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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

Отново учениците от 
община Сатовча тър-
жествено посрещнаха 
училищните знамена и 
ритуално издигнаха на-
ционалният трибагреник. 
Традиционно за Пър-

вият учебен ден – 17 сеп-
тември, всяко училище 
от общината подготвя 
художествено музикална 
програма с участието на 
малки и големи ученици, 
а също и с най-новото по-
пълнение- първокласни-
ците, които чуха за първи 
път училищният звънец. С поздравителни адреси до вся-
ко едно училище кметът на общината д-р Арбен Мименов 
пожела  спорна и успешна нова учебна година на всички 
ученици и учители.
Най-вълнуващ  бе денят за първокласниците, които с 

много трепет и вълнение изпълниха своята част от об-
щата програма и преминаха през символичната шестица, 
посрещнати от своите преподаватели.
По традиция по-големите ученици въведоха първок-

ласниците и в класните стаи, където ги очакваше много 
приятна и уютна  обстановка, приготвена специално за 
посрещането им с много старание и търпение от учители-
те на първите класове.
През новата учебна година 2018/2019 година 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 1514 ученици, от които 131 първокласника, 
всички те организирани в 94 паралелки от I до XII клас. 

ново учениците от

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
Заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопле-

ние за сезон 2018/2019 г. се подават до 31 октомври 2018 година.
Размерът на целевата помощ за отопление се определя ежегодно 

със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобраз-
но промените в цените на ел.енергията за битовите потребители. 
Със Заповед № РД01-594/18.07.2018 г. на министъра на труда и со-
циалната политика за сезон 2018/2019 беше определен нов размер 
на целевата помощ - 74.83 лв. месечно или общо 374.15 лв. за петте 
месеца на отопли-
телния сезон.
Право на подпо-

магане имат лица 
и семейства, ко-
ито отговарят на 
нормативно опре-
делени условия за 
доход, имуществе-
но и здравословно 
състояние, семей-
но положение, въз-
раст, учебна и тру-
дова заетост и др.
Заявленията за 

отпускане на по-
мощта  се подават 
от началото на  юли в дирекциите „Социално подпомагане“, по 
настоящ адрес на правоимащите лица и семейства. В заявлението 
задължително се посочва видът на ползваното отопление - топлое-
нергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при 
отопление с електроенергия  се представя за справка актуален кли-
ентски/абонатен номер.

ОБЯВА Безплатни медицински прегледи
Общинска  ад-

м и н и с т р а ц и я 
- Сатовча уведо-
мява  жителите 
от общината, че 
в дните от 2-ри 
до 6-ти октомври 
2018 година ще се 
проведат за трета 
поредна  година 
специализирани 
безплатни меди-
цински  прегле-
ди за възрастни 
хора. Прегледите 
са вторият етап от Програмата 
„Забавно лято, грижовна есен“, 
която се провежда на терито-
рията на община Сатовча със 
съдействието  на  кметът  на 
общината д-р Арбен Мименов 
в партньорство с Фондация 
„BCause“ и Фондация „Напра-
ви добро Александровска“ към 
Александровска болница с фи-
нансовата подкрепа на „Филип 
Морис България“ ЕООД, като 
част от инициативите на Филип 
Морис Интернешънъл за корпо-
ративна социална отговорност 
за подпомагане на общности в 
различни тютюнопроизводител-
ни региони и общини. 
Специализираните безплатни 

прегледи ще се проведат в дните:
02 октомври 2018 година 

(вторник) в село Сатовча - за 
Сатовча и съседни населени мес-
та. Прегледите ще се извършват 
от медицински специалисти: 
кардиолог, ендокринолог, орто-
пед и гастроентеролог в сградата 
на Общината - първи етаж. 

03 октомври 2018 година 
(сряда) в село Вълкосел - за 
Вълкосел и съседни населени 
места. Прегледите ще се извърш-
ват от медицински специалисти: 
кардиолог, ендокринолог, орто-

пед и гастроентеролог в сградата 
на Кметството и Читалището. 

04 октомври 2018 година 
(четвъртък) в село Кочан - за 
Кочан и съседни населени места. 
Прегледите ще се извършват от 
медицински специалисти: кар-
диолог, ендокринолог, ортопед 
и гастроентеролог в сградата на 
Училището - първи етаж.

05 октомври 2018 година 
(петък) в село Слащен - за Сла-
щен и съседни населени места. 
Прегледите ще се извършват от 
медицински специалисти: кар-
диолог, ендокринолог, ортопед 
и гастроентеролог в сградата на 
Здравната служба. 

06 октомври 2018 година (съ-
бота) в село Плетена - за Пле-
тена и съседни населени места. 
Прегледите ще се извършват от 
медицински специалисти: кар-
диолог, ендокринолог, ортопед 
и гастроентеролог в сградата на 
Кметството и Читалището.
Медицинските екипи ще из-

вършват прегледи и ще кон-
султират пациенти. За по-до-
брото консултиране, пациента 
е необходимо да носи налични 
медицински документи - епик-
ризи, изследвания, становища 
и други.

ЕДНОКРАТНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩТА СЕ ПОДАВАТ ДО 15 ОКТОМВРИ

В дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна продължава приемът на заявления-
декларации за  отпускане на еднократна целева помощ за първокласници, в размер на 250 лева.
Право на целевата помощ имат семейства, отглеждащи децата си в страната, като децата им 

трябва да са записани в първи клас на държавно или общинско училище. Друго условие е средно-
месечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди месеца на подаване на 
заявлението-декларация  да не надвишава 450 лева. Независимо от дохода еднократната помощ 
се отпуска за деца с трайни увреждания, деца с един 
жив родител и деца, настанени в семейства на роднини 
и близки и в приемни семейства по реда на чл.26 от 
Закона за закрила на детето.
Заявлението за отпускане на помощта се подава в 

съответната дирекция „Социално подпомагане“ по на-
стоящ адрес на заявителя. Към него се прилага удосто-
верение за брутните доходи на семейството за предход-
ните 12 месеца, както и удостоверение от съответното 
учебно заведение, че детето е записано в първи клас  
на държавно или общинско училище.
Отпуснатата целева помощ се възстановява, ако де-

тето не постъпи в училище или не посещава редовно 
учебните занятия до завършване на първи клас, освен 
ако причина за това е  здравословното  му състояние.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

25 Септември 2018, Вторник,
Празник на свързочните войски 
Ден на свързочните войски и орга-

ните за информационно осигуряване 
в българската армия. Обявен със 
заповед на министъра на отбраната 
през 1998 г. Първото свързочно под-
разделение в България е създадено 
на 13 септември 1878 г. в състава на 
Българската войска.

26 Септември 2018, Сряда,
Световен ден на морето 
Отбелязва се от 1978 г. с решение на 10-ата 

сесия на Международната морска организация 
в Лондон, Великобритания (7-17 ноември 1977), 
първоначално на 17 март, а от 1980 г. - в един от 
дните през последната седмица на м. септември, 
за да се привлече вниманието на общественост- 
та към проблемите, свързани със замърсяването 

на водните басейни, глобалното затопляне и незаконния риболов.
 Европейски ден на езиците
 Отбелязва се от 2001 г., обявена за Европейска година на езиците, по иници-

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

27 Септември 2018, Четвъртък,
Световен ден на туризма
Отбелязва се от 1980 г. с решение на третата 

сесия на Генерална асамблея на Световната ор-
ганизация по туризма в Торемолинос, Испания 
(септември 1979). Годишнина от приемането 
/1970/ на Устава на организацията. 

28 Септември 2018, Петък,
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 предпазването на хора и животни от болестта 
бяс. Тогава е отбелязан на 8 септември. От 2008г. 
денят се отбелязва на 28 септември с подкре-
пата на Световната здравна организация. Всяка 
година близо 55 000 души, предимно от Африка 
и Азия, стават жертви на болестта. 

29 Септември 2018, Събота, 
Световен ден на сърцето
 Отбелязва се от 2000 г. по инициатива на 

Световната федерация на сърцето, подкрепена от Световната здравна орга-
низация, Организацията на ООН по въпросите 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. септември. В България се 
отбелязва за първи път през 2001 г.

 30 Септември 2018г. Неделя,
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 Йеро 
ним Софроний) /ок. 347-30 септември 420/, християнски писател и богослов, 
превел Библията на латински език.

 IX ИЗДАНИЕ НА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ПОСТИГАМ ПО-
ВИСОК УСПЕХ“ - I УЧЕБЕН СРОК/СЕМЕСТЪР 2018/2019

Краен срок: 30 септември 2018 г. 
Кой може да кандидатства?
- ученици от 8-и до 12-и клас, лишени от ро-

дителски грижи или с нарушено зрение;
- студенти първокурсници, лишени от роди-

телски грижи или с нарушено зрение.
Стипендиите са:
> за ученици от 8-и до 12-и клас:
- с успех над 5.50 – 5 бр. по 320 лв. (по 80 лв. месечно);
- с успех над 5.00 – 5 бр. по 200 лв. (по 50 лв. месечно);
> за студенти първокурсници – 3 бр. по 400 лв. (по 100 лв. месечно).
Кандидатства се с есе на тема „Капката дълбае камъка не със сила, а с 

постоянство“ (Овидий) в размер от 1800 до 3600 знака (от 1 до 2 страници).

Н О В И Н И
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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 20.09.2018 г.

В живота получаваме както добро, така и лошо. 
Действаме спрямо другите по същия начин, без 
да се замисляме, че и хубавите и лошите неща 
един ден се връщат към нас. Днес в рубриката 
ни „Притчи, мъдрости, цитати...“ споделяме една 
поучителна история.
Имало един крадец, който бил усвоил всички 

трикове на „занаята“. Никой никога не го хващал 
и така той не понасял и наказанията си. Един ден 
минал през няколко къщи и събрал в една торба 
ценностите на семействата. Метнал торбата на 
рамо и тръгнал по изоставен път, без никой да 
го види. Стигнал до брега на едно езеро, където 
седяло малко дете, което плачело неутешимо.
Крадецът се приближил до него и попитал:
– Защо плачеш? 
– Дойдох да се изкъпя, а когато се гмурнах, 

златната ми огърлица се плъзна във водата – 
точно на това място. Не мога да я взема, твърде 

дълбоко е. – отго-
ворило детето през 
сълзи.
Крадецът ведна-

га видял възмож-
ност да се сдобие 
с още едно богат-
ство, та нали меж-
ду него и огърлицата седяло само едно дете. И 
така, оставил на брега торбата с откраднатите 
вещи и се гмурнал в езерото. Но през това време 
детето взело торбата и избягало.
Крадецът излязъл от водата и осъзнал, че 

историята с огърлицата е била лъжа и че сега 
той е окраденият.
Извод: Този, който мами, лъже и краде другите, 

със сигурност ще срещне човек, по-умен от него, 
който ще го надвие. Защото всичко се връща, 
добро или лошо.

ПРИТЧА ЗА ТОВА КАК ВСИЧКО СЕ ВРЪЩА        

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА РОМИ В ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТ-
СТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА - 2018/2019                  

Краен срок: 30 септември 2018 г. 
Фондация „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог” (СОРМД) 

с подкрепата на фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обяви Конкурс за участие 
на роми в програма за кандидат-студентска подготовка - 2018/2019.
Програмата подкрепя кандидат-студенти САМО за прием в Държавни висши учеб-

ни заведения в България. На одобрените кандидати ще бъде покрита подготовката по 
един предмет за кандидатстване в Държавни висши учебни заведения. Подготовката 
на кандидатите ще бъде организирана по места от СОРМД.
Кандидат-студентите, преминали успешно през подготовката, ще получат подкрепа 

от СОРМД за кандидатстване в Университет(и) по техен избор. На кандидат-студентите 
ще им бъдат заплатени таксите за кандидатстване.
На кандидати приети в Университет ще бъде покрита академичната такса за първата 

година/семестър от обучението.
Изисквания към кандидатите:
1. Да са от ромски произход.
2. Да са на възраст 18 - 29 години.
3. Да са завършили средно образование или да им предстои завършване през учебната 

2018/2019година. 4. Да имат минимум Мн. Добър (5.00) от балообразуващите предмети 
за специалността, която ще кандидатстват от дипломата за средно образование.

5. Да имат минимум Добър (4.00) общ успех от дипломата за средно образование.
6. Да имат доказана нужда от финансова подкрепа.
7. Да имат мотивация за изучаване на конкретната 
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До 30-ти септември: 
ЗКПО
Възможност за еднократно 

подаване на нова годишна 
декларация за корекция на 
данъчния финансов резултат 
и данъчното задължение за 
предходната година, за която 
е подадена годишна данъчна 
декларация и законоустано-
веният срок за подаването ѝ 
е изтекъл.
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и 

клоновете на чуждестранни банки в страната на окон-
чателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи-
те от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през м. август.

2. Възможност за еднократно подаване на нова го-
дишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 
предходната година при откриване на грешка в декла-
рираните данни и обстоятелства, основата и опреде-
лените задължения. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
24 - 30 септември 2018г., брой 38

ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, 
ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ПОДАВАТ
ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ 

Във връзка със за-
честили въпроси от 
страна на земеделски-
те стопани по отно-
шение на данъчните 
и осигурителните им 
ангажименти към бю-
джета, ДФ „Земеде-
лие“ информира: 
Съгласно споразу-

мението за взаимодействие между ДФ „Земеделие“ 
и НАП, фондът предоставя данни на приходната 
агенция за изплатените суми на всички кандидати по 
отделните схеми и мерки, които ДФЗ администрира 
за всяка календарна година.  
За улеснение на земеделските производители при 

подаването на коригиращите данъчни декларации до 
1 октомври 2018 г. в случай, че са получили субси-
дии единствено по схемите и мерките на директните 
плащания, могат да направят справка за изплатената 
им финансова помощ в „Системата за индивидуална 
справка по Директни плащания”, която се намира на 
интернет страницата на ДФ „Земеделие“. 
Бенефициентите на ДФ „Земеделие“, получили 

държавни помощи, финансиране по пазарните мерки и 
ПРСР, следва да направят извлечение от банковите си 
сметки, като сравнят преведените суми в тях с декла-
рираните доходи и субсидии пред НАП за периода от 
01.01.2017 до 31.12.2017 г. Всички изисквания на НАП 
за данъчното облагане и осигурителните задължения 
на земеделските стопани са публикувани на интернет 
страницата на приходната агенция в секция „Брошу-
ри“, „Облагане на земеделските стопани за 2018“. 

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПРАВОПИСА СА
В СИЛА ОТ 01.09.2018 ГОДИНА   

Нови правила за правописа са в сила от 01.09.2018 
година, напомнят от Института по български език на 
БАН, които са оторизирани от държавата да следят и 
контролират развитието на родната реч.
Промените са най-различни – от опростяване на 

стари правила до въвеждане на още по-сложни. Про-
мените са описани в увода на правописния речник. 
Той ще излезе в близките дни, а самият речник ще се 
появи на книжния пазар догодина.

Какви са промените, които трябва да спазват 
всички и да се учат в училищата?

– В официалната кореспонденция учтивото обръ-
щение ”вие” ще се пише само с главно “В”, когато се 
отнася и до едно лице, и до много. Или ако се пише 
до началника на дадена институция, вече ще е “Пиша 
Ви, г-н Х”. И ако се пише до цяла група хора: “…Вие, 
уважаеми колеги…” Досега “вие” към много лица 
беше с малка буква.

– Въвежда се цяла нова глава за малките букви. 
Тук е другата голяма промяна при изписването на 
институциите в различни видове изречения. Например 
Съюзът на филмовите дейци ще се пише, както и до-
сега с главно “С” и останалите букви малки. Във всяко 
следващо изречение “Съюз” обаче също трябва да е 
с главно “С”. Или друг пример – Българска академия 
на науките, спомената веднъж в текста, в следващите 
изречения тя вече е Академията. По този начин ще се 
изписват имената на министерства например, когато 
не са съществителни нарицателни.
Например: Министерството на вътрешните работи 

съобщава… В следващото изречение се пише Минис-
терство. Ако обаче служител на МВР напише “Отидох 
до министерството”, то вече се възприема като място, 
сграда и “м” е малко. Това правило не е ново, а е ста-
ро, винаги е било такова, но го припомняме, защото 
има много грешки в тази посока, припомня проф. 
Владко Мурдаров, шеф на Секцията по съвременен 
български език.

– Изрично се уточнява писането на големи и малки 
букви в абревиатури, които са имена на институции 
като БНБ и БНТ. При пълното им изписване само 
първата дума в тях ще е с главна буква, а всички 
останали – с малки. Това важи и за всички подобни 
наименования. Причината – езиковедите се опитват 
да защитят речта от агресията на чуждата реч. В нея, 
а и не само, има правило – всичко с главни букви. В 
резултат у нас се появило и изписване на месеците с 
главни букви.

– Опростени са максимално правилата за запетай-
ките. Не е променено по същество къде се поставят, 
но са изчистени обяснителните текстове, които сега 
разбират само специалистите, каза проф. Мурдаров.

– Препоръчва се писането само с малки букви на 
вече наложени съчетания като питагорова теорема, 
рентгенов апарат, брайлова азбука и т. н.

– Въвежда се нова норма за писането на думи като е-
правителство, е-търговия, м-пазар (мобилен пазар) и т. н.

СПРАВКИТЕ ПО ЕГН И ПИК НА НАП
НА САЙТА НА НОИ ОТНОВО СА ДОСТЪПНИ   
Справките по ЕГН и персо-

нален идентификационен код 
(ПИК) на Националната агенция 
за приходите (НАП) на интернет 
страницата на Националния оси-
гурителен институт (НОИ) отно-
во са достъпни за потребителите.
След направените проверки от експертите на ин-

ститута са взети съответните мерки за гарантиране 
на безпроблемната работа на електронните услуги. 
Повишено е и нивото на сигурност на достъпа до тях.
Достъпът до посочените справки бе ограничен след 

сигнали на граждани и медии, че е възможно да се 
осъществи невалидиран достъп до тях.
Всички други електронни услуги на НОИ не бяха 

спирани и продължават да функционират нормално.

КАК ЩЕ КУПУВАМЕ ЕЛЕКТРОННИТЕ ВИНЕТКИ 
От АПИ направиха демон-

страция как ще купуваме елек-
тронните винетки.
Засега е ясно, че ще има 500 

терминала за самообслужване, 
от които шофьорите ще могат 
да купуват електронните винет-
ки. Машините ще бъдат разпо-
ложени по основните пътища и 
граничните пунктове.
Контролът за това дали шофьорите имат електронна 

винетка ще се извършва от мобилните групи на АПИ, 
както и от органите на КАТ. 
Има общо 105 специализирани автомобила, от които 

55 са за контролни функции и са оборудвани с камери. 
Те разчитат номера на превозното средство и систе-
мата веднага отчита дали е нарушител. 50 автомобила 
са за правоприлагане, тоест те ще глобяват на пътя.
Старите винетки ще са действащи до изтичането 

на срока им. От 15 декември до 31 януари 2019 г. 
шофьорите ще могат да пререгистрират винетките си.
За удобство на шофьорите терминалите ще оперират 

на 8 езика- български, английски, немски, гръцки, 
румънски, сръбски, турски и руски.
Освен от терминал за самообслужване, електронна 

винетка ще може да се купи от уеб портал и от мобилно 
приложение, които все още се разработват.
Шофьорите, които предпочитат купуване на винетка 

от служител, могат да го направят като посетят офис 
от разпространителската мрежа.
На служителя те ще трябва да представят номера 

на автомобила и да уточнят срока на винетката, която 
предпочитат.

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА
ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ СА РЕГЛАМЕНТИРАНИ В

ЧЛ. 9А ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
Първата от тях дава право на осигурените лица да 

закупят времето на обучението си за завършено висше 
и полувисше образование или времето на докторан-
тура. Те могат да направят това по всяко време, като 
този стаж може да бъде използван както за набиране на 
общото количество осигурителен стаж за придобиване 
на право на пенсия, така и за преизчисление на вече 
отпусната пенсия.
В този случай закупени-

ят осигурителен стаж се 
удостоверява единствено 
с удостоверение, което 
се издава от контролните 
органи на НОИ на база 
внесените осигурителни 
вноски, или чрез налич-
ните данни в Регистъра на осигурените лица.
Вторият вариант за придобиване срещу заплащане 

е приложим за лицата, които са навършили необ-
ходимата възраст за пенсиониране по условията на 
трета категория труд, но не са изпълнили условията 
за необходимия осигурителен стаж.
Те могат да закупят до 5 години от недостигащите 

им периоди, като впоследствие това закупуване се 
удостоверява единствено с данните за внесени оси-
гурителни вноски в Регистъра на осигурените лица.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
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времето, през което е останал без работа, но за не повече 
от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен 
трудов договор или с трудовия договор може да се 
предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този 
срок работникът или служителят е постъпил на работа 
с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на 
разликата за същия срок. Обезщетението се изплаща 
след изтичане на съответния период и представяне на 
трудовата книжка, от която да е видно, че през този 
период лицето не е работило на друго място. В изло-
жения в запитването случай считаме, че обезщетението 
се дължи и по двата трудови договора – по основния 
трудов договор и по трудовия договор за допълнителен 
труд. Ако има период, в който лицето е продължило да 
работи по един от двата договора, за този период не се 
дължи посоченото по-горе обезщетение.

Въпрос: Моля да ни разясните практиката на 
МТСП по отношение на следната фактическа об-
становака. Нови служители на дружеството пре-
доставят по-късно данни за стажа си (трудовата 
си книжка) и така работодателя няма данни за 
стажа на лицата преди постъпване в дружеството. 
Имат ли право да претендират за преизчисляване 
на сумите за стаж за месеците преди да са предос-
тавили тези данни? И при евентуална проверка на 
работодателя ще бъдат ли наблжени санкции за 
това, че процент за прослужено време е калкулиран 
от месеца, в който са предоставени данните?
Отговор: Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за струк-

турата и организацията на работната заплата за придо-
бит трудов стаж и професионален опит на работниците 
и служителите се заплаща допълнително месечно възна-
граждение в процент върху основната работна заплата, 
определена с индивидуалния трудов договор. Мнението 
ни е, че допълнителното трудово възнаграждение по чл. 
12 от наредбата се изплаща от месеца, следващ месеца, 
в който работникът или служителят е представил съот-
ветния документ на работодателя.

Въпрос: Подлежи ли на обезпечителен запор към 
банкова сметка обезщетение по чл. 224, на какво 
осносвание, ако да, тъй като това е обезщетение, 
че работодателят не ми е одобрил желана отпуска 
в проделжение на 2 години и ако да, каква е секвес-
тируемата част от 2420 лв. Отпускът е за 2 години 
назад. Майка съм на две деца под 18 г.
Отговор: Съгласно чл. 446, ал. 1 от Гражданския 

процесуален кодекс /ГПК/, ако изпълнението е насо-
чено върху трудовото възнаграждение или върху друго 
каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху 
пенсия, чиито размери са над минималната работна 
заплата, може да се удържа само: 1. ако осъденото лице 
получава месечно възнаграждение в размер между 
минималната работна заплата и двукратния размер на 
минималната работна заплата - една трета част, ако е без 
деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа; 2. 
ако осъденото лице получава месечно възнаграждение 
в размер между двукратния размер на минималната ра-
ботна заплата и четирикратния размер на минималната 
работна заплата - една втора част, ако е без деца, и една 
трета част, ако е с деца, които издържа; 3. ако осъденото 
лице получава месечно възнаграждение в размер над 
четирикратния размер на минималната работна запла-
та - горницата над двукратния размер на минималната 
работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти 
и половина размера на минималната работна заплата, 
ако е с деца, които издържа. Според ал. 2 на чл. 446 от 
ГПК, месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се 
определя, след като се приспаднат дължимите върху 
него данъци и задължителни осигурителни вноски. 
Посочените по-горе ограничения не се отнасят до за-
дължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума 
за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за 
другите задължения на осъдения и за задължения за 
издръжка за минало време се правят върху остатъка от 
всичките му доходи. В чл. 446а от ГПК е предвидено, 
че несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както 
и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен 
акт, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка, 
но не по-рано от един месец преди налагане на запора. 
За повече информация във връзка с прилагане на Граж-
данския процесуален кодекс можете да се обърнете към 
Министерство на правосъдието.

Въпрос: Здравейте, Лице има два прекратени 
трудови договора при един и същи работодател, с 
основание за прекратяване и по двата на основа-
ние чл.328, ал.1, т.7 КТ. И по двата договора ли се 
дължи обезщетение по чл.222, ал.1КТ?
Отговор: Съгласно чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, 

при уволнение поради закриване на предприятието 
или на част от него, съкращаване в щата, намаляване 
обема на работа, спиране на работата за повече от 15 
работни дни, при отказ на работника или служителя 
да последва предприятието или неговото поделение, 
в което той работи, когато то се премества в друго 
населено място или местност, или когато заеманата 
от работника или служителя длъжност трябва да бъде 
освободена за възстановяване на незаконно уволнен 
работник или служител, заемал преди това същата 
длъжност, работникът или служителят има право 
на обезщетение от работодателя. Обезщетението е 
в размер на брутното му трудово възнаграждение за 



КАК ДА СЕ ХРАНИМ ПРИ
РАЗШИРЕНИ ВЕНИ?

Много хора страдат от разширени вени, които са из-
явени в по-малка или по-голяма степен. Жените са по-
често засегнати от мъжете. Причините за тях лежат във 
фамилната обремененост. Ако баба ви, леля ви или май-
ка ви имат този проблем, то вероятността и при вас да се 
появи той е голяма, посочват специалисти, цитирани от 
австрийското издание netdoktor.at. Освен това промени в 
нивата на хормоните предразполагат към тяхната поява. 
Пубертет, бременност, климакс или прием на таблетки 
могат също да станат причина за появата на разширени 
вени. Силното им проявление вече е сериозна болест и 
е необходима квалифицирана медицинска помощ. Опре-
делени храни и лечебно хранене може да бъде само от 
полза при разширени вени.
Баластните вещества - 

балсам за вените
Не се колебайте, ако имате 

този здравословен проблем да 
изберете храни, богати на ба-
ластни вещества. Те не само 
подобряват храносмилането, 
но и намаляват натиска върху кръвоносните съдове на 
краката. Баластните вещества ще ги откриете в семей-
ството на бобовите храни, които са богати на растителни 
белтъчини и лесно се приготвят в различни варианти.
Подправките – в помощ на разширените вени
Редица популярни подправки могат да редуцират оп-

лакванията: босилек, чили, куркума, чесън, риган, да-
финов лист, розмарин, градински чай (салвия) и лук. Те 
съдържат съединения, които потискат ензима циклоок-
сигеназа 2 (COX-2) и действат по този начин като естест-
вени болкоуспокояващи.
Биофлафоноид (рутин) успокоява болките
Този биофлавоноид действа благотворно върху кръво-

носната система и капилярите. Елдата е особено богата 
на рутин. Изследване показва, че бременни с разширени 
вени, които приемат рутин под формата на хидроксиетил 
рутин имат по-малко болки . Достатъчно е да изяждате 
по ½ ч.ч елда, за да постигнете лечебен ефект. 
Източник на рутин е и магданозът.
Боровинки и тъмен шоколад 
Боровинките съдържат антоциани, които имат изразено 

антиоксидантно действие. Те са особено подходяща храна 
при разширени вени. Това важи и за касис, къпини, чере-
ши и грозде. Много подходяща закуска например е смути 
от черни боровинки или къпини с мюсли (овесени ядки), 
които са богати на баластни вещества плюс растително 
мляко (бадемово, соево) и в добавка малко босилек.
Какво вече споменахме, биофлавоноидите са истин-

ски помощник при разширени вени, затова е добре да 
включите цялата гама храни, които ги съдържат: тъмен 
шоколад, а също и сурово какао. Сурово какао можете 
да добавяте и към сутрешното смути, съветват още спе-
циалистите. 

КОГА И КАК ДА ПРИБИРАМЕ МОРКОВИТЕ             
Някои любители градинари 

сеят много рано морковите, като 
сеят ранни сортове, с къс веге-
тационен период. Те са готови 
за прибиране още по средата на 
лятото. Такива моркови не могат 
да се съхраняват дълго. Ако про-
пуснете срока за прибирането им, често те се нацепват в 
почвата, загубват сочността си и вкусовите си качества.
Късните сортове моркови са с вегетационен срок пове-

че от 110 дни, това са есенните моркови. Те са готови за 
прибиране през септември в сухи дни.
Често любителите градинари смятат, че трябва да ос-

тавят морковите в земята до първите отрицателни темпе-
ратури. При ниски температури обаче, морковите често 
се нападат от сиво гниене. При това може да загубите 
по-голяма част от реколтата.
Но също така и ранното прибиране на морковите не 

се препоръчва. Ако външната температура е все още 
+20°C, не е препоръчително да внасяте морковите в ма-
зето, докато температурата на въздуха стане по-ниска и 
морковите ще спрат да растат. Когато температурата на 
въздуха достигне + 4°C, морковът ще спре да расте.
В хладното време морковите натрупват захари. Сеп-

тември е добро време с невисоки температури, благо-
приятно време за прибиране на морковите.

ЛИМОН СРЕЩУ ИНФЕКЦИИ, ВИСОКО КРЪВНО 
НАЛЯГАНЕ, РАК, СТРЕС..            

Лимонът е един вълшебен плод, който има способ-
ността да убива раковите клетки. Той е 10 000 пъти по-
силен от химиотерапия. Препоръчва се  да се пие сок 
от лимон с малко сода бикарбонат за предотвратяване 
заболяването. Без захар или подсладители, вкусът е 
приятен – натурална лимонада. И разбира се, не пре-
дизвиква ужасните ефекти от химиотерапията. И ако 
можете да го направите, засадете си едно лимоново 
дръвче. Всичките му части са полезни.
Лимоновото дърво е ниско и не заема много прос-

транство, известно е под името лимон, лима, limoeiro 
(gal.), llimoner (cat.), limoiaritz (eusk.). Този плод има 
силен антиканцерогенен ефект. Освен това има много 
други свойства. Има много силен ефект върху кисти 
и тумори. Този плод лекува от рак, тестван е за рак от 
всички видове, а ако се добави бикарбонат е още по-до-
бре, защото ще се промени стойността на рН на тялото.
Лимонът лекува бактериални инфекции и висо-

ко кръвно налягане
Лимонът притежава много 

силен антимикробен ефект 
с много широк спектър на 
действие против бактериал-
ни инфекции и гъбички – те 
обикновено живеят на места 
с висока киселинност, доба-
вянето на бикарбонат към вашият Лимонов сок вие ще 
промените стойността на рН на тялото към алкална, 
каквато всъщност трябва да бъде, за да сте здрави.
Лимонът е ефикасен срещу вътрешни паразити и 

червеи, регулира високо кръвно налягане и е антиде-
пресант, намалява стреса и нервните разстройства.
Интерес представлява източникът на тази информа-

ция: идва от Институт на науките на здравето – Бал-
тимор, който казва, че след повече от 20 лабораторни 
тестове, извършени от 1970 до сега данните сочат че:

• лимонът унищожава злокачествените клетки в 12 
типа рак, включителноно на дебелото черво, гърдите, 
простатата, бял дроб и панкреас;

• вещества от това дърво забавят растежа на рако-
вите клетки и оказват 10 000 пъти по-добър ефект от 
продукти като Adriamycin, химиотерапия, и наркотич-
ните продукти, които се използват обикновено в света.
И това, което е още по – изненадващо: този вид ле-

чение, с екстракт от лимон и бикарбонат, унищожава 
само злокачествените ракови клетки и не засяга здра-
вите клетки.
Институт на науките на здравето, L.L.C. 819 н. Чарлс 

Стрийт Балтимор, MD 1201

ПРЕЗ ЕСЕНТА ЗАСЕЙТЕ НА ПРАЗНИТЕ 
ЛЕХИ ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ       

През септември лехите в градината постепенно се 
изпразват. Прибрани са тиквички, патладжани, домати, 
лук, моркови ... Само късното зеле и тиквите все още са 
в градината. Зеленчуковата градина е почти празна, но 
и началото на есента може да се използва за засяване 
на вкусни и здравословни култури.
Салатите са не само вкусни, а и пълни с витамини и 

микроелементи.
Те лесно понасят ниски 

температури, спокойно рас-
тат при температура от +5 
°C, не се страхуват от сту-
дове до -4 ,- 5°C.
Листните зелени салати са 

с кратък вегетационен пе-
риод, обичат прохладата и не изискват продължителна 
светлина. Бързо растящите салати поемат бързо микрое-
лементите от почвата, затова се препоръчва да се внесат 
в лехите азотнокалиеви торове преди засаждането.
Марулята е най-разпространеният вид салата. Ако 

отглеждате маруля в горещината, тя ще бъде горчива 
и бързо ще стрелкува. Така че септември е по-доброто 
време за отглеждане на маруля.
Китайското зеле не образува глава, а образува розетка 

от зелени листа на дълги месести дръжки. Развива се 
добре при температура от +14 - 18°C.

24 - 30 септември 2018г., брой 38

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.

ТЛЪСТИГА – КРАСИВ ДОМАШЕН ДЕБЕЛЕЦ        
Тлъстигата, позната още 

като очиток (sedum), е кра-
сиво растение от семейство 
Дебелецови, което цъфти с 
интересни пухкави цветове, 
обагрени най-често в розово 
и лилаво.
Родината на тлъстигата е 

Южна Америка и остров Ма-
дагаскар. Това великолепно растение с месести листа 
има разклонено стъбло и кожести зелени листа. Хуба-
вото при него е, че се отглежда и размножава много 
лесно, което му позволява да вирее успешно и у нас.
Местоположение и светлина -Тлъстигата обича 

директното греене, затова я поставете на перваз, пря-
ко огрян от слънчева светлина. Може да се отглежда 
добре и на полусянка.
Поливане - През лятото тлъстигата се полива уме-

рено. Когато почвата започне да изсъхва леко, тогава 
е време за следващо поливане или през 2-3 дни. През 
зимата поливането се намалява още.
Температура - Най-подходяща за тлъстигата е 

умерената температура. През зимата градусите трябва 
да са от порядъка на 8 до 14. През лятото не е препо-
ръчително да надвишават 26-27. 
Почва - Растението има малки корени, защото в 

дивата природа се вкоренява около и над камъни и 
труднодостъпни места. Подходяща е почвената смес 
от равни части хумус, листовка, торф, пясък, който 
да осигурява добър дренаж.
Размножаване - Растението се пресажда през 2 

години в по-широка саксия със същата почвена смес. 
Размножава се много лесно чрез взимане на листни 
или стъблени резници.

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

Катаджия спечели голямата печалба от лотарията, възли-
заща на един милион лева. Поканил по този повод колегите 
си и започнал да ги черпи.

– И какво ще правиш с толкова много пари? Сигурно ще си 
купиш нова къща и кола? – питат те.

– Не, братлета. Искам да си купя едно кръстовище в цен-
търа и да си работя за собствено удоволствие…

- Докторе, боли ме черният дроб!
- Покажете си езика!
- Абе, докторе, казах Ви, че ме боли черният дроб!!
- Покажете си езика!
- Докторе, шегувате ли се?!
- Добре тогава, покажете си черния дроб...

б

САЛАТА С ПАТЛАДЖАН, ЯЙЦА И МАЙОНЕЗА 
Продукти:

• 1 средно голям патладжан
• 1 скилидка стрит чесън
• 3 супени лъжици майонеза 

„Краси“
• 2 твърдо сварени яйца
• сол и черен пипер на вкус 

|Приготвяне: Нарежете патладжана на тънки ивици и 
ги запържете в добре загрята мазнина. Извадете ги върху 
кухненска хартия, за да се отнеме част от мазнината. 
След това ги сложете в купа и прибавете към тях наря-
заните яйца, стрития чесън, сол, черен пипер на вкус и 
майонезата. Разбъркайте добре и сервирайте.

Китайското зеле също не е растение на дългия ден, 
бързо ще стрелкува. То е идеално за засяване през 
септември. В зависимост от сорта, китайското зеле се 
развива за 40 до 60 дни.
Руколата е растение с оригинален вкус . Предпочита 

ниски температури, оптималната температура за расте-
жа му е +14 - 18°C, не мръзне до -5 ,- 7°С.
Руколата не обича сянката, ако я засеете на сянка 

губи уникалния си вкус. След 25-30 дни от засяването 
руколата е готова за консумация.
Спанакът също предпочита хладното време и късия 

ден. Оптималната температура за спанак е +15 - 19°С. 
Обича обилно поливане.
Готов е за прибиране, в зависимост от сорта, 30-50 

дни след засяването.

НОВА УСЛУГА
ЗА ВАС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Фирма „Агро Пирин” ООД, предлага Нова услуга 

- почвени и листни анализи.
Вие получавате:

- препоръка за торене на съответната култура
- препоръка за точния продукт
- професионален коментар
Лабораторията се намира в гр. Гоце Делчев в Ад-

министративната сграда „Динамо” АД - (ДАП) на 
изхода на града посока Благоевград

                                    тел. за контакт: 0879/818 365


