
Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с въпроси 
от граждани при издаване на персонален идентификационен код (ПИК) 
за проверка в списъците на лицата подкрепящи регистрацията на пар-
тии, коалиции и инициативни комитети, обръщаме внимание, че пис-
мото, което гражданите получават при заявяване на ПИК съдържа URL 
(адрес в интернет) за активиране на ПИК. Активирането е необходима 
част от процеса на издаване на ПИК, която се използва за потвърждава-
не, че наистина посоченият e-mail адрес се владее от заявителя на ПИК.

За активирането на ПИК е необходимо този e-mail адрес да бъде отво-
рен. Това може да стане, като се кликне върху линка в полученото писмо.
Ако линкът не е активен, адресът трябва да се копира и се зареди в 

браузър. При активирането трябва да се види съобщение за успешно ак-
тивиране на ПИК.
Персоналния идентификационен код може да бъде активиран само 

веднъж, при повторен опит за активиране ще се види съобщение, че този 
ПИК е вече активиран.
Ако ПИК не е активиран, при опит за проверка, ще се вижда съобще-

ние „Невалиден персонален идентификационен код”.
Активирането на нов ПИК след нова заявка за избран ЕГН автоматич-

но деактивира всички по-рано издадени ПИК за същия ЕГН. Това е въве-
дено поради съображения за сигурност, като не позволява други лица да 
имат валиден ПИК за Вашия ЕГН
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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

ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
Заявления за отпускане на целева помощ за отопление се по-

дава в дирекциите „Социално подпомагане“ по постоянен адрес 
на лицата и семейства-
та, като при попълва-
нето й се заявява видът 
на ползваното отопле-
ние. Крайният срок за 
подаване на молби в 
дирекциите «Социално 
подпомагане» е 31 ок-
томври 2016 г. Целева-
та помощ се отпуска за 
период от пет месеца - 1 
ноември 2016 г. до  31 
март 2017 г. Месечни-
ят размер на помощта 
е 72,46 лева или общо 

за петте месе-
ца 362,30 лева. 
Изплащането за 
месеците ноем-
ври и декември 
2016г. се извърш-
ва не по-късно от 
края на месеца, 
следващ месеца 
на издаване на 
заповедта, с ко-
ято е отпусната 
помощта. До 31 
януари 2017г. 
ще се извърши 
втори транш на 
плащането - за 
месеците януари, 
февруари и март.

За втора поредна година 
в селата Сатовча, Плетена, 
Кочан, Вълкосел и Слащен  
от община Сатовча ще се 
проведат специализирани 
медицински прегледи за 
възрастни хора. Прегледите 
са вторият етап от Програ-
мата „Забавно лято, грижов-
на есен“, която се провежда 
на територията на община 
Сатовча със съдействието 
на кметът на общината д-р 
Арбен Мименов в партньор-
ство с Фондация „BCause“  
и Фондация „Направи до-
бро - Александровска“ към 
Александровска болница с 
финансовата подкрепа на 
„Филип Морис България“ 
ЕООД, като част от инициа-
тивите на Филип Морис Интернешънъл за корпоративна социална отговорност за подпо-
магане на общности в различни тютюнопроизводителни региони и общини.
Безплатните прегледи ще се проведат в дните:
24 октомври 2016 година (понеделник) в село Сатовча - за Сатовча и съседни насе-

лени места. Прегледите ще се извършват от медицински специалисти: кардиолог, уролог, 
ортопед и ендокринолог в сградата на Общината - първи етаж.

25 октомври 2016 година (вторник) в село Вълкосел - за Вълкосел и съседни насе-
лени места. Прегледите ще се извършват от медицински специалисти: кардиолог, уролог, 
ортопед и ендокринолог в сградата на Кметството и  Читалището.

26 октомври 2016 година (сряда) в село Кочан - за Кочан и съседни населени места. 
Прегледите ще се извършват от медицински специалисти: кардиолог, уролог, ортопед и 
ендокринолог в сградата на Училището - първи етаж.

27 октомври 2016 година (четвъртък)  в село Слащен - за Слащен и съседни насе-
лени места. Прегледите ще се извършват от медицински специалисти: кардиолог, уролог, 
ортопед и ендокринолог в сградата на Здравната служба.

28 октомври 2016 година (петък)  в село Плетена - за Плетена и съседни населени 
места. Прегледите ще се извършват от медицински специалисти: кардиолог, уролог, орто-
пед и ендокринолог в сградата на Кметството и Читалището
Медицинските екипи ще извършват прегледи и ще консултират пациенти. За по-до-

брото консултиране, пациента е необходимо да носи налични медицински документи 
- епикризи, изследвания, становища и други. 

ПОМОЩ ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ
Срокът за подаване на молби за еднократна целева 

помощ за първокласници изтича на 15 октомври. До-
кументите се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ след 
записване на детето в първи клас. Размерът на помощта е 250 лева. 
Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 
месеца преди подаване на молба-декларацията трябва да е по-нисък 
или равен на 400 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца 
с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в 
приемни семейства и в семейство на роднини или близки.



идеята са: Международната федерация на земеделските производители (IFAP), асоциирана 
страна на жените на света (ACWW), мрежа от Африка жените в селските райони асоциации 
(NARWA) и жените от WWSF. Отбелязването на празника се счита за практичен начин за 
получаване на признание и подкрепа за много функционалността на жените в селските 
райони, които са предимно земеделски производители и дребни предприемачи. Селските 
жени са около една четвърт от населението на света и тяхната роля е изключително ценна, 
защото те са в основата на благополучието за техните семейства и въобще за развитието 
на икономиката в селските райони. Инициативният комитет към ООН реши Световният 
ден на жените в селските райони да бъде на 15 октомври - ден преди Световния ден на 
прехраната, заради решаващата роля на селските жени в производството на храни и 
сигурността на храните. Целта на празника е да се осигури на селските жени и техните 
организации възможност за популяризиране проблемите на жените в селските райони като 
се насочи вниманието на правителствата и организации с обществено значение към тях. 
Да се насърчават действия в тяхна подкрепа. Инициативата за това как да празнуват този 
ден е оставена на отделни организации и общности, в съответствие с техните собствени 
традиции и изисквания.

16 Октомври 2016, Неделя
Световен ден на прехраната
Отбелязва се по решение на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) в 

деня на създаването й (16 октомври 1945). Организацията е сформирана в Квебек (Канада), 
но седалището й се намира в Рим (Италия). Към момента в организацията членуват над 
190 държави. България е член на организацията от 1967 г.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
НА ИМЕТО НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ        

Краен срок: 14 ноември 2016 г. 
Конкурсът е анонимен и е на гражданска тематика.
Условия за участие:
- изпратените произведения да не са участвали в други конкурси и да не са публику-

вани на хартиени или електронни носители
- брой на произведенията: до три
- размер на творбата: от 3 до 5 стандартни страници (по 1800 знака; 12 пункта)
- приемат се само печатни творби (по три копия от всяка)
- за участие в конкурса няма възрастови ограничения
- ако кандидатът е представител на литературна формация, да се посочат данните и 

името на ръководителя
- такса за участие 10.00лв.
Литературен жанр: Стихотворение, Есе, Разказ, Литературна история
Организатор: Народно читалище „Н. Вапцаров - 1866“ - Благоевград

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

10 Октомври 2016, Понеделник
Световен ден за психичното здраве
Отбелязва се от 1992 г. с решение на Световната федерация за психично 

здраве и с подкрепата на Световната здравна организация. Световен ден против 
смъртното наказание. Отбелязва се от 2003 г. по инициатива на Световната ко-
алиция срещу смъртното наказание. Организацията е учредена на 13 май 2002 
г. в Рим, Италия, от близо 60 правозащитни и други организации от целия свят. 
С решение на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 26 септември 
2007 г. на същата дата се отбелязва и Европейският ден против смъртното 
наказание.

12 Октомври 2016, Сряда
Ден на българската община
Чества се съгласно решение 

на 3-ото Общо събрание на 
Националното сдружение на 
общините, прието на 18 юни 
1998 г. в Благоевград. На този 
ден през 1882 г. в бр. 117 на „Държавен вестник“ е обнародван първият Закон 
за общините и градското управление в България.
Световен ден за борба с артрита
Отбелязва се от 1996 г. по инициатива на Международната организация за 

борба с артрита и ревматизма, с цел да се повиши информираността относно 
заболяването и да се насърчат семействата на болните за използването на 
всички възможности за подобряването на качеството на живот на страдащите 
от такива заболявания. 

14 Октомври 2016, Петък
Петковден - начало на зимата
Празникът в чест на Св. Параскева (Параскева на 

гръцки означава „петък“ оттук и българския вариант 
- Петка)- Света Петка Търновска - Петковден, се смята 
за завършек на есента, а с това и на активния стопански 
цикъл. Преподобна Петка, наречена още Българска, 
живее в края на Х и началото на ХІ век. Нейно родно 
място било селището Епиват близо до град Каликратия 
(Мраморно море), а родителите и били благочестиви 
и уважавани християни. Още като десетгодишна св. 
Параскева чула в храма гласа на Иисус Христос и 
решила да се посвети на вярата. Сменила дрехите си 
с просешки и често раздавала своето имущество на 
бедните. Напуснала дома си и обходила светините на Константинопол, заминала 
за Светите места, посетила Йерусалим и Божи гроб и се установила в Йордан-
ската пустиня. Тя следвала примера на св. Мария Египетска, като живяла тук 
много години. Предусещайки смъртта си, тя се завърнала в Епиват и след две 
години тихо изгаснала, водейки усамотен и свят живот. По онова време вече 
нямало нейни живи роднини и била погребана вън от градските стени като 
чужденка. Дълги години гробът на светицата бил забравен - когато наблизо 
бил погребан някакъв моряк, двама местни християни имали видение, в която 
Св. Параскева била с царски одежди и заобиколена от Христови воини. Тя 
помолила да извадят мощите и да ги пренесат. Св. Параскева е била известна 
в земите на византийска Тракия и когато след битката при Клокотница (9 март 
1230 г.) цар Иван Асен II постигнал българска военна и политическа хегемония 
на Балканите, той изискал мощите от Латинската империя. Нетленното тяло 
на преподобната било пренесено тържествено в столицата Търново. Още във 
времето на цар Иван Асен II било съставено нейно българско житие, като бил 
написан и разказ за пренасянето на мощите и в Търново. Най-големият връх 
в увековечаването на св. Петка Търновска е написаното от св. Патриарх Евти-
мий житие, което става известно, дори в средновековна Европа. На този ден 
обикновено става заплождането на домашните животни, известно още като 
овча сватба или мърлене. В битовото християнство Света Петка се почита 
като покровителка на жените и техните домашни дейности - предене, тъкане, 
кроене, шиене. В района на Тракия около Петковден са известни специални 
жертвоприношения на черни кокошки наричани Кокоша черква, Господева 
черква, Божи дух. Именници са Петка,Параскева, Парашкева, Петко, Петкана, 
Пенка, Паро, Парун.

15 Октомври 2016, Събота
Световен ден на чистите ръце
Отбелязва се от 2008 г. в рамките на обявената 

от ООН Международна година на хигиената.
Световен ден на селските жени
15 октомври е обявен за Световен ден на сел-

ските жени - обявен по време на 62-та сесия на 
Общото събрание на ООН, съгласно резолюция от 18 декември 2007г. Идеята 
на международната организация привлече вниманието към проблемите на 
селските жени. Инициативата започва по време на Конференцията на ООН за 
жените през септември 1995 година в Пекин. Сред основните поддръжници на 

Н О В И Н И
10 - 16 октомври 2016г., брой 41

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

ПРИТЧА ЗА ДУШЕВНАТА ХАРМОНИЯ
ЩАСТИЕТО Е В НАС САМИТЕ

Колко пъти сте се поглеждали в огледалото и сте съжалявали себе си? Неудовлетворението, което изпит-
ваме към света край нас, колегите, приятелите, любимия човек, започва вътре в нас. Щастието и балансът 
започват вътре в човека, не ги търсете извън вас. Днес в рубриката ни „Притчи и мъдрости“ споделяме 
една поучителна история, която ще ви напомни това.
Един ученик отишъл при своя учител и му казал:
– Аз съм толкова нещастен. Предполагам, защото съм некадърен и нищо не мога да правя добре.
– Ти не си некадърник, но трябва да се промениш. – казал учителят.
– Щом не съм некадърник, защо трябва да се променям? – попитал ученикът.
– Нека ти покажа. – отговорил мъдрецът.
– Учителят дал една флейта на младежа и му казал да изсвири мелодия. Ученикът не умеел да свири 

на инструмента, но опитал. Приближил флейтата към устните си, натискал дупките. Чувало се хриптенето 
на гласа му и хаотични звуци.

– Виждаш ли, ако се научиш да свириш, мелодията ще бъде по-различна. – казал учителят. Какво ще се 
промени? Изпълнителя на мелодията пак ще си ти, твоите ръце ще държат инструмента, но музиката ще 
е различна. Ще е красива и ще ти носи удовлетворение и вътрешен мир.
Извод: Вие имате всички качества, мечти, цели, но не сте се научили да впрягате всичко това в баланс. 

Когато се научите да контролирате мислите и волята си, вие създавате инструмента, с който свирите вашата 
мелодия. Тогава ще разберете, че недостатъците са най-забележителните качества, които все още не сте 
се научили да използвате.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 7.10.2016 г.
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До 14-ти октомври: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период -  месец септември.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец септември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
септември 2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за септем-
ври 2016г.
До 15-ти октомври: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за октомври за корпо-

ративния данък по Закона за корпоративното подоход-
но облагане. 

2. Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесе-
чие върху хазартната дейност от игри с игрални авто-
мати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец септември

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец септември

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
10 - 16 октомври  2016г., брой 41 

НАД 13 МЛН. ЛЕВА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ 
СЕ ОТПУСКА ЗА ЖИВОТНОВЪДИ  

Държавна помощ de minimis, съгласно Регламент 
(ЕС) 1408/2013, в размер на 13 130 979 лева ще по-
лучат животновъдите, реши Управителният съвет на 
Държавен фонд „Земеделие“.
Минималната помощ de minimis се предоставя 

на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, 
отглеждащи крави и/или юници, и/или биволици, и/
или малакини, овце-майки и/или кози майки. Размерът 
на индивидуалната помощ е определен на 25 лева за 
крава/юница/биволица/малакиня и 6 лева – за овца-
майка/коза-майка.
На  de  minimis 

подлежат земедел-
ски стопани, които 
са заявили животни 
по поне една от схе-
мите за обвързано 
с производството 
подпомагане или по 
схемата за преходна национална помощ за овце-майки 
или кози-майки за Кампания 2016.
Фермерите трябва да отглеждат в стопанствата си 

минимум 5 крави, юници, малакини или биволици, 
като максималният брой на подпомагане е до 200 
животни. Изискването за овцевъди и козевъди е да 
отглеждат най-малко 10 животни, като на подпомагане 
подлежат не повече от 500 овце-майки или кози-майки 
за едно стопанство. За всички кандидати за държавна 
помощ важи изискването да имат заявени не повече от 
10 декара постоянно затревени площи за едно животно 
или да не са заявили такива площи за подпомагане.
Заявления за държавна помощ de minimis живот-

новъдите могат да подават от 11 до 21 октомври 
2016 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за 
подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на 
ДФ „Земеделие“. Срокът за изплащане на помощта е 
до 4 ноември 2016 г.
Индивидуалният таван за подпомагане по de 

minimis за един земеделски стопанин, както и за едно 
и също предприятие, не може да надхвърля левовата 
равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период 
от три бюджетни години (2014-2016 г.).

ОСИГУРЕН Е ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЕСУРС
ОТ 1 МЛН. ЛЕВА ЗА ЕСЕННИЯ ЕТАП ЗА БОРБА
С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ
На свое заседание Управителният съвет на ДФ „Зе-

меделие“ утвърди допълнителен финансов ресурс от 
1 млн. лева за есенния етап от Схемата за държавна 
помощ за компенсиране разходите на земеделски сто-
пани, свързани с изпълнение на мерки по Национал-
ната програма за контрол на вредителите по трайните 
насаждения през зимния период.
Средствата са за закупуване на препарати за ускоря-

ване на процесите на гниене на листата през зимния 
сезон, които се прилагат в периода на масов листопад 
през есента. Помощта се предоставя под формата на 
компенсиране на част от разходите на земеделските 
стопани, отглеждащи семкови и костилкови овощни 
видове, ягоди и малини. В есенния етап по схемата 
се подпомагат разходи до 100 лева на хектар (с ДДС).
Основната цел на държавната помощ е да се ограни-

чат максимално загубите на земеделските стопани от 
разпространението на вредители по трайните овощни 
насаждения, както и по насажденията с ягоди и мали-
ни. Финансиране в есенния етап ще се предоставя на 
малки и средни предприятия - регистрирани земедел-
ски стопани на овощните култури, ягоди и малини.
Заявления за подпомагане ще се приемат от 4 до 18 

ноември в областните дирекции на Държавен фонд 
„Земеделие“. Срокът за отчитане на извършените дей-
ности във връзка с есенните пръскания е 30 ноември, 
а за сключване на договори и изплащане на средствата 
по държавната помощ – 19 декември 2016 година.

 
 НАПРАВЛЕНИЯ ЗА КАКВИ ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ МОЖЕ ДА 

ИЗДАВА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР? 
Общопрактикуващият лекар(ОПЛ) издава “На-

правление за медико-диагностична дейност” (бл. 
МЗ-НЗОК №4) за високоспециализирани медико-
диагностични изследвания, в случаите на:

1.писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК;
2. за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни 

жлези“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: 
fT4, TSH“ „Туморен маркер: PSA“ и „Изследване 
на урина-микроалбуминурия“ от пакет „Клинична 
лаборатория“. 
Личният лекар издава направление за високос-

пециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК № 3А) за 
дейности, включени в диспансерното наблюдение на 
здравноосигурените лица(ЗОЛ) съгласно приложение 
№9 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, 
диспансеризирани от ОПЛ“. Общопрактикуващи-
ят лекар разполага с: медицински направления за 
консултация или провеждане на съвместно лечение; 
медицински направления за високоспециализирани 
дейности, включени в диспансерното наблюдение на 
ЗОЛ съгласно приложение № 9, приложения № 9 и № 
14 и ВСМД от пакет „Анестезиология и интензивно 
лечение“ и направления за медико-диагностични 
дейности. Приложенията са публикувани на сайта 
на НЗОК – в меню „Национален рамков договор за 
медицински дейности“.

УВЕЛИЧЕН Е РАЗМЕРЪТ НА DE MINIMIS
ЗА ПОДКРЕПА НА ПЧЕЛАРИТЕ ПРЕЗ 2016 Г.
   Одобрените кандидати за минимална помощ de 

minimis за подкрепа на пчеларите през 2016 г. ще 
получат финансиране в размер до 11 лева на пчелно 
семейство в рамките на утвърдения за годината бю-
джет. Това реши на свое заседание Управителният 
съвет на ДФ „Земеделие“.

  Общият бюджет по схемата за тази година е 4 379 
000 лева, а индикативният размер на подпомагане за 
едно пчелно семейство беше 7 лeвa.

  В утвърдения срок за прием, който приключи 
на 26 септември, бяха подадени 3 381 заявления за 
подпомагане на близо 386 000 пчелни семейства. 
Това даде възможност да бъде увеличен размерът 
на финансовата помощ за едно пчелно семейство 
до 11 лева.

   Срокът за сключване на договорите и изпла-
щането на помощта е от 17 до 31 октомври 2016 г. 
По-висок размер на de minimis ще получат пчелари-
те, подали валидни заявления за кандидатстване в 
определения за прием срок, които отглеждат между 
20 и 200 пчелни семейства, като за стопаните с над 
200 пчелни семейства финансиране се предоставя за 
първите 200 пчелни семейства.

   Задължение на пчеларите е да запазят 80 на сто 
от броя на пчелните семейства, за които е получена 
помощта, като до 1 декември представят заверен 
ветеринарно-медицински дневник на пчелина за из-
вършен задължителен есенен профилактичен преглед 
на пчелните семейства.

   Общият размер на помощите de minimis за един 
земеделски стопанин, както и за едно и също пред-
приятие, не може да надхвърля левовата равностой-
ност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три 
бюджетни години (2014-2016 г.).

НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ 
Кога лицата имат право на наследствена пенсия? 
> Личните пенсии могат да преминават в наслед-

ствени, с изключение на пенсиите за гражданска ин-
валидност, социалните пенсии за старост, социалните 
пенсии за инвалидност и персоналните пенсии. Право 
на наследствена пенсия имат децата, преживелият 
съпруг и родителите. 

> Децата имат право на наследствена пенсия до 
навършване на 18-годишна възраст, а след навърш-
ването й, ако учат – за срока на обучението, но не 
по-късно от навършването на 26-годишна възраст, 
както и над тази възраст, ако учат и ако са се инва-
лидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст. 

> При смърт на двамата родители (осиновители) 
децата имат право на наследствена пенсия, която се 
определя от сбора на пенсиите на починалите. 

> Преживелият съпруг има право на наследствена 
пенсия 5 години по-рано от възрастта му по чл. 68, 
ал. 1 от КСО или преди тази възраст, ако е нерабо-
тоспособен. 

> Родителите имат право на наследствена пенсия от 
децата си, ако са навършили възрастта по чл. 68, ал. 
1, докато родителите на лицата, починали по време на 
наборна военна служба – независимо от възрастта им. 
Как се определя размерът на наследствената 

пенсия? 
> Наследствената пенсия се определя в процент от 

полагащата се лична пенсия на починалото осигурено 
лице, както следва: 

1. при един наследник – 50 на сто; 
2. при двама наследници – 75 на сто; 
3. при трима и повече наследници – 100 на сто. 
> Наследствената пенсия се отпуска общо на всич-

ки лица, които имат право на нея, и се разпределя 
поравно между тях. 

> Минималният размер на наследствената пенсия 
не може да бъде по-малък от 75 на сто от минималния 
размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст 
определен за съответната календарна година. От 1 
януари 2016 г. до 30 юни 2016 г. размерът е 118,08 лв., 
а от 1 юли 2016 г. до 31 декември 2016 г. – 121,04 лв. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2016г.

142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) сумирано изчисляване 
на работното време се сравнява нормата работно време 
за периода и действително отработените часове. При 
определяне на нормата работно време не се включват 
дните, през които е ползван платен годишен отпуск. 

Въпрос: Работя в предприятие с ненормирано ра-
ботно време и платен годишен отпуск 25 дена 20+5 
искам да попитам при удължаване на работното 
време през седмицата полага ли се компенсация на 
часовете извънреден труд и полага ли се заплащане 
и ако има как се ползва и колко е. Събота и неделя се 
заплаща а полагали се допънителна почивка и колко 
е тя.
Отговор: Съгласно чл. 153, ал. 4 от Кодекса на труда 

(КТ) за положен извънреден труд в двата дни от седмич-
ната почивка при подневно изчисляване на работното 
време работникът или служителят има право освен на 
увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната по-
чивка през следващата работна седмица в размер не по-
малък от 24 часа. От цитираната разпоредба на чл. 153, 
ал. 4 КТ е видно, че тя намира приложение в случаите на 
полагане на извънреден труд при подневно изчисляване 
на работното време и само когато е полаган извънреден 
труд и в двата дни от седмичната почивка (а не само 
през единия). Установяването на ненормиран работен 
ден е възможно само за работници и служители, които 
работят при условията на подневно изчисляване на ра-
ботното време. Съгласно чл. 263, ал. 2 КТ за извънреден 
труд, положен от работници и служители с ненормиран 
работен ден през дните на седмичната почивка и през 
дните на официалните празници, се заплаща трудово 
възнаграждение в размерите по чл. 262, ал. 1, т. 2 и 3. 
Ако тези работници и служители положат извънреден 
труд и в двата дни от седмичната почивка, те имат право 
на почивката по чл. 153, ал. 4 КТ. 

Въпрос: Моля за Вашето становище по следният 
казус: Преди две години в нашето училище постъпи 
на работа учител по Втори трудов договор. Вторият 
договор /нашия/ е за 8 часа. Първият договор за 4 часа/
пръв по време/ е в друга институция. В трудовата 
книжка на лицето е вписан само първият по време 
договор. След година служителят напуска първата си 
работа и договорът при нас става първи. Съответно 
трябва да го впишем в трудовата книжка. Каква 
дата за назначение да пишем в трудовата книжка? 
Реалната дата на назначение или датата от която 
е прекратен другия договор и ние ставаме първи. За 
да няма дублиране на стаж в трудовата книжка. За 
времето когато лицето ние сме втори тр. договор 
ще си издадем УП. 
Отговор: При сключване на договор по чл. 111 от 

КТ работодателят не извършва вписвания в трудовата 
книжка на работника, тъй като в нея е вписано възник-
ването на основното трудово правоотношение и тя не е 
приключена. Поради тази причина сключването на до-
говор по чл. 111 от КТ не се вписва в трудовата книжка, 
а за периода на работа по такъв договор работодателят 
издава Образец УП-3. Това означава, че при липса на 
първоначално вписване в трудовата книжка работода-
телят по договор по чл. 111 от КТ не може да вписва 
промяна, дори и след прекратяване на основния трудов 
договор. Вписвания в трудовата книжка могат да бъдат 
направени, ако трудовият договор по чл. 111 КТ бъде 
прекратен и сключен като основен.

Въпрос: Служител работещ на СИРВ, на 1/2 
щатна бройка/ 84 часа месечно/, трябва да излезе в 
отпуск- за дните в отпуск по колко часа се вписват 
в графика за работа през месеца-4 или 8. Или ако 
служител трябва да отработи 84 часа месечно/ 
за половин щатна бройка/ и има 5 дни отпуск в 
графика в дните на отпуск колко часа се вписват?
Отговор: Размерът на основния платен годишен 

отпуск по чл. 155 КТ и на допълнителния платен 
годишен отпуск по чл. 156 КТ е определен в работни 
дни. Конкретният размер, на който има право работ-
никът или служителят, се уговаря в индивидуалния 
трудов договор. Тъй като размерът на основния и 
допълнителния платен годишен отпуск е определен 
в работни дни, ползването му също се осъществява 
в работни дни по календар, независимо от начина на 
изчисляване на работното време (подневно или суми-
рано). При установено от работодателя по реда на чл. 



7 ГРЕШКИ, КОИТО ДОПУСКАМЕ ПРИ
ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕХНИКА

В днешно време, електронните устройства са най-
използваните вещи в ежедневието ни. Все пак колко 
часа от денонощието не използвате компютъра, табле-
та или смартфона си? Но почистването им често бива 
подценявано, а грешките, които допускаме остават не-
осъзнати. Вижте, кои са най-честите от тях:
Пръскате с препарат директно върху екрана
Основно прави-

ло е да не се на-
нася почистващ 
препарат директ-
но върху екрана 
на устройството, 
защото може да се 
повреди. Вместо 
това използвай-
те микрофибърна 
кърпа, напоена с 
продукта, за да почистите чувствителните LCD или 
плазма екрани. Алтернативен вариант са кърпите 
предназначени специално за електронни устройства.
Забравяте да почистите клавиантурата от тро-

хи и боклуци
Ако изяждате обяда си на бюрото, слушайте внима-

телно. Когато дезинфекцирате клавиатурата си, я об-
ръщайте на обратно и изтръскайте всички трохи, за да 
предотвратите натрупването на боклуци между клави-
шите. Ако това не помага, разглобете я и почистете 
внимателно с кърпа.
Игнорирате пълните с микроби дистанционни 

управления
Помислете само – те са ми-

нали през ръцете на всеки, 
който живее в къщата и то по-
вече от веднъж само за дено-
нощие. За това, не забравяйте 
да ги почиствате поне веднъж 
седмично с дезинфекцираща 
кърпа. Така ще държите ми-
кробите далеч от дома си.
Не чистите остриетата на миксера отделно
Защо е толкова важно да почистите остриетата на 

миксера? Защото по този начин ще предотвратите 
лепкави натрупвания от мръсотия. Така че, след като 
приготвите сутрешното си смути, изплаквайте отстри-
етата с хладка вода и сапун. Това важи и за електриче-
ските отварачки и чопърите.
Съхранявате на тъмно влажни вещи
Когато прибирате мократа си електрическа четка 

за зъби в тъмното шкафче в банята, вие позволявате 
на бактериите да проникнат между косъмчетата. Ето 
защо, оставете четката да изсъхне напълно преди да я 
приберете, точно както сваляте капака на тоалетната 
чиния преди да пуснете водата.
Не сте забелязали накрайниците за слушалки
Много хора забравят за съ-

ществуването на гумираните 
накрайници на слушалките, 
които изпълняват ролята на 
изолатор, но са подвижни. 
Препоръчително е, те да се 
измиват със сапун и вода и 
през определен период от 
време да бъдат сменяни. 
Уверете се, че сте ги подсу-
шили добре преди отново да 
ги сложите на слушалките.
Не чистите из основи
Ако и вие като повечето хора, чистите само ви-

димите петна и прах по електроуредите, е време за 
промяна. Макар външността на уредите да е онова, 
което виждате най-често и да ви дразни най-много, 
всъщност що се отнася до кухненските уреди – въ-
трешността е по-важна, тъй като занемаряването им, 
може да доведе до промяна на вкуса на храната или 
напитките, които приготвяте. Поради тази причина, 
основното почистване на кафе машината е задължи-
телно поне веднъж месечно.

ЗАЗИМЯВАНЕ НА ГРАДИНАТА
Веднага, след като нощните температури се задър-

жат под 7°C няколко дни поред, можете да започнете
Сега е времето да направите равносметка - кои гра-

дински растения са се развивали добре през измина-
лата година, и кои - не. Есента е добър момент да ре-
шите, кои от тях да запазите за следващата година и 
какви нови растения да 
завъдите.
За да бъде градина-

та ви здрава и красива, 
изберете издръжливи 
за засаждане в този мо-
мент видове, които да 
устоят на неблагопри-
ятните зимни условия. 
Подходящи са рудбе-
кията (Китайско слънце), астрата, японската анемона, 
брюкселско зеле и т.н.
Най-общо казано подготвянето на градината за зи-

мата се състои в нейното почистване и покриване.

ЗАСАДЕТЕ ЯГОДИ
През септември 

може да засаждате 
нови ягодови растения.
Използвайте свеж 

разсад от разсадник. 
Задължително изис-
квайте сертификат, че 
посадъчният материал 
е чист от вирусни и 
други болести.
Добре е засаждането 

да се направи в облачен ден, когато температурите 
не са много високи. Задължително се полива, за да 
могат растенията добре да се вкоренят.
До настъпването на студовете, ягодите трябва да са 

се прихванали и развили силна коренова система.
 
КРАВАТА, КОЯТО ЯДЕ СУРОВИ КАРТОФИ, 

ВДИГА МЛЕКОНАДОЯ
Картофите са ценен фураж за кравите. Те могат да 

бъдат давани сурови или варени.
Изхранването на кравата на сурови картофи пови-

шава млеконадоя й.
Най-важното е су-

ровите картофи да 
бъдат добре изми-
ти и нарязани, тъй 
като може да пре-
дизвикат запушване 
на хранопровода на 
животното.
Оптималното ко-

личество картофи в 
дажбата на кравата 
е 10-12 кг дневно, разделени на два приема по 6 кг.
Освен картофи може да давате на кравата и фуражно 

цвекло, моркови и земна ябълка
Какво е дневното количество, изхранвано на дойна 

крава:
l фуражно цвекло - 15-20 кг (2 пъти дневно по 7-10 кг);
l захарно цвекло - 5-8 кг (2 пъти дневно по 2,5-4 кг);
l моркови - 10-15 кг (2 пъти дневно по 5-7,5 кг).
При изхранването на цвекло специалистите препо-

ръчват то да се дава 2 седмици след прибирането му, 
тъй като прясно изваденото цвекло може да предизви-
ка храносмилателни разстройства.

МОЖЕ ДА СЪКРАТИТЕ ЛИСТАТА НА ПРАЗА
Съкращаването  на листата  на праза е стара  гра-

динарска  практика, която се прак-
тикува от много любители. Смята 
се, че това води до нарастване на 
луковицата на праза, т.е. образува 
се по-дебело стъбло.
Съкращаването е слабо, реже се 

само най-горната част на листата.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Червен кантарион  
Centaurium erythraea  

Описание: Тревисто 2-годишно растение с изпра-
вено, разклонено в горната си част стъбло. Цветовете 
са розовочервени, дребни, събрави в щитовидни 
съцветия на върха на стъблото. Чашката е венчето 
са петделни и сраснали в дълга тръбица. Тичинките 
са 5. Плодът е многосеменна кутийка. Цъфти от юни 
до септември. 
Разпространение: Расте по сухи и тревисти мес-

та, ливади и горски поляни в цялата страна. 
Употребяема част: За лечебна цел се използват 

цъфтящите стръкове, отрязани на около 15-20 см от 
върха. 
Лечебно дейст-

вие: Билката има 
апетитовъзбуж-
дащо  действие , 
тонизира стомаха 
и стимулира отде-
лянето на стома-
шен сок, жлъчка и 
панкреатичен сок. 
Приписва и се и 
газогонно дейст-
вие. Експеримен-
тално е доказано, 
че има противо-
глистно действие. 
Приложения:
• при безапетитие, възпаление на стомаха, възпа-

ление на черния дроб, анемия, диабет, 
• външно се прилага при бавно заздравяващи рани.
• В българската народна медицина се употребява 

при болести на черния дроб, жлъчката и далака, при 
глисти, парализи, епилепсия, запек, туберколоза, 
липса на апетит, маточни кръвоизливи, хемороиди, 
бяло течение, цироза на черния дроб, водянка, за-
харен диабет и главоболие. Настойка от билката в 
червено вино (1:10) се приема за апетит и при слабо 
зрение (по 1 суп.л. след всяко ядене). 
Начин на употреба:  От надземната част на рас-

тението се приготвя запарка (1 чаена лъжичка от 
билката на 200 см3 гореща вода), която се изпива на 
три пъти, 1/2 час преди ядене. Може да се направи и 
извлек с вино, като 60 г билка се накисва в 1 л вино за 
8 дни, след което се прецежда и се държи на хладно. 
Пие се по една винена чаша преди ядене — при 

анемия и след тежко боледуване. Запарката от дро-
гата се прилага и външно за компреси при бавно 
заздравяващи рани и при косопад. Понякога външно 
се прилага и счукана билка, смесена със зехтин.

 „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                                                                                                              

Ловец бърза да не си изтърве самолета и взема такси. 
Шофьорът на таксито подкарва бясно колата, но не щеш 
ли, на улицата се изпречва бабичка. Човекът ха наляво, 
ха надясно - едва успява да я заобиколи. Поглежда с 
облекчение през огледалото и какво да види - бабичката 
просната на улицата, а ловецът се обажда зад гърба му:

- Абе, шофьорите не ставате за ловци. Ако не бях отво-
рил задната врата, бабичката щеше да избяга.

- Докторе, боли ме черният дроб! - Покажете си езика! 
- Ама казах, че ме боли черният дроб!! - Покажете си ези-
ка! - Докторе, шегувате ли се?! - Добре тогава, покажете 
си черния дроб...  

б

ПИЛЕ ФРИКАСЕ
Продукти: 

- 3 бр. долни пилешки 
бутчета

- 2 с.л. олио
- 2 с.л. брашно
- 3 бр. жълтъци
- 4 с.л. кисело мляко
- сокът на 1/2 лимон
- черен пипер
- сол

Приготвяне: Пилешки-
те бутчета се сваряват в 
подсолена вода, обезкос-
тяват се и се накъсват на парчета. В дълбока тенджера 
се слага олиото и в него се прибавя брашното, като се 
бърка непрекъснато, добавя се бульона от бутчетата и се 
намалява огъня. Когато сместа започне да се сгъстява се 
прибавят и вече накъсаните пилешки бутчета. През това 
време в купа се разбиват жълтъците, киселото мляко 
и лимоновия сок, докато се получи еднородна смес. 
Сместа се добавя към ястието докато то е все още на 
огъня и се бърка за около 5 минути. Към вече готовото 
фрикасе на вкус се добавя и черен пипер.

.


