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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

На 12 октомври 2018 г. ученици и 
учители отбелязаха 106-та годиш-
нина от Освобождението на родния 
край от османско робство. За целта 
бе организиран туристически поход.
Походът започна сутринта от учи-

лищния двор с участието на всички 
ученици от 1 до 12 клас под ръковод-
ството на техните класни ръководите-
ли и учители. На площада в центъра 
на селото ученици поднесоха цветя 
пред паметника „Костница“, където 
са пренесени костите на загиналите 
войници от Сатовчанския край в сра-
жението с турска войска на м. „Май-
ров гроб“. Рецитираха се стихотворе-
ния, посветени на Балканските войни и преклонението на народа пред подвига на героите.
Учители и ученици се отправиха към м. „Орлов камък“ и м. „Жидово“, където имаше много 

спортни игри и състезания.

12 октомври 2018 г ученици и12 2018

35 МЛН. ЛЕВА ЩЕ ПОЛУЧАТ ЖИВОТНОВЪДИ И ОВЦЕВЪДИ ПО 
СХЕМИТЕ ЗА ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ПЪРВИ ТРАНШ 
УС на ДФЗ-РА утвърди общ финансов ресурс до 35 335 830 лв. 

за изплащане на първи транш по Схемата за преходна национална 
помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) и по Схе-
мата за преходна национална помощ за овце-майки и кози- майки, 
обвързани с производството (ПНДЖЗ) за 2018 г.
Утвърдените средства за изплащане на първи транш по схемата 

за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производ-
ството за 2018 г. са в размер до 19 238 620 лева и до 16 097 210 лева 
за изплащане на първи транш по схемата за Преходна национална 
помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството.
Припомняме, че преходна национална помощ се отпуска само за 

секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 
2013 г., като максималният бюджет представлява намаляваща функ-
ция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплаща-
ния за 2013-та. През 2018 г. средствата за всяка от схемите за Преход-
на национална помощ може да достигне максимум 60% от бюджета 
на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.

СТАРТОВАТА УЧИТЕЛСКА ЗАПЛАТА СЕ ВДИГА 
ОТ 760 НА 920 ЛЕВА ОТ 2019 Г. 

За периода 2019-
2021 г. се предвиж-
да увеличение на 
средствата за  из-
дръжка на дейност-
ите по възпитание и 
обучение на децата 
и учениците еже-
годно с допълни-
телни 330,0 млн. лв.
С тези средства 

е предвидено уве-
личение на възна-
гражденията на пе-
дагогическите спе-
циалисти средно с 
20 на сто за 2019 г. 
През 2021 г. ще бъде постигна-
то удвояване на средствата за 
възнаграждения на учителите 
спрямо 2017г. 
Една от целите е да се привле-

кат млади хора към професията. 
Сега те са едва 8 процента от 
общия брой на педагогическите 
специалисти, а през следващите 
8 години предстои да се пенси-
онират около 40 000 български 
учители.
Това се посочва в актуализи-

раната средносрочна бюджетна 
прогноза за периода 2019-2021г. 
за политиките в образованието 
и науката. 
С предвидените средства ще 

бъде реализирана политиката 
по доходите в системата, като 
стартовата заплата за учител ще 
бъде увеличена от 760 лева на 
920 лева през 2019 г. 

Като част от политиката по 
доходите на педагогическите 
специалисти за периода 2019-
2021г. се предвижда да се запази 
механизмът за предоставянето 
на допълнителни средства за 
работа с деца и ученици от уяз-
вими групи. 
През 2018 г. над 900 училища 

и около 400 детски градини по-
лучават средства по механизма, 
като те могат да се използват за 
допълнителни възнаграждения 
на учителите, както и за запла-
щането на медиатори и други 
специалисти.
За 2019 г. се предвижда в този 

механизъм да бъдат включени 
всички ученици, а не само тези 
до седми клас, като за тази цел 
общо по механизма са предвиде-
ни 30,0 млн. лв. или с 8,0 млн. лв. 
повече от 2018 г. 

ПРЕДВИДЕНИ СА ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
БЕЗ ПРАВО НА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ  

На 23.10.2018 г. е публикуван Законът за изменение и 
допълнение на Закона за семейни помощи за деца. От 
01.01.2019 г. се въвежда нов вид месечна помощ за дете без 
право на наследствена пенсия от починал родител. Помощта 
ще се предоставя независимо от доходите на семейството и 
детето, на другия родител или на настойника/попечителя, 
които отглеждат детето и живеят постоянно в страната, при 
условие, че детето няма право на наследствена пенсия по 
чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване; не е на-
станено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 
от Закона за закрила на детето; редовно посещава подгот-
вителните групи в детските градини или подготвителните 
групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е не-
възможно поради здравословното му състояние; до завършване на средно образование, но не 
повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради 
здравословното му състояние; има направени всички задължителни имунизации и профилактич-
ни прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние; живее постоянно в страната.
Месечната помощ ще се предоставя и на семействата на роднини и/или близки, при които е 

настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето в случаите, когато семейството не 
получава помощи за детето по реда на Закона за закрила на детето.
Размерът на месечната помощ ще се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на 

Република България, като не може да бъде по-малък от предходната година.
Месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител  няма да може 

да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

29 Октомври 2018,Понеделник,
Ден на бесарабските българи 
Датата е избрана през 1938 г. от потомците на 

бесарабските и таврийските българи по повод 
100-годишнината от освещаването на катедрал-
ния храм „Свето Преображение господне“ в град 
Болград, Румъния (29 октомври 1838 г.). Тогава се 
ражда инициативата 29 октомври (16 октомври ст. ст. ) да бъде Ден на беса-
рабските българи. В изграждането на храма е вложен доброволният труд на 
10 000 преселници от българските земи. Храмът се освещава от бесарабския 
владика архиепископ Кишиневски в присъствието на хиляди хора - домакини 
и гости от 82-те български колонии, а тържествата по този повод продължават 
четири дни. Тогава за пръв път зазвъняват петте големи камбани на новия 
храм. Тази част на Бесарабия е била в пределите на Руската империя, а българ-
ските преселници са имали статут на колонисти. Основните бежански вълни 
на масово преселване отвъд Дунава съвпадат с многобройните руско-турски 
военни конфликти и са мотивирани от руската протекционистична политика 
спрямо изселващото се население от поробена България. Така в края на 18 
и през 19-и век около 400 000 българи се преселват в княжествата Влашко, 
Молдова и Бесарабия. Съгласно дадените им права и привилегии, органи-
зират свои колонии, основават градовете Болград и Комрат, както и 64 села. 
Световен ден за борба с псориазиса 
Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на 

Международната федерация на дружествата 
за борба с псориазиса. Близо 125 млн. души 
по света страдат от това заболяване.

30 Октомври 2018, Вторник,
 68 години от рождението на Марадона
68 години от рождението на Марадона - Диего Армандо Марадона /1960/, 

аржентински футболист. За националния отбор на Аржентина Марадона има 
91 мача и 34 гола. На Световното първенство в Мексико през 1986 г. Марадона 
извежда Аржентина до световната купа (на финала Аржентина побеждава 
Западна Германия с 3-2). Един от най-запомнящите се мачове на Марадона, а и 
в историята на футбола, е четвъртфинала срещу Англия. В този мач Марадона 

отбелязва 2 гола, един от които с ръка. След мача 
Марадона произнася знаменитата фраза: „Ако е 
имало ръка, това е била ръката на Бога“. От тога-
ва наричат гола „Божията ръка“. Главният съдия 
Али Бин Насер признава гола след консултация 
със страничния съдия българина Богдан Дочев. 
Вторият му гол в същият мач, е считан от мно-
зина за един от най-красивите - след грандиозен 
спринт през цялото игрище, финтирайки шест ан-
глийски играчи. ФИФА определя това попадение 

като „Голът на века“. Марадона е избран от ФИФА за най-добър футболист 
на Световното първенство през 1986 г. През последните години Марадона 
открито показва съпричастност към левите идеологии - сприятелява се с ку-
бинския лидер Фидел Кастро, докато се лекува в Куба. На левия си крак има 
татуиран портрет на Кастро, а на дясното си рамо - на Че Гевара. Марадона е 
привърженик и на венецуелския президент Уго Чавес. През 2005 г. посещава 
Венецуела за среща с Чавес. След срещата Марадона заявява, че е дошъл с 
цел да се срещне с „велик човек“, но се е срещнал с един „гигантски човек“. 
Ден в памет на жертвите на политическите репресии 
Отбелязва се от 1991 г. с Постановление на Върховния съвет на РСФСР от 19 

октомври 1991 г. Годишнина от гладната стачка /1974/ на затворниците от лагерите 
в Мордова и Перм в знак на протест срещу политическите репресии в СССР.

 31 Октомври 2018, Сряда,
 Отпускане на целеви помощи за отопление 
Краен срок за подаване на молби-декларации в дирекциите „Социално 

подпомагане“ за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен 
сезон 2018/2019г. Молбите се приемат от 1 юли 2018 г. в дирекциите по 
постоянен адрес. Право на помощ имат всички лица и семейства, които за 
последните шест месеца имат доходи, по-ниски или равни на диференцирания 
минимален доход за отопление и отговарят на условията, посочени в чл.10 
и чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. В 
молбата-декларация задължително се заявява видът на ползваното отопление 
- топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при 
отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последната платена 
фактура. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември 
2018 г. до 31 март 2018 
Ден на вси светии (Хелоуин)
 Католически празник, утвърден от папа Григорий Чет-

върти през 853 г., като ден за почит към всички християнски 
светци и мъченици. Отбелязва се в нощта срещу 1 ноември. 
Особено е популярен в Ирландия, Великобритания, САЩ 
и Канада. Предполага се, че тържествата на този ден са 
свързани с древна келтска традиция.  На 1 ноември келтите празнували Нова 
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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

Богаташът излезе от дома си, държейки торба 
с боклук. Вместо да изхвърли торбата в контей-
нера, той я заметна към краката на намиращия 
се на ъгъла мръсен просяк...
Беднякът погледна торбата, взе боклука и 

усмихнат стана, докато богаташът оправяше 
сакото си. Просякът спря доволен до една 
чешмичка, изхвърли всичко от торбата, изми 
я добре и я напълни с цветя, които растяха 
наблизо. Върна се при богаташа и му подаде 
торбата в ръцете. Богатият го гледаше изумено 
и, заеквайки, едва продума:
Защо ми даваш тези прекрасни цветя, след 

като аз те замерих и ти дадох само боклуци?
Беднякът простичко отвърна: 
- Защото всеки човек дава на другите само 

онова, което носи в своето сърце...

ВСЕКИ ЧОВЕК ДАВА НА ДРУГИТЕ САМО ОНОВА...
ПРИТЧА ЗА БОГАТИЯ И БЕДНИЯ         

година - Самейн. Те вярвали, че в нощта срещу Нова година се отваря границата между 
мъртвите и живите, а сенките на умрелите през изминалата година навестяват Земята. 
Тези души търсели живи тела, в които да се вселят. Затова живите се маскирали с живо-
тински кожи и страшни маски с надеждата да уплашат привиденията и да се предпазят 
от тях. Оставяли им храна отвън, за да не влизат в домовете им. След това се събирали 
около големи огньове, запалени от жреците.

 1 Ноември 2018, Четвъртък, 
Ден на българската журналистика
 Отбелязва се с решение на 6-ия конгрес на 

Съюза на българските журналисти (1981) в Деня 
на народните будители. На този ден през 1891 г. 
излиза бр. 1 на в. „Работник“. Ден на народните 
будители Посветен на делото на книжовниците, 
просветителите, борците за национално осво-
бождение съхранили духовните ценности и морал 
на българската нация през вековете. Сред тях са 
имената на : Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, 
Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван 
Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков 
Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, 
Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българ-
ско самосъзнание. За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в 
Пловдив. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален 
празник в памет на заслужилите българи. През 1945 г. е забранен. Честването му се 
възстановява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-ото Народно 
събрание на 28 октомври 1992 г., когато е обявен официално за Ден на народните буди-
тели и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната. 

2 Ноември 2018, Петък,
Годишнина от началото на Сръбско-

българската война
На 2 ноември 1885 г. (14 ноември 

по нов стил) сръбският крал Милан 
обявява война на България. Формален 
повод за това е недоволството на Сърбия 
от извършеното на 6 септември 1885 
г. Съединение на Източна Румелия с 
Княжество България. На 5-7 (17 - 19 по 
нов стил) ноември сръбските войски 
са разбити при Сливница и започват да 
отстъпват; на 10 ноември (22 нов стил) те са разбити отново при Драгоман, на 11-12 
ноември (23-24 нов стил) - при Цариброд. На 15 ноември (27 нов стил) българската 
армия завладява Пирот. Тази война остава в историята като „войната на генералите 
срещу капитаните“ - сръбското правителство разполага с 60-хиляден военен контин-
гент и 500 оръдия. В първите няколко дни на войната сръбските войски бързо навлизат 
в българската територия. Срещу тях действат незначителни български части, които 
обаче не позволяват на сръбските войски да преминат линията Драгоман - Сливница. 
След съсредоточаване на българските главни военни сили започват ожесточени боеве в 
района на Сливница. След тридневни сражения (5-7 ноември стар стил и 17-19 по нов 
стил) сръбските войски са разбити и принудени да отстъпят. Победата на българските 
войски при Сливница решава изхода на войната в полза на България. Голяма заслуга 
за тази победа имат подполковник Д. Николаев, командващ Източния корпус, майор А. 
Гуджев, командващ Западния корпус, и други български военачалници. В следващите 
дни сръбските войски започват да понасят поражения и на другите военни сектори - 
при Драгоман, Цариброд и др. Защитниците на Видинската крепост под командването 
на капитан Ат. Узунов не допускат нейното завземане от противниковите войски. След 
пораженията при Сливница, Драгоман, Цариброд и др. крал Милан се принуждава да 
отправи апел до правителствата на западните велики сили да се намесят незабавно и 
спрат настъплението на българите в пределите на неговата страна. В същото време 
сръбският владетел заповядва на своите войски да отбраняват Пирот. На 16 ноември (28 
по нов стил) 1885 г. Австро-Унгария, Русия и Германия отправят ултиматум за спиране 
на войната (ултиматум на Кевенхюлер), приет от България. На 7 декември 1885 г. във 
Виена е подписано примирие, а на 19 февруари 1886 г. - Букурещкият мирен договор, 
който слага край на Сръбско- българската война и възстановява довоенното положение.

 КОНКУРС „МЛАДЕЖКИ ПОСЛАНИЦИ НА НАТО“
Покажете как би изглеждал светът днес без НАТО чрез 

есе, видео, колаж или постер и имате шанса да станете 
един от младежките посланици на организацията.
Организатор: Атлантически клуб в България
Цел на конкурса :
Присъединяването на 29 нови младежки посланици към мрежата на младежката органи-

зация на Атлантически клуб в България – Българско младежко евроатлантическо дружество.
Посланици, които разбират дейността на НАТО и могат да предадат знанията за това 

какво е НАТО и значението на членството на България в Алианса на други млади хора.
  Условия за участие :
- в конкурса могат да участват младежи на възраст 15-25 г.
- участниците могат да участват индивидуално или в екип до трима души
- да участват с авторско произведение в една от трите категории:
- Есе: до 500 думи
- Видео : до 1 минута
- Дигиален дизайн: колаж / постер
Повече информация може да намерите на: http://www.atlantic-club.org
 Такса за участие: Участието в конкурса не е обвързано с такса за участие.
 За да кандидатствате, изпратете своя материал на адрес: offi ce@atlantic-club.org и следната 

информация: три имена на кандидата, възраст, населено място.
 Краен срок за кандидатстване: 29 октомври 2018 г.



Отговор на НЗОК: Съгласно Националния рамков 
договор за медицински дейности за 2018 г. между БЛС 
и НЗОК, Вие може да се лекувате по клинична пътека 
(КП) № 263 „Физикална терапия и рехабилитация при 
болести на периферната нервна система“ и по КП № 
265 „Физикална терапия и рехабилитация при болести 
на опорно-двигателен апарат“, една след друга.
НЗОК заплаща КП № 263 и № 265 еднократно за 

периода на действие на Националния рамков договор 
за лечение на един пациент.
При пациенти, лекувани по клинична пътека 265, се 

заплаща повторна хоспитализация в рамките на същия 
период само по диагнози, включени в рубрики Т91.1; 
Т91.2; Т92.1 до Т92.8; Т93.1 до Т93.6; Т95.0 до Т95.3; 
Z89.5, Z96.6 и Z97.1.
Пациенти с диагнози G83.0 и G83.1, лекувани 

по клинична пътека №263 не могат да се лекуват 
със същите диагнози и по клинична пътека №262 
„Физикална терапия и рехабилитация на болести на 
централна нервна система“ в рамките на една година. 
Изключения се допускат само за пациенти с травми 
на цервикалния отдел на гръбначния стълб (ниво С1 
- С7), като травмите се доказват с образно изследване 
(КАТ/ЯМР). Тези образни изследвания имат давност 
до 24 месеца преди хоспитализацията.

Въпрос: Сина ми претърпя операция на ухо юли 
месец тази година, след което се явява на контрол-
ни прегледи всеки месец по преценка на професора, 
който го оперира за проследяване на процеса и на-
значаване на следваща операция, но при посещение 
на личния лекар за направление ни беше категорич-
но отказано такова и ни беше заявено, професора 
като искал да си го оперира, какво било това всеки 
месец да ни се дава направление. Какви са правата 
ни в случая. Какво правим нататък. Благодаря за 
отделеното време. 
Отговор от НЗОК: От Вашето писмо не става ясно 

на каква възраст е синът Ви и точно за какво заболяване 
става дума, но той е имал оперативно лечение на забо-
лявания в областта на ушите по клинична пътека през 
месец юли. Един месец след изписването от лечебното 
заведение за болнична помощ, синът Ви е имал право 
на два амбулаторни консултативни прегледа, които са 
включени в цената на клиничната пътека.
Ако синът Ви е с диагноза, която е включена в 

Наредбата за диспансеризация, се насочва от личния 
лекар за диспансерно наблюдение.
Медицинското направление за консултация или про-

веждане на съвместно лечение, което е издал личният 
лекар към специалист е валидно до 30 календарни дни 
от издаването му. Срокът за извършване на вторични 
прегледи от лекар специалист е до 30 календарни 
дни от датата на извършване на първичния преглед. 
Специалистът определя броя на вторичните прегледи, 
като състоянието на детето е водещо при тяхното про-
веждане. Вторичният преглед трябва да е при същия 
специалист, извършил първичния преглед.
Ако става дума за ново остро заболяване, след пре-

ценка от личния лекар, той може да издаде друго „Ме-
дицинско направление за консултация или провеждане 
на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) за консул-
тация с такъв лекар специалист, който той прецени, 
или за консултация с лекар от същата специалност.
Когато диагностичната и/или лечебната дейност не 

може да бъде постигната в условията на извънболнич-
ната помощ, Вашето дете може да бъде насочено за 
хоспитализация в лечебно заведение - изпълнител на 
болнична медицинска помощ, съгласно Наредбата за 
осъществяване на правото на достъп до медицинска 
помощ и Националния рамков договор за медицин-
ските дейности за 2018г.
В случай, че посочите възрастта и заболяването на 

Вашето дете, ще може да Ви отговорим дали заболя-
ването е включено в списъка на заболявания, за които 
НЗОК заплаща диспансерно наблюдение, съгласно 
Наредбата за диспансеризация.

До 10-ти ноември: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози 

и данъка от организатори на хазартни 
игри и от оператори на телефонна или 
друга електронна съобщителна услуга 
за проведени през предходния месец 
хазартни игри, при които залогът за участие е чрез це-
ната на телефонна или друга електронна съобщителна 
услуга. Внасяне на този данък от операторите на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти ноември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

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 октомври.
ЗСВТС -  Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС 

на Интрастат декларации - пристигания/изпращания 
за месец октомври 2018 г. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
29 октомври - 4 ноември 2018г., брой 43

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПРЕЗ 2018 Г.
През 2018 г. лицата придобиват право на пенсия 

при следните условия:
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по 

чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване 
(КСО) се придобива при навършена възраст 61 години 
и 2 месеца и осигурителен стаж 35 години и 6 месеца 
за жените, и навършена възраст 64 години и 1 месец 
и осигурителен стаж 38 години и 6 месеца за мъжете.
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

по чл. 68, ал. 3 от КСО за лицата, които нямат право 
на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но имат не по-малко от 
15 години действителен осигурителен стаж, се при-
добива при навършена възраст 66 години и 2 месеца 
за мъжете и жените.
Право на пенсия по чл. 68а от КСО - лицата, които 

имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, 
могат по тяхно желание да се пенсионират до една 
година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пен-
сията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща 
в намален размер пожизнено.
Лицата по чл. 69 от КСО (военнослужещите, дър-

жавните служители по Закона за Министерството на 
вътрешните работи и др.) придобиват право на пенсия 
при навършване на възраст 53 години и 2 месеца и 
при 27 години общ осигурителен стаж, от които две 
трети (18 години) действително изслужени по съот-
ветните специални закони. Лицата по чл. 69, които до 
31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен 
стаж за придобиване право на пенсия, могат да се 
пенсионират независимо от възрастта им до 31 де-
кември 2018 г. (§ 50 от преходните и заключителните 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение 
на КСО).
Право на пенсия по 

чл. 69б от КСО имат ли-
цата, които са работили 
10 години при услови-
ята на първа категория 
труд или 15 години при 
условията на втора ка-
тегория труд, ако имат 
сбор от осигурителен 
стаж и възраст 94 за 
жените и 100 за мъжете и са навършили възраст 48 
години и 8 месеца за жените и 53 години и 2 месеца 
за мъжете при първа категория труд и 53 години и 8 
месеца за жените и 58 години и 2 месеца за мъжете 
при втора категория труд.
Право на пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КСО учителите 

придобиват при навършване на възраст 58 години и 2 
месеца от жените и 61 години и 1 месец от мъжете и 
учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца 
за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете
От коя дата и в какъв срок се отпускат пенсиите?
Пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата 

на придобиване на правото, ако заявлението с необхо-
димите документи е подадено в 2-месечен срок от тази 
дата. Ако документите са подадени след изтичане на 
2-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите 
се отпускат от датата на подаването им.
Пенсиите се отпускат в четиримесечен срок от 

подаване на заявлението.
В какъв срок могат да се обжалват разпорежда-

нията за отпускане на пенсия ?
Разпорежданията за отказ или за неправилно опре-

деляне или изменение и спиране на пенсиите, добав-
ките и компенсациите към тях могат да се обжалват 
в едномесечен срок от получаването им.
Кой преценява от коя категория е осигурителни-

ят стаж на лицето?
Министерският съвет определя кой труд към коя 

категория се причислява съобразно характера и осо-
бените условия труд.
Категоризирането на труда при пенсиониране се 

извършва на основание разпоредбите на приетата 
от Министерския съвет Наредба за категоризиране 
на труда при пенсиониране (ДВ, бр. 123 от 1998 г.).
Категорията на положения труд до 31 декември 1999 

г. се преценява съгласно разпоредбите на Правилника 
за категоризиране на труда при пенсиониране (отме-
нен от 1.01.2000 г.).
Конкретната преценка за наличието или липсата на 

основание за зачитане на осигурителен стаж, както 
и на категорията труд, от която следва да бъде заче-
тен, се прави от длъжностните лица в Националния 
осигурителен институт въз основа на оригиналните 
документите за осигурителен (трудов) стаж, които 
лицето представя в съответното териториално поделе-
ние: удостоверение за осигурителен стаж (обр. УП-3), 
заповеди за назначаване, трудова книжка, длъжностна 
характеристика и др.
Кога се отпуска добавка от Учителския пенси-

онен фонд?
На учителите, които са придобили право на пенсия 

за ранно пенсиониране, но се пенсионират при усло-
вията на чл. 68, ал. 1 и 2 (това са условията, при които 
придобиват право на пенсия всички останали лица, 
работещи при условията на трета категория труд – за 
2018 г. при навършена възраст 61 години и 2 месеца и 
общ осигурителен стаж 35 години и 6 месеца за жени-
те или 64 години и 1 месец и общ осигурителен стаж 
38 години и 6 месеца за мъжете), се изплащат пенсии 
за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ 
и добавка от учителския пенсионен фонд в размер 
0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има 
осигурителна вноска във фонда след придобиването 
право на ранна учителска пенсия.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ 2018г.

Въпрос: Имам две заболявания: остеохонрдроза 
на шийни прешлени, изгладена шийна лордоза и 
поясна дискова протрузия /цитирам по памет от 
скенер/. Два пъти в годината ходя по клинична 
пътека, в СБР като веднъж по 265 пътека за ший-
ните прешлени с ЕМГ и втори път по 263 пътека 
със снимка и физиотерапия за кръста. Питането 
ми е: имам ли право по здравна каса да ползвам още 
веднъж само физиотерапия на шийни прешлени в 
града в който живея, защото проблема с шията ми 
създава сериозни усложнения. Или имам ли право 
два пъти в годината да ползвам физиотерапия? 

ОСЕМ НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЯ НАП НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ   
От 15 октомври НАП предостави осем нови електрон-

ни услуги на своите клиенти. С това броят на е-услугите, 
които приходната агенция предлага на своите клиенти 
достига над 90. Новите услуги са:

1. Подаване на „Искане за изда-
ване на удостоверение за местно 
лице“. Услугата е достъпна с КЕП/
ПИК за юридически и физически 
лица. Автоматично ще бъде пре-
доставен достъп до тази услуга на 
задължено лице с право на пълен 
достъп до е-услугите на НАП, както 
и на упълномощено лице с пълен достъп до групата 
услуги „ Искане за издаване на документ „. За лицата 
имащи ПИК, издаден от НАП с разрешен достъп до ус-
лугата „Подаване на искания за издаване на документи 
от значение за признаване, упражняване или погасяване 
на права или задължения на хартиен носител“ също 
автоматично ще получат достъп до тази услуга.

2. Подаване на „Декларация по чл. 29а, ал. 4 от 
ЗДДФЛ за упражняване правото на избор на облагане 
от физическите лица, регистрирани като земеделски 
стопани“. Услугата е достъпна с КЕП и ПИК за физи-
чески лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп 
до тази услуга на задължено лице с право на пълен 
или частичен достъп до е-услугите на НАП, както и 
на упълномощено лице с пълен достъп или частичен 
до групата услуги „Декларации, документи или данни 
подавани от физически лица“.
За лицата имащи ПИК, издаден от НАП с разрешен 

достъп до услугата „Подаване на декларации, докумен-
ти или данни“ също автоматично ще получат достъп 
до тази услуга.

3. „Справка за декларирани, изчислени и внесени за-
дължителни осигурителни вноски на самоосигуряващо 
се лице за година“, която е достъпна с ПИК и с КЕП от 
всички физически лица, имащи разрешен пълен достъп 
до услугите на НАП и такива с КЕП на упълномощено 
лице, на които е разрешен пълен достъп до услугите 
„Предоставяне на данъчна и осигурителна информация 
и информация от данъчно-осигурителната сметка“.

4. Подаване на „Уведомление по чл. 77 от ДОПК“ 
с КЕП. Услугата е достъпна с КЕП за юридически 
лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до 
тази услуга на задължено лице с право на пълен или 
частичен достъп до е-услугите на НАП, както и на 
упълномощено лице с пълен достъп или частичен до 
групата услуги „Декларации, документи или данни 
подавани от юридически лица“.

5. Подаване на „Уведомление по чл. 77а от ДОПК“ 
с КЕП. Услугата е достъпна с КЕП за юридически 
лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до 
тази услуга на задължено лице с право на пълен или 
частичен достъп до е-услугите на НАП, както и на 
упълномощено лице с пълен достъп или частичен до 
групата услуги „Декларации, документи или данни 
подавани от юридически лица“.

6. Подаване на „Уведомление по чл. 78 от ДОПК“ 
с КЕП. Услугата е достъпна с КЕП за юридически и 
физически лица. Автоматично ще бъде предоставен 
достъп до тази услуга на задължено лице с право на 
пълен или частичен достъп до е-услугите на НАП, 
както и на упълномощено лице с пълен достъп или час-
тичен до групата услуги „Декларации, документи или 
данни подавани от юридически лица“ и до Декларации, 
документи или данни подавани от физическите лица“.

7. Подаване на „Заявление по чл. 169, ал. 4 от ДОПК“. 
Услугата е достъпна с КЕП за юридически и физически 
лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до 
тази услуга на задължено лице с право на пълен достъп 
до е-услугите на НАП, както и на упълномощено лице 
с пълен достъп до групата услуги „Предоставяне на 
данъчна и осигурителна информация и информация 
от данъчно-осигурителната сметка „.

8. Подаване на „Уведомление за вписване, промяна 
на обстоятелства или заличаване от регистъра по чл. 
176в, ал. 15 от ЗДДС“. Услугата е достъпна с КЕП за 
юридически и физически лица. Автоматично ще бъде 
предоставен достъп до тази услуга на задължено лице 
с право на пълен достъп до е-услугите на НАП. За 
предоставяне на достъп на упълномощено лице след-
ва да има пълен достъп до услугата „Уведомление за 
вписване, промяна на обстоятелства или заличаване 
от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС“.
Всички електронни услуги на НАП са достъпни на 

адрес: https://inetdec.nra.bg/



ЕСЕННА ПРОФИЛАКТИКА В ГРАДИНАТА 
Неприятелите и плевелите пре-

зимуват под най-различни форми. 
Гъбните болести прекарват зимата 
като спори,мицели или устойчиви 
на външните влияния плодни тела 
и др., а бактериите и вирусите - в 
семената, коренищата и презиму-
ващите растения. Неприятелите 
презимуват в ходове в различни части на растенията, 
в семената, в почвата на различна дълбочина.Плеве-
лите презимуват в и над почвата, в коренища, грудки, 
луковици,в заредени с хранителни вещества мощни ко-
рени и др. По растителните остатъци презимуват кафяви 
петна по доматите, мана по пипера, спанака и соята, зе-
лена мозайка по тиквените, гуша по зелето, антракно по 
фасула; от неприятелите - царевичен стъблен пробивач, 
грахов зърнояд, рапичен цветояд и др. В окапалите лис-
та и под кората на дърветата се запазват причинители-
те на бяла ръждапо черешата, струпясване по ябълката, 
крушата и прасковата, бели и червени листни петна по 
ягодата, антракно за по ореха,церкоспориоза по бадема, 
кафяви петна по дюлята, ръжда по лука, от неприятели-
те - ябълков цветопробивач, лещов зърнояд, бяла овощна 
пеперуда, ябълков плодов червей, гроздов молец и др.
В мумифицираните (изсъхнали) плодове се запазват 

причинителят на загиване на завръзите по дюлята, ранно 
и късно гниене по овощните, антракно по лозата и др. 
На различна дълбочина в почвата (като какавиди, въз-
растни или ларви) се запазват неприятелите колорадски 
бръмбар, чеснова муха, лукова муха, житна пиявица, 
сив царевичен хоботник, житен бегач, крушова дървени-
ца, от болестите (спори, мицел и др.) се запазват при-
чинителите на бактериозата по ореха, листни петна по 
доматите,сиво и бяло гниене по лука и лозата, гуша по 
зелето, черно гниене по морковите и др.
Всички те: гъби, вируси, бактерии, неприятели и пле-

вели при благоприятни за развитието им условия през 
пролетта започват развитието си и нанасят повреди на 
културните растения.Ето защо тези части от растенията, 
които след листопада нямат значение за нас, но запазват 
вредителите трябва да се събират и изгарят. Почвата се 
обръща на дълбочина, на която не се вреди на корените на 
овощните, лозата и украсните видове, за да се унищожат 
в тях вредителите. Задължително трябва да се унищожат 
и плевелите в насажденията и по синурите. Профилактич-
ните мероприятия в градината през есента са от голямо 
значение и те могат да намалят плътността на вредители-
те по растенията. Тези мероприятия не изискват разходи, 
а само труд, но за сметка на това спестяват разходи за хи-
мични средства през пролетта и намаляват натрупването 
им в плодовете, които отглеждаме и консумираме.

ВРЕМЕ ЛИ Е ДА ИЗВАДИТЕ ГРУДКИТЕ НА ГЕРГИНАТА?                
В условията на нашия 

климат гергините не са 
зимоустойчиви. Темпе-
ратури под 0°С повреж-
дат надземните части, 
затова те се отглеждат 
предимно като многого-
дишни с прибиране на 
кореновите грудки през 
есента и по-рядко като 
едногодишни видове.
През октомври, когато настъпи по-продължително 

застудяване и постепенно спадане на температурите, 
трябва да се пристъпи към изваждане на грудките. 
Отрежете стъблата на височина от около 10 см от 

земята, а след това, копайте на разстояние от центъ-
ра на стъблото 20-30 см, за да извадите грудките без 
да ги нараните. Почистете ги от почва, изплакнете с 
вода, дезинфекцирайте с калиев перманганат и ги ос-
тавете. Местата на среза се посипват с прах от дърве-
ни въглища или вар. Грудките се поставят 15-20 дни 
в прохладно и влажно помещение, за да вкоравее ко-
жицата им. След това се съхраняват при температура 
2-6°C. В кутия се постила плътна хартия, посипва се 
3 см почва или пясък и се редят грудките. Простран-
ствата между тях се запълват с пръст. Върху тях се 
редят останалите грудки с тънък слой пясък помежду 
им. Това е най-лесният и удобен начини за съхраня-
ване на кореновите грудки на гергината.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ
НА ПЪДПЪДЪЦИ  
Отглеждането на пъдпъ-

дъци е не по-трудно от от-
глеждане на други домашни 
птици. Неголям брой може 
да се отглежда дори в града, 
например в клетка за папа-
гали. Но за да получаваме 
редовно пъдпъдъчи яйца 
е нужно да се знаят някои 
правила. Пъдпъдъците са взискателни към темпера-
турата, светлината, а също и към режима на хранене. 
Храната трябва да е качествена, с балансирано висо-
ко съдържание на белтък.
Изисквания за помещението където ще се отглеж-

дат пъдпъдъците.
В помещението където ще се поставят клетките 

винаги трябва да се подържа температура 19-22 С. 
Вентилацията трябва да осигурява достатъчно коли-
чество свеж въздух – на 1 кг жива маса са необходи-
ми 1,5-5 куб.м. При това не трябва да има течение. 
Пъдпъдъците а особено уязвими от студения въздух, 
при което рязко се снижава продуктивността. При те-
чение се получава обезперяване на птиците. Специа-
листите препоръчват помещенията, в които се гледат 
да нямат прозорци.

   Как да бъде осветено помещението ?
Едно от ключовите изисквания за стабилно яйце-

носене и висока жизнеспособност на пъдпъдъците е 
продължителността на светлата част от деня. Ярката 
светлина дразни птиците, те стават нервни и възбуде-
ни, започват да се кълват дори до смърт. Затова при 
отглеждането на пъдпъдъци се използва основно из-
куствена светлина, с лампи 40-50 вата. За постигане 
на стабилно и продължително яйценосене светлина-
та в помещението трябва да е около 17 часа. Включ-
ването и изключване на осветлението трябва да става 
в един и същи час.

   Влажност в помещенията
Влажността на въздуха трябва да е над 55%. По-ни-

ската дълго време влажност намалява яйценосенето. 
Перушината става чуплива и оредява. Птицата при-
добива разрошен вид. При първите признаци за ни-
ска влажност се препоръчва да се полее пода с вода, 
да се поставят мокри кърпи, съд с вода. Същевремен-
но влажността небива да надвишава 75%. Оптимал-
ният указател за влажност на въздуха е 60-70%.

    Температура
Оптималната температура е 20-22С. Допуска се ко-

лебание в рамките на 18-25 С. При температура под 
18 С пъдпъдъците спират да носят яйца. При пони-
жаване на температурата и течение птиците се съби-
рат в средата на клетките, удрят се една в друга при 
което се травмират и загиват.
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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.

БЕЛИЯТ КИСЕЛЕЦ      
Когато се каже киселец (Rumex acetosa L.) , веднага се сещаме 

за традиционния  диворастящ зеленчук, който е и един от най-
ранните пролетни 
растения.
Захари Стоянов 

в своите „Записки“ 
пише за него като 
за благословена 
храна, която хай-
дутите събирали в 
планинските гори и 
се хранели с него. 
Той гаси жаждата, 
повишава апетита и възвръща силите. Листата на киселеца имат 
вкус, много близък до този на киви или на кисели ягоди. Те се 
използват за салати, супи, пюрета, гарнитури и за консервиране.
Киселецът е познат и използван от египтяните още преди 

5000 години. По-късно гърци и римляни го употребявали за 
подобряване на храносмилането. 
Зеленчукът съдържа хранителни и биологично активни веще-

ства: белтъци – 2%, въглехидрати 3,2%, мазнини 0,7%; витамини 
– витамин А, витамин В1, витамин В2, витамин В6, витамин С, 
витамин РР; микроелементи – желязо, калций, магнезий, калий, 
фосфор; органични киселини – ябълчена, лимонена и янтарна 
киселини. Характерният кисел вкус се дължи на високото съ-
държание на оксалова киселина. 
Киселецът е хранително, но и здравословно и лечебно расте-

ние. Известен е и се прилага отдавна от народната медицина, 
посочва проф.д-р Пенчо Далев. Отвара от листа на киселец 
се пие при разстройство и като жлъчегонно средство при 
жълтеница и други заболявания на черен дроб. Той подобрява 
храносмилането. Използва се като противоскорбутно средство – 
за набавяне на витамин С. Има противовъзпалително действие 
и подобрява апетита. Киселецът се използва в хомеопатията.
Белият киселец (Oxális acetosélla) се нарича още в нашата 

фитотерапия обикновено киселиче, а също кукувичи хляб, куку-
виче месо, шамрок. На вкус листата  му също са кисели, поради 
съдържащата се в тях оксалова киселина. Цветовете са единични, 
бели с розово-виолетови жилки и жълти петънца в основите, 
разположени на края на дълга 5-10 см цветоносна дръжка.
Цъфти в края на пролетта и началото на лятото. В католиче-

ските страни го наричат „алелуя цвете“, тъй като цъфти между 
християнските празници Пасха и Петдесетница, когато се пеят 
псалми, завършващи с рефрена „алелуя“. Плодът представлява 
петгнездна кутийка, изпълнена със семенца.
Белият киселец се използва от народната медицина и се при-

лага като чай, настойки и отвара. Използва се като жлъчегонно 
и пикочогонно (диуретично) средство. Действа и като противо-
възпалително и регулиращо храносмилането средство, а също 
така при нарушение на обмяната на веществата в организма. 
Прилага се и за отстраняване на лош дъх в устата и при някои 
кожни заболявания. Листата се употребяват в свежо състояние 
при пролетна умора. Сок от листата притежава антисептично и 
ранозаздравяващо действие. С компреси от намачкани свежи 
листа се налагат гнойни рани за бързо излекуване. 
Консумиран в големи количества и дълго време белият ки-

селец може да предизвика проблеми с бъбреците и уринарния 
път, както и обикновения киселец.
Белият киселец притежава подобни ароматни и вкусови 

качества, като киселеца, и може да се използва във същите 
кулинарни форми и комбинации – за приготвяне на салати, 
супи, пюрета, плънки и др. 
Освежаваща напитка от бял киселец
200 г листа от киселец се заливат с 2 л вряща вода, похлупват 

се и се оставя да се охладят. Прецежда се през гъсто сито и към 
отварата се прибавя 100 г захар. Разбърква се до разтваряне на 
захарта и се оставя в хладилник. Напитката се поднася добре 
охладена. По желание, захарта може да се избегне.
Киселец на прах
Събраните листа от киселец се сушат първоначално на сянка 

в проветриво помещение за 2-3 дни, а след това за 2-3 часа във 
фурна при 600С. Смилат се в кафемелачки и се съхраняват в 
добре затворени съдове. Прахът се използва за подправка към 
зеленчукови и месни супи.

 „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                                                                                                              

- Скъпи, ще ми купиш ли телефон за рождения ден?
- А тоя, другия, дето го имаш?
- Е, той ще ми купи таблет.

Автобусна екскурзия. Преди да стигнат границата, шо-
фьора:

- Спираме за 15 минути почивка, за тоалетна, вода...
След петнадесетина минути шофьорът пита:
- Някой липсва ли?
Тишина.
Минали границата, а при шофьора отива един мъж и казва:
- Няма я жена ми...
- Но нали питах - вика ядосан шофьора - питах дали 

някой липсва!
- Ама тя не ми липсва, само казвам, че я няма..

Скъпи ще ми купиш ли телефон за рождения ден

ВКУСЕН И ЛЕСЕН КЕКС 
Продукти: 5 яйца, 2 ч.ч. брашно, 1 1/2 ч.ч. захар, 1/4 

ч.ч. олио, 1 ч.ч. лимонада, 2 с.л. какао, 1 бакпулвер, 1 
ванилия,  пудра захар, по желание – орехи,стафиди 
или други ядки
|Приготвяне: Разбърквате 
добре яйцата с захарта.
След това прибавяте браш-
ното, бакпулвера, олиото и 
лимонадата и разбивате до 
получаване на гладка смес. 
Добавете и ванилията.
Изсипвате сместа във формата за кекс, като оставяте 

1 кафена чаша от нея, в която добавяте какаото, за 
да я оцветите. Изсипете какаовата смес равномерно 
върху ваниловата.
  По желание прибавете ядки.
Печете кекса в предварително загрята на 180 градуса 
фурна за около 30-40 минути, като проверявате дали 
е добре изпечен с клечка за зъби
След като изстине поръсвате кекса с пудра захар.


