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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

С цел недопускане на пътно транспортни произшествия /ПТП/, събаряне на огради, влизане 
на животни в частна собственост, кражби на домашни животни и други, които нарушават без-
опасността и реда в община Сатовча и в изпълнение разпоредбите на Наредба №1 за опазване 
на озеленените площи и декоративна растителност и Закона за опазване на селскостопанското 
имущество общинското ръководство издаде нарочна заповед, с която се забрани безстопанстве-
ното пускане и пашуване на всякакъв вид домашни животни и безпризорен впрегатен добитък 
по улици, паркове и градини за обществено ползване, както и извън населените места на тери-
торията на община Сатовча. Кметовете на населени места имат задължението по надлежен ред 
да запознаят населението за въведената забрана, както и да следят стриктно за изпълнението 
й и недопускат безстопанствено свободно движещи се домашни животни и безпризорен впре-
гатен добитък на територията на населеното място и извън него. Също така при констатиране 
на нарушения кметовете на населени места имат задължението да прилагат разпоредбите на 
Наредба №1 за опазване на обществения ред в Община Сатовча, Закона за опазване на селско-
стопанското имущество и налагат административни наказания – глоби на нарушителите, а при 
нанесена материална щета на имот и/ или имущество – стойността на щетата. Изпълнението на 
заповедта е възложена на кметовете на населени места, еколога на общината и екополицаите, 
като цялостният контрол е на Илхан Карагьозов - директор на дирекция при Община Сатовча

БЕЗСТОПАНСТВЕНО ПАШУВАНЕ 
ОБЯВА Безплатни медицински прегледи
Общинска  ад-

министрация - Са-
товча уведомява 
жителите от об-
щината, че в дни-
те от 2-ри до 6-ти 
октомври  2018 
година ще се про-
ведат за четвърта 
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 безплат-

ни 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 мес-
та. Прегледите ще се извършват 
от медицински специалисти: 
кардиолог, ендокринолог, орто-
пед и гастроентеролог в сграда-
та на Училището - първи етаж.

05 октомври 2018 година (пе-
тък) 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.ПУСКАТ УИКЕНД ВИНЕТКА ОТ НОВА ГОДИНА  

ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ И ЕВРО 6 ЩЕ СЕ ДВИЖАТ ПО-ЕВТИНО ПО ПЪТИЩАТА 
Въвеждане на уикенд винетка, която да важи от 12 часа в петък до полунощ в неделя, ще бъде 

въведена от Нова година. Цената й, както и на останалите винетки ще се определя от Минис-
терски съвет по предложение на регионалния министър.
Депутатите в транспортната комисия приеха промените в Закона за пътищата, които задъл-

жават шофьорите да посетят пунктовете за продажба и да заявят, че искат да „конвертират“ 
хартиената си винетка в електронна.
До края на годината важат всички хартиени винетни стикери. 
Собствениците или ползвателите на пътно превозно средство, закупили 

хартиен винетен стикер, чиято валидност изтича след 1 януари 2019 г., след-
ва да заявят неговото конвертиране в електронна винетка в срок от 15 декем-
ври 2018 г. до 31 януари 2019 г., за да запазят правото си да ползват платената 
пътна мрежа за целия първоначален срок на валидност на хартиения винетен 
стикер, пише в новите разпоредби.
Задължението е изцяло на шофьорите, както на леки, така и на тежкотовар-

ни автомобили. За тировете, които от средата на август следващата година 
трябва да минат вече на тол системата, постепенно с приближаването на този 
срок отпадат някои видове винетки.

„С влизането на сила на закона ще спрат да се продават годишните стикери 
и така във времето ще бъде прекратено продаването на месечни едноседмич-
ни, а в последния ден ще спрат и еднодневните“, коментира Александър Нен-
ков, вносителят на промените в Закона за пътищата, касаещи електронните 
винетки и тол системата.
Преминаващ шофьор, които мине през страната, без да е платил пътната 

такса, ще трябва да плати компесаторно на границата при изход от страната, 
за да бъде освободен от административно-наказателна отговорност, записаха 
депутатите.
След спор в парламента беше решено и третокласната пътна мрежа да бъде 

включена в обхвата на тол системата. Така обхватът на таксуването за тежки-
те автомобили ще бъде около 16 000 км. Те ще бъдат т.нар. нулеви отсечки, 
по които първоначално  няма да бъдат събирани такси от преминаващите.
Министерският съвет ще определя по-ниски такси за електрическите пре-

возни средства и на тези, които отговарят на висока екологична категория.

Припомняме, че за изпълнение на функциите по управление и 
контрол на системата е предвидено в агенцията да се създаде ново 
структурно звено - национално тол управление. 921 служители, ко-
ито Агенция “Пътна инфраструктура” предстои да назначи, ще об-
грижват тол системата. 



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

1 Октомври 2018, Понеделник,
Пoкров Бoгородичен 
Покров Богородичен (от църковнославянски: покривало) 

е православен църковен празник. В традицията на Църк-
вата Покров се свързва с явяването на Света Богородица 
в църквата във Влахерна (Константинопол) през 9 век. 
Градът бил заплашен от нападение на войски от Киевска 
Рус. Събралите се на молитва хора видели Богородица да 
разстила покривалото (покрова) си над присъстващите в 
знак на защита. Предполага се, че празникът е честван от 
гръцките православни църкви през ранното Средновеко-
вие, но по-късно е забравен или забранен .Той е въведен от киевския княз св. 
Андрей Боголюбски ок. 1164 г., когато той построява една от най-красивите 
руски църкви на Нерл във Владимир и я нарича на Покров Богородичен. От 
Руската църква празникът e заимстван в Българската църква през 19 век. По 
новия стил този празник се празнува на 1 октомври. Много православни църк-
ви и манастири носят името на Покрова на Пресвета Богородица. В България 

съществува и фондация Покров Богородичен. 
Ден на застрахователя 
Обявен е за професионален празник през февруари 

1996 г.с решение на Асоциацията на българските застра-
хователи и Съюза на частните застрахователи. На този 
ден през 1891 г. в Русе е учредено първото българско 
застрахователно дружество - „България“. Денят е честван 
за първи път през 1994 г.
Ден на зенитноракетните войски 

Обявен е със Заповед на министъра на отбраната от 12 октомври 1961 г., със 
същата заповед е създадена и 1-ва Зенитноракетна бригада на военно- въздуш-
ните сили. На 1 октомври 1960 г. в Казахстанската степ български дивизион за 
първи път осъществява боен пуск на зенитна ракета.

3 Октомври 2018, Сряда,
Национален празник на Германия
 Националният празник на страната е Деня на 

германското единство - на 3 октомври 1990 г. по 
волята на германския народ и със съгласието на 
страните победителки във войната се провъзгласява 
обединена Германия - Федерална република Германия и Германска демокра-
тична република стават една държава. След разгрома на Германия през 1949 г. 
се създават 2 германски държави: Федерална република Германия (на терито-
рията на американски, английски и френски окупационни зони) и Германска 
демократична република (на територията на съветската окупационна зона). 
Западен Берлин е със статут на самостоятелен град. На 23 май 1994 г. за фе-
дерален президент се избира Роман Херцог, а за федерален канцлер - Герхард 
Шрьодер, правителството се сформира на 27 октомври 1998 г. 

5 Октомври 2018, Петък,
Международен ден на учителя 
На 5 октомври 1966 г. е приет до-

кумент, който се отнася до статута на 
учителя, а през 1994 г. Организация 
на ООН по въпросите на образовани-
ето, науката и културата (ЮНЕ- СКО) 
го обявява за Международен ден на 
учителя. Професионалният празник 
на учителя се отбелязва в над 100 държави от цял свят. Обявен е с Решение 
697/29 септември 2006г. на Министерския съвет.

 6 Октомври 2018, Събота,
Годишнина от смъртта на цар Самуил
 Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 г. Легендата 

разказва, че сърцето на българския владетел не могло да 
понесе срещата с ослепените му войници. Жестокостта 
на Василий ІІ Българоубиец, заповядал да бъдат ослепени 
14 хиляди пленени български войници, а на всеки 100 бил 
оставен по един едноок за да води останалите, сломила 
българския цар... Въпреки, че при реконструкцията на 
черепа и скелетът на българския владетел (през 1969 г. 
бяха открити останки в саркофаг при разкопки в базили-
ката „Свети Ахил“ на едноименния остров в преспанско 
езеро) показват, че може би цар Самуил е починал на 
70-години от тежка рана в областта на лявото слепоочие. 

Българският цар Самуил (неизв. - 1014) е провъзгласен за владетел през 997 г. 
и управлява до 1014 г. В началото на неговото управление Самуил управлява 
съвместно с тримата си братя, формално царският титул носи най-големият брат 
- цар Борис II (но той е пленен от ромеите и умира при опит за бягство), така 
короната отива във вторият - Роман, който също умира и от 997г. Самуил става 
едноличен владетел в едно от най-трудните времена в българската история. 
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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

Млад мъж вървеше до своя Учител. Скоро пред 
тях се ширна поляна, осеяна с макове.

– Стигнахме, – каза Учителят. – Сега ще ти 
разказа една история с макове. А ти ще разбереш 
какво е страстта, любовта и обичта…
Двамата направиха няколко крачки сред краси-

вото алено море.
– Ето ни тук, сред това безкрайно поле от ма-

кове, – говореше Учителят. – Разхождаме се из 
него и очите ни се къпят в красотата му. Изведнъж 
погледът ти е привлечен от едно конкретно алено 
стръкче. Уж всички са еднакви, но ти не можеш 
да откъсне очи от точно това. Навеждаш се към 
него, докосваш нежните му листенца, очите ти го 
изпиват цялото. Искаш го. Да е само и единствено 
твое. Завинаги.
Учителят спря за миг, наведе се и откъсна едно 

маково стръкче…
– Протягаш ръка и го откъсваш. За да го за-

пазиш за себе си. Без да си даваш сметка, че 
така го убиваш. После продължаваш по пътя си 
доволен, усмихнат… Докато макът не увехне и не 
го изхвърлиш, за да потърсиш друг.
Това е Страстта.
Учителят хвърли откъснатия мак и продължи.
– Отново вървиш из полето, радваш се на 

красотата му. И отново погледът ти се спира 
върху едно конкретно стръкче мак. То ти се стру-
ва по-различно от останалите. Сякаш ти говори 
и сърцето ти го чува. Навеждаш се внимателно, 
виждаш само него. Не смееш да го докоснеш, за 

да не го нараниш.
Гледаш го, гледаш го, 

иска ти се времето да спре, 
да останеш тук завинаги. 
Иска ти се нищо да не ви 
разделя. Да умреш дори, 
само винаги да си до него… 
Но внезапно подухва ве-
трец и довява до теб омай-
ващия аромат на някакво 
друго цвете. За миг забра-
вяш за мака и тръгваш, за 
да откриеш откъде идва 
това прекрасно ухание. Макът остава в сърцето 
ти, усещаш мъка, когато мислиш за него, но… 
всичко това е вече минало…
Това е Любовта.
– А какво тогава е Обичта, Учителю?
– Продължаваш да вървиш сред полето. По-

гледът ти танцува с вятъра. Изведнъж го виждаш. 
Стръкче мак, което сякаш е създадено за тази 
ваша среща. Сякаш ти си бил създаден за тази 
ваша среща. Сядаш близо до него. Не можеш да 
откъснеш очи.
Знаеш, че най-сетне си намерил мястото, на 

което принадлежиш. Намерил си себе си. Това 
стръкче мак става смисълът на твоето съществу-
ване. Грижата за него става твоята мисия. Правиш 
всичко възможно, за да го опазиш и да удължиш 
живота му. И оставаш там завинаги…
Това е Обичта.

ПРИТЧА ЗА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СТРАСТТА, ЛЮБОВТА И ОБИЧТА        

7 Октомври 2018, Неделя,
Рожден ден на Владимир Путин
 Владимир Путин е роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград 

(днешен Санкт Петербург). През 1975 година завършва Юридиче-
ския факултет на Ленинградския държавен университет, след което 
е изпратен на работа в органите на държавната сигурност. През 
1983 - 1990гработил в ГДР. През 1990 г. става заместник-ректор на 
Ленинградския държавен университет по международните въпроси. 
От 12 юни 1991 г. е член на правителството на Санкт Петербург, 
като председател на Комитета за международни отношения. От 
март 1994 г. до юни 1996 г. е първи заместник-председател на пра-
вителството на Санкт Петербург. От юни 1996 г. до март 1997 г. е 
първи заместник-ръководител на Административно- стопанското управление на прези-
дента Борис Елцин. От 26 март 1997г. е заместник-ръководител на Администрацията на 
президента и началник на Главно контролно управление към президента. На 25 юли 1998 
г. е назначен за директор на Федералната служба за сигурност (ФСС), на 29 март 1999 
г. - поема и поста секретар на Съвета за сигурност към президента, като запазва и поста 
си на директор на ФСС до 9 август 1999 г. На 16 август 1999г. е одобрен от Държавната 
дума за председател на правителството на Русия.

 КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ – ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ
Краен срок: 1 ноември 2018 г. включително 
Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“ 

(София) обяви покана за участие в Четвъртото издание на 
литературния конкурс за връчване на Националната лите-
ратурна награда „Георги Черняков“ – 2018.
Право на участие имат действителни студенти от Бълга-

рия (независимо дали учат у нас или в чужбина). Конкурсът 
е явен и е на свободна тема. 
Кандидатите изпращат до три произведения във всеки 

жанр (подписани с име или псевдоним, телефон за връзка 
и имейл) и автобиография (до 10 реда). Отличия не се връчват за съавторство.

СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПРОГРАМА YES 2019-20                  
Краен срок: 31 октомври 2018 г. 
Ако искаш да прекараш следващата учебна година в САЩ, 

подай своята кандидатура.
Обменната програма за ученици Кенеди-Лугар (YES) се 

финансира от Държавния департамент през Бюрото за обра-
зователни и културни въпроси (ECA). Програмата предоставя 
на конкурентно подбрани ученици стипендия, за да прекарат 
една академична година в САЩ в приемно семейство, и да 
посещават гимназия, като целта е да се подпомогне разбира-
телството между хората в САЩ и хората от други страни по 
света. Програмата YES се поддържа на местно ниво от хиляди 
граждани на САЩ и от местни средни училища, които приемат, 
образоват и подпомагат учениците без да бъдат финансово компенсирани.
Могат да кандидатстват ученици от България - 9 и 10 клас, родени в периода 1 януари 

2002 - 15 юли 2004.
 
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ 2018 С МЕЖДУНАРОДНО 

УЧАСТИЕ „ПРИЯТЕЛСТВОТО В НАШИЯ СВЯТ“  
Краен срок: 7 октомври 2018 г. 
Могат да участват деца и младежи от 7 до 

18 години от България и чужбина. Конкурсът 
включва eсета на български език, както и есета 
на различни от българския езици, родни за 
участниците в конкурса - напр. арменски, руски, 
турски, полски, иврит, ромски, чешки и т.н. 
Конкурсът се провежда в две възрастови гру-

пи за всички езици:
Първа група – от 7 до 13 години
Втора група – от 13 до 18 години
Възрастта на участниците се отчита към 1 

ноември 2018 година.
Есетата следва да са написани през 2018 го-

дина и да не са публикувани.
Всяко есе не бива да надвишава 2 стандартни 

страници /формат А4/ с кегел 12 (размер на шри-
фта). Организатори: Община Стара Загора, На-
родно читалище” Родина 1860” - Стара Загора, 
Клуб „Млад писател” и вестник „Teen’s Paper”.



До 10-ти октомври: 
ЗКПО
Деклариране на направените 

залози и данъка от организато-
ри на хазартни игри и от опе-
ратори на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга 
за проведени през предходния 
месец хазартни игри, при които 
залогът за участие е чрез цената 
на телефонна или друга електронна съобщителна 
услуга. Внасяне на този данък от операторите на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
1 - 7 октомври 2018г., брой 39

OТ 1 ОКТОМВРИ ДФЗ ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ 
ЗА КРЕДИТ ЗА СЕМЕНА И ТОРОВЕ 

От 1 октомври до 16 ноември 2018 г. земеделските 
стопани могат да кандидатстват за кредит за семена 
и торове за производство на пшеница, реколта 2019. 
Това реши УС на ДФ „Земеделие“. Документи за кан-
дидатстване се приемат в отдел „Прилагане на схеми 
и мерки за подпомагане” на областните дирекции на 
институцията по адресна регистрация на физическото 
или юридическо лице.
За кредит могат да 

кандидатстват физи-
чески и юридически 
лица, еднолични тър-
говци както и коопе-
рации ,  регистрира-
ни като земеделски 
стопани .  Те  трябва 
да са изрядни платци 
към бюджета, да нямат 
просрочени задълже-
ния към ДФ „Земеделие”, да не са свързани лица с 
търговеца на минерални торове и семена, да не са в 
процедура по несъстоятелност или в обявена такава, 
както и да не са в производство по ликвидация. 
Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, 

може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален 
тор и 40 лв./ха за закупуване на семена. Максималният 
размер на кредита е 200 000 лв. Заемът се предоста-
вя при 3% годишна лихва и трябва да се погаси до 
1 октомври 2019 г. Крайната дата за изплащане на 
средствата от ДФЗ е 21 декември 2018 г. 
Кредитните задължения се обезпечават чрез ипоте-

ка върху недвижимо имущество, особен залог върху 
машини и съоръжения, складови записи за вложено 
зърно на съхранение в публичните складове, залог на 
парична сума или банкова гаранция. Общата сума на 
обезпеченията следва да осигури покритие на кредита 
в размер на 135%.

ОТПУСКАТ НОВ ВИД ПОМОЩИ НА ДЕЦА 
БЕЗ ЕДИН ИЛИ ДВАМА РОДИТЕЛИ    

Деца с един или двама починали родители от на-
чалото на следващата година да получават месечна 
помощ, решиха на първо четене депутатите с приети 
единодушно на първо четене промени в Закона за 
семейни помощи за деца.
Условието е те да нямат право на наследствена 

пенсия, поради липсата на съответния изискуем оси-
гурителен стаж на починалия родител. 
Помощта цели да гарантира достъп до финансова 

помощ при равни условия за всички деца без право на 
наследствена пенсия, пише в мотивите на вносителя 
- Министерския съвет. 
Новата месечна помощ ще може да се получава и 

с другите видове месечна помощи за деца по закона, 
разясниха от социалната комисия. Те уточниха, че 
се предвижда за лицата, на които е отпусната новата 
помощ, да бъде прекратена персоналната пенсия, като 
ще има период на адаптация. Ще са нужни около 4 
млн.лв,, които вече са разчетени в бюджета на НОИ.
Като вид семейна помощ новата месечна помощ 

ще отговаря на условията и принципите, на които се 
основава семейното подпомагане както по отношение 
на условията за достъп, така и по отношение на опре-
делянето на размера й. Парите ще се предоставят на 
другия родител или на настойника/попечителя, който 
отглежда детето. Те, както и детето, следва да живеят 
постоянно в страната. Детето, освен да няма право на 
наследствена пенсия, не трябва и да е настанено за 
отглеждане извън семейството.
Изисква се също то редовно да посещава подготви-

телните групи в детските градини или в училищата за 
задължително предучилищно образование; до завърш-
ване на средно об-
разование, но не 
повече от 20-го-
дишна  възраст, 
редовно да посе-
щава  училище , 
да има направени 
всички задължи-
телни имунизации 
и профилактични 
прегледи, съобраз-
но възрастта и здравословното му състояние.
По данни от Единната система за гражданска регис-

трация и административно обслужване на населени-
ето към 23 февруари 2018 г. общият брой на децата 
до 20-годишна възраст с един жив родител е 29 992, 
664 са децата с двама починали родители. 
По данни на НОИ към 31 декември 2017 г. 22 099 деца 

до 20-годишна възраст получават наследствени пенсии. 
Децата, чиито починали родители не са придоби-

ли необходимия осигурителен стаж, нямат право на 
наследствена пенсия. За тях Кодексът за социално 
осигуряване и подзаконовата уредба предвиждат 
възможност за отпускане на персонална пенсия, но 
има сериозно ограничително условие - годишният 
доход на член от семейството да е по-малък от сбора 
на гарантирания минимален доход, установен за 
страната през последните 12 месеца преди искането 
на пенсия. Например, размерът на гарантирания ми-
нимален доход до края на 2017 г. е 65 лв., а от 2018 г. е 
75 лв. Това е сериозно ограничение, поради което, пак 
според НОИ, към 31 декември 2017 г. само 2693 деца 
до 20-годишна възраст получават персонални пенсии.

НАД 1500 ДУШИ СА ПЛАТИЛИ
ЗА НЕДОСТИГАЩ СТАЖ ПРЕЗ 2018 Г.   
Общо 1538 осигурени лица са се възползвали от 

законодателната възможност да закупят недостигащ 
стаж до 5 години през първите шест месеца на 2018 г.
Това показват данните на Националния осигури-

телен институт (НОИ) за зачетените осигурителни 
периоди срещу заплащане за полугодието. Част от тях 
са го направили, за да успеят да изпълнят условията за 
натрупани периоди в осигуряване при пенсиониране. 
Други пък са платили за времето на обучението си във 
висше учебно заведение, след като са преценили, че 
общият осигурителен стаж, които предстои да натру-
пат, няма да им бъде достатъчен при излизането им в 
пенсия. Приходите от внесените осигурителни вноски 
за закупен стаж за периода са общо 4,86 млн. лв.
До края на юни т.г. е отпусната пенсия на 1241 лица, 

които са закупили осигурителен стаж до 5 години и/
или са внесли за своя сметка осигурителни вноски за 
следването си. Средният брой на месеците, които не 
са им достигали, е 21,74.
Възможностите за заку-

пуване на осигурителен 
стаж са регламентирани в 
чл. 9а от Кодекса за соци-
ално осигуряване (КСО). 
Първата от тях дава право 
на осигурените лица да 
закупят времето на обу-
чението си за завършено 
висше и полувисше образование или времето на докто-
рантура. Те могат да направят това по всяко време, като 
този стаж може да бъде използван както за набиране 
на общото количество осигурителен стаж за придо-
биване на право на пенсия, така и за преизчисление 
на вече отпусната пенсия. В този случай закупеният 
осигурителен стаж се удостоверява единствено с удос-
товерение, което се издава от контролните органи на 
НОИ на база внесените осигурителни вноски, или чрез 
наличните 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 впо-
следствие това закупуване се удостоверява единствено 
с данните за внесени осигурителни вноски в Регистъра 
на осигурените лица.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2018г.

ни услуги в общността и специализирани институции 
в рамките на областта и свободните места. В случай 
че до произнасяне на съда няма друга възможност за 
полагане на грижи за лицето ДСП по настоящия адрес 
на лицето може да извърши временно настаняване 
по административен ред. Временното настаняване се 
извършва със заповед на директора на ДСП. В едно-
месечен срок от издаването на заповедта ДСП прави 
искане до районния съд по настоящия адрес на лицето. 
В производството съдът може да събира доказателства 
по своя инициатива и задължително изследва волята 
на лицето, чието настаняване е поискано, включително 
чрез участие на вещи лица. Съдът разглежда незабавно 
искането в открито заседание с участието на ДСП, ли-
цето и неговия настойник. В случай че лицето, чието 
настаняване е поискано, не може да участва лично в 
заседанието, то се провежда извън сградата на съда. 
Съдът се произнася в едномесечен срок с решение, 
което се обявява на страните и се изпълнява незабавно. 
С оглед гореизложеното, следва да се обърнете по ком-
петентност към ДСП по настоящия адрес на лицето.

Въпрос: Имам ли право да работя като Личен 
асистент и да взимам наследствена пенсия от 
съпруга си. Гледам сестра си от 23 години. Инва-
лид 100% с ЧП на напълно не обслужваща се сама 
за нищо. Имам още година докато се пенсионира. 
Стажа ми трябва. Но ми казаха че не мога да полу-
чавам пенсията и да работя като Личен асистент.
Отговор: Към момента услуги в домашна среда се 

предоставят по Националната програма „Асистенти на 
хора с увреждания“ (НП АХУ), по която се реализира 
дейност „Личен асистент“, както и от общините, които 
предоставят услугите „Личен асистент“, „Социален 
асистент“ и „Домашен помощник“. По НП АХУ ли-
цата, които могат да бъдат назначавани като лични 
асистенти следва да са безработни, да са подпомагани 
по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане (ППЗСП) или да отговарят на 
условията за отпускането на месечна помощ по реда на 
чл. 9 от ППЗСП, както и да полагат постоянни грижи 
за хора с увреждания или тежко болни лица. Безра-
ботните лица могат да бъдат включвани в дейността 
„Личен асистент” и да участват в нея, ако отговарят и 
на следните условия: - да са членове на семейството 
или роднини по възходяща или низходяща линия до 
втора степен, по съребрена линия до втора степен, 
роднини по сватовство до втора степен или съжителст-
ващи лица по смисъла на §1, т. 2 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за социално подпомагане; - да 
живеят в едно и също населено място с това на лицето, 
за което полагат грижи; - да не са придобили право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на 
професионална пенсия за ранно пенсиониране. Лица, 
нуждаещи се от постоянни грижи, могат да бъдат лица 
с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност 
или вид и степен на увреждане, с определено право на 
чужда помощ, като трябва да отговарят и на следните 
условия: - месечният доход на член от семейството 
за предходния месец, преди месеца на подаване на 
заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 
5-кратния размер на гарантирания минимален доход 
(ГМД), определен с Постановление на Министерския 
съвет; - да не са регистрирани като еднолични търго-
вци и да не са собственици на капитала на търговско 
дружество; - да нямат сключен договор за предоста-
вяне на собственост срещу задължение за издръжка и/
или гледане; това изискване не се прилага в случаите, 
когато поелите задължения за издръжка и/или гледане 
са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст 
или хора с увреждания; - да не са прехвърляли жили-
щен, вилен, селскостопански или горски имот и/или 
идеални части от тях срещу заплащане през послед-
ната 1 година, като общата стойност на сделките не 
надвишава 60-кратния размер на ГМД за съответния 
период; - да са в състояние, при което не могат да се 
самообслужват; - да не ползват целодневно социални 
услуги на друго основание. Преценка за възможности-
те за включване в НП АХУ се осъществява от дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицата. 
За консултиране относно възможностите за включване 
в програмата следва да се обърнете по компетентност 
към съответната дирекция „Социално подпомагане“. 
Общините предоставят услугите по разработените от 
тях условия и ред в рамките на изпълнението на про-
цедура „Независим живот“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и в съ-
ответствие с чл. 20 от Постановление на Министерския 
съвет № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2018 г. 
Общините имат различна организация за изпълнение 
на дейностите и различни условия за включване в тях. 
В тази връзка, за информация относно възможностите 
за предоставяне на услуги в домашна среда следва да 
се обърнете към общинската администрация.

Въпрос: Здравейте, имам сестра с психични 
проблеми, живее сама, но не може да се грижи за 
себе си, искам да я настаня в защитено жилище, 
какви документи са ми необходими?
Отговор: Социалните услуги се предоставят съ-

образно желанието и личния избор на лицата след 
индивидуална оценка на потребностите от подкрепа 
и въз основа на индивидуален план за подкрепа. 
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за со-
циално подпомагане лицата, които желаят да ползват 
социални услуги, делегирани от държавата дейности, 
подават писмено заявление по настоящия си адрес 
до директора на дирекция „Социално подпомагане“ 
(ДСП). Към заявлението се прилагат копие от екс-
пертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински 
протокол на ЛКК, ако има такива, документ за само-
личност – за справка, като при необходимост могат да 
се изискват и други документи. В случай че лицето, 
което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно 
лице, поставено под запрещение, към заявлението 
се прилагат и: 1. копие от съдебното решение за по-
ставяне под запрещение; 2. копие от удостоверение 
от органа по настойничеството и попечителството 
за учредяване на настойничество/попечителство; 
3. становище на попечителя/настойника на лицето. 
Копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК или 
медицинският протокол на ЛКК и документите по т. 
1 и 2 се представят само в случаите, в които ДСП не 
разполага с тях. Когато лицето, което желае да ползва 
социални услуги не може да предостави становището 
на попечителя/настойника, ДСП го изискват от по-
печителя/настойника. Следва да имате предвид, че 
социалните услуги за пълнолетни лица, поставени 
под запрещение, също се предоставят съобразно 
желанието на лицето, като в случай на противоречие 
със становището на неговия настойник или попечи-
тел водещо е желанието на лицето, нуждаещо се от 
социална услуга. Настаняването в социални услуги 
в общността от резидентен тип, делегирани от дър-
жавата дейности (каквито са защитените жилища) 
на пълнолетни лица, поставени под ограничено зап-
рещение, се извършва със заповед на директора на 
ДСП, а на лицата поставени под пълно запрещение, 
се извършва от районния съд по настоящия адрес на 
лицето. Искането за настаняване пред районния съд 
по настоящия адрес на лицето се прави от ДСП въз 
основа на писмено декларирано желание от лицето и 
становище на настойника. Към искането се прилагат: 
1. доклад, който съдържа и становище относно въз-
можностите за полагане на грижи за лицето в домаш-
на среда; 2. оценката и плана, посочени по-горе; 3. 
справка относно съществуващите подходящи социал-



ЛЕСНИ НАЧИНИ ДА УСКОРИТЕ
РАСТЕЖА НА КОСАТА

Средно косата расте с по около 1 сантиметър на месец, 
при някои дами и по-малко. Това обаче не означава, че 
вие не можете да се опитате да стимулирате и по-бърз 
растеж на косата с няколко лесни и ефективни начини.
Започнете с диета за здрава и дълга коса
Здравословното хранене, което дава възможност на 

организма да се снабди с необходимите витамини и ми-
нерали, е ключът към здравата и силна коса. Богатите на 
омега-3 мастни киселини храни са 
изключително важни, тъй като те 
редуцират косопада и повишават 
гъстотата на косата.
Едва ли е изненада, че силната 

коса и здрав скалп са взаимнос-
вързани. Невъзможно е скалпът 
ви да боледува или да не е добре 
подхранен и хидратиран, и да оч-
аквате косата ви да расте буйна и 
гъста. Опитайте да стимулирате 
растежа като правите всеки ден 
5-минутен масаж на скалпа.
Забавете подстригването чрез продукти
Мит е, че трябва да подстригвате косата на всеки 6 

до 8 седмици. Ако използвате качествени и подходящи 
шампоан и балсам, ако прилагате редовно подхранва-
щи маски, може да изкарате без подстригване няколко 
месеца и косата ще расте достатъчно бързо, благодаре-
ние на правилните грижи.
Спете на коприна
Ако спите върху гладка повърхност, ще редуцирате 

търкането на главата във възглавницата и така значи-
телно ще намалите накъсване на косата.
Внимавайте с конската опашка
Конската опашка е много удобна прическа, до която 

всяка жена опира в един определен момент от деня. Но 
когато я правим в много стегнат и опънат вариант, висо-
ко вдигната конска опашка може да причини неприятно 
издърпване на косата и нейното накъсване. Затова, кол-
кото и да ви е любима тази прическа, редувайте я, като 
я правите и по-ниско, не толкова стегнато.
Изплаквайте с оцет
Според някои специалисти в областта, изплакването 

на косата със студена вода и оцет спомага да се затво-
ри повърхностният слой на косъма, правейки го по-
лъскав и бляскав.

ЗАСАЖДАЙТЕ ЛУКОВИЧНИТЕ ЦВЕТЯ НА ЕТАПИ              
Луковичните цветя - нарцис, лале, декоративен лук, 

ирис, минзухар, кокиче, зюмбюл и др. се засаждат сега. 
Луковиците могат да издържат на отрицателни темпера-
тури и спокойно могат да зимуват на открито в почвата, 
в градината.
Преди засажда-

нето всички лу-
ковици трябва да 
бъдат внимателно 
прегледани за меха-
нични повреди, по-
вреди на дънцето, 
болести и др. До-
бре е да се потопят 
преди засаждане за 
30 минути в 0,1% 
разтвор на калиев 
перманганат.
В началото на септември се засаждат малките лу-

ковици на синчец, мускари, пушкиния, хианодокса, 
минзухари.
Дълбочината на засаждане на луковичните растения 

(с редки изключения) е равна на три диаметъра на лу-
ковиците (т.е. за луковици с диаметър 3 см оптималната 
дълбочина на засаждане е 9 cм).
Дълбочината също зависи и от механичния състав на 

почвата: при леки почви луковиците се засаждат малко 
по-дълбоко, а при тежки, по-плитко.
В началото на второто десетдневие на септември се за-

саждат нарцисите. Ако ги засадите по-късно, луковиците 
не образуват достатъчно корени и те загиват. Различните 
размери луковици се засаждат отделно, така те се раз-
виват по-добре.Около една седмица след засаждането на 
нарцисите идва времето на зюмбюлите. През последната 
десетдневка на септември се засаждат и лалетата.

ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И БЕБЕ            
Доста хора смятат, че при появата на бебето задъл-

жително ще се наложи да се разделят с домашния си 
любимец. Това обаче съвсем не е така. Е, разбира се, 
подобно кардинално решение на проблема би спестило 
куп грижи и неудобства, но обикновено куче или котка 
имат хората, които обичат животните и те са станали 
част от семейството. А раздялата с тях е недопустима. 
Всъщност, ако бебето не проявява алергия или агре-

сивността на домашния любимец, а се окаже твърде 
силно изразена, то тяхното съвместно съжителство не 
би било толкова трудно постижимо. 
Ако вече имате домашен любимец и вземете решение 

за увеличаване на семейството, то още преди да забре-
менеете е нужно да си направите изследване за токсоп-
лазмоза, най-вече ако имате котка. 
Редовната имунизация на домашния любимец е из-

ключително важна – преди и след появата на бебето. 
На всеки два месеца профилактирайте животинката за 
бълхи и кърлежи. Когато се използват шпрей или емул-
сии, то това трябва да става много внимателно, особено 
ако детето вече пълзи или ходи и контактува с домаш-
ния любимец. 
Когато детето се 

роди, не само вашият 
живот ще се промени. 
При животното също 
има стрес, породен от 
налагането на опреде-
лени промени, особе-
но ако те ограничават 
свободата му. Най-до-
бре направете равносметка, какво предстои и внесете 
иновациите още, когато забременеете. 
За да привикне към новите правила, на всяко животно 

му е необходимо време. Например, ако бебето има своя 
стая, то научете животното, че не може да влиза там. Ако  
креватчето на бебето ще е във вашата стая, то го поставе-
те там отрано, за да може да привикне към него. 
Ако все още не сте го направили, то забранете на кот-

ката да се качва на масата за хранене. На домашните 
животни, които са свикнали да спял във вашето легло 
или до него, е време да поставите удобна и мека посте-
ля, която да може да се пере лесно. 
Приучете котката или кучето да се хранят в определе-

ни часове и след това приберете храната. 
Когато бебето се роди и се приберете у дома с него, 

поздравете домашния любимец, погалете го и му каже-
те, че той ви е чакала и тъгувал за вас. Отделете му 2-3 
минутки. След това му покажете бебето, дайте му да го 
подуши и да разбере, че то не крие опасност. 
Обърнете нужното внимание на животното. Ако не го 

направите, то ще развие обида и ревност към бебето, ста-
нало виновник за промяната на отношението към него.

БЕРЕТЕ ДЮЛИТЕ БЕЗ ДРЪЖКИ        
За да имате и догодина плодове от дюли е необходимо 

да спазвате правилото да ги берете без дръжки.
Цветните пъпки, а по-късно и плодовете на дюлята 

се формират върху торбести клончета. Тези торбести 
клончета се формират в основата на вдървесинената 
дръжка, носеща плода. Ако плодът се откъсне заедно 
с нея, има опасност от повреждане на останалата част 
на торбестото клонче, върху което следващата година 
ще се образуват цветове и плодовe. Премахването на 
плодовата дръжка става при резитбата на пролет, когато 
се прореждат излишните торбестите клончета.
В случай, че имате намерение да съхранявате извест-

но време дюлеви 
плодове, тогава 
може да откъсне-
те част от плодо-
вете с 1-2 листа и 
дръжка. Това се 
прави внимател-
но, като дръжката 
не се чупи, а се 
отрязва с овощар-
ска ножица.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

МЕЧО ГРОЗДЕ - THYMUS SP. DIVERSA         
Описание: Вечнозелено пълзящо храстче с при-

повдигащи се крайни разклонения. Листата са по-
следователни, с къси дръжки, с клиновидна основа, 
кожести, целокрайни. Цветовете са бели или розови, 
разположени на върха на стъблото. Чашката и венчето 
са петделни. Плодът е ярко-
червен. Цъфти през юни-юли. 
Разпространение: Расте 

по сухи каменливи и скални 
поляни в пояса на иглолист-
ните гори в почти всички 
наши по-високи планини. 
Употребяема част: Използват се листата. 
Лечебно действие: Успокоява болката и подпо-

мага изхвърлянето на песъчинките от пикочните 
пътища. Дезинфекция на пикочните пътища при 
хроничен цистит. 
Приложения: • при бъбречни заболявания; 
• при хроничен цистит, пиелит и бъбречни камъни; 
• за диуретичен чай;
• В българската народна медицина листата на 

мечото грозде се използват при неволно напика-
ване, уриниране на кръв, захарен диабет, водянка, 
туберколоза на бъбреците, неволно семетечение, 
бяло течение, подагра. 
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се 

вари в 500 мл вода, 10 минути. Пие се по 50 мл 15 
минути преди ядене, 4 пъти дневно. В отварата се 
слага малко сода бикарбонат. При някои хора бил-
ката дразни стомаха (поради това, че се извличат и 
танините). Тогава се приема по следния начин: 1 с.л. 
от билката, ситно счукана, се залива вечер с 500 мл 
студена вода; на сутринта се прецежда и се пие по 
указания по-горе начин. 

 Като продукт: Мечо грозде листа /Uve ursi folium/ 
Състав: Ронени, сухи листа от Мечо грозде – 100%. 
Препоръчва се при възпалителни заболявания на 

бъбречните легенчета и пикочните пътища, след 
овладяването на острия им стадий. Препоръчва се 
лека алкализация на урината със сода бикарбонат 
или вегетарианска диета /ph8/. 
Да не се употребява при бременност и кърмене. 

Да не се приема от деца под 4 години. Възможни са 
реакции като тежест в епигастриума, поради съдър-
жание на танин - горчив вкус; повръщане и гадене 
при пациенти със заболяване на стомаха;при деца 
може да предизвика гадене и повръщане. 

 „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                                                                                                              

Става един човек сутринта и си мисли:
- Да взема да пия едно винце за сърцето...
Речено-сторено. След малко си вика:
- Едно узо ще ми успокои стомаха!
Ударил и едно узо, замислил се и си рекъл:
- Ще пия една бира за бъбреците!
Към обяд се провикнал:
- Жена! Режи една салата и донеси ракията, че от сутринта 

съм на лекарства!

- Мъжо, вчера оставих две бутилки ракия в хладилника, 
а сега е само една - защо, бе!?

- Ми, не съм я видял, ма!..

TYРШИЯ С ЧЕРВЕНИ КАМБИ 
Продукти: камби - 4 - 5 кг червени, целина - 2 глави, 

моркови - 8 броя, чесън - 4 глави, за маринатата, 
оцет - 2 л, вода - 1 и 1/2 л, олио - 1и 1/2 ч.ч,  сол - 3к.ч., 
захар - 2 к.ч, дафинов лист - 4 броя

|Приготвяне: 
Измийте и по-
чистете зелен-
чуците. Изтър-
бушете камбите 
и ги нарежете 
на четвъртинки. 
Морковите и це-
лината нареже-
те на парчета и 
обелете чесъна. 
Кипнете съставките за маринатата. Пускайте във вря-

щата саламура по една шепа от камбите и щом отново 
кипне, ги вадете с решетъчна лъжица. Попарете така 
всички камби, а след тях морковите и целината. 
Вече изстиналите мариновани зеленчуци започнете 

да редите в буркани, като добавяте и скилидки чесън. 
Долейте в бурканите изстиналата саламура, която 
трябва да е 2 пръста над зарзавата. По желание към 
туршията може да се добавят 1-2 глави карфиол. 
Притиснете с изварен камък. Долейте отгоре малко 

олио. След 4-5 дни претакайте туршията 3-4 пъти през 
2-3 дни, след което я затворете и я съхранявайте на 
хладно място. Тази туршия от червени камби е трайна 
и изключително вкусна.


