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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

Втората трансна-
ционална работна 
среща по Проект, 
по френски език 
на тема: „Градина 
без граници. Нека 
нашият дух цъфти 
в градината на Ев-
ропа”, Програма 
„Еразъм+”,  Ключо-

ва дейност 2, Стратегически партньорства 
се проведе в гр.Буков, Румъния в периода от 
09.09.2015 г. – 13.09.2015 г.
На срещата участваха: г-н Милко Сиркьов - 

Директор на СОУ „Св.св.Кирил и Методий”, 
с.Сатовча и Ръководител на Проекта, г-жа 
Райка Славчева – старши учител по френски 
език и Координатор на Проекта, г-н Наум 
Странджев – старши учител по музика.
Целта на срещата бе да направим отчет-

анализ:
> на извършените дейности през първата 

година на Проекта от страните партньори – 
Италия, България, Испания, Португалия и 
Румъния;

> календарен план за участие в мобил-
ностите и транснационалните срещи по 
Проекта;

> обучение за работа в eTwinning и 
Twinspace;

> статистически анализ на участниците в 
Проекта – учители, ученици и родители от 
страните – партньори.
Бяхме посрещнати любезно и мило от 

Директорката на училището, учителите и 
учениците. Организацията на нашите парт-
ньори от Румъния бе на много високо ниво. 
Направихме обиколка из училището, което 
беше украсено със знамената и географски-
те карти на страните-партньори, изложби, 
табла, постери, свързани с темата на Проек-
та. 
Наред с работната програма имахме въз-

можността да опознаем културните за-
бележителности на гр.Буков, гр.Плоещ и 
гр.Букурещ.
Посетихме ботаническата градина и му-

зея Константин Стере в гр.Буков, биологи-
ческия музей и катедралите на гр.Плоещ.
Партньорите от Румъния ни бяха органи-

зирали екскурзия с културно-развлекателна 
цел в град Букурещ, наричан още малкия 
Париж. Разгледахме двореца Могошая  един 
от шедьоврите на типичния румънски архи-
тектурен стил, носещ името на строителя 
на двореца - княз Константин Брънковеяну. 
Дворецът е строен в самото начало на XVIII 
век за лятна резиденция на княза.
След това посетихме Палата на парла-

мента, наричан още Дом на народа. Това е 

втората по големина административна сгра-
да в света, след Пентагона с внушителните 
си размери: 270 м дължина, 240 м ширина, 
86 м височина и 92 м под земята. Има 12 
надземни нива и 8 подземни. Най-големият 
коридор в сградата е дълъг 150 метра, а най-
голямата зала обхваща 2200 м2 и е висока 16 
метра. Палатът има 1100 помещения.

След Палата на парламента направихме 
панорамна обиколка по старата търговска 
улица “Виктория” и покрай някои от най-
забележителните сгради на столицата като: 
Триумфална арка, Атенеума, Площада на 
революцията, Националната художествена 
галерия, Патриаршията и Парламента, На-
ционалния исторически музей, площада на 
Победата и др.
Екипът на Румъния ни бе организирал ин-

тернационална вечер, на която имахме въз-
можността да опитаме от вкусните румън-
ски ястия, както и да покажем песни и танци 
от родните ни страни.
От нашата делегация, г-н Наум Странджев 

изпълни фолклорни песни от различни об-
ласти на България и предизвика бурни апло-
дисменти от страна на партньорите.
На 12.09.2015 г. вечерта се сбогувахме 

с партньорите, като си пожелахме здраве, 
лични и професионални успехи до следва-
щата ни среща, която ще бъде в България 
през месец март 2016 година.
Като Координатор на Проекта изказвам 

благодарности: на Директора на училището 
в гр.Буков, на Координатора – Михаела Ми-
неа, на целия екип и колектив на училището, 
на Главния координатор на проекта – г-жа 
Силвия Морети от Италия, на Координатора 
на Испания – г-жа Сузана Ортега, на Коор-
динатора на Португалия – г-жа Лижия Кар-
вало, на г-н Наум Странджев и на г-н Милко 
Сиркьов – Директор на СОУ „Св.св.Кирил и 
Методий”.
БЛАГОДАРЯ ВИ!!!
Информацията е предоставена от г-жа 

Райка Славчева – старши учител по френ-
ски език и Координатор на проекта.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ                                   
НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ГЛАСУВА И ДИСТАНЦИОННО ПО ЕЛЕКТРОНЕН 
ПЪТ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ

На 25 октомври 2015 г. ще се проведе национален референдум за въз-
можността да се гласува и дистанционно по електронен път при произ-
веждане на изборите и референдумите. Гражданите на Република Бъл-
гария ще гласуват с „ДА“ или с „НЕ“ в отговор на следния 
ВЪПРОС: Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по 

електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
МОТИВИ:
Референдумът е форма на пряка 

демокрация, чрез която български-
ят народ като суверен трябва да се 
произнесе по такъв важен въпрос, 
какъвто е възможността да се гла-
сува и дистанционно по електро-
нен път при произвеждане на из-
борите и референдумите. 
Електронното дистанционно гла-

суване ще допълни традиционния 
метод на гласуване. Много повече 
български граждани, живеещи зад 
граница, както и много граждани в страната ще могат по-лесно да уп-
ражнят конституционното си право да участват в избори и референдуми 
и да бъдат политически представени. Ще се осигури достъп до меха-
низмите и начините за гласуване по електронен път, включително за 
избирателите със специфични физически потребности.
Дистанционното гласуване по електронен път ще позволи обобщава-

нето на резултатите и изпращането им в електронен вид веднага след 
приключване на гласуването. При този вид гласуване броят на недей-
ствителните бюлетини значително ще се намали.
Дистанционното електронно гласуване се осъществява само по волята 

на отделния гласоподавател и не се контролира физически от предста-
вители на държавните органи. Няма необходимост от това да се отиде 
до предварително определена секционна избирателна комисия – гласу-
ването може да стане от персонален компютър или телефон. 
Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя 

информиран избор, да бъдат улеснени, гласувайки на референдума, 
като по този начин ще се докаже, че обществото има основна роля в 
изграждането на демократична България. 
Всеки гражданин има право да получи информация за различните по-

зиции по въпроса на референдума. Областните управители, кметовете и 
техните администрации трябва активно да съдействат за получаването 
и разпространяването на информация, свързана с произвеждането на 
референдума, така че тя да достигне до всеки гражданин, било чрез 
информационни табла или чрез интернет страниците на съответните 
администрации.
Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за 

прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоу-
правление и на Конституцията на Република България.
НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:
Какво означава гласуване с „ДА“:
Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият подкрепя възможността да се 

гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на избо-
рите и референдумите.
Какво означава гласуване с „НЕ“:
Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият не подкрепя възможността да 

се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на из-
борите и референдумите.
ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:
Време за произвеждане на референдума:
> В изпълнение на чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите 

в държавната власт и местното самоуправление Президентът на Репу-
блика България определи дата  за произвеждане на референдума: 25 
октомври 2015 г. (неделя). Референдумът ще се проведе заедно с избо-
рите за общински съветници и кметове.

> Денят за гласуване в страната започва в 6,00 ч. и приключва в 19,00 ч.
> Денят за гласуване на националния референдум извън страната за-

почва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.
> Когато в 19,00 ч. пред помещението за гласуване има негласували 

гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избира-
телна комисия установяват техния брой и самоличност.

> Негласувалите гласоподаватели предават документите си за само-
личност на комисията. Тези гласоподаватели се допускат до гласуване 
след 19,00 ч., но не по-късно от 20,00 ч. местно време.
Място за произвеждане на референдума:
> Гласуването на територията на страната се провежда в избирател-

ните секции, в които ще се гласува за общински съветници и кметове.
> Гласуването извън страната се провежда в секции, образувани в из-

пълнение на Изборния кодекс от ръководителите на дипломатическите 
и консулските представителства на Република България при спазване 
на законодателството на съответната държава.         ....Следва на стр. 2

ООРМАЦЦИИООНЕН ЛЛООРРММААЦЦИООННЕЕНН ЛЛ



телки във войната се провъзгласява обединена Германия - Федерална република Германия 
и Германска демократична република стават една държава. След разгрома на Германия през 
1949 г. се създават 2 германски държави: Федерална република Германия (на територията 
на американски, английски и френски окупационни зони) и Германска демократична ре-
публика (на територията на съветската окупационна зона). Западен Берлин е със статут на 
самостоятелен град. На 23 май 1994 г. за федерален президент се избира Роман Херцог, а за 
федерален канцлер - Герхард Шрьодер, правителството се сформира на 27 октомври 1998 г.

4 Октомври 2015, Неделя
Световен ден за защита на животните
Чества се на католическия празник Ден на свети Франциск, покровител на животните. 

Решение за отбелязването му е взето през 1931 г. на Международния конгрес на привър-
жениците на движението за защита на природата във Флоренция (Италия). България е 
последната страна в Европейския съюз, в която жестокостта към животни не се счита за 
престъпление. Това се посочва в съобщение на фондация „Четири лапи“ по повод днешния 
Световен ден за защита на животните. Според фондацията случаите на жестокост към жи-
вотните у нас нарастват, увеличават се и инцидентите, при които има употреба на силни 
отрови или бойно оръжие, но на жалбите за насилие над животните се гледа несериозно. 
От неправителствената организация смятат, че трябва да бъдат гласувани законодателни 
промени, криминализиращи насилието над животни. „Четири лапи“ е международна орга-
низация за защита на животните със седалище Виена и представителства в осем страни, 
сред които и България. У нас „Четири лапи“ е позната най-вече с Парка за танцуващи мечки 
в Белица, изграден съвместно с фондацията на Бриджит Бардо, както и с проектите си за 
кастриране на бездомни животни.

ПРИТЧА:  СЕЛЯНИНЪТ И КРАДЕЦЪТ          
Един селянин забелязал, че кесията[1] му е изчезнала. Претърсил цялата къща, но не я намерил 

и разбрал, че са го обрали. Прехвърляйки в паметта си всички, които са го посещавали в послед-
ните дни, селянинът решил, че знае кой е крадецът — момчето на съседите. То се отбило точно 
преди кесията да изчезне и не било възможно никой друг да 
извърши кражбата. 
Когато видял момчето следващия път, селянинът открил 

в поведението му много потвърждения на подозренията си. 
Съседският син явно се смущавал от него, отбягвал погледа 
му и изобщо имал гузен вид. С една дума всяко движение, 
всеки жест издавали крадеца. 
Но селянинът нямал никакви доказателства и не знаел какво 

да прави. Всеки път, когато срещнел момчето, то изглеждало 
все по-виновно, а селянинът се вбесявал все повече. 
Накрая се разгневил така, че решил да отиде при бащата 

на крадеца, и да му предяви официално обвинение. В този 
момент жена му го повикала: 

— Виж какво намерих зад леглото, — казала тя и му подала изгубената кесия с парите. 
На другия ден селянинът отново наблюдавал момчето на съседа си: нищо в поведението и жес-

товете му не показвало, че е крадец. 

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

28 Септември 2015, Понеделник
Световен ден за борба с болестта бяс
Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на британския Съюз за контрол на беса, 

създаден през м. януари 2006 г., за разпространението на информация за предпаз-
ването на хора и животни от болестта бяс. Тогава е отбелязан на 8 септември. От 
2008 г. денят се отбелязва на 28 септември с подкрепата на Световната здравна 
организация. Всяка година близо 55 000 души, предимно от Африка и Азия, стават 
жертви на болестта. Мотото на деня за 2015 г. е: „Да премахнем беса завинаги“.
Световен месец за борба с болестта на Алцхаймер
Отбелязва се от 2012 г. по инициатива на Международната организация за борба 

с болестта на Алцхаймер. Мотото за месеца през 2015 г. е: „Помни ме“. В рамките 
на месеца на 21 септември се отбелязва и Световният ден за борба с болестта на 
Алцхаймер, който се чества от 1994 г. по инициатива на същата организация. По 
данни на Световната здравна организация в света живеят около 35,6 млн. души, 
страдащи от болестта на Алцхаймер, като всяка година се регистрират около 7,7 
млн. нови случаи на заболяването.

29 Септември 2015, Вторник
Световен ден на сърцето
Отбелязва се от 2000 г. по инициатива на Световната федерация на сърцето, 

подкрепена от Световната здравна организация, Организацията на ООН по въпро-
сите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) и други международни 
организации. Всяка година близо 17 млн. души по света умират от сърдечно-съдови 
заболявания. До 2010 г. денят е отбелязван през последната неделя на м. септем-
ври. В България се отбелязва за първи път през 2001 г. Мотото на деня за 2015 г. 
е:“Изборът на сърцето“.

30 Септември 2015, Сряда
Световен ден на превода
Отбелязва се от 1991 г. с решение на Съвета на Международната федерация на 

преводачите. Годишнина от смъртта на св. Йероним (ист.име Евсевий Йероним 
Софроний) /ок. 347-30 септември 420/, християнски писател и богослов, превел 
Библията на латински език. Мотото на деня за 2015 г. е: „Променящия се облик 
на превода и интерпретацията“.

1 Октомври 2015, Четвъртък
Пoкров Бoгородичен
Покров Богородичен (от църковнославянски: покривало) 

е православен църковен празник. В традицията на Църквата 
Покров се свързва с явяването на Света Богородица в църквата 
във Влахерна (Константинопол) през 9 век.
Градът бил заплашен от нападение на войски от Киевска Рус. 

Събралите се на молитва хора видели Богородица да разстила 
покривалото (покрова) си над присъстващите в знак на защита.
Предполага се, че празникът е честван от гръцките право-

славни църкви през ранното Средновековие, но по-късно е забравен или забранен. 
Той е въведен от киевския княз св. Андрей Боголюбски ок. 1164 г., когато той 
построява една от най-красивите руски църкви на Нерл във Владимир и я нарича 
на Покров Богородичен.
От Руската църква празникът e заимстван в Българската църква през 19 век. По 

новия стил този празник се празнува на 1 октомври.
Много православни църкви и манастири носят името на Покрова на Пресвета 

Богородица. В България съществува и фондация Покров Богородичен.
Ден на застрахователя
Обявен е за професионален празник през февруари 1996 г.с решение на Асоциа-

цията на българските застрахователи и Съюза на частните застрахователи. На този 
ден през 1891 г. в Русе е учредено първото българско застрахователно дружество 
- „България“. Денят е честван за първи път през 1994 г.
Ден на зенитноракетните войски
Обявен е със Заповед на министъра на отбраната от 12 октомври 1961 г., със 

същата заповед е създадена и 1-ва Зенитноракетна бригада на военновъздушните 
сили. На 1 октомври 1960 г. в Казахстанската степ български дивизион за първи 

път осъществява боен пуск на зенитна ракета.
2 Октомври 2015, Петък
Международен ден на ненасилието
Отбелязва се от 2007 г. на рождения ден на Махатма Ганди 
Отбелязва се от 2007 г. с резолюция 61/271 на Общото съ-

брание на ООН от 15 юни 2007 г. Годишнина от рождението 
на Махатма Ганди /1869-1948/, индийски политик, един от 
водачите на националноосвободителното движение на Индия 
и лидер на партията Индийски национален конгрес (ИНК), 
родоначалник на движението за ненасилие в политиката.

3 Октомври 2015, Събота
Национален празник на Германия
Националният празник на страната е Деня на германското единство - на 3 октом-

ври 1990 г. по волята на германския народ и със съгласието на страните победи-
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 29.09.2015 г.
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 ...продължава от стр.1
Ред за произвеждане на референдума:
> Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Републи-

ка България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на 
страната към деня на насрочване на референдума – 10 август 2015 г.

>  Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни 
представители през 2014 г.

> При произвеждането на националния референдум на гласоподавател, който е 
включен в избирателните списъци за национален референдум и за общински съ-
ветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по 
настоящ адрес да гласува на референдума и изборите в едно и също населено мяс-
то, може да поиска да му бъде издадено Удостоверение за гласуване на определено 
място. Удостоверенията се издават от кмета на общината, съответно от кмета на 
кметството или от кметския наместник по постоянния адрес на гласоподавателя, 
където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референ-
дум, не по-късно от 14 дни преди деня на референдума. В удостоверението се 
посочва населеното място, за което то се издава.

> Гласуването се извършва с отделни бели бюлетини. Бюлетината съдържа въ-
проса за провеждане на референдума „Подкрепяте ли да може да се гласува и дис-
танционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“ и 
двата възможни отговора – „Да“ и „Не“, изписани с еднакъв, едър шрифт.

> Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак „Х“ 
или „V“ избрания от него отговор „Да“ или „Не“, поставя бюлетината в плик, пу-
ска плика в избирателната урна и полага подпис в списъка. 



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

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
28 септември - 4 октомври 2015 г., брой 39

ДО 15 ОКТОМВРИ ДФ„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМАТА ЗА ДРЕБНИ СТОПАНИ   
Държавен фонд „Земеделие“ започна изпращането 

уведомителни писма до кандидатите за директни плаща-
ния, отговарящи на условията за включване по Схемата 
за дребни земеделски стопани. Кандидатите, които биха 
могли да заявят участие по схемата, са над 21 000.

Припомняме, че в схе-
мата могат да участват зе-
меделски стопани, подали 
заявление за Кампания 
2015 за директни плаща-
ния. След приключване 
на периода за подаване 
на документи е изготвена 
предварителна калкула-
ция с индикативни ставки, 
които са предоставени 
на всички кандидати. На 
тази база фермерите пре-
ценяват дали да подадат 
заявление за включване 

в схемата за дребни стопани. Подпомагането по нея 
е в размер от 500 евро до 1250 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 по Схе-

мата за дребни земеделски стопани е 15 октомври. Кан-
дидатстване 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 „Земеделие“ в „Система за индивидуална справка 
по директни плащания“.

ПОМОЩ ЗА ДЕТЕ ДО 1 ГОДИНА 
Месечна помощ за отглеждане на дете до на-

вършване на една година -100 лв. месечно
Предоставя се в пари и/

или под формата на социал-
ни инвестиции на майката 
(осиновителката), чийто до-
ход на член от семейството 
е по-нисък или равен на 350 
лв., при условие, че:

– майката (осиновител-
ката) не е осигурена и не 

получава обезщетение за бременност, раждане и 
отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално 
осигуряване;

– детето не е настанено за отглеждане в специ-
ализирана институция за деца на пълна държавна 
издръжка;

– детето живее постоянно в страната.
Помоща може да се получава и на самотен баща-

осиновител или приемно семейство ако отговарят 
на посочените по-горе условия.
Месечните помощи за отглеждане на дете с трай-

ни увреждания се предоставят в пари и/или под 
формата на социални инвестиции до навършване на 
2-годишна възраст на детето, независимо от дохода 
на семейството.За всички условия за отпускане на 
тази помощ виж чл. 25 от ППЗСПД.

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ 
ЗА ДВОЙНО ЗАЯВЕНИ ПЛОЩИ

Държавен фонд „Земеделие” започна да разпраща 
уведомителни писма до земеделските стопани, които 
са кандидатствали по схемите и мерките за директни 
плащания през кампания 2015 г., но в заявленията им 
е установено наличие на площи, заявени от повече от 
един кандидат.
Фермерите имат възмож-

ност да подадат документи, 
които да докажат правото 
им на ползване на двойно 
заявените парцели.
Срокът за подаване на 

документите, които изя-
снят правото на ползване 
на съответните площи, е 20 дни от получаване на 
уведомителното писмо, но не по-късно от 1 декември. 
Кандидатите трябва да представят документите си в 
областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” 
в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”.
Писмата, както и данните по отношение констатира-

ните двойно заявени площи, са достъпни и на страни-
цата на ДФ „Земеделие“ в „Система за индивидуална 
справка по директни плащания“.
Заявленията със застъпени площи през 2015 година 

са 23 349 бр.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА 
ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
Националният осигурителен институт уведомява, 

че поради наличен остатък от средствата, предвиде-
ни в Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2015 г. за парични помощи за про-
филактика и рехабилитация,
териториалните поделения 

на института ще продължат 
да издават удостоверения за 
профилактика  и  рехабили-
тация до 16 октомври 2015 
г. включително, при дата на 
постъпване в изпълнителите 
на дейността не по-късна от 
19 октомври 2015 г. 

 НАП: ДАНЪЧНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 
ЕДНОДНЕВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  
Земеделските стопани, които наемат работници 

с еднодневни трудови договори, трябва да подадат 
декларации за дължимите осигуровки и удържат 
авансов данък. Това се отнася до всички регистрира-
ни фермери, които наемат неквалифициран персонал 
за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, 
като прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци 
и билки.
От НАП уточняват, че 

наетите макар и за един 
ден лица, подлежат на оси-
гуряване за инвалидност 
поради общо заболяване, 
старост и смърт, както и за 
трудова злополука.
Декларация Образец 1, 

която е с данни за осигуреното лице, се подава в 
офиса на данъчните служби до 25-о число на месеца, 
следващ месеца, през който е било назначено лицето 
и за който се отнася информацията.
В същия срок се подава и декларация Образец 6 с 

данни за дължимите вноски и данъка върху изпла-
тените суми. Задължение на работодателя е също 
така да определи и удържи авансово данъка върху 
изплатените доходи на наетите работници.
От НАП напомнят, че при неспазване на задъл-

женията, работодателите подлежат на санкция за 
административно нарушение.

 
 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Административна услуга 10 на МТСП:
Отпускане на еднократна помощ за отглеждане 

на близнаци до навършване на една година, по 
реда на Правилника за прилагане на Закона за 
семейни помощи за деца
Нормативно основание
Чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца
Кратко описание и необходими документи
Приемане на молби-декларации за отпускане на 

еднократна помощ за отглеждане на близнаци до 
навършване на една година по реда на чл. 16а, ал.1 
от Правилника за прилагане на Закона за семейни 
помощи за деца и издаване на заповед.
Отпуска се въз основа на подадена молба-декла-

рация по образец, утвърден от министъра на труда и 
социалната политика, в дирекция „Социално подпо-
магане“ по постоянен адрес.
Към молба-декларацията се прилагат следните 

документи:
1. Копие от удостоверения за раждане на децата, за 

които се иска помощта
2. Копие от заповед на директора на дирекция 

„Социално подпомагане“ /решение на съда за нас-
таняване на детето/децата в семейство на роднини, 
близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 
от Закона за закрила на детето (само в случаите по 
чл. 6а, ал. 5 ЗСПД)

3. Лична карта (за справка)
Образец на молба-декларация, утвърден от ми-

нистъра на труда и социалната политика

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2015г.

Въпрос: Как да поискам обезщетение за безработи-
ца като трансграничен работник (или пограничен 
работник)?
Отговор: Ако работите в една държава от ЕС, Ис-
ландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, но 
живеете в друга от тях и се връщате там всеки ден 
или поне веднъж седмично, Вие сте трансграничен 
работник или „пограничен работник“ по смисъла 
на определението в член 1 (е) от Регламент (ЕО) 
883/2004.
Това означава, че ако изгубите работата си, ще тряб-
ва да се регистрирате в службите по заетостта и да 
поискате обезщетение за безработица в страната, в 
която пребивавате.
Институциите ще обменят по електронен път инфор-
мацията за Вашата последна професионална дейност. 
Можете също да поискате от институциите на стра-
ните, в които сте работили, преносим документ U1, 
съдържащ тази информация. Представянето на този 
документ на службите по заетостта в страната, в която 
пребивавате, може да ускори вземането на решение 
по Вашето заявление.
Европейското право приема, че ще имате по-големи 
шансове да си намерите работа в страната, в която 
живеете, затова позволява на безработни трансгра-
нични работници да се връщат в страната, в която 
пребивават, и да не се „прехвърлят“ към службите по 
заетост на друга страна.

Въпрос: Майка се намира в отпуск за отглеждане 
на дете до 2-годишна възраст. Правоотношение-
то й е прекратено, но отново започва работа на 
трудов договор при друг осигурител. В какви сро-
кове и от кой осигурител (старият или новият) 
следва да се представи в ТП на НОИ Декларация 
за промяна на обстоятелствата, приложение № 
12 към Наредбата за изчисляване и изплащане на 
паричните обезщетения и помощи от ДОО? Какви 
документи и в какви срокове следва да се подадат 
от новия осигурител за лицето във връзка с полу-
чаване на парично обезщетение за отглеждане на 
малко дете на основание чл. 54 от КСО?
Отговор: Съгласно чл. 52а от Кодекса за социално 
осигуряване (КСО) право на парично обезщетение 
за отглеждане на малко дете имат лицата, които са 
осигурени за общо заболяване и майчинство и имат 
не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като 
осигурени за този риск. В случай, че майката не 
ползва отпуск за отглеждане на малко дете и не е 
дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице, 
ако са налице и останалите изисквания по КСО, тя 
има право на парично обезщетение по чл. 54 от КСО 
(за 2012 г. месечният размер е 120 лв.). За изплащане 
на обезщетението по чл. 54 от КСО е необходимо 
майката да представи на осигурителя (работодателя) 
си, а той – в съответното териториално поделение на 
Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), 
заявление-декларация по образец приложение № 
4 към Наредбата за изчисляване и изплащане на 
паричните обезщетения и помощи от държавното 
обществено осигуряване (НИИПОПДОО). Към за-
явление-декларация по образец, приложение № 4 се 
прилага заверено от осигурителя копие от удостовере-
нието за раждане на детето, декларация за изплащане 
на обезщетението по образец, приложение № 7 към 
НИИПОПДОО (това е декларация за банковата сметка 
и се прилага в случай, че не е представяна досега във 
връзка с изплащане на парично обезщетение от сред-
ствата на ДОО) и други документи, според конкретния 
случай. От 1 април 2012 г. копие от удостоверението 
за раждане на детето ще се представя, само ако детето 
не е български гражданин.
Сроковете за представяне на документите за изплаща-
не на парично обезщетение са определени в чл. 52б 
и чл. 40а от КСО. Работодателите, осигурителите и 
техните клонове и поделения представят документите 
в съответното ТП на НОИ за всеки календарен месец 
не по късно от 2 работни дни след деня на изплаща-
не на дължимите възнаграждения или част от тях, 
а когато възнагражденията са начислени, но не са 
изплатени, или не са начислени – не по-късно от два 
работни дни след последния ден от месеца, следващ 
месеца, през който е положен трудът.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от НИИПОПДОО при промя-
на на обстоятелствата, свързани с изплащането на 
паричните обезщетения, в срок от 3 работни дни от 
промяната осигурените лица следва да представят на 
осигурителите си, които са представили в ТП на НОИ 
документите за отпускане на обезщетението, декла-
рация по образец приложение № 12 към наредбата, 
окомплектована с доказателствата за промяната на 
обстоятелствата. В срок 3 работни дни от получаване 
на декларацията осигурителят е длъжен да представи 
декларацията и приложенията към нея в съответното 
ТП на НОИ.

Въпрос: Бременна съм  с диагноза заплашващ аборт. 
От два месеца ми анулират болничните, защото 
на електронния лист се отбелязва, че е едноличен, 
а на хартиения лист е лична комисия. Нали тази 
програма е направена, за да облекчи пациентите, 
обаче мен не ме облекчава, защото вместо да лежа 
се разправям с лекарите и НОИ. Как може всеки да 
си работи с каквато си иска програма. Лекарствата 
са ми скъпи и разчитам на болничните. Защо да 
си плащам високите вноски за здравно осигуряване 
като не ми се изплаща болничен. Въпроса ми е към 
кого да се обърна, за да се реши проблема.
Отговор: Болничните листове се представят в Нацио-
налния осигурителен институт  (НОИ)/ в съответното 
териториално поделение на НОИ (ТП на НОИ), а не в 
Националната здравноосигурителна каса. 
ТП на НОИ преценява правото, изчислява и превежда 
сумите за обезщетенията на лицата, като използва 
данните от Електронния регистър на болничните 
листове и решенията по обжалването им и данните 
от представените от осигурителя/самоосигуряващия 
се документи, както и от другите регистри на НОИ.
Националният осигурителен институт (НОИ) пред-
варително е уведомил, че на 30 юни 2015 г. изтича 
6-месечният преходен период за представяне в ТП на 
НОИ от органите на медицинската експертиза (лекари, 
лекари по дентална медицина, ЛКК) на хартиен или 
електронен носител на данните за издадените от тях 
болничните листове.
На интернет страницата на НОИ – www.noi.bg има 
посочени телефони за информация по въпроси, свър-
зани с издаването на болнични листове, както и с 
процедурата за получаване на обезщетения за временна 
неработоспособност.



КАРТОФИ С БЕКОН И ТИКВИЧКИ
Продукти: 1 кг картофи, 700 г тиквички, 2 сладки 

чушки, 2 глави лук, 300 г бекон, 150 г кашкавал, 3 суп. 
лъж. олио, 20 г орегано, сол и черен пипер
Приготвяне: 
Картофите и тиквичките 

се почистват много добре. 
Тиквичките се нарязват на 
кръгчета с дебелина не повече 
от 5 мм. Картофите също се 
нарязват на тънки кръгчета. 
Посоляват се, поръсват се с 
черен пипер и по желание се 
прибавят зелени подправки. Чушката се почиства и 
се нарязва "на сламки". Формата за печене се намазва 
с мазнина. Прехвърлят се половината от картофите. 
Следва слой от тиквичките. Посоляват се и се поръсват 
с черен пипер. Лукът, нарязан на шайби, се прибавя 
заедно с чушките. Отгоре се подрежда беконът. 
Завършваме с останалите картофи и поръсваме с 
настърган кашкавал.
Пече се за 30-40 минути в предварително загрята до 

180 градуса фурна.

 БОЛКИ В УШИТЕ  
Какво представляват болките в ушите?
Болките в ушите са резултат от възпаление и/или ин-

фекция на външния слухов канал. Когато  възпалението 
обхване и средното ухо, се говори за остър отит.
Какви са симптомите при болки в ушите?
Когато не става дума за остър отит, болката се усилва 

при дърпане на ушната мида или натиск върху отвора на 
външния слухов канал, температурата не е висока, об-
щото състояние е 
добро.
Острият отит 

може да започне 
с хрема, отпад-
налост, повишаване на температурата, зачервяване на 
бузата до болящото ухо. Болката е стрелкаща, на интер-
вали, но постепенно може да стане пулсираща, силна до 
непоносима и с усещане, че обхваща нагоре и главата. 
Слухът се влошава; често при простуда болките в ушите 
се усещат внезапно нощем.
Какви са причините за заболяването?
Може да се дължат на нараняване на външния слухов 

канал при почистване с неподходящ предмет, попадане 
на вода в него и последвало възпаление, поява на цирей. 
Често съпътстват възпалението на носоглътката, анги-

ната, други възпалителни заболявания на горните диха-
телни пътища. При малки деца може да съпътстват ни-
кненето на зъби. При възрастни да се дължат и на лошо 
поставена протеза, възпалени венци или друг стоматоло-
гичен проблем; алергиите, особено към млечни храни, са 
една от причините за хронично възпаление на средното 
ухо. Установено е, че в домовете на пушачи болките в 
ушите са по-често срещани. Кърмените бебета и деца 
имат по-малко проблеми с ушите, отколкото изкуствено 
хранените.
Каква е прогнозата?
Освен че болките влошават качеството на живот, тъй 

като става дума за възпаление и/или инфекция, състоя-
нието може да се задълбочи с поява на гной, да хрони-
фицира, да наруши слуха, да се появи шум в ушите; да 
се стигне до перфорация на тъпанчето и загуба на слуха.
Какви бързи мерки може да вземете у дома?
В повечето случаи затоплянето на ухото облекчава 

болките - грейка или шише с топла, но не гореща вода; 
внимателно избърсване на външния ушен канал с паму-
чен тампон (най-добре - със специалните клечки за по-
чистване на уши), леко напоен  с 3% кислородна вода, 
при липса - със зехтин, бадемово, кайсиево или друго 
растително масло, поставяне в ухото на тампон, в който 
е увит памук колкото грахово зърно, натопен в зехтин 
или олио.
Когато болката в ушите съпътства друг здравословен 

проблем - повече внимание към него. При остър отит 
потърсете без отлагане лекар - болката може да стане 
непоносима; незабавно се консултирайте с лекар, ако се 
появят болки в ушите у кърмаче или малко дете.
Как можем да се предпазим?
Ако страдате често от болки в ушите, потърсете ле-

кар за изследване и установяване на причината. Вземете 
мерки да засилите имунната си система. При плуване и 
къпане използвайте специални тампони за уши. В студе-
но, влажно, ветровито време носете шапка, която пази 
ушите ви. Не бъркайте в ушите си с каквото ви падне - 
ако имате сърбеж, отидете на лекар, разчесването може 
само да ви докара сериозна инфекция.

НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ГРЕШКИ
ПРИ ХРАНЕНЕ НА ТЕЛЕТА

Те се допускат през първите четири месеца от живота 
им и са няколко. Една от най-честите е, когато коласт-
рата се дава 2 и повече часа след раждането. Първата 
„порция“ коластра е по-малко от 2 литра. Оптималното 
количество е 4 литра! Ето защо захранването с коластра 
трябва да стане веднага след раждането. Животните, по-
лучили достатъчно количество коластра растат по-бър-
зо;  по-рядко боледуват; имат по-висока млечна продук-
тивност през първата и втората лактация.
От значение е не само количеството на коластрата и 

навременното й поемане, но и съдържанието на иму-
ноглобулини в него.
ВАЖНО! Коластра със съдържание на имуноглобули-

ни под 50 мг на литър се смята за нискокачествена.
Препоръчаното количество имуноглобулини е над 70 

мг на литър.

КАК ДА ИМАТЕ СЕМЕНА ОТ ПАЩЪРНАК
Пащърнакът е култура, която се 

среща в някои любителски гради-
ни. И той, като повечето корено-
плодни зеленчуци, е двугодишно 
растение. През първата година об-
разува кореноплод, а през втората 
цветонос със семена.
Така че, ако искате да имате 

семена собствено производство, 
трябва да оставите няколко рас-
тения, които да завършат пълния 
цикъл на развитието си.
За целта късно през есента, кога-

то вадите кореноплодите, оставете 
1-2 в градината. Може да загърли-
те растението с почва, за да няма 
проблем с евентуални ниски тем-
ператури. А за по-сигурно, когато настъпят студове-
те, отгоре може да го покриете със слама или други 
растителни остатъци.
През пролетта открийте растенията и полагайте 

обичайните грижи - окопаване, плевене, поливане.

ИМА ВРЕМЕ ЗА ОЩЕ ЕДНА
РЕКОЛТА СПАНАК

Спанакът има къс вегетационен период - 30-45 дни, 
затова има време да отгледате една реколта до на-
стъпване на трайното застудяване на времето. Лист-
ният зеленчук може да се засее на мястото на някоя 
от основните култури - домати, краставици, пипер, 
зелен фасул, които вече са освободили лехите.
Кои са акцентите:
Почистете площта от растителните остатъци на 

предишната култура, прекопайте и подравнете.
Ако предшественикът е торен, може и да не тори-

те. В противен случай внесете на 1 кв. м по 3 кг угнил 
оборски тор.
Преди сеитбата наситнете почвата и оформете не 

много висока леха. Заравнете я с гребло.
Може да засеете семената разпръснато, но по-до-

бре е да оформите плитки браздички. Разстоянието 
между тях трябва да е около 15 см. За 1 кв. м ще са ви 
необходими 1.5-2 грама семена. При толкова количе-
ство семена, няма да има нужда по-късно да прореж-
дате посева.

ЗА ДА СМЕ СИГУРНИ, ЧЕ ДОМАШНИТЕ 
КОНСЕРВИ НЯМА “ДА НИ ПРЕДАДАТ”
Преди да приберете домашните консерви в шкафа е 

добре известно време да са ви под око. Тогава много 
лесно ще откриете първите признаци, че нещо не е 
в ред и зимнината се разваля. Например добре при-
готвените и затворени сокове и компоти след няколко 
дни се избистрят и стават прозрачни. Единствено при 
сливите може да се появи 
лека пяна, която скоро из-
чезва.
Ако течността в бурка-

ните е мътна, има стабил-
на пяна на повърхността 
и се виждат мехурчета с 
газ, значи имате проблем.
Заготовките може да се 

съхраняват в шкафове и 
на полици при стайна температура, но е задължител-
но да се спазват някои правила:
Рафтовете, където се пазят бурканите, трябва да са 

закрити. Светлината се отразява зле на цвета, а при 
по-продължително съхранение и на всуса на консер-
вите;
Зимнината не трябва да се съхранява в близост до 

радиатори и отоплителни уреди. При температура 
от 30 и повече градуса сиропът може да потъмнее, а 
вкусът на плодовете се разваля;
Най-добре е консервите да се съхраняват в сухо и 

проветриво помещение при температура не повече от 
15 градуса. При тези условия зимнината може да се 
запази до 2 години.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Жълта тинтява
Gentiana Iutea L.

Описание:Многогодишно тревисто растение с 
месесто дебело коренище. Корените достигат на 
дължина до 1 м, отвън са кафяви, а вътре жълтени-
кави. Цялото растение е голо (без власинки), синка-
возелено. Листата са срещуположни, елипсовидни, 
целокрайни, надлъжно надиплени с дъговидно жил-
куване. Приосновните листа са до 30 см дълги и 15 
см широки, с дръжки. Цветовете са златистожълти, 
събрани в многоцветни прешлени. Тичинките са 5. 
Плодът е многосеменна продълговата кутийка. Цъфти 
юли - август.
Разпространение:Расте по 

влажни каменливи склонове 
и скални полянки, най-често 
между 1600-2200 м надмор-
ска височина. У нас се среща 
в Централна Стара планина, 
Средните Родопи, Рила и Пи-
рин. 
Употребяема част:Използва 

се коренът, който се изважда 
през есента и веднага се изсушава, за да не фермен-
тира, защото съдържа около 20% захари. 
Лечебно действие: Билката е най-горчивото расте-

ние от употребяваните в медицината апетитовъзбуж-
дащи билки. Тя тонизира цялата храносмилателна 
система - засилва отделянето на слюнка, стомашен 
сок, жлъчка и други храносмилателни сокове и 
подобрява храносмилането. Има слабо глистогонно 
действие. Експериментално е установено, че акти-
визира производството на бели кръвни клетки, което 
може да се отрази благоприятно на имунната защита 
на организма.
Приложения: • лошо храносмилане, безапетитие, 

колики, запек, анемия, жълтеница, пясък в бъбреците, 
глистни заболявания

• при ревматизъм, подагра и малария.
Начин на употреба: Прилага се под формата на 

отвара, приготвена от 1/2—1 чаена лъжичка ситно 
нарязани корени в 1/2 л вода. Приема се по 1 кафена 
чашка преди ядене. Използуват се и настойки във 
вино или ракия.
Като продукт: Жълта титнтява - суха билка
Може да се използва при: безапетитие, гастрит, ко-

лит, глисти, жълтеница, заболявания на черния дроб, 
малокръвие, бъбречни камъни, усилва стомашната и 
жлъчната секреция. 
Начин на употреба: 1 чаена лъжица от билката 

кисне 10 минути в 500 гама гореща вода. Прецежда 
се и се пие 3-4 пъти дневно по 120 грама преди ядене.
Опаковка: 20гр. суха билка в целофанов плик.
Билков чай, добавка към храната.

 „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                                                                                                              

Учителят по математика на Иванчо решил да се 
пошегува с целият клас :

-Ученици, който реши следната задача, ще му 
пиша 6-ца. 

„Пътувам в един самолет на 1.600 м. височина, 
с 565км ч.
В самолета има 195 пътници, 2-ма пилоти, 5 стюар-

деси, 2.800 кг. багаж, захарта е свършила и 7 пьтници 
искат кафе! На колко години сьм?“
Настьпва гробна тишина в стаята.
- На 44 - казва Иванчо с леко отегчен глас.
Учителят зяпнал от учудване, защото действител-

но бил на 44 години.
- Ама, как позна бе Иванчо?
- Амчи, много лесно! Имам брат, който е на 22 

години и е полу-идиот!

Учителят по математика на Иванчо решил


