
Проектът за Обществена трапезария 
в Сатовча финансиран от Министерство 
на труда и социалната политика, Фонд 
„Социално подпомагане”, който се реа-
лизира от 2010 година насам се удължава 
с още три месеца. Кметът на общината 
подписа договор за удължаването му до 
края на месец декември 2015 година. Об-
служваните лица по проекта се увелича-
ват с 45 бенефициента, от 71 стават 116  
ползватели на услугата. 
Проекта се реализира в почти всички 

населени места, където бяха обслужени 
лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живе-
ещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж 
и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова 
дейност); скитащи и бездомни деца и лица. На същите, в периода на проекта ще продъл-
жи предоставянето на топла храна веднъж дневно, която включва супа, основно ястие 
и хляб. Проекта се реализира с партньорството на съществуващите Домашни социални 
патронажи в селата Сатовча, Кочан и Слащен, Детските градини в селата Сатовча, Кри-
бул, Боголин, Вълкосел, Туховище, Годешево, Жижево и Осина. В периода на проекта 
Детските градини и Патронажите приготвяха храната и я предоставяха на бенефициен-
тите по домовете на принципа на предоставяната услуга домашен социален патронаж.
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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

П ОбП Об

С трепет и вълнение учители, ученици и родители очакваха този ден. 
Той бе вълнуващ за  най-малките  -  първокласниците, които за пър-
ви път прекрачват прага на училищния двор и  чуват училищния звън. 
Вълнуващ спомен, който ще пазят до дълбоки старини.
По традиция на 15-ти септември - Първият учебен ден във всяко 

учебно заведение се организира тържествена художествено-музикална 
програма, като част от тържеството е и ритуала по официалното посре-
щане на училищното знаме, издигане на националния трибагреник и 
посрещане на първокласниците.
Във всяко едно от училищата училищните ръководства поздравиха 

учениците с първия учебен ден и им пожелаха здраве и добър успех. 
Кмета на общината д-р Арбен Мименов бе изпратил до всички учебни 
заведения поздравителни адреси, с пожелание към първокласниците 
-  да бъдат живи и здрави, да бъдат любознателни и ученолюбиви, да 
растат умни и добри. Да бъдат нашата гордост и опора. На учителите 
пожела да бъдат все така добри професионалисти, да бъдат търпеливи, 
толерантни и взискателни към подрастващото поколение, за да изгра-
дят чувството на отговорност, търпимост и взискателност у младите 
хора – бъдещето на общината и страната ни.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
БРАТЯ И СЕСТРИ МЮСЮЛМАНИ,
Приемете моите най-сърдечни поз-

дравления по случай големия мюсюл-
мански празник Курбан байрам!
Пожелавам Ви преди всичко здраве, 

мир и благоденствие. 
Нека са много добрите ви дела, ус-

мивките на децата ви и щастието край 
семейното огнище. 
Посрещнете празника с достойнство и оптимизъм и знайте, че добро-

то винаги се възнаграждава с добро!
ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!  Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ
     Кмет на община Сатовча

ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ПО СХЕМАТА ЗА ДРЕБНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ

СТОПАНИ ДО 15 ОКТОМВРИ
Държавен фонд „Земеделие“ започна изпращането на уведомителни 

писма до кандидатите за директни плащания, отговарящи на условията 
за включване в Схемата за дребни земеделски стопани. Кандидатите, 
които биха могли да заявят участие по схемата, са над 21 000.
Припомняме, че в Схемата могат да участват земеделски стопани, 

подали заявление за Кампания 2015 за директни плащания. След при-
ключване на периода за подаване на документи е изготвена предва-
рителна калкулация с индикативни ставки, които са предоставени на 
всички кандидати. На тази база фермерите преценяват дали да подадат 
заявление за включване в Схемата за дребни стопани. Подпомагането 
по нея е в размер от 500 евро до 1 250 евро, като се формира ежегодно и 
индивидуално за всеки кандидат. Участието по схемата замества всички 
плащания по схемите за директни плащания съгласно чл. 38а, ал. 1 от 
Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
Срокът за подаване на заявления за участие в Схемата за дребни земе-

делски стопани е 15 октомври. Кандидатстване ще бъде възможно само 
през 2015 година, като всяка следваща кампания кандидатите могат да 
се откажат.
Уведомителните писма са достъпни и на страницата на ДФ „Земеде-

лие“ в „Система за индивидуална справка по директни плащания“.

Всички първокласници 
преминаха традиционно 
през шестицата водени от 
свои по-големи съученици 
и бяха въведени в много 
красиви, уютни и привет-
ливи класни стаи, където 
ще прекарват почти цели-
ят си ден.
Тази учебна година ще 

продължат образованието 
си 1610 ученика, органи-
зирани в 96 паралелки от 
І-ви до ХІІ-ти клас. Пър-
вокласниците в общината 
през учебната 2015/2016 
година са общо 158.СОУ Слащен

СОУ Сатовча

СОУ Слащен

СОУ Сатовча

СОУ Сатовча



26 Септември 2015, Събота
Световен ден на морето
Отбелязва се от 1978 г. с решение на 10-ата сесия на Между-

народната морска организация в Лондон, Великобритания (7-17 
ноември 1977), първоначално на 17 март, а от 1980 г. - в един от 
дните през последната седмица на м. септември, за да се при-
влече вниманието на обществеността към проблемите, свързани 
със замърсяването на водните басейни, глобалното затопляне и незаконния риболов. 
Мотото на деня за 2015 г. е: „Морски образователни системи и обучение“.
Европейски ден на езиците
Отбелязва се от 2001 г., обявена за Европейска година на езиците, по инициатива на 

Съвета на Европа, съвместно с Европейския съюз, за насърчаване на многоезичието 
като важен елемент от културното наследство на континента.

27 Септември 2015, Неделя
Световен ден на туризма
Отбелязва се от 1980 г. с решение на третата сесия на Генерална асамблея на Световната 

организация по туризма в Торемолинос, Испания (септември 1979). Годишнина от приемането 
/1970/ на Устава на организацията. През 2015 г. страна домакин на Световния ден на туризма 
е Буркина Фасо. Мотото на деня за 2015 г. е: „Милион туристи, милион възможности“.

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПРОГРАМАТА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАЛКИ ГРАНТОВЕ   

Ново! Краен срок : текущ
Грантовете ще бъдат предоставени на сдружения, фондации и читалища. Целта на пре-

доставяните грантове ще бъде покриване на разходи по организиране на самите кампании 
(например наемане на зала за благотворителен концерт, отпечатване на промоционални 
материали и др.). Средствата, предоставени на една организация при едно кандидатстване, 
не могат да надхвърлят 1 000 лева. Организациите могат да кандидатстват отново само след 
отчитане на предишния грант, получен по тази програма.
За да кандидатствате за участие в обученията, следва да попълните формуляр за кан-

дидатстване. Попълненият формуляр, заедно с удостоверение за актуално състояние на 
организацията, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на кандидатстване, трябва да 
изпратите на ел. поща info@bcnl.org, по факс (02) 9888166 или по поща/куриер на адрес: 
София 1000, ул. „Добруджа“ № 6, за БЦНП. Формулярът се попълва и изпраща от офици-
алния представител на съответната нестопанска организация. Всеки кандидат ще получи 
отговор до 3 седмици след получаване на документите. Организаторите могат да поискат 
допълнителна информация от кандидатите. В такива случаи срокът се удължава с 10 дни 
от датата на получаване на исканата информация.

ПРИТЧА:  ПРИЧИНАТА ЗА ТОЧНОСТТА          
Лао Дзъ се учел да стреля. Улучил целта и поискал напътствие от Стража на Границите. Стражът 

на Границите задал въпроса: 
— Знаеш ли защо улучи целта? 
— Не зная. 
— Значи още не си овладял изкуството. Лао Дзъ си тръгнал и се упражнявал още три години, 

преди да се върне. Стражът на Границите попитал: 
— Знаеш защо улучи целта? 
— Зная, — отговорил Лао Дзъ. 
— Сега вече си овладял изкуството! Пази го и не забравяй! Постъпвай така, когато изучаваш не 

само стрелбата, но и самия себе си и царството. Защото мъдрият човек познава не съществуванието 
и смъртта, а техните причини. 

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

23 Септември 2015, Сряда
Есенно равноденствие 
По Гринуич астрономическата есен настъпва в 

8,22 часа, в България - в 11,22 часа.
Равноденствие е астрономическо понятие, с 

което се обозначава определен момент от го-
дината. Тогава, в следствие на движението на 
Земята спрямо Слънцето, денят и нощта са рав-
ни по продължителност. В една година има две 
равноденствия — пролетно и есенно, съответно на 20 или 21 март и 22 или 
23 септември - в Северното полукълбо есенното равноденствие (настъпва 
астрономическата есен) е през септември, а Южното полукълбо през март. 
В момента на равноденствието, пътят на Слънцето по небесната сфера (ек-
липтиката) пресича небесния екватор. Много от културите по света и почти 
всички езически религии почитат равноденствието (както и слънцестоенето) 
като момент с особено значение. Тогава се устройват едни от основните 
календарни фестивали и се извършват важни обреди, свързани най-вече със 
земеделието и плодородието.

24 Септември 2015, Четвъртък
Международна седмица на глухите
Отбелязва се от 1958 г. през последната седми-

ца на м. септември, в чест на първия конгрес на 
Световната федерация на глухите в Рим, Италия 
(19-23 септември 1951). Мотото на седмицата за 
2015 г. е: „С помощта на жестомимичния език 
нашите деца могат“.
Мюсюлманите празнуват Курбан Байрам
Курбан Байрам е мюсюлмански празник на 

жертвоприношението в чест на приключването 
на хаджа, отбелязван на 10–тия ден от месец „зул хидж“ по мюсюлманския 
календар хиджра в памет на жертвоприношението на пророка Ибрахим. На 
него се колят жертвени животни (наречени курбани) — овце, кози, камили, 
крави и телета. Чете се специална молитва преди заколението. Празникът 
започва 70 дни след Рамазан Байрам и продължава 4 дни. На този ден цялото 
семейство се събира около трапезата. Младите искат прошка от възрастните, 
а скараните, се помиряват. По време на празника, изповядващите мюсюл-
манското вероизповедание, трябва да извършат поклонение (хадж - в Мека) 
- ритуалът се извършва в долината Мина, където се „убива Дяволът с камъни“. 
Всеки поклонник трябва да хвърли по седем камъка по три 18-метрови колони 
край моста Джамра, които символизират дявола. Хвърлянето на камъните 
става на мястото, където според историята Сатаната изкушавал Ибрахим. 
Курбан Байрам е характерен с курбаните, които се принасят в жертва в името 
на Аллах. Смисълът на курбана не се състои в заколението на животното, 
нито в неговата кръв, нито пък в месото на животното. Целта на курбана се 
изразява в боязънта пред Аллах и подчинението на Неговата повеля. Преди 
същинския празник обаче има два предпразнични дни - малко и голямо Ара-
фе. На малкото Арафе се раздават тестени храни - мекици, питки, баници, 
но само на съседите. На голямото Арафе мюсюлманите трябва да постят и 
да се подготвят за посрещането на гости за празника. Нощта срещу Курбан 
байрам е благословена и на вярващите се препоръчва да се молят горещо. 
След нощния намаз до късно те четат откъси от свещения Коран. Вярва се, 
че в тази нощ молитвите непременно биват чути, а желанията се сбъдват. 
Курбан Байрам е 70 дни след Рамазан Байрам и продължава продължава 
четири дни и свършва след следобедния намаз на четвъртия ден. Първият 
ден започва със сутрешния намаз, последван от проповед на имама, който 
припомня основните ценности в исляма и дава наставления за правилното 
изпълнение на жертвения ритуал - курбан. Задължително в този ден се дава 
садака (подаяние) на по-бедните. 

25 Септември 2015, Петък
Празник на свързочните войски
Ден на свързочните войски и органите за 

информационно осигуряване в българска-
та армия. Обявен със заповед на министъра 
на отбраната през 1998 г. Първото свързоч-
но подразделение в България е създадено 
на 13 септември 1878 г. в състава на Бъл-
гарската земска войска.
Европейският ден на минералите
Отбелязва се от 2007 г. на всеки две 

години по инициатива на европейски организации с подкрепата на Европей-
ската комисия, за да се популяризира значението на минералите и полезните 
изкопаеми, които имат съществена роля в ежедневието ни и в промишленото 
производство. По време на четвъртото издание на деня (24-26 май 2013) са 
организирани над 170 събития в 31 градове в света.

Н О В И Н И
23 - 27 септември 2015 г., брой 38

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 17.09.2015 г.
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До 25-ти септември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец август за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания по тру-
дови правоотношения, направени през месец август, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 септември.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
23 - 27 септември 2015 г., брой 38

ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА 
ПРОМЯНА НА ОСИГУРЯВАНЕТО ЗА ВТОРА ПЕНСИЯ   
От 4 септември вече могат да се подават заявленията 

за промяна на осигуряването от универсален пенсионен 
фонд във фонд „Пенсии“ на НОИ. Става въпрос за въз-
можността за избор на осигурените лица за това къде 
да се превеждат вноските им за допълнително задъл-

жително пенсионно осигуряване 
(ДЗПО) - в частен фонд или във 
фонд „Пенсии“ на НОИ.
Желанието си осигурените лица 

ще могат да заявяват във всеки офис 
на НАП на територията на страната, 
без значение къде е постоянният им 
адрес. Промяната на осигуряването 
от универсален пенсионен фонд във 
фонд „Пенсии“ на НОИ и обратно 

става със заявление по образец, което вече е публикувано 
тук. Документът трябва да се представи или лично, или 
от друго лице, упълномощено с изрично нотариално 
заверено пълномощно, или по интернет с квалифициран 
електронен подпис на осигуреното лице.
Вноските за т. нар. „втора пенсия“ ще започнат да се 

превеждат в новия фонд (частен или фонд „Пенсии“ 
на НОИ) от първо число на месеца, следващ месеца, в 
който е подадено заявлението. НАП ще има ангажимент 
да уведоми както частния фонд, така и НОИ, за избора 
на осигуреното лице. Осигуреното лице ще може отново 
да направи нова промяна едва след изтичането на една 
година от последния му избор. 

ЗАПОЧВАТ МАСОВИ ПРОВЕРКИ В 
СЕЛАТА ПО ДОМОВЕТЕ НА ХОРАТА 

ЗАРАДИ НЕЗАКОННА СЕЧ 
Започваме масови проверки в селата по домове-

те на хората заради незаконна сеч, съобщава инж. 
Тони Кръстев директор на Изпълнителната агенция 
по горите.

„Това се налага, защото имаме информация за 
населени места, които се отопляват на дърва, но на 
практика, там няма, такива които да са закупили та-
кова количество дърва”, допълни директорът на ИАГ 
и посочи още, че в районите, където има повишаване 
на нарушенията ще бъдат проверени всички населени 
места за законността на дървесината, която прите-
жават хората. Той обясни, че няма да конкретизира 
местата, където ще се извършват проверките , но каза, 
че ще бъдат, на местата, които са известни с масови 

нарушения и брако-
ниерски прояви. „Те 
ще бъдат първите 
проверени, като те 
ще бъдат с участи-
ето на кметовете на 
населени места и 
органите на МВР”, 
обясни той.
Кръстев каза, че 

при проверката на 
тези места на на-

рушителите освен, че им се налага акт им се и кон-
фискува и дървесината. „На всички е ясно, че когато 
идва някои и продава дърва от лек автомобил и не 
им дава документи и дървата не са маркирани това 
е крадена. Същите тези хора трябва да осъзнаят, че 
при евентуална проверка освен глобата ще им бъде и 
конфискувана дървесината”, каза той.

„Гражданите, когато купуват някаква стока да си 
искат и документ, който да доказва, че тя е закона. 
Документът трябва да бъде на името на човека, кой-
то купува дървата, и в него трябва да бъде посочен 
адресът, на които ще се съхраняват дървата”, посочи 
директорът на ИАГ.
Той уточни, че количество, което ще отиде за дър-

ва за огрев, зависи основно от търсенето. „Годишно 
в България се добиват около 3 милиона куб. дърва, 
като около 1,5 милиона куб. дърва отиват за горене. 
Другата част отива за технологична дървесина”, каза 
той. „Производителите предпочитат реализацията на 
местно население, където веднага се заплаща дървеси-
ната. Ако има търсене, предполагам, че ще се реагира 
бързо на базара. Има предвидени и комплектувани 
съответните насаждения, така че потенциал за добив 
има. Не би трябвало да се очакват проблеми някъде. 
Ако има такива, те би трябвало да са породени от това, 
че масово хората търсят дърва в последния момент”, 
допълни инж. Тони Кръстев.

 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ  
КОГА ГРАЖДАНИНЪТ Е ЗДРАВНООСИГУРЕН? 
Достъпът до безплатна медицинска помощ е гаран-

тиран за лице, заплатило здравните си вноски през по-
следните 3 години - до месеца, когато желае да получи 
медицинска помощ. Неплатените суми за предишни 
периоди остават дължими. 
Националната агенция за приходите (НАП) e инсти-

туцията, в чиито задължения влиза набирането на сред-
ства от задължителните здравноосигурителни вноски, 
които се определят със закон. За информация относно 
своя здравноосигурителен статус гражданите следва да 
се обърнат към НАП или към нейните териториални 
дирекции по постоянен адрес.
КОИ ГРАЖДАНИ СА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЗА СМЕТКА 

НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ?
За сметка на републиканския бюджет се осигуряват 

гражданите, които отговарят на условията за получаване 
на месечни социални и целеви помощи за отопление 
по реда на Закона за социалното подпомагане, както и 
настанените в специализирани институции за социални 
услуги. Осигуряването на тези лица се извършва чрез 
дирекциите за социално подпомагане. От 1 януари 2003 
г. здравните вноски на децата до 18-годишна възраст 

се заплащат от републиканския бюджет. Това важи и 
за навършилите 18-годишна възраст до завършване 
на средно образование (редовна форма), както и за 
студентите редовно обучение до навършване на 26-го-
дишна възраст, вкл. за докторантите редовна форма 
на обучение по държавна поръчка, независимо от 
възрастта. Републиканският бюджет поема здравното 
осигуряване на ветераните от войните и военноинва-
лидите, пострадалите при изпълнение на служебния 
си дълг служители на МВР и държавните служители, 
задържаните под стража или лишените от свобода, 
лицата в производство за предоставяне на статут на 
бежанец или право на убежище, родителите, осинови-
телите или съпрузите, които полагат грижи на инвалиди 
със загубена работоспособност над 90 на сто, които 
постоянно се нуждаят от чужда помощ, пенсионерите, 
както и на гражданите, които отговарят на условията 
за получаване на месечни социални помощи и целеви 
помощи за отопление по реда на Закона за социално 
подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, 
вкл. и на настанените в специализирани институции за 
социални услуги и приетите за обслужване в социални 
учебно-професионални центрове и центрове за времен-
но настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, 
преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани 
жилища и кризисни центрове…
КОГА ГРАЖДАНИНЪТ СЛЕДВА САМ ДА ЗАПЛАЩА ЗА 

ОКАЗАНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ?
Здравноосигурителните права се прекъсват, ако граж-

данинът не е внесъл повече от 3 вноски за период от 36 
месеца - до началото на месеца, предхождащ оказването 
на медицинска помощ. Тогава пациентът следва сам да 
заплати за помощта - по цени, обявени от лечебното 
заведение. Сумите, заплатени за оказана медицинска 
помощ, докато гражданинът е бил с прекъснати здрав-
ноосигурителни права, не се възстановяват. 
Когато задължението за внасяне на здравноосигури-

телните вноски е на работодателя или на друго лице, 
невнасянето им не лишава служителя/работника от 
правото да ползва медицински услуги по линия на 
Националната здравноосигурителна каса.

 
 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Административна услуга 6:
Отпускане на еднократна помощ за покриване 

на разходите за лечение в чужбина по реда на 
Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане.
Нормативно основание
Чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане.
Кратко описание и необходими документи:
Приемане на молби-декларации за отпускане на 

еднократна помощ за покриване на разходите за 
дневни и квартирни за лицата, получили разрешение 
за лечение в чужбина и техните придружители, когато 
те не са включени в стойността на отпусната сума за 
лечение.Издаване на заповед.
Помощта се отпуска въз основа на молба-деклара-

ция по образец съгласно приложение № 1, подадена 
от пълнолетно лице до дирекция „Социално подпо-
магане“ по постоянен адрес и след представяне на 
лична карта или личен паспорт.
В зависимост от момента на подаване към мол-

ба-декларацията се прилагат:
1. Преди провеждане на лечението - копие от:
а) разрешение за лечение в чужбина, издадено от 

Министерството на здравеопазването;
б) потвърждение от лечебното заведение, което 

ще проведе лечението, в което да са указани срок и 
начална дата;

2. След завръщане в страната:
а) документите по т.1;
б) копие от епикриза от лечебното заведение, про-

вело лечението;
в) оригинални разходооправдателни документи 

за извършени разходи за нощувка на правоимащото 
лице и придружителя му, когато има право на такъв.
При необходимост дирекциите „Социално подпо-

магане“ могат да изискват и други документи.
Образец на молба-декларация Приложение № 1 

към чл. 26, ал. 1 от ППЗСП

   EДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОЩ 
ПРИ БРЕМЕННОСТ – 150 ЛВ. 

Бременните жени, чийто до-
ход на член от семейството е 
по-нисък от 350 лв., имат право 
на еднократна помощ при бре-
менност, когато нямат право на 
обезщетение за бременност и 
раждане по реда на Кодекса за 
социално осигуряване и живеят 
постоянно в страната.
Когато бременната жена е 

осигурена за общо заболяване 
и майчинство, но не получава 
обезщетение за бременност и раждане, поради това че 
няма необходимия осигурителен стаж, еднократната 
помощ се изплаща в размер, определен пропорци-
онално на броя на дните от началото на отпуска за 
бременност и раждане до придобиването на необ-
ходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса 
за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.
Помоща се изплаща за периода от 45 дни преди 

определения термин за раждане.
Молба декларация заедно с необходимите докумен-

ти се подава в Дирекция “Социално подпомагане” по 
постоянен адрес на майката, а помоща се изплаща 
през следващия месец.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2015г.

Въпрос: В рамките на срока за изпитване работ-
ничка излиза в отпуск по болест. Има ли рабо-
тодателят право през това време да прекрати 
трудовия договор?
Отговор: В случай че по трудовия договор срокът за 
изпитване е уговорен в полза на работодателя или в 
полза и на двете страни, до изтичане на този срок той 
има право на основание чл. 71, ал. 1 от КТ да прекрати 
без предизвестие трудовия договор, без да е необхо-
димо да мотивира решението си. Обстоятелството, 
че работничката е в отпуск по болест, не е пречка 
за нейното уволнение, тъй като при прекратяване на 
трудовия договор на това основание не се прилагат 
предварителните закрили по чл. 333 от КТ.

Въпрос:  Какво представлява данъчната възвръ-
щаемост от чужбина?
Отговор:  Присъединяването на България към Евро-
пейския съюз откри много атрактивни пазари на труда 
за българите, не само от гледна точка на по-високи 
заплати, но и на повече възможности за работа. Тези 
позитиви караха съгражданите ни да емигрират и до-
сега,  с разликата че вече, бъдейки легално наети лица, 
не спадат към сивия сектор на съответната държава 
и имат задължението да плащат данъци.
С всяка заплата, преди да се даде на служителя, ра-
ботодателят удържа определена сума, която след това 
се изпраща към местната данъчна служба. Удържа-
ната сума основно се използва за авансово плащане 
на данък общ доход (ДОД), осигурителни вноски, а 
понякога и други такси, в зависимост от страната. 
Трябва да знаете, че надвнесеният данък може да бъде 
възстановен законно.
Възстановяване на данъци от чужбина произтича от 
разпоредбите на данъчното законодателство на стра-
ната. Например, може да се случи така, че в края на 
годината, работодателят има твърде висока данъчна 
ставка или служителят има право на помощи и облек-
чения, или не достига определена сума на доходите. 
В много страни данъчният закон предвижда т.нар. 
освободена от данъци сума или по-точно размер на 
необлагаемия данък. Във Великобритания, например, 
се нарича Надбавка (Personal Allowance), а в Ирлан-
дия - Данъчен кредит (Tax Credit). Това е базата, въз 
основа на която се възстановяват данъци от чужбина. 
С други думи, законът постановява определен размер 
(обикновено е различен за всяка година) на доходите, 
който един служител може да достигне за една година, 
без да е длъжен да плаща данък.
Данъчното законодателство изисква от всеки работо-
дател да започне с удръжката на данъци още с първата 
заплата, преди да се плати на служителя. В края на 
годината може да се окаже, че общият доход не над-
вишава определена сума освободена от данъци. Тогава 
служителят има право да възстанови целия размер 
от платения данък, т.е. 100 % от него. Ако доходите 
надхвърлят тази сума, той/тя ще върне само част от 
изплатения авансово данък. Правилото гласи: колкото 
по-висок е доходът, толкова по-малък е размерът на 
възстановявания данък и обратно.
Връщането на данъци от чужбина се осъществява 
посредством годишно данъчно извлечение, което се 
подава в данъчната служба (по място на заетост) под 
формата на данъчна декларация. Тази декларация се 
изготвя въз основа на документи, издадени от рабо-
тодателя. Сумата, която може да бъде възстановена, 
зависи главно от размера на приходите и платените 
данъци.
В някои страни данъчната година съвпада с кален-
дарната (напр. в Холандия). В други, напр. във Ве-
ликобритания, започва на 6 април текущата година и 
продължава до 5 април следващата. За възстановяване 
на данъци от чужбина може да се кандидатства след 
приключване на финансовата година или по-рано, 
ако назначението е приключило и сте напуснали 
съответната държава и при условие, че няма да сте 
трудово заети в страната преди края на фискалната 
година. Данъчната служба проверява данните и из-
числява размера на възстановимия данък. Когато се 
определи сумата, данъкоплатецът трябва да получи 
парите си обратно.



СТУДЕНА СУПА С ТИКВИЧКИ 
Продукти: 3 средни белени тиквички, 1 глава 

лук, 2 ч.ч.бульон, магданоз, сол, кората от 1/ 2 
лайм, кисело мляко или заквасена сметана за 
гарнитура, пармезан за сервиране
Приготвяне: 
1. Запържете лука в 

зехтина, докато омекне.
2. Добавете тиквичките 

и подправките. Оставете 
за около 5 минути, докато 
тиквичките омекнат.

3. Добавете горещия 
бульон  и  вода ,  ако 
предпочитате супата по-
рядка.

4. След около  минути свалете от котлона и 
пюрирайте в блендера или с пасатор. Добавете 
подправки по ваш вкус – кора от лимон, магданоз, 
босилек, копър

5. Охладете и сервирайте с лъжица кисело мляко, 
крутони и пармезан по ваш избор

 БЪБРЕЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ  
Какво представлява бъбречно-каменната болест?
Бъбречно-каменната болест е хронично заболяване. 

При него се образуват камъни в тъканта или кухините 
(чашки, легенче) на бъбрека.
Камъните се образуват от различни вещества.
Най-разпространени са твърдите кристаловидни камъ-

ни, които са съставени от органични и неорганични соли 
- урати, оксалати, фосфати, карбонати, цистин, ксантин 
и други. Големината на камъните се колебае значително.
Оксалатните и уратните камъни нарастват бавно и 

рядко са по-големи от орех.
Фосфатните и карбонатните камъни нарастват бързо и 

могат да достигнат по-големи размери.
Какви са симптомите при бъбречно-каменна болест?
За бъбречно-каменната болест са характерни три ос-

новни симптома:
• болка,
• кръв
• наличие на камъни, 

или техни отливки и фрагменти в урината.
Болките са тъпи и постоянни в поясната област. Въз-

можно е да станат остри, пристъпни, режещи - тогава го-
ворим за уроколика. Коликата се предизвиква от спазъм 
на легенчето и на уретера при нараняването им или при 
запушването им от камъка.
Уроколиката продължава от няколко минути до ня-

колко часа и дори няколко дни. Често се съпровожда от 
треска, главоболие, жажда. Уроколиката може да завър-
ши с изхвърляне на камък, но в повечето случаи камъкът 
се връща назад в легенчето или остава в пикочопровода 
и го запушва.
Камъкът може да се изхвърли с урината и без болки.
Усложненията могат да бъдат много: разширения 

на чашките и легенчето, заради задържането на урина,      
увреждане на бъбречната тъкан, пробиване на легенчето 
или на пикочопровода от камъка.
Най-тежкото усложнение е невъзможност за уринира-

не, което може да доведе и до смърт.
Какви са причините за заболяването?
Образуването на камъни е резултат на сложни нару-

шения на обмяната на веществата в организма, които не 
са доизяснени.
Предразполагащи фактори са ниската употреба на 

вода, продължително залежаване, подагра, възпаления 
и малформации в отделителната система и други. Има 
известна фамилна обремененост.
Какви бързи мерки може да вземете у дома?
При наличие на пясък или дребни камъни най-доброто 

лечение е обилно приемане на течности, включително и 
минерални вода.
Добри пикочогенни средства са чайове от смокинови 

листа, липов цвят, лозови листа. Когато имате уроколика 
помага поставянето на топла грейка в поясната област.
При наличие на уратни камъни от храната се изключ-

ват животински вътрешности, пържено и печено месо, 
солена риба. Препъръчват се млечни произведения, пло-
дове и зеленчуци. Пие се алкална минерална вода.
При наличие на фосфатни камъни се назначава мес-

на диета и се забраняват храни, съдържащи калциеви 
соли /яйца, млечни произведения, картофи, зеленчуци, 
алкални води. Пият се кисели минерални води, газирани 
напитки.
При оксалатни камъни се назначава смесена храна, 

като се изключват марули, спанак, киселец, лапад, сини 
сливи, боб, грах, какао, шоколад. Препоръчва се алкална 
минерална вода.

ЧЕСНОВОТО МАСЛО ПОМАГА НА
 КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ

Изчистете и разтрийте на ка-
шица една глава чесън, поставете 
в буркан и залейте с една чаша 
слънчогледово масло (по възмож-
ност нерафинирано). Поставете в 
хладилник за едно денонощие.
На следващия ден смесете 1 ча-

ена лъжичка пресен лимонов сок 
и чаена лъжичка чесново масло. Разбъркайте.
Приема се 3 пъти на ден по чаена лъжичка половин час 

преди хранене. Курсът е 1-3 месеца, прави се почивка от 
1 месец и се повтаря.
Чесновото масло ефективно понижава холестерина, 

премахва сърдечни спазми, действа съдоразширяващо.

ПОЛЕЗНИ ЛИ СА ЗЪРНЕНИТЕ ЗАКУСКИ?
Сухите зърнени закуски все повече навлизат в менюто на де-

цата и възрастните, които сутрин бързат за училище, за работа 
или по задачи. Телевизията ни залива с реклами, които уверяват, 
че подобно хапване е полезно, вкусно и най-важното - лесно и 
бързо за приготвяне. И ако последното не подлежи на съмнение, 
то за полезните качества много от нас се замислят. Наистина ли 
можем да даваме на децата си зърнени закуски?
Какво трябва да разбираме под сухи зърнени закуски?
Първите предци на сегашните зърнени закуски са се появи-

ли в Америка в средата на 19 век. Това били пресовани трици 
без добавки - не е много вкусно, но затова пък полезно и евтино. 
Постепенно започват да се развиват технологии за приготвяне 
на подобни закуски и днес има цяла индустрия за приготвяне-
то снаксове, мюсли и специални „зрънчовци“, които са готови за 
консумация.
Мюслито е суха закуска, която се консумира предимно сутрин. 

Представлява комбинация от плодове, пресовани житни култури, 
мед, шоколад и ядки.
Специалните закуски са всич-

ки видове топчета, пръчици и 
фигурки от зърнени храни - ори-
зови, царевични, ръж или овес. 
Те обикновено се приготвят на 
пара под високо налягане, така 
че да се запазят витамините и 
минералите нужни на организма.
Често, обаче, зърнени закуски 

се подлагат и на други обработ-
ки - пържене в масло, сушене, смлилат се заедно с брашно или 
допълнително се обработват по никакъв начин. Всичко това се 
отразява на качеството, състава и калоричността на храната, а 
оттам и на неговите ползи за здравето.
Каква е ползата от тези храни?
В забързаното ни ежедневие, когато сутрин времето не дос-

тига за приготвянето на пълноценна закуска, съществуването 
на подобна възможност за похапване „на бърза ръка“ е много 
важно. Все пак по-добре е да се хапне нещо, отколкото да се 
тръгва на гладно. Това важи най-вече за учениците, които не оби-
чат да се хранят в училищните столове или които са решили за 
„пестят“от парите за закуска.
Готовите закуски са доста по-привлекателни отколкото тради-

ционната попара - те изглеждат по-добре и са по-вкусни, заради 
многото добавки. Децата ги ядат с удоволствие.
Разбира се сладките закуски с мляко и добавки като мед и 

шоколад са достатъчно калорични и създават чувство за ситост 
през цялата сутрин. В сравнение с традиционните сандвичи, за-
ради млякото, с което се заливат, те са много по-полезни. Пък и 
са много лесни за приготвяне. Даже малко дете може само да си 
приготви закуската.
Малко и за калоричността
Производителите в един глас ни уверяват, че техните проду-

кти са нискокалорични и обогатени с витамини, минерали, йод, 
калций, желязо и други полезни елементи. С една дума те са ди-
етични. Това е вярно само отчасти.
Действително пресоването и следващата обработка с пара не 

разрушават витамините и минералните вещества. Затова и тези 
закуски са полезни и за децата и за възрастните. Те съдържат 
голямо количество целулоза.
Добавянето на захар, мед и шоколад обаче, както и пържене-

то, рязко увеличават калоричността.
Вредни ли са зърнените закуски?
Детските зърнени закуски са калорични. Това се вижда и от 

опаковката - на 100 г продукт калоричността е 350-400 ккал. Ако в 
тези храни няма захар, въобще не са подходящи за деца. Тогава 
сладостта се постига с подсладители, които са вредни за растя-
щия организъм.
За закуските за възрастни (мюсли) производителите твърдят, 

че са за поддържане на фигурата. Но направените независими 
изследвания опровергават това. Проверявайки 10 вида от най-
популярните марки, специалистите са стигнали до заключението, 
че мюслито е също толкова калорично, колкото и шоколада или 
сладките. А целулозата, въпреки твърденията на производители-
те, съвсем не е толкова много.
Снаксовете съдържат най-малко целулоза, тъй като се правят 

от смляно зърно. Пърженото мюсли въобще не е полезно, тъй 
като се губят витамините, макар че така става по-вкусно. А да се 
отслабне с подобен продукт е невъзможно.
Най-полезни са необработените зърнени храни със сушени 

плодове, орехи и мед. Помнете обаче, че тези добавки рязко уве-
личават калоричността, макар и безспорно да са полезни.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Глог
Crataegus Monogyna L.

Описание: Разклонено дърво или храст, висок 
до 5 м. Цветовете са бели, събрани в щитовидни 
съцветия. Цветът е правилен, с по 5 чашелистчете 
и венчелистчета. Плодът е червен, топчест, месест 
с една костилка. Цъфти през пролетта
Разпространение: Расте из горите и храсталаците 

на цялата страна до 1500 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се листата с цвето-

вете или само цветовете, или плодовете.
Лечебно действие: Заболявания на сърдечно-съ-

довата система. Засилва енергията на сърдечните съ-
кращения. Успокоява сърцето. Действа разширяващо 
върху кръвоносните съдове и подобрява кръвоснаб-
дяването на сърцето и на мозъка. Умерено снижава 
повишеното артериално налягане. Има свойството 
да успокоява централната нервна система. Понижава 
съдържанието на холестерол в кръвта.

• при леки форми на хипертония, сърдечни не-
врози, гръдна жаба, 
атероскрероза.

•  при  безсъние , 
нервна възбуда.

• В Българската на-
родна медицина се 
използва при задух, 
болести на щитовид-
ната жлеза, виене на 
свят, увеличение на 
простатата.
Начин на употреба: Вътрешно приложение.
• Прави се запарка от глогов цвят, като 1 супена 

лъжица дрога се залива с 250 см3‘ вряща вода и се 
оставя да кисне 2 часа. Пие се по 1 винена чаша 3 
пъти дневно. В аптеките се приготвя и отпуска гло-
гова тинктура (1:5), от която се взема по 20 капки 
2—3 пъти дневно.

• У нас е създаден препарат от глог, наречен кра-
темон, който се прилага за лечение на коронарна 
болест.

• 2 супени лъжици от цвета (1 супена лъжица от 
плода) се слагат в 400 мл вода. Ври 5 минути (пло-
дът - 10 минути). Пие се по 100 мл 15 минути преди 
ядене, 4 пъти дневно.

 Като продукт: Глог  -  плод или цвят. 
Препоръчва се при: леки форми на хипертония, 

аритмии от всякакъв произход, съдечна невроза, 
атеросклероза на миокарда и коронарните съдове, 
безсъние, начален стадий на базедова болест, хипер-
трофия на простатата.
Да не се употребява от бременни, кърмачки и 

деца под 16 години.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Mъж ce oбaждa във фитнec цeнтъp и питa:
- Koлĸo тpябвa дa e виcoĸ eдин мъж, ĸoйтo тeжи 110 ĸг?
- Kъм 2 м.
Mъжът ĸъм жeнa cи:
- Bидя ли, нaли ти ĸaзax. He cъм дeбeл - ниcъĸ cъм!

Строителен работник влиза запъхтян в автокъща.
– Колко струва това Bentley GT Coupe?
– 250 000 евро.
– А на кредит за една година?
– 25 000 евро на месец.
– По дяволите! А за две години?
– 12 500 евро месечно.
– Хм, а за три години?
– Може би е по-добре да се насочите към по-евтин автомобил?
– Може, ама скелето баш върху такъв падна.

ъж ce oбaждa във фитнec цeнтъp и питa:


