
11 - 17 септември 2017г., година (XIII), 36 /619

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

Кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов инициира дарител-
ска кампания на територията на община Сатовча, чрез която се наби-
рат: хранителни продукти, консерви, дрехи, обувки, одеяла, чаршафи, 
домашни потреби и други  в помощ на жителите на община Кресна, 
които претърпяха огромни поражения, вследствие възникнал пожар на 
24 юли 2017 година. Пожарът бе един от най-големите на територията 
на страната ни, който бушува шест дни и нанесе  огромни щети и оста-
ви без подслон и надежди десетки жители на община Кресна. 
Д-р Мименов чрез 

нарочни писма, раз-
прати до кметовете на 
населени места от об-
щина Сатовча  призив 
към населението на 
общината за включва-
не в Националната да-
рителска кампания за 
оказване на помощ на 
община Кресна.
Нека заедно да пода-

дем ръка на жителите 
на община Кресна, 
чрез нашата подкрепа, 
съпричастност и солидарност. Нека бъдем човеци.
Банкова сметка, на която се набират парични средства в подкрепа на 

пострадалите от пожара и за преодоляване на щетите, е: 
    ОБЩИНА КРЕСНА 
Интернешънъл Асет Банк АД - клон Благоевград 
IBAN BG08IABG74588401242700 
BIC IABGBGSF 
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100 
ОСНОВАНИЕ: ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА, СТАРА КРЕСНА И 

ВЛАХИ. 

К б С А б Мб б

ОБЩИНА САТОВЧА В ПОМОЩ
НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА КРЕСНА   Обучението и въз-

питанието на децата и 
учениците в детските 
градини и училищата 
на община Сатовча 
винаги е била при-
оритетна задача на 
общинското ръковод-
ство, а също така и 
утвърждаването на 
учебните и детски 
заведения като ефек-
тивни образователни 
структури, осигуря-
ващи пълноценни ус-
ловия за провеждане 
на качествен учебно-
възпитателен процес. 
И през новата учебна година първостепенни в образователната система остават дейности, 
свързани с подобряване и обновяване на сградния фонд, естетизиране на учебната сре-
да, въвеждане на нови образователни технологии, разработване на проекти и усвояване на 
средства по Оперативните програми, пълен обхват на децата и учениците, подлежащи на 
задължително обучение, осигуряване на безплатен транспорт за превоз на ученици, свое-
временно доставяне на необходимите количества дърва и нафта за отопление на учебните 
и детски заведения. Ще продължат да функционират 13-те учебни заведения в общината, 
от които 3 начални училища, 5 основни, 1 обединено училище и 4 средни училища . В тях 
ще се обучават 1551 ученици, които ще бъдат организирани в 91 паралелки от I до XII клас. 
За първи път училищния праг ще прекрачат 105 първокласници. Във всяко населено място 
има открита целодневна детска градина, а в селата Плетена, Кочан, Ваклиново, Вълкосел 
и Слащен и детски ясли. В рамките на плануваните финансови средства е извършен текущ 
ремонт на сградите и учебните помещения и са създадени необходимите условия и пред-
поставки за нормално отпочване на учебните занятия. 

 Общината кандидатства с проект за финансиране пред ДФЗ по ПРСР, с който се пла-
нира реконструкция, оборудване и обзавеждане на училището в село Кочан. Също така 
Общината кандидатства пред министерството на образованието  училищата и детските 
градини в село Долен и село Осина да бъдат одобрени и обявени като защитени през учеб-
ната 2017/2018 година. Общинската администрация кандидатства пред образователното 
министерство четирите  гимназии в селата: Сатовча, Кочан, Вълкосел и Слащен да бъдат 
включени в списъка на средищните училища за новата учебна година - 2017/2018 година. 
Общината кандидатства и беше одобрен проект „Различни, но равни“ , съвместно с НПО 
и ДГ - Сатовча, чрез който ще се подобри учебно-възпитателния процес в детската гра-
дина чрез допълнителни занимания на децата, съгласно техните интереси в областта на 
изкуството, музиката и спорта. С подобен проект се кандидатства и за училище, съвместно 
между Общинската администрация, НПО и средно училище Вълкосел. И през новата учеб-
на година ще продължи добрата практика за доставка на пресни плодове и зеленчуци по 
схемата „Училищен плод”. За учениците от I до IV клас ще бъде организирана топла закус-
ка. Доставени са безплатните учебници от I до VII клас, както и задължителната училищна 
документация за началото на учебната година. Училищата и детските градини са осигурени 
с необходимите количества дърва и нафта за отопление. Изпълнението на всички тези за-
дачи ни дава основание и самочувствие да кажем, че с всяка изминала година се повишава 
ефективността на общинската образователна система, коментира кметът на общината д-р 
Арбен Мименов, постига се по-добра и по-качествена учебна среда и се води по - ефекти-
вен учебен процес, за което искрено благодаря на целия педагогически и непедагогически 
персонал, работещ в учебните и детски заведения на община Сатовча.

Об

СТАРТИРАХА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА    
Започнаха процедурите по подаване 

на документи за използване на пре-
ференции по насърчителни мерки за 
заетост и обучение по Закона за насър-
чаване на заетостта (ЗНЗ), както и по 
Програмата за обучение и заетост на 
продължително безработни лица.
Работодателите, които желаят да се 

възползват от възможността, могат да 
подават заявки в бюрата по труда в ця-
лата страна до 12 септември, съобщи-
ха от Агенция по заетостта. 
Съветите за сътрудничество към бю-

рата по труда ще оценяват подадените 
заявки от работодателите до 15 сеп-
тември и ще ги класират съобразно свободния финансов ресурс.
В рамките на настоящите процедури работодателите имат възможност да получат финан-

сови преференции чрез планираните за 2017 г. средства от Държавния бюджет по мерки и 
програми за стимулиране наемането на безработни лица от уязвимите групи на пазара на 
труда. 
Следващи процедури ще се проведат в началото на 2018 г. след утвърждаване на Нацио-

налния план за действие по заетостта за предстоящата година.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 Уважаеми ученици, учители и родители,
Приемете моите поздравления по случай началото 

на новата учебна 2017/2018 г.! 15-ти септември е 
много важен ден за всички нас, защото символизира 
почитта на българите към образованието, 
духовността и културата!
На усмихнатите и нетърпеливи първокласници 

пожелавам успешно начало по дългия път на 
образованието! Вярвам, че всеки ден Вие ще 
преоткривате света около себе си!

На зрелостниците, за които днес е последен първи учебен ден, желая 
успешно дипломиране и професионална реализация! Бъдете смели, 
свободни и работете за мечтите си!
Нека сполуката бъде неразделна част от делниците и празниците 

на всички ученици и преподаватели! Пазете традициите на Вашето 
училище и умножавайте успехите си! Уверен съм, че можете!
С пожелание за спорна и успешна учебна година,

д-р АРБЕН МИМЕНОВ , Кмет на община Сатовча

ОТНОВО В КАМПАНИЯ
„ДА ИЗЧИСТИМ  БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН 

За поредна година община Сатовча ще се включи 
в инициативата, организирана от bTV Media Group 
- „Да изчистим  България за един ден”. Кампани-
ята ще се проведе на 16 септември от 9:00 часа. 
Местата на които гражданите могат да се включат 

в кампанията са входно-изходните артерии на населените места, където 
има натрупани нерегламентирани замърсявания с отпадъци. Приканваме 
всички граждани, ученици и  работещи да вземат активно участие в кам-
панията. На всички желаещи да се включат ще бъдат раздадени чували 
и ръкавици от кметовете в съответните села. Сметосъбиращите коли ще 
работят до извозване на всички събрани на този ден отпадъци. 



 КОНКУРСИ ЗА СТИПЕНДИИТЕ НА ФОНДАЦИЯ
„ЕВРИКА“ 2017-2018 ГОДИНА      

Краен срок: 15 октомври 2017 г. 
За петнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще 

определи студентите, които ще получават именни стипендии 
в размер на 2 000 лева годишно в 10 области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
6. Аграрни науки, включително ветеринарни науки и горско стопанство на името на 

акад. Дончо Костов;
7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката 

на името на акад. Димитър Мишев;
8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. 

Ангел Балевски;
9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
За четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни 

стипендии ще бъдат определени десет носители на специалната стипендия „Хуауей 
ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД в размер на 1 000 USD 
за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, 
компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области.
Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ и стипен-

диите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените 
области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от 
обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за 
редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2017/2018 година.

II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 
“МОЯТА НЕВЕРОЯТНА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ”     

Краен срок: 30 септември 2017 г. 
В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 

5 до 15 години, от всички звена - ОДЗ, ЦОП, ЛФ, школи и 
ателиета, групирани в три възрастови групи:

1. Група - от 5 до 7 години
2. Група - от 8 до 10 години
3. Група - от 11 до 15 години
Организатори: Община Бургас, ЛФ ”Фантазия” при НЧ 

”Хр. Ботев 1937” - град Бургас 

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

14 Септември 2017, Четвъртък,
 Професионален празник на пожар-

никарите 
На 14 септември 1905 г. е учредено 

първото професионално обединение на 
пожарникарите в България. Празникът 
е обявен с решение 385 от 13 септември 
1995 г. на Министерски съвет като про-
фесионален празник на служителите от 
Националната служба за противопожарна 
охрана на МВР, която от 22 юли 2008 г. е 
Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“. На 1 януари 2011 г. се 
създава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 
към МВР, която обединява Главна дирекция „Пожарна безопасност и спася-
ване“ и Главна дирекция „Гражданска защита“ (професионалният празник на 
дирекцията е на 18 юли - датата, на която през 1936 г. цар Борис III издава 
указ 310, с който утвърждава Наредба-закон за противовъздушната отбрана и 

химическата защита на Царство България). 
Кръстовден 
Православната църква отбелязва днес 

църковния празник - „Въздвижение на 
Светия кръст Господен“, наричан от на-
рода Кръстовден. Светата православна 
църква извършва поклонение на кръста 
Господен четири пъти в годината - на 
третата неделя от Великия пост, наречена 
Кръстопоклонна, на Велики петък, на 1 
август и на 14 септември. По древен оби-
чай на този ден се прави водосвет и све-

щениците ръсят с кръст по домовете за благословение. Според църковното 
предание Света Елена, майката на император Константин Велики, се счита 
за ревностна християнка. Тя се отправя към светите места в Палестина, за 
да потърси гроба Господен, който два века по-рано е затрупан от гонителите 
на християните. Усилията й се увенчават с успех. Намерени са пещерата на 
гроба, както и три кръста. Кой от трите е Христовият кръст се разбира, когато 
чрез докосване с един от тях е възкресен наскоро починал човек. Частица 
от този животворящ кръст Елена изпраща на сина си в Константинопол, а 
самият кръст е положен в главната Йерусалимска църква. След време над 
пещерата на гроба Господен построяват храм, който съществува и до днес. 
Той е осветен тържествено на 14 септември 335 г. На този ден се събират 
хиляди поклонници. За да могат всички да видят Светия кръст, епископът 
го повдига или го „въздвижва“ над главите на присъстващите. От това „въз-
движение“ получава своето име и празникът. По традиция на Кръстовден се 
спазва строг пост. Народният празник е свързан с края на летния и с началото 
на есенния селскостопански сезон. От Кръстовден или от Симеоновден /1 
септември/ може да започне сеитбата на зимните житни култури. На Кръс-
товден се „осветява“ семето за посев. В някои райони на страната празникът 
е наречен гроздоберник, защото тогава там започва гроздоберът.

 15 Септември 2017, Петък,
Световeн ден на демокрацията 
Отбелязва се от 2008 г. съгласно резолюция 62/7 

на Общото събрание на ООН от 8 ноември 2007 г. за 
20-годишнината (3-6 юни 1988 г.) от провеждането в 
Манила (Филипините) на Първата международна кон-
ференция на страните с „възстановени“ демокрации.

 16 Септември 2017, Събота,
 Ден за защита на озоновия слой 
Отбелязва се от 1995 г. с резолюция 49/114 на 

Общото събрание на ООН от 19 декември 1994 г. 
Годишнина от подписването /1987/ на Монреалския протокол за веществата, 

които нарушават озоновия слой. 
17 Септември 2017, Неделя,
 Ден на София 
Чества се на църковния празник 

Св. мчци София, Вяра, Надежда и 
Любов с решение на Общинския 
съвет от 25 март 1992 г. Съгласно 
Наредба за символиката и отличи-
ята на Столична община, приета с 
Решение 23/20 декември 2007 г., в 

Деня на София се провежда тържествена сесия на Столичния общински съвет, 
на която се връчват отличията на Столична община. Пред църковния храм 
„Св. София“ се провежда тържествена церемония, посветена на Деня София. 

Н О В И Н И
11 -17 септември 2017г., брой 36

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

Един кораб се повредил и го изкарали на док, 
да го ремонтират, но се оказало, че никой не 
може да разбере къде точно е повредата. Кол-
кото и майстори да викали – никой не успявал 
да я открие.
Сетили се и извикали един стар майстор. Той 

гледал дълго кораба, оглеждал го от началото 
до края… стоял пред него… по едно време взел 
чук и ударил с него и казал:

– Ето, тук трябва да ремонтирате, тук е повре-
дата! Това ще ви струва 1 000 000 долара!

– Ама как 1 милион 
– възмутили се собстве-
ниците. – Та ти нищо не 
направи, само удари с 
чука си един път.

– Да, вярно е това, 
ударих един път с чука. 
– Отвърнал майсторът. 
– Ударът с чук струва 
1 долар, но останалите 
пари са за това, че знам къде да ударя!

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 8.09.2017 г.
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ПРИТЧА: ЗНАНИЕТО НЯМА ЦЕНА



До 14-ти септември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец август.

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 (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец август.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
август 2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за август 
2017 г.
До 15-ти септември: 
ЗКПО
Месечните авансови вноски за септември за корпо-

ративния данък по Закона за корпоративното подо-
ходно облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец август

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец август
До 20-ти септември: 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
август 2017 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
11 - 17 септември 2017г., брой 36

ДФЗ ОБЯВЯВА НОВ ПРИЕМ ПО
УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ ЗА 2017/2018 
ДФ „Земеделие“ обявява нов прием на заявления 

по Училищните схеми за учебната 2017/2018 г. от 
09:00 часа на 11.09.2017 г. до 17:30 часа на 21.09.2017 
г. Допълнителният прием се отваря със заповед на 
изпълнителния директор на ДФЗ, съгласно чл. 14, 
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за прилагане 
на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и 
на мляко и млечни продукти в учебните заведения – 
схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

  Допустими за участие в допълнителния прием са 
учебни заведения, заявени самостоятелно или чрез 
заявител, които не са одобрени или са отказали от 
участие при първоначалния прием, както и тези, 
които не са канди-
датствали за одо-
брение за кампания 
2017/2018 г.

   Списъци на не-
одобрените учебни 
заведения по двете 
схеми в периода на 
първия  прием  са 
публикувани в ин-
тернет портала на ДФ „Земеделие“: списък „Учили-
щен плод“ и списък „Училищно мляко“.

   Кандидатите по новия прием могат да подават за-
явления по новия прием в областните дирекции на ДФ 
„Земеделие“ по образец, според седалището и адреса 
на регистрация. Документите за кандидатстване са 
публикувани на интернет страницата на фонда - http://
www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/
school_milk/.

   Важно е да се обърне внимание, че заявителите, 
които са получили отказ в предходния прием и желаят 
да кандидатстват отново, трябва да подадат новопо-
дписани декларации по образец, а не да прилагат 
старите документи.

   Досегашните помощни училища, които съгласно 
изменение на Закона за предучилищното и училищно-
то образование, влязъл в сила от 01 август 2016 г., се 
преобразуват в центрове за специална образователна 
подкрепа, не могат да участват в училищните схеми 
за 2017/2018 г. Причината е, че те нямат статут на 
учебни заведения.

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА 
ДВОЙНО ЗАЯВЕНИ ПЛОЩИ

Приключиха кръстосаните проверки за Кампания 
2017 и започна процедурата по изпращане на уве-
домителните писма за установените застъпвания. 
Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба 5 за условията и 
реда за подаване на заявления по схемите и мерки 
за директни плащания, в срок до 20 работни дни от 
получаването на уведомително писмо, но не по-късно 
от 1 декември 2017г., кандидатите трябва да се явят в 
съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“. 
Там следва да представят документи, доказващи пра-
вото за ползване на 
застъпените площи.
Земеделските сто-

пани имат възмож-
ност  да  направят 
справка за застъпва-
нията за Кампания 
2017 и какъв е раз-
мерът на двойно де-
кларираните площи 
в секция „Система 
за индивидуална справка по Директни плащания“. 
Платформата се намира на сайта на ДФ „Земеделие”.
Кандидатите, които са направили електронна справ-

ка в сайта на ДФ „Земеделие” и са установили, че в 
декларираните от тях площи има застъпвания, могат 
да подготвят документите, доказващи правото за 
ползване на земите, и да ги представят в областните 
дирекции на ДФЗ и преди връчването на уведоми-
телно писмо.
За кампания 2017 чрез кръстосани проверки са уста-

новени застъпвания в заявленията на 10 467 кандидати 
с обща площ 6013ха. За сравнение - за кампания 2016 
застъпванията са били с обща площ 6985 ха. Запазва 
се тенденцията след 2014г., за трета поредна кампания 
по прием на заявления, общият размер на застъпената 
площ да намалява значително.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОТПУСК ПРИ КРЪВОДАРЯВАНЕ 
Дължи ли се възнаграждение за дните, в които слу-

жител е бил в отпуск поради кръводаряване? Трябва 
ли предварително работникът и работодателят да 
договорят размера на това възнаграждение?
Работодателят е длъжен да освобождава от работа 

работника или служителя при кръводаряване - за деня 
на прегледа и кръводаряването, както и един ден след 
него (чл. 157, ал. 1, т. 2 от КТ). 
По време на тази отпуска, работодателят изплаща 

на работника или служителя възнаграждение според 
предвиденото в колективния трудов договор или по 
споразумение между работника или служителя и 
работодателя. 
Това споразумение може да се подпише преди или 

след кръводаряването.
Работодателят няма право да откаже споразумение за 

възнаграждение за дните на кръводаряването. Отказът 
за подписване на споразумение или за изплащане на 
възнаграждение представлява нарушение на трудовото 
законодателство от страна на работодателя, за които 
може да бъде уведомена съответната инспекция на труда.

ТРУДОВ СТАЖ ПРИ НАМАЛЕНО И ПРИ 
НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ 

Има ли разлика при изчисляването на трудов стаж 
и осигурителен стаж при намалено и при непълно 
работно време?
Намаленото работно време по смисъла на чл. 137 

от КТ е законоустановено като нормално (пълно) 
работно време на 6 или 7 часа в зависимост от от-
расъла и дейността. Поради работата при намалено 
работно време се зачита за пълен трудов стаж и 
осигурителен стаж.
Непълното работно време по смисъла на чл. 138 и 

138а от КТ е част от нормативно установеното пълно 
работно време. Изчисляването на трудовия стаж в 
такива случаи става чрез привеждане на договоре-
ното работно време към пълното работно време. Ако 
непълното време е равно или повече от половината 
от законоустановеното за тази професия и дейност, 
отработеното време се зачита за пълен трудов стаж. 
Ако е по-малко от половината нормативно установе-
но, отработените часове се събират и сумата се дели 
на нормалната продължителност, за да се получат 
отработените цели, тоест трудовият стаж в дни.
За разлика от трудовия стаж осигурителният стаж 

се изчислява в часове, дни, месеци и години (чл. 9, 
ал. 1, т. 1 от КСО). За осигурителен стаж се зачита 
времето, през което осигурените по чл. 4, ал. 1, т. 1 
- 4 и ал. 2 от КСО са работили при пълното, законо-
установено за тях работно време, ако са внесени или 
дължими осигурителните вноски върху полученото 
възнаграждение, но не по-малко от минималния 
осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО за 
съответната професия. Когато лицето е работило 
при непълно работно време, осигурителният стаж 
се зачита пропорционално на законоустановеното 
работно време.
Следва да се отбележи, че при непълно работно 

време минималният месечен осигурителен доход за 
съответната професия по основната икономическа 
дейност на осигурителя се разделя на броя на законо-
установените работни часове за месеца и получената 
сума се умножава по броя на отработените часове за 
месеца и часовете, съответстващи на дните по чл. 
40, ал. 4 от КСО.
На основата на чл. 40, ал. 1 от Наредбата за пен-

сиите и осигурителния стаж осигурителният стаж 
се установява с трудови, служебни и осигурителни 
книжки или с документ по утвърден образец, издаден 
от осигурителя. В случаите, когато осигурителният 
стаж на лицето не е равен на трудовия (служебния) 
стаж, в трудовата (служебната) книжка се вписва 
само трудовият (служебният) стаж. Продължител-
ността на осигурителния стаж на лицето се вписва 
в удостоверение обр. УП-3, издадено от осигурителя 
при прекратяване на трудовото (служебното) право-
отношение.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2017г.

Въпрос: Пиша Ви с конкретен случай, който породи 
в мен въпроса дали ТРЗ-то във фирмата, в която ра-
ботя постъпи нередно. Излязох в платен отпуск - 5 
дни- юли месец. Дойде време да взимам заплата за юли 
и тя е с 50 лева по-ниска. Попитах защо се получава 
така, при положение, че отпускът е платен. Отго-
вориха ми, че е защото този отпуск се изплаща на 
базата на предходните 6 месеца (от декември до май), 
през които съм била на 4 часов работен ден. Чета в 
кодекса на труда: „ Чл. 177. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 
1992 г., предишен текст на чл. 177, изм., бр. 108 от 
2008 г.) За времето на платения годишен отпуск ра-
ботодателят заплаща на работника или служителя 
възнаграждение, което се изчислява от начисленото 
при същия работодател среднодневно брутно трудо-
во възнаграждение за последния календарен месец, 
предхождащ ползването на отпуска, през който ра-
ботникът или служителят е отработил най-малко 
10 работни дни. „ Тук пише, че плащането на отпуска 
се изчислява за последният един месец, а не 6 месеца 
както ми казаха на мен. През месецът, който се явява 
преден за мен е юни. Тогава си работех нормално на 
8 часа и не съм отсъствала. Програмата така и го 
изчислявала …. Излъгали ли са ме ? 
Отговор: Съгласно чл. 177, ал. 1 от Кодекса на 

труда (КТ) за времето на платения годишен отпуск 
работодателят заплаща на работника или служителя 
възнаграждение, което се изчислява от начисленото 
при същия работодател среднодневно брутно трудово 
възнаграждение за последния календарен месец, пред-
хождащ ползването на отпуска, през който работникът 
или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. 
Среднодневното брутно трудово възнаграждение по 
чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като 
начисленото при същия работодател брутно трудово 
възнаграждение за последния календарен месец, пред-
хождащ ползването на отпуска, през който работникът 
или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раз-
дели на броя на отработените дни през този месец (чл. 
18, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията 
на работната заплата). Според чл. 17, ал. 1 от Наредбата 
за структурата и организацията на работната заплата, 
в брутното трудово възнаграждение за определяне на 
възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 
или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се 
включват: 1. основната работна заплата за отработено-
то време; 2. възнаграждението над основната работна 
заплата, определено според прилаганите системи за 
заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възна-
граждения, определени с наредбата, с друг нормативен 
акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или 
с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен 
характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение 
при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 
5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса 
на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой 
или поради производствена необходимост, по чл. 267, 
ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по 
реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. Ако счи-
тате, че правата Ви са нарушени, може да сигнализирате 
инспекцията по труда по седалището на предприятието. 

Въпрос: Имам ли право на социални помощи 
като самотен и неработещ родител с две деца, 
като едното е на 16г. а другото на 7г.? 
Отговор: Отпускането на помощ е обвързано с 

определени условия и изисквания. Те засягат както 
семейното положение, така също доходното, иму-
щественото и здравословното състояние, възрастта, 
учебната и трудовата заетост и др. Ако те са изпъл-
нени, помощта ще бъде отпусната. Конкретна пре-
ценка се прави след провеждане на социална анкета 
за установяване на всички факти и обстоятелства, 
които имат отношение към отпускането от помощта. 
Препоръчваме Ви да се свържете с колегите от ди-
рекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви 
адрес, където се подава и заявление-декларация. Те 
ще могат най-добре да Ви консултират за възмож-
ностите да получите помощ по Закона за социално 
подпомагане и по Закона за семейни помощи за деца.

Въпрос: Може ли лице, поставено под пълно 
запрещение да подаде лично документи за от-
пускане на целева помощ за отопление, тъй като 
единствения му настойник не полага грижи и 
живее на адрес различен от неговия? 
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 164, ал. 

3 от Семейния кодекс настойникът на поставения 
под запрещение е длъжен да се грижи за него, да 
управлява имуществото му и да го представлява 
пред трети лица. Следователно, при подаване на 
заявление-декларация за отпускане на помощ по-
ставеното под пълно запрещение лица, следва да 
бъде представлявано от неговия настойник /замест-
ник-настойник/. За неизпълнение на задълженията 
на настойника следва да бъде уведомен кметът на 
съответната община или упълномощеното от него 
лице като орган по настойничеството за предпри-
емане на необходимите действия по осигуряване 
н настойничеството на поставеното под пълно 
запрещение лице.



ЗАПЕКАНКА  ОТ  ТИКВИЧКИ  И  ДОМАТИ
Необходими продукти: 5 средно големи тиквички, 

400г кайма, 3 средно големи глави лук, 2 суп. лъжица 
доматена паста, 7-8 домата, 100 г твърд кашкавал 
(може и без него), 4 яйца, 
150 г готварска сметана, 
сол, черен пипер, олио
Начин на приготвяне: 

Лукът се нарязва на ситно. 
Задушава се в мазнината 
и се добавя към каймата. 
Прибавят се солта,черният 
пипер и доматената паста. 
Тиквичките се настъргват 
на едро ренде, посоляват се и се отцеждат от сока. 
Доматите се режат на кръгчета. Яйцата се разбиват 
заедно със сметаната на гъста пяна. Посоляват се.
Формата за печене се намазва с мазнина. Изсипват 

се половината от настърганите тиквички, отгоре се 
покрива с каймата и отново настъргани тиквички. 
подреждат се доматите и се залива със сметановата 
смес. Поръсва се с настърган кашкавал.
Пече се в предварително загрята до 180 градуса фурна 

за 30-35 минути.

АКО ОТ ЖЕГА ИМА ОТОЦИ НА КРАЙНИЦИТЕ
В горещините течностите се извеждат по-трудно от ор-

ганизма и в следствие на това се влошава оттичането на 
лимфата. От лимфатичните съдове тя попада в тъканите 
и се застоява там.
При жените това 

състояние се задъл-
бочава през втората 
фаза от цикъла по-
ради хормоналните 
промени. Услож-
нения настъпват и 
при страдащите от 
варикоза. Мерките 
за борба с лимфа-
тичните отоци са 
прости.
Вечер или след обед трябва да полежите 20 минути 

с вдигнати върху възглавница крака, а сутрин и вечер - 
да приемате контрастен душ. Добре премахват отоците 
и геловете: детралекс, венорутон, троксевазин, лиотон.
Ако в края на деня краката ви болят силно, купете си спе-
циални ластични чорапи, които поддържат добре муску-
лите и венозния тонус.
Не приемайте диуретични лекарства. Те намаляват на-

лягането, а това е опасно в горещините, тъй като може да 
доведе до виене на свят и дори загуба на съзнание. Всеки 
ден изпивайте по 2-3 чаши чай от боровинки.

ДЕЦАТА И УХАПВАНЕТО ОТ НАСЕКОМИ
Лятото е сезонът, ко-

гато ухапванията от на-
секоми са нещо обичай-
но, особено при децата. 
Ето как да процедирате, 
ако детето бъде ухапано 
от насекомо.

 Ухапване от комари
Децата са любимото 

меню за комарите. Ето 
защо е важно лятно вре-
ме да пръскате децата с 
подходящи за възрастта им репеленти. Избягвайте ра-
йоните около водоеми, особено вечерно време, когато 
комарите са най-многобройни. Ако все пак, детето бъде 
ухапано и образувалите се пъпки са много сърбящи, на-
мажете засегнатите места с противоалергичен крем и 
мехлем за намаляване на усещането за сърбеж.
Ухапване от кърлеж
Тревните площи, които редовно се пръскат и косят, а 

достъпът на кучета е ограничен, обикновено не пред-
ставляват опасност и спокойно може да си правите 
пикник на такива места, да играете на топка, федербал 
и прочие.
Но има и тревни площи, които са рай за кърлежите. 

Така че ако се разходждате на такива места с детето, бъ-
дете много наблюдателни дали не сте си занесли някой 
кърлеж у дома. Всеки път след разходки сред природа, 
проверявайте щателно тялото на детето. В случай, че 
е ухапано от кърлеж, е важно насекомото да се махне 
до 4 часа. Мястото, където е насекомото се намазва с 
олио и след десетина минути се маха с пинцета, като се 
завърта в обратна на часовниковата стрелка. Ако изпит-
вате затруднения и се притеснявате дали ще извадите 
кърлежа цял, най-добре се 
свържете с медицинско лице. 
Ужилване от оса/пчела
Ако детето не е алергично, 

навярно мястото на ужилва-
нето ще се подуе, ще се усе-
ща болезнено, боцкащо и 
парещо. Но няма да има дру-
ги симптоми. В такава си-
туация проверете дали има 
останало жило на ободеното 
място и го махнете, след което разтрийте болезненото 
място с разрязана скилидка чесън. Той успокоява въз-
палението и изсмуква отровата от насекомото.
Ако детето е алергично към ужилване от пчели и 

оси, може да се появят симптоми като световъртеж, 
подуване на езика и задушаване. Важно е колкото се 
може по-бързо да се постави противоалергична ин-
жекция. 

КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ПОНЯКОГА КРАСТАВИЦИТЕ 
ДА ИМАТ ЦВЯТ, НО НЕ И ПЛОД

По принцип причините за безплодието се намират в 
особеностите на самия вид, т.е. те са заложени генетич-
но. Какво трябва да се има предвид, ако това се случи?
Знайте, че на едно и също растение се образуват и 

мъжки, и женски цветове. Има обаче нови хибридни 
сортове, които са само с женски цветове. Има и таки-
ва, които са с хермафродитни цветове. Ако растенията 
цъфтят, но не образуват плодове - има проблем.
По-важни причини за безплодието
Има няколко причини, провокиращи образуването 

на мъжки (безплодни) цветове при краставиците. Ето и 
по-важните от тях:

* Една от причините е, ако 
се вземат семена от хибриди 
след първо поколение (F1). 
Това означава, че като си ку-
пувате семена, на които след 
името на сорта пише F1, от 
тях не трябва да събирате се-
мена за следващата година.

* Неблагоприятните условия, при които се отглеждат 
растенията - топлина, светлина, хранителни вещества, 
поливки и др., също са причина за цъфтеж без плодове.

* Друга причина при отглеждане на краставици на 
открито, чиито сортове обикновено са със смесен тип 
цветове - мъжки и женски или хермафродитни, е липса-
та на опрашители - пчели и други насекоми. Това може 
да се получи при продължително студено и влажно вре-
ме, когато насекомите не летят, а също и когато за борба 
с вредните насекоми – въшки, цикади и др. се използват 
силно отровни инсектициди, които унищожават и по-
лезните насекоми.

* И не на последно място – необходимостта от ре-
зитба при краставиците. Тъй като те спадат към се-
мейството на тиквовите култури, които залагат по-
вече женски цветове на разклонения от 2 и 3 разред. 
Според особеностите на сорта, за което трябва да се 
информирате при закупуване на семената, е възможно 
да се прави т. нар. резитба на краставиците, за да об-
разуват разклонения.

ПРОСВЕТЛЯВАНЕ НА КОРОНАТА
С ЛЯТНА РЕЗИТБА

Лятна резитба може да се прави при всички овощ-
ни видове. С нея се цели просветляване на короната 
на дърветата. По време на вегетацията е по-лесно да 
се види как е облистено 
дадено дръвче и дали ко-
роната му се развива в 
желаната насока.
В зависимост от кли-

матичните условия през 
годината, както и от гри-
жите за дръвчето, то е 
образувало много нови 
клонки, които са довели 
до сгъстяване на корона-
та. Това от своя страна води до влошаване на качество-
то на плодовете през следващия сезон. За да се избег-
не това, се прави именно лятната резитба.
С нея обаче не бива да се прекалява. Ако се направи 

по-силна резитба, може да се стигне до потиснато раз-
витие през следващата година.

КАК  ДА  СЪХРАНЯВАТЕ  КАРТОФИТЕ
Ако картофите се съхраняват при температура от 0 

до 2 градуса, се получава т. нар. осладяване на клубе-
ните. Те имат нормален вид, но са със сладникав вкус.
При продължително държане на картофите в помеще-

ние с температура под 0 градуса, клубените измръзват.
Ако се поставят на място с 

по-ниска влажност, водата в 
клубените се изпарява и те се 
набръчкват.

. В помещение, където влаж-
ността е по-висока, има веро-
ятност да се развият болести 
- различни видове гниения.

11 - 17 септември 2017г., брой 36

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.

Бобови шушулки
Phaseolus Vulgaris   

Разпространение: Бобът или фасулът се култивира 
се из цялата страна. Отечеството му е Южна Америка.
Описание: Едногодишно тревисто растение със 

силно разклонено неувивно стъбло.
Листата му са триделни, с широко яйцевидно 

заострени листчета, покрити с власинки. 
Цветовете са бели или розово-виолетови, събрани 

в гроздовидни съцветия, с 5-делна сраснала чашка 
и 5-листно неправилно венче, съставено от ладийка, 
флагче и крилца.
Плодът е дъ-

лъг, увиснал боб, 
изпълнен с бели 
или  другояче 
обагрени бъбре-
ковидни семена.
Използваема 

част :  Сухите 
бобове  без  се-
мената, брани след пълното им узряване - през 
юли-септември. Събраните бобове се оставят на 
слънце да се доизсушат. Изсушената билка е с бял 
или слабо жълт цвят, без миризма и със сладни-
каволигав вкус. Запазва се в сухи и проветриви 
помещения.
Лечебно действие и приложение:  Бобови-

те чушки понижават количеството на захарта в 
кръвта, действуват пикочогонно и обезводняващо. 
Благодарение на това се прилагат като допълни-
телно средство при захарна болест и като лечебно 
средство при заболяване на пикочните пътища (със 
задръжка на урината), при водни плеврити, хро-
ничен ревматизъм, сърдечно-съдови заболявания, 
възпаление на обвивката на сърцето (перикардита) 
и сърдечна недостатъчност, придружена с отоци,  
при повишено кръвно налягане в началния стадий.
В българската народна медицинасе употребява 

счукано на прах печено бобено семе за посипване 
при различни екземи.
Начин на употреба: З супени лъжици ситно 

нарязани бобове се варят 10 мин. в 0,5 л вода. 
Прецедената отвара се пие по 1 чаша преди ядене 
4 пъти дневно.
Бобови шушулки - суха билка
Може да се изполват при: диабет, бъбречни възпа-

ления, цистит, задръжка на течности, ревматизъм, 
ишиас, подагра, отоци.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от бил-

ката се заливат с 600 грама вряла вода. Киснат 15 
минути. След прецеждане се пият 3-4 пъти дневно 
по 120 грама преди ядене.

 „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                                                                                                              

Корабостроителният завод сключил договор с Асан и бри-
гадата му за боядисването на един кораб. Изтекъл срокът 
и в уречения час Асан се появява в счетоводството да си 
иска хонорара.

- Какъв хонорар бе, вие сте боядисали само едната страна!
- Ми да, сичко е както си е по договор.
- Е как по договор, бе?!
- Ми ето го договора - цитирал Асан:
- „От една страна - бригадата на Асан, от друга страна - 

корабостроителният завод...

- Карам Мерцедес за 300 000 евро и мацките си плащат, за 
да ги возя. (Пешо, 52 години, шофьор на автобус)

орабостроителният завод сключил договор с Асан


