик, който ще ви помогне 

да запазите стаята топла. Важно е обаче да се отбеле-
жи, че през деня те трябва да са изцяло дръпнати, за да 
пускате слънчева светлина, а вечер, когато е по-студе-
но да покриват прозореца, 
за да предпазят стаята от 
студен въздух.
Разместете мебелите
Разположете ги така, 

че да са по-отдалечени от 
прозорците, и отделни-
те модули да са по-близо 
един до друг.
Запалете огън
Естествено, ако нямате 

камина, този съвет няма как да се осъществи. Но имай-
те предвид, че дори няколко запалени свещи, създават 
приятна и отпускаща атмосфера. Освен това някои 
аромати се асоциират с топлината и домашния уют по 
празниците, което допълнително „стопля“.
Извадете помощни средства
Електрическо одеяло, електрическа възглавница, 

грейка с гореща вода, сгряваща яка – всичко това ще ви 
помогне да се стоплите и да се почувствате по-уютно 
вкъщи.
Инвестирайте в хубави пантофи
Когато краката ви са топли, тогава и тялото е сгря-

то. Затова инвестирайте повече пари в хубави панто-
фи. Най-добри са моделите тип плетени ботушки, но и 
други варианти са възможни, стига да имат по-дебела 
подметка.

ПОЧИСТЕТЕ РАНИТЕ ПО ДРЪВЧЕТАТА
През есента е подходящо време да 

се почистят всички рани по стъблото 
и клоните. Това е препоръчително, за-
щото през зимните месеци дръвчетата 
са изложени на по-голям риск - ни-
ски температури, висока относителна 
влажност на въздуха и др. Тези усло-
вия са благоприятни за развитието на 
някои гнилостни процеси в раните.
За да се предотвратят негативните 

последици, важно е още сега всички рани по стъблото 
и дебелите клони на дърветата да се почистят.
Най-лесно е да се използва остър инструмент и те-

лена четка. Първо се премахва напуканата кора, която 
се събира и унищожава. След това се почиства раната 
като се стига до жива тъкан. Накрая се дезинфекцира с 
3%-ов разтвор на син камък (30 грама на 1 литър вода) 
или с 5%-ов разтвор на зелен камък (железен сулфат). 
Разтворът се нанася с четка.

РЕДОВНАТА ЗАКУСКА Е ВАЖНА
ЗА УСПЕШЕН И ЕНЕРГИЧЕН ДЕН

За да имате стройна фигура, тонус и работоспособ-
ност, не пропускайте закуската. Често, за да поспите 
повече или с желание да отслабнете, се лишавате от 
закуската. На училище или в работата ангажименти и 
спешните задачи отдалечават вашето време за обяд. До-
ведени до състояние на прегладняване, естествено е, че 
ще си наваксате с обилно хранене на обяд. Този вреден 

стереотип се отразява 
на целия организъм и 
най-вече намалява ва-
шата ефективност във 
втората половина на 
деня. 
До какво води еже-

дневното пропускане 
на закуската
Напълняване
Заблуда е, че ако не 

закусвате, няма да напълнеете. За да преодолее стреса от 
липсата на хранителни вещества, в тялото се задейства 
компенсаторен механизъм за складиране на мазнини. 
По-лесно за опазване на фигурата е редовната закуска. 

Тя стимулира метаболитните процеси и така помага за 
поддържане на нормално тегло. На 43-та ежегодна сре-
ща на Американската сърдечна асоциация специалисти-
те обобщават, че добрата закуска в спокойна обстановка 
намалява наднорменото тегло и риска от захарен диабет 
тип 2, атеросклероза и инфаркт.
Бързо изтощение
Без закуска сутрин организмът е лишен от нужната 

енергия, която е изчерпана през нощта. Тя е важна не 
само за физическото здраве, но и за снабдяване с психи-
ческа енергия, от която човек се нуждае в началото на 
работния ден. До сутринта калориите от храната, консу-
мирана преди 10-12 часа, е изразходвана от организма. 
Закуската предотвратява умората и слабостта в следо-
бедните часове като не позволява да пада кръвната захар 
и да нарушава концентрацията.Френски специалисти 
установили, че деца, които не закусват, в третия учебен 
час стават по-разсеяни. 
Именно редовната закуска е прекрасен старт за успе-

шен и енергичен ден.
Хормонален дисбаланс
Пропускането на закуската в голяма степен нарушава 

хормоналния баланс, поради недоимък на незаменими 
аминокиселини от гладуването. Освен това се повиша-
ват нивата на кортизола и инсулина в кръвта. А от това 
се променя настроението, появява се чувство на напре-
жение и раздразнителност. Вечното ограничение с диети 
е ненужно, за да изглеждате добре. Важно е да се храни-
те балансирано.
Здраво и красивото тяло със стабилна психика не е 

само Божи дар, а плод на вашите усилия и грижи. Не 
си спестявайте също времето за физически упражнения. 
Ставайте по-рано и ще имате време за всичко, включи-
телно за здравословна закуска.
Превърнете закуската в любим ритуал, без който не 

бихте излезли от къщи и ще се учудите на лекотата, с 
която ще започвате всяко работно начало. Закуската е 
най-важното хранене за деня. 

КАК ДА СИ НАПРАВИМ АРОМАТНО 
КАФЕ С ПУХКАВА ПЯНА

Ароматно, топло, вълшебно кафе... Всички си мечта-
ем за такова в ранното утро на всеки един ден.
И ако си мислите, че чаша с тази любима наша обо-

дряваща напитка, като на картинката, може да се напра-
ви само с помощта на професионална кафе машина - 

грешите!
Сега ще ви покажем как 

можете съвсем сами, без 
каквато и да е кафе маши-
на, да си приготвите една 
чаша чудно кафе с мляко и 
обилно количество пухка-
ва като облаче пяна, дос-
тойна за възхищение.

За целта ще са ви необходими:
• Стъклен буркан (с капачка, която уплътнява добре)
• Микровълнова печка
• Лъжица
• Мляко (с минимум 2% масленост)
• Кафе (разтворимо или смляно - за варене)
• Канела (по желание)
А ето и как стъпка по стъпка да направите своята 

чаша кафе с достойно количество пяна:
Налейте млякото до половина в стъклен буркан
Сложете стабилна капачка върху буркана и хубаво 

разтръскайте млякото
Махнете капачката и стоплете млякото за минута-две 

в микровълнова (до получаване на пяна)
Постарайте се да се получи колкото е възможно по-

вече пяна
Сложете капачката върху стопленото мляко и отново 

разклатете
Хубавата пухкава пяна трябва да достига до гърлото 

на буркана
Когато сте готови с пяната, сварете или разтворете ка-

фето и го налейте в голяма чаша
Сипете съвсем малко мляко в кафето, като придържа-

те пяната с помощта на лъжица
С лъжицата пренесете пяната върху кафето
Добавете толкова пяна, колкото искате в чашата си 

кафе с мляко
А колкото повече пяна имате, толкова по-добре
Ето че прекрасното кафе е готово. По желание доба-

вете щипка канела отгоре
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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.

Розмарин 
 Rosmarinus offi cinalis

Описание: Розмаринът е атрактивен вечнозелен 
храст от семейство Lamiaceae с листенца като иглич-
ки на бор. Среща се най-много по Черноморието, 
като подивяло, но се отглежда и 
в градините. 
Растението достига височина 

60 см. и диаметър 1,5 - 2,5 метра. 
Храстът на розмарина трябва 
често да се окастря, за да бъде 
компактен. Розмаринът цъфти с 
множество светлосини цветове в 
края на пролетта и много рядко 
през есента.
Ботаническото име на растени-

ето произтича от латинския израз 
„роса от морето“. Това се обяснява 
с морскосиния цвят, в който розмаринът цъфти и с 
характерното му местообитание - близо до морето.
Почвата за растението трябва да е добре отцежда-

ща се, а мястото - слънчево. 
Розмаринът е символ на приятелство. Често клон-

ки от него се носят от младоженците на сватбата като 
знак за любов и вярност.
В древността слагали клонки розмарин под въз-

главниците, за да предпазва от злите сили и кошмар-
ните сънища. 
Използва се в изобилие в италианската кухня. 

Подходящ е за ястия от свинско и агнешко месо и 
картофи. Използва се при приготвянето на сосове и 
супи. Чаят, приготвен от изсушени листа на розма-
рин подобрява храносмилането.
Розмаринът в днешно време се използва широко 

освен в кулинарията, и в козметиката и парфюме-
рията. 
Розмаринът запазва голяма част от аромата си, и 

когато е изсушен.
Като билка се използва против мозъчно възпале-

ние - менингит, пърхот, физическа умора и др. 
Добър стимулант при умствена и физическа умора.

КЛАСИЧЕСКА КАРТОФЕНА
МУСАКА С КАЙМА

Продукти:
- 600 г картофи
- 800 г кайма
- 1 глава лук
- 2 домата
- 4 скилидки чесън
- 2 с.л. олио
- 1 ч.л. червен пипер
- 1 ч.л. черен пипер
- 1 ч.л. сол
- 300 г кисело мляко
- 2 яйца
- 1 щип. сол
Приготвяне:
Картофите (600 г) се нарязват на малки кубчета. 

Лукът (1 глава) също се нарязва на ситни кубчета и се 
задушава в олиото (2 с.л.) до омекване.
След това се прибавя каймата (600 г) и се пържи, 

докато тя стане на трохи.
Накрая се прибавят настърганите домати (2 бр) и 

подправките.
Ястието се оставя да къкри още няколко минути. 

Сместа се прибавя към картофите и всичко се изсипва в 
тавичка. Залива се с вода почти до нивото на картофите 
и се пече във фурна до извирането ѝ.
Накрая се залива с разбитите яйца (2 бр), кисело мля-

ко (300 г) и сол (1 щип.)и се запича за още 20 минути, 
докато заливката хване коричка.

Един селянин гледал зайци, а съседът му 
имал злобно куче. Един ден първият се хвали 
на комшията:

- Ей, ако знаеш само какъв заек си купих! 
Шампион! Красавец!
След няколко дена другия излиза на двора и 

какво да види - кучето му захапало заека за вра-
та... Заекът цял в кръв и кал, мъртъв... Ами сега?
Огледал се човекът, видял че комшията го 

няма, измил заека, прескочил оградата и го 
подхвърлил в зайчарника.
Прибрал се и зачакал. По някое време съседът 

се прибрал и - право в зайчарника, да си нагледа 
добитъка. Излиза от там блед като платно, тича 
при съседа и заеква:

- Д-д-д-д-ай ед-д-д-на ракия.
- Защо, какво става?
- Вчера най-хубавия ми заек умря и го заро-

вих, а сега се е върнал в зайчарника.


