
Във връзка с „Проекта” по френски 
език на тема „Градина без граници. 
Нека нашият дух цъфти в градината на 
Европа”, Програма „Еразъм+”, Ключова 
дейност 2, Стратегически партньорства, 
г-жа Райка Славчева – старши учител по 
френски език проведе обучителен урок 
с иновационен характер с учениците от 
V и VI клас на тема „Басните на Лафон-
тен в градината на училище Сатовча”.
Основни цели:
• Запознаване с творчеството на Jean 

de la Fontaine - един от най-популярните 
баснописци в световната литература;

• Развиване на уменията на учениците 
за четене на френски език;

• Развиване на комуникативните компе-
тенции по чужд език;

• Усъвършенстване на уменията на 
учениците за драматизация на текст;
Основни методи: разказ, беседа, об-

съждане, ролеви игри, кооперативно 
учене, визуализиране, работа по групи и 
работа в екип.
Г-жа Райка Славчева запозна учениците 

с биографията и творчеството на френския 
баснописец Jean de La Fontaine.
Басните, които се разгледаха в часа чрез 

мултимедийна презентация бяха: „Гарва-
нът и лисицата” (Le corbeau et le renard) и 
„Вълкът и агнето” (Le loup et l’agneau).
Първият метод, който учителят използва, 

бе кооперативното учене. При кооператив-
ното учене:

• групата произвежда един продукт и 
получава една оценка;

• учителят предлага специално разде-
ление на труда – на всеки член или малка 
подгрупа е зададена специфична задача;
Учителят постави следните задачи на 

групите:
Първа група – работа върху баснята „Гар-

ванът и лисицата” /Le corbeau et le renard/.
Втора група - работа върху баснята 

„Вълкът и агнето” /Le loup et l’agneau/.
Кооперативното учене се прилага с ус-

пех, тъй като развива сътрудничеството, 
отговорността, взаимната зависимост и 
дава възможност за изява на всички уче-
ници в групата.
Следващият метод, който се използва 

в часа, бе методът визуализиране.
Учителят демонстрира няколко изо-

бражения от басните „Гарванът и лиси-
цата” и „Вълкът и агнето”.
Чрез визуализиране могат по-лесно да 

бъдат запомнени някои събития, процеси 
и факти. Този метод се използва, когато 
започва анализ на басните и дава добра 
възможност за начална илюстрация на 
проблема и за съсредоточаване на учени-
ците върху същността му.
На следващ етап учениците се опитаха 

да влязат в ролите на гарван, лисица, вълк 

и агне. Ролевата игра предизвика голям ин-
терес и мотивация у учениците.
Груповата работа и груповото обучение 

са едни от ключовите аспекти в съвре-
менното образование.
Груповата работа в обучението по 

френски език създава условия за:
• ангажираност на учениците през ця-

лото време на обучение;
• взаимно подпомагане, но и взаимно 

стимулиране за създаване на качестве-
но по-голям брой възможности за учене 
и обучение;

• привикване на учениците да се изра-
зяват правилно в дадени ситуации, да 
споделят отговорностите си в групата;

• далеч по-навременна и ефективна 
обратна връзка за по-естествено изслед-
ване на ефективността на използваните 
методи на обучение;
Важно е членовете на групите да имат 

силна мотивация, компетентност, а това 
се постига чрез прилагане на активните 
методи и интегриране на ИКТ в обучение-
то по френски език.
Учителят завърши уроците с обсъжда-

не. Задачата бе да открои по ясен начин 
основните мнения, да потърси обедини-
телните пунктове, да подчертае силата 
на груповата дейност.

Ролята на учителя: да не допуска нару-
шаване на груповите правила, да следи 
за психическия комфорт на учениците, 
да може да променя ситуацията и хода 
на обсъждане. Да не забравя да напомня 
правилата при провеждане на обсъждане, 
които са и правила на работата в групата:

• който говори, е в центъра на нашето 
внимание;

• когато някой говори, всички други 
слушат;

• вдигни ръка, ако искаш да кажеш нещо;
• не прекъсвай, когато другите говорят;
• всеки има право да участва в обсъж-

дането;
• дори и да не си съгласен с говорещия, 

изчакай го да свърши и тогава потърси въз-
можност да кажеш и своето мнение;

• не нападай този, който говори, а се опи-
тай да оспориш това, което казва;
Задължително е в края на всяко обсъж-

дане да се направи „обсъждане на об-
съждането”, да се споделят натрупаните 
мнения за качеството и ползата от съв-
местната дейност.
Информацията е предоставена от г-жа 

Райка Славчева – старши учител по френ-
ски език, Директор по Европейски проекти 
във Френски Алианс, гр. Благоевград и Ко-
ординатор на проекта.

На основание чл.15 от Глава трета 
на Вътрешен правилник на Общински фонд „С един 
лев в помощ на болните деца от община Сатовча”  Ви 
предоставям следният отчет:
През периода на 2015 година Комисията, съгласно 

Вътрешен правилник на Фонда периодично оповестя-
ва принципите и правилата за набиране, изразходване 
и контрол на финансовите средства, необходими за 
осъществяване на дейността си по предназначение. 
Периодично се организират и провеждат дейности 

по набиране на финансови средства за осъществява-
не на дейността на Фонда по кметства, училища, дет-
ски градини, детски ясли, читалища, пенсионерски 
клубове, производствени предприятия, фирми и тър-
говски обекти, чрез разпращане на информационна 
брошура, в която се разяснява целта на Фонда, начи-
ните за набиране на финансови средства, правилата 
и контрола по разходването им, както и процедурата 
по разглеждането на  молби на граждани от Община 
Сатовча, нуждаещи се от лечебни процедури в стра-
ната и чужбина. 
Съгласно чл.8 и 14 от Вътрешен правилник Комиси-

ята е изготвяла и предоставяла информация  за всяко 
четиримесечие на 2015 година пред Общински съвет 
и в пълният им текст ги е публикувала във „Вестникът 
на Община Сатовча” и сайта на общината.
Към 31.12.2015 година в набирателната сметка 

на Общински фонд „С един лев в помощ на болни-
те деца от Община Сатовча” са постъпили общо 90 
814.21 лева. За календарната 2015 година са постъ-
пили общо 14 173.00 лева, от които 9735,00 лева от 
Общинската администрация и поделения към нея, 
като кметства по населени места, стопански дей-
ности, училища, детски градини, детски ясли, пен-
сионерски клубове и домашни социални патронажи 
1 140 лева от Общински съвет Сатовча, 8 лева от 
Ахмед Караемин, 500  лева от Веселин Давидов от 
София, 490 лева от Христо Заимов от село Кочан, 100 
лева от Читалище Вълкосел и 2200 лева от ЕТ „Инги 
- Младен Дервишев“.
В периода на календарната 2015 година са постъ-

пили общо девет (9) молби за финансово подпомага-
не: от семейството на Виолета Фиданова Абланичка 
и Слави Бинков Абланички от село Кочан за подпо-
магане на синът им Любомир Славев Абланички, от 
Красимира Смиленова Кьойбашиева от село Сатов-
ча за подпомагане на синът й Мартин  Младенов Бо-

шнаков, от Евгения Искренова Кардашева от село 
Вълкосел за подпомагане на дъщеря й Иванина Ге-
оргиева Караджова, от семейството на Адиле Раси-
мова Фърладжова и Мехмед Мехмедов Фърладжов 
от село Слащен за подпомагане на синът им Стивън 
Мехмедов Фърладжов, от семейството на Катерина 
Николова Карабунарова и Георги Костадинов Кара-
бунаров от село Сатовча за подпомагане на синът 
им Никола Георгиев Карабунаров, от семейството 
на Нерман Асенова Узунова и Валентин Василев 
Хорозов от село Сатовча за подпомагане на дъщеря 
им Анета Валентинова Хорозова, от семейството на 
Десислава Юлиянова Мандева и Николай Никола-
ев Мандев от село Кочан за подпомагане на синът 
им  Николай Николаев Мандев, от семейството на 
Аксиния Давидова Кумбарова и Даниел Милков 
Кумбарова от село Кочан за подпомагане на синът 
им Алекс Данаилов Кумбаров и от семейството на 
Йорданка Стоянова Додумова и Шефкет Ахмедов 
Додумов от село Годешево за подпомагане на дъще-
ря им Микаела Шевкетова Додумова, комплектова-
ни съгласно изискванията на Вътрешния правилник 
на Фонда.
След разглеждане на молбите Комисията прие ре-

шения за подпомагане на децата: Любомир Славов 
Абланички от село Кочан с парична помощ в размер 
на 400 лева, Мартин Младенов Бошнаков от село 
Сатовча с парична помощ в размер на 3000 лева, 
Иванина Георгиева Караджова от село Вълкосел с 
парично подпомагане в размер на 1000 лева, Стивън 
Мехмедов Фърладжов от село Слащен с парично 
подпомагане в размер на 990 лева, Никола Георги-
ев Карабунаров от село Сатовча с парично подпо-
магане в размер на 3000 лева, Анета Валентинова 
Хорозова от село Сатовча с парично подпомагане в 
размер на 500 лева, Николай Николаев Мандев от 
село Кочан с парично подпомагане в размер на 2000 
лева, Алекс Даниелов Кумбаров от село Кочан с па-
рично подпомагане в размер на 1000 лева и Микае-
ла Шефкетова Додумова от село Годешево с парич-
но подпомагане в размер на 1000 лева.
Общо изплатени по решения на Комисията от 

създаването на Фонда до 31.12.2015 година са 70 
431.59 лева. Подпомогнати от Фонда са 48 деца, от 
които 10 допълнително.  Към 01.01.2016 година на-
личните средства в набирателната сметка на Фонда 
са 20382.62 лева. 
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15 - 21 февруари 2016г., година (XII), 7 /539

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

ВъВ в връзкака с Проекта” по френски бе коопераратит внвнотоо учучене ППрири ккоопераВВ р з а с ППрое ”а” о ффре с ббе оо ерар о оо е е ППр оо ера

С П И С Ъ К
На децата от община Сатовча получили финансово подпомагане от 

Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”
за периода от 01.08.2006г. до 31.12.2015г.

( )

(2015)

70 431,59



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 
Краен срок: 19:00 часа на 05.05.2016 г. 
Целта на процедурата е предоставяне на 

подкрепа за стартиращи предприятия в стра-
ната за повишаване на иновационната дей-
ност в тематичните области на ИСИС, като 
изпълнението на проектите, подкрепени по 
процедурата, следва да води до разработване 
на продукт (стока или услуга) или процес в 
приоритетните направления на тематичните 
области на ИСИС.
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1/ Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания 

(вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния 
продукт или процес;

2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, техно-
логии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

3/ Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище 
(вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);

4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
5/ Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. 

инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;
6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна 

реализация на иновативния продукт или процес;
8/ Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране 

на иновативния продукт или процес;
9/ Визуализация на проекта.
  

 КОНКУРС „1000 СТИПЕНДИИ“ НА ФОНДАЦИЯ
КОМУНИТАС ЗА ДЕСЕТИ ПЪТ  

Краен срок: 18 април 2016 г. 
ПРОЕКТ „1000 СТИПЕНДИИ“ е национален конкурс за 

ученици от 6-и до 11-и клас. В него може да се включи всеки 
ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под 
формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по 
предмета, в който се чувства най-уверен. „1000 стипендии“ е 
социално-образователен проект, затова обръща специално внимание на деца от малки 
населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход, на деца, лишени от родител-
ска грижа, с инвалидност или други сходни обстоятелства. Чрез стипендиите проектът се 
стреми да подпомогне деца в затруднение, затова и техният дял е над 50 % от финалистите.
МИСИЯТА на проекта е да създаде условия за социална мобилност и „прескачане“ 

на социални граници, което най-ефективно може да стане чрез образованието. За своя 
водеща ценност „1000 стипендии” издига книгата и четенето и е твърдо срещу плаги-
атството.
КОНКУРСЪТ дава възможност да се кандидатства за два вида стипендии – основна 

и изключителна.

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

15 Февруари 2015г., Понеделник,
 Международен ден на скаутите
На 15 февруари всяка година се отбелязва Международния ден на скаутите. 

Думата scout в превод означава „разузнавач“, но в днешни дни скаутите са хора, 
обединени главно от идеите си за живот сред природата и от кодекса си на ко-
ректно поведение. Основите на скаутската организация са поставени през 1907 
година от бившия военен - лорд Робърт Стивънсън Смит Бейдън-Пауел в Англия. 
Той създава първия скаустки отряд - събира 15-20 момчета от градските улици и 
ги завежда на скаутски лагер на остров Браунси.

19 Февруари 2015, Петък
Годишнина от обесването на Васил Левски
На 19 февруари (6 февруари стар стил) 1873 г. е изпъл-

нена смъртната присъда, днес мястото на обесването на 
Васил Левски се намира в центъра на София, където е 
издигнат негов паметник. Тогава бесилото е издигнато 
на място, което е било извън града. Съществуват много 
изследвания за залавянето на Васил Левски, но нито едно 
не се основава на запазени документи или потвърдени 
факти, тъй че въпросът - защо е заловен остава без точен 
отговор. Дълго време в българската история се налага 
версията за предателството на поп Кръстю, но в послед-
ните 15 години тя не се приема за вярна от повечето сериозни изследователи. 
Според повечето съвременни български историци, залавянето на Левски е 
станало съвсем случайно и само нелепото стечение на обстоятелствата е до-
вело до гибелта на Апостола. Васил Левски (Васил Иванов Кунчев) е роден 
на 18 юли (6 юли стар стил) 1837 г. в Карлово в семейството на Иван Кунчев 
Иванов и Гина Василева Караиванова. Има двама братя - Христо и Петър - и 
две сестри - Ана и Марийка.
Васил Левски е известен още с прозвищата си „Дякона“, „Апостоля“ и счита 

се за идеолог и организатор на българската национална революция, основател 
на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революци- 
онен централен комитет (БРЦК). Левски учи във взаимно училище в Карлово. 
От 1855 г. е послушник при вуйчо си архимандрит Хаджи Василий, таксидиот 
на Хилендарския манастир в Карлово и Стара Загора, учи две години в класно 
училище в Стара Загора и изкарва едногодишен курс за подготовка на свеще- 
ници. На 24 ноември 1858 г. приема монашеството под името Игнатий, а през 
1859 г. става дякон. По-късно (1861 г.) обаче под влияние на Георги Раковски, 
Левски захвърля расото и се посвещава на революционното дело. През 1862 г. 
заминава за Сърбия и взема участие в Първата българска легия на Раковски в 
Белград. Там заради ловкост си получава прозвището Левски (според легендата 
е направил лъвски скок по време на военни упражнения). След разтурянето на 
легията се присъединява към четата на дядо Ильо войвода. През 1863 г. зами- 
нава за Румъния и след кратък престой се завръща в България. Отказва се от 
монашеския сан през 1864 г и до 1866 г. е учител в с. Войнягово, Карловско, а 
след това (до 1867) в Еникьой, Северна Добруджа. През 1867 г. е знаменосец 
в четата на Панайот Хитов. В Белград участва във Втората българска легия на 
Раковски (1867 - 1868). След разтурянето й прави опит да премине в България с 
чета, но е арестуван в Зайчар от сръбските власти и хвърлен в затвора. След осво-
бождението си се установява в Румъния. В края на 1869 г. участва в създаването 
на БРЦК в Букурещ и заедно с Любен Каравелов застава начело на революцион-
но-демократичното му крило. Напуска Румъния и продължава изграждането на 
мрежата от революционни комитети в България. В края на 1870 г. определя Ловеч 
за център на ВРО - „Привременно правителство в България“. На 22 септември 
1872 г. Димитър Общи организира обир на турската поща в Арабаконак, Левски е 
против, но не успява да наложи идеята си. Левски получава нареждане от БРЦК и 
Каравелов за вдигане на въстание, но отказва да го изпълни и решава да прибере 
архивите на ВРО от Ловеч и да се прехвърли в Румъния. На 26 декември 1872 г. 
обаче е заловен от турската полиция до Къкринското ханче (източно от Ловеч).
Световен ден за защита на морските бозайници
Отбелязва се от 1986 г. за защита на всички морски бозайници и други живи 

организми в моретата и океаните. Годишнина от забраната на лова на китове, 
наложена от Международната комисия по китолова /1986/.

20 Февруари 2015, Събота
Световен ден на социална справедливост
Отбелязва се от 2009 г. с резолюция 62/10 на Общото събрание на ООН от 26 

ноември 2007 г., за да се засилят мерките за спазването на човешките права и 
свободи, като се има предвид, че социалното развитие и социалната справедли-
вост допринасят за мира и сигурността на национално и международно равнище.

21 Февруари 2015, Неделя -
Международен ден на майчиния език
Отбелязва се от 2000 г. с решение на 30-ата Генерална конференция на Органи-

зацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО), 
прието на 17 октомври 1999 г., утвърдено с резолюция 56/262 на Общото събрание 
на ООН от 15 февруари 2002 г., за да се съхрани езиковото и културно много-
образие в световен мащаб. Годишнина от демонстрацията /1952/ на студенти в 
Дака, Бангладеш, за признаване на бенгалския за национален език, при която се 
стига до кървави сблъсъци, довели до убийството на 5 души от силите на реда. 
Понастоящем в света съществуват около 7000 езика, като близо 96 процента от 
тях се използват от малка група хора (4 процента от населението на планетата).
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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 12.02.2016 г.
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ПРИТЧА: ИЗТОЧНИКЪТ НА НЕЩАСТИЕТО         
Когато Иляо от Шънан навестил владетеля на Лу, той изглеждал много уморен. 
— Защо имате толкова уморен вид? — попитал учителят. 
— Изучих пътя на предходните императори и се готвех да продължа 

делото на предците си, — отвърнал владетелят на Лу. — Почитам 
духовете и се прекланям прел мъдреците. Правя всичко сам и нямам 
миг покой, затова и не мога да се отърва от грижите си. Ето защо 
изглеждам уморен. 

— Вашият метод да се избавите от грижите, господарю мой, никога 
не е подходящ, — казал учителят от Шинан. — Лисицата с гъстата 
си козина и леопардът с петнистата му кожа се крият в горите и пла-
нинските пещери, за да живеят в покой. Те ловуват нощем и денем 
си почиват — толкова са внимателни. Дори когато са гладни и жадни, 
си позволяват само веднъж да излизат за плячка или на водопой — 
толкова са сдържани. И ако при всичкото си внимание и сдържаност 
не успяват да избегнат капана или мрежата, нима имат вина? Тяхната 
кожа е източникът на бедите им. Нима царство Лу не е точно такава 
кожа за вас? Бих ви посъветвал, господарю, да одерете от себе си тази кожа, да изчистите сърцето 
си, да прогоните всички желания и да пътешествате волно в Безлюдния Простор. 



менност и раждане;
• е ползвало платен или неплатен отпуск за отглеж-
дане на дете до 2 години;
• е ползвало неплатен отпуск до 30 работни дни през 
една календарна година;
• е ползвало платен или неплатен отпуск за временна 
неработоспособност;
• е било осигурено за безработица по законодател-
ството на друга държава на основание международен 
договор, по който Република България е страна;
• не е осигурено за безработица?
Отговор: Когато в периода, от който се определя 
среднодневното възнаграждение или среднодневният 
осигурителен доход, се включва време, което се зачита 
за осигурителен стаж без да се дължат осигурителни 
вноски, или през което лицето не е осигурено за без-
работица, при определяне на осигурителния доход се 
вземат съответно:
• за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане 
на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспо-
собност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск 
до 30 работни дни през една календарна година - сред-
нодневната минимална работна заплата за страната за 
съответния период;
• за времето на платен отпуск за временна неработоспо-
собност и за бременност и раждане - доходът, от който 
е определено паричното обезщетение;
• за времето, зачетено за осигурителен стаж по за-
конодателството на друга държава на основание на 
международен договор, по който Република България 
е страна - среднодневната минимална работна заплата, 
установена за страната за съответния период;
• за времето, през което лицето не е осигурено за без-
работица - среднодневната минимална работна заплата 
за страната за съответния период.
Пример:
До 31.01.2011 г. работеща по трудово правоотношение 
майка е ползвала отпуск за бременност и раждане и е 
получавала обезщетение от държавното обществено 
осигуряване на основание чл. 49 КСО. Доходът, от който 
е определен размерът на паричното обезщетение за бре-
менност и раждане, е 800 лв. месечно. От 01.02.2011г. 
майката ползва отпуск за отглеждане на малко дете и 
получава съответното обезщетение. На 01.06.2011 г. 
майката прекъсва ползването на отпуска и се връща на 
работа. Осигурителният доход, върху който са внесени 
или дължими осигурителни вноски за периода, през 
който е упражнявала трудова дейност, е 900 лв. месечно. 
От 01.01.2012 г. на майката е разрешен неплатен отпуск, 
който се зачита за стаж, а от 06.02.2012 г. трудовото й 
правоотношение е прекратено.
Периодът, от който се определя размерът на парично-
то обезщетение за безработица е от 01.02.2010 г. до 
31.01.2012 г., а при формиране на осигурителния доход 
се вземат предвид съответно:
- за периода от 01.02.2010 г. до 31.01.2011 г. - платен 
отпуск за бременност и раждане - доходът, от който е 
определен размерът на паричното обезщетение - 800 лв;
- за периода от 01.02.2011 г. до 31.05.2011 г. - платен 
отпуск за отглеждане на малко дете - 240 лв. (МРЗ) 
месечно;
- за периода от 01.06.2011 г. до 31.12.2011 г. - осигуря-
ване върху месечен осигурителен доход 900 лв;
- за периода от 01.01.2012 г. до 31.01.2012 г. - неплатен 
отпуск, който се зачита за стаж - 270 лв. (МРЗ).
Определен по този ред, осигурителният доход на 
лицето за 24-месечния период, от който се изчислява 
размерът на паричното обезщетение за безработица, е 
17 130 лв. (12 x 800,00 + 4x240,00 + 7x900,00 + 270,00), 
а среднодневният осигурителен доход при 504 работни 
дни в периода е 33,99 лв. (17 130 лв./504). Дневното 
парично обезщетение на безработното лице е 60 на сто 
от 33,99лв. - 20,39лв.

Въпрос: В случай, че имам трудова книжка и 
стажът е отразен в нея, необходимо ли е да ми се 
издаде удостоверение за стаж?
Отговор: Когато трудовият стаж е заверен с подписи-
те на главен счетоводител и работодател и е поставен 
печата на работодателя, не е необходимо да се издава 
удостоверение -  стажът ще се зачете по надлежно 
оформената трудова книжка.

Въпрос: Има ли право на парично обезщетение за 
безработица (ПОБ) лице, което през 15-месечния 
период преди прекратяване на осигуряването е 
ползвало отпуск за бременност и раждане /за 
отглеждане на дете до 2 години/ продължителен 
отпуск за временна неработоспособност?
Отговор: Има право, ако за него са изпълнени всички 
условия на КСО, тъй като при определяне на правото 
на парично обезщетение за безработица се зачита и 
времето:
• на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
• на платен и неплатен отпуск за временна неработос-
пособност и за бременност и раждане;
• на неплатен отпуск до 30 работни дни в една ка-
лендарна година, който се зачита за трудов и осигу-
рителен стаж;
• зачетено за осигурителен стаж по законодателство-
то на друга държава на основание на международен 
договор, по който Република България е страна.

Въпрос: Как се определя размерът на ПОБ на 
лице, което в периода от 24-те календарни месеца, 
предхождащи месеца на прекратяване на осигуря-
ването, от който се определя размерът на ПОБ:
• е ползвало платен или неплатен отпуск за бре-

До 20-ти февруари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -  пристигания/изпращания за месец 
януари 2016 г., за новорегистрираните Интрастат опе-
ратори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти февруари
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец януари за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания по тру-
дови правоотношения, направени през месец януари, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 февруари.

 3. Внасяне от работодателя по основното трудово 
правоотношение към 31 декември на предходната го-
дина на данъка, удържан при годишното облагане на 
доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 
49, ал. 5 от ЗДДФЛ. 
До 28-ми февруари 
ЗМДТ
Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от 

предприятия при промяна на отчетната стойност на 
недвижими имоти, настъпила към 31 декември  на 
предходната година. 
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OТ АПРИЛ ПЛАЩАМЕ ЗА ТОКА НА ЧАС
От април ще можем да плащаме за тока по нови 

тарифи - по час, а не както до момента - на дневна 
и нощна. Тогава е крайният срок за прилагането на 
стандартизираните товарови профили, чрез които 
потреблението на електроенергия ще се изчислява 
по новия начин. 
Това стана ясно от 

думите на председа-
теля на Комисията 
за енергийно и водно 
регулиране Иван Ива-
нов. Той уточни, че 
това важи не само за 
битови, а и за стопан-
ски потребители. 

„Очаквам това нещо 
да стане не по-късно от началото на април, а може би 
още и през март. Този срок не задължава по никакъв 
начин особено битовите потребители да излизат от 
регулирания пазар“, подчерта Иванов. 
Стандартизираният товаров профил всъщност 

представлява график за всеки клиент за почасово 
потребление на ток за даден период.
Шефът на регулатора коментира и заявленията на 

ВиК дружествата,за увеличаване цената на водата. 
„При нас е актуално да завършим с така наречените 

допълнени бизнес планове, които да бъдат валидни 
за 2016 г. Новите бизнес планове, които ще бъдат в 
съответствие с двете новоприети наредби, започват да 
действат от 1 януари 2017 г.“, обясни Иванов. 
По думите му не е задължително цената да се по-

вишава въпреки исканията на компаниите. И даде 
пример с електроразпределителните дружества, които 
миналата година са били заложили високи цени, но 
въпреки това токът не е поскъпнал. 
Иванов допълни, че таванът на допустимите цени е 

бил свален от 4 на сто на 2,5 на сто от средномесечния 
доход на домакинствата в съответния район, където 
оперира ВиК оператор.

ДФЗ КОМПЕНСИРА УНИЩОЖЕНИ ОТ 
БЕДСТВИЯ ЖИВОТНИ И КОШЕРИ  
От 15 до 26 февруари в областните дирекции на 

ДФ „Земеделие“ ще се приемат заявления по схемата 
за държавна помощ за компенсиране на материални 
щети по загинали селскостопански животни и уни-
щожени пчелни семейства в резултат на природни 
бедствия. Общият размер на финансовия ресурс по 
схемата е 100 000 лв. 
На  подпомагане 

подлежат земеделски 
стопани, включени в 
регистъра на издаде-
ните констативни про-
токоли за унищожени 
от природни бедствия 
селскостопански жи-
вотни и пчелни коше-
ри и пчелни семейства през 2015 г., изготвен от МЗХ. 
Срокът за изплащане на помощта по одобрените 

заявления е до 15 март 2016 г. 

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО 
ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ 

От днес Държавен фонд „Земеделие“ започва прием 
на заявления по схемата за държавна помощ за ком-
пенсиране разходите на земеделски стопани, свързани 
с изпълнение на мерки по Националната програма за 
контрол на вредите-
лите по трайните на-
саждения през зимния 
период за 2016 година.
По схемата са пред-

видени общо 3 млн. 
лв., от които 2 млн. лв. 
за продукти за расти-
телна защита в пери-
ода след преминаване 
на студовете до набъб-
ване на пъпките и 1 
млн. лв. за препарати 
за ускоряване на процесите на гниене на листата през 
зимния сезон, които се прилагат в периода на масов 
листопад през есента.
Срокът за подаване на заявленията е до 2 март. До 

15 април земеделските стопани трябва да се отчетат 
пред Фонд „Земеделие“. Срокът за сключване на 
договорите и за изплащане на средствата е до 27 май 
2016 година, съобщават от фонда.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво трябва да знаем във връзка с правото на 

парично обезщетение за безработица? 
> Право на парично обезщетение за безработица 

имат лицата, за които са внесени или дължими осигу-
рителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 
месеца през последните 15 месеца преди прекратяване 
на осигуряването, и които: 

1. имат регистрация като безработни в Агенцията 
по заетостта; 

2. не са придобили право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст в Република България или пенсия за 
старост в друга държава или не получават пенсия за 
осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 
68а или професионална пенсия по чл. 168 от Кодекса 

за социално осигуряване (КСО); 
3. не упражняват трудова дейност, за която под-

лежат на задължително осигуряване по КСО, с 
изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса 
на труда (сключили трудов договор за краткотрайна 
сезонна селскостопанска работа за един ден), или 
законодателството на друга държава. 

> За придобиване право на парично обезщетение 
се зачита и времето: 

1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на 
дете; 

2. на платените и неплатените отпуски за времен-
на неработоспособност и за бременност и раждане, 
както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 
5-годишна възраст; 

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през 
една календарна година; 

4. зачетено за осигурителен стаж по законодател-
ството на друга държава на основание на междунаро-
ден договор, по който Република България е страна. 
Какви документи са необходими, за да се прецени 

правото на парично обезщетение за безработица? 
> Паричното обезщетение за безработица, при-

добито по условията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за 
социално осигуряване, се отпуска въз основа на заяв-
ление по образец – Приложение № 1 към Наредбата 
за отпускане и изплащане на паричните обезщетения 
за безработица, към което се прилагат: 

> документ за самоличност (за справка). 
> оригинал (за справка) и копие от акта за прекра-

тяване на правоотношението; 
> документи, удостоверяващи общ и/или служебен 

трудов стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, 
зачетен на основание на международен договор в 
областта на социалното осигуряване, по който Ре-
публика България е страна; 

> Паричното обезщетение за безработица, при-
добито по условията на чл. 230 и 231 от Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република Бълга-
рия, се отпуска въз основа на заявление по образец 
– Приложение № 3 към Наредбата за отпускане и 
изплащане на паричните обезщетения за безработица, 
към което се прилагат: 

> документ за самоличност (за справка). 
> оригинал (за справка) и копие от акта за прекра-

тяване на правоотношението; 
> удостоверение на командира (началника) на воен-

ното формирование, в което е преместен военнослу-
жещият, за датата на преместване и/или за времето на 
участие в международна операция (мисия); 

> копие от удостоверение за сключен граждански 
брак; 

> оригинал (за справка) и копие на удостоверение 
за настоящ/постоянен адрес за лицата (съпругите/
съпрузите на военнослужещите, които са ги послед-
вали при преместването им в друго населено място); 

> Заявлението и приложените документи се подават 
лично от лицата в избрано от тях териториалното 
поделение на Националния осигурителен институт 
(ТП на НОИ). 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2016г.



ТИКВЕНИК С ГОТОВИ КОРИ 
Продукти:
• 1 пакет фини кори 400 гр.
• 4 чаши настъргана на едро ренде тиква
• 1.ч.л. канела
• 3.с.л захар
• 1 ч.чаша натрошени орехи
Приготвяне: 
1  Т и к в а т а  с е 

настъргва и се задушава 
с 2-3 с.л.олио, сваля се 
от  огъня  и  към  нея 
се прибавят захарта, 
канелата и орехите.

2. Взема се лист от 
кората, прегъва се на 
две и в тесния край се 
слагат 2 с.л. от плънката, навива се като руло, разрязва 
се на 2 през средата и се реди в тава.

3. Така се процедира и с останалите кори.  
4. Загрява се олио и върху всяко парче се излива по 

1 с.л. от горещото олио.
5. Пече се в предварително загрята фурна на 200 

градуса до зачервяване.
6. Още горещ тиквеникът се залива с горещ сироп, 

който се приготвя от 350 гр. вода, 5 с.л. захар и 5 
иглички карамфил.

7. Тиквеникът се покрива с кърпа докато изстине!

ГРЪМОТРЪН СРЕЩУ ПРОБЛЕМИ
С КИЛОГРАМИТЕ  

Билката гръмотрън е едно 
от най-добрите природни 
средства за премахване на 
излишните килограми, съ-
четано с подходящ храни-
телен режим. С това, обаче, 
не се изчерпват здравослов-
ните качества на билката 
гръмотрън.

Гръмотрън срещу проблеми с килограмите
Билката гръмотрън е силен диуретик, води до загуба 

на апетит, понижаване на кръвното налягане, помага 
при разширени вени и бъбречни проблеми, заболявания 
на простата, сърдечно-съдови заболявания, ревматизъм, 
шипове, има потогонно и кръвоспиращо действие.
Билката се смята и за ефикасно средство за премахва-

не и на целулит, тъй като предотвратява задържането на 
вода в организма, което е една от причините за поява на 
портокаловата кожа.
Как се използва билката гръмотрън?
С лечебна цел и за отслабване се използват корените 

на растението, които се запарват (около 1 с.л. в чаена 
чаша вода) и получената отвара се пие преди или след 
хранене. Горчивият й и натрапчив вкус може да притъ-
пите като добавите мед и я изстудите. Може да я смесите 
и с ароматен чай от мащерка, липа, мента и др.
На ден може да изпиете 1-2 чаши, като след десетия 

ден е добре да направите почивка в рамките на седми-
ца, след което отново да започнете приема на запарка от 
гръмотрън.
Почивките от 5-7 дена са много важни за възстановя-

ване на нивата на полезни вещества, изхвърлени чрез 
урината, в резултат от приема на гръмотрън.
Възможно е чаят от гръмотрън да доведе до поява на 

киселини, заради което трябва да прекратите лечението 
с билката.

НЕ ОТВАРЯЙТЕ КОШЕРИТЕ НАПЪЛНО, 
ЗА ДА НЕ СЕ ИЗСТУДИ ПИЛОТО

За целта се избира топъл слънчев ден, без вятър - та-
кива възможности вече имаше. Използва се кърпа, с ко-
ято се покриват рамките, като открита е само тази част, 
която се преглежда в момента.
Прави се бърз преглед, при който се следи за нали-

чие на майка
Достатъчно е да се извади централна пита - ако на нея 

има пило, особено ако е разновъзрастово и се виждат и 
яйца - всичко е наред. Ако обаче липсва пило - това не 
значи автоматично, че няма майка - особено ако пче-
лите са спокойни. Най-лесно наличието на майка се 
определя чрез поставяне на контролна рамка в центъра 
на гнездото. Контролната рамка е рамка с току-що сне-

сени яйца. Ако след 3-4 
дни на нея има заложени 
маточници, това е сигу-
рен белег, че семейство-
то е осиротяло.
Ако се установи лип-

са на майка трябва да се 
придаде такава от запас-
ните семейства или да се 
обедини кошера с друг. В 

този случай не може да се очаква семейството да създа-
де само пълноценна майка, защото тя няма как да бъде 
оплодена (все още няма търтеи) и ще стане търтовка.
Има ли наличие на храна
Може да се установи по местонахождението на пче-

лите: ако са надолу между рамките - имат достатъчно 
храна. Ако са излезли отгоре, това значи, че храната в 
центъра е привършена.
Разместете питите така че в близост до кълбото да 

се осигури храна. Ако няма резервни рамки с мед, се 
дава твърда храна, която се поставя над кълбото, върху 
рамките.
Топлинен режим в кошера
Подсушете влажните затоплящи материали. Ако е 

необходимо (наличие на голям подмор напр.) гнездото 
се стеснява на толкова пити, колкото са заети от пчели-
те. Празните пити и тези с по-малко мед се преместват 
зад преградната дъска. По този начин се подпомага се-
мейството да осигурява необходимата топлина за от-
глеждане на пилото.

ПАРНИКЪТ
ДА Е НА ЗАЩИТЕНО МЯСТО
Парници, в които се отглеждат разсади 

и студоустойчиви зеленчуци, трябва да са 
разположени на топло и защитено от вет-
рове място. Любителите, които решат да 
правят парник в градината, трябва да се 
съобразят с това.
Ако парникът обаче не може да се направи в близост 

до естествена защита, то трябва да се осигури друга 
преграда. Може да се използват царевични стъбла, 
тръстика или други подходящи материали. Те трябва 
да са с височина 2-2.5 метра.

ПРЕСАЖДАНЕТО МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Периодът на пресаждане и засаждане започва през февруари 
и продължава до края на май. Растенията, които цъфтят в ранна 
пролет се пресаждат след цъфтежа. Засаждат се млади растения.
Пресаждането се отнася до старите растения и се налага:
- когато корените на растението са запълнили съда;
- когато субстратът е много стар и втвърден, така че не може да 

поема добре водата при поливане;
- когато при растението се забелязват видими недостатъци или 

боледува;
- всяка година при растенията, които се нуждаят от хранителни 

вещества, като татул, фуксия, олеандър, храстовидна хризантема, 
декоративен банан.
Правилно изваждане на цветята
Ако след поливането корените не са се освободили и растение-

то не може да се извади от саксията, необходимо е да я завъртите 
и с ръба и да почукате с нещо твърдо.
Ако саксията е по-голяма, трябва да освободите корените с нож, 

като минете с него по целия периметър на саксията и го притискате 
до стената й.
Цветето трябва да се подържа, когато го вадите от саксията. 

По този начин корените заедно с пръстта не му натежават. То се 
държи здраво между показалеца и средния пръст.
Ако корените са израсли толкова, че са се показали през дупката 

за изцеждане на водата, единственото решение е саксията да се 
счупи, за да не се наранят корените.
Цветята се вадят по-лесно от съдовете от изкуствен материал, 

отколкото от керамичните саксии.
Пръстта трябва да се изтръска от 

корените. Ако те са се сплъстили, 
трябва внимателно да се разделят с 
помощта на дървена пръчка.
Горният слой на пръстта се отстра-

нява, защото именно в него остават 
вредните соли от торовете, като на-
пример остатъци от варовик.
Обикновено при пресаждане на 

цветя корените не трябва да се за-
сягат. Изключения се допускат в слу-
чаите, когато има загниващи корени, 
което показва, че растението боледува (например стои на непра-
вилно място или е залято с вода). От големината на корените за-
виси големината на новата саксия.
Каква саксия да изберем?
Ако пресаждаме цветето в глинена саксия, тя трябва да се на-

кисне във вода за 12 часа, защото в противен случай ще отнеме 
влагата от почвата и съответно от цветето.
Употребяваните саксии трябва да се изчистват основно, за да 

се убият микробите.
Размерът на новата саксия се определя по това, че между коре-

ните и ръба на саксията трябва да има 2см разстояние.
Технология на засаждането
Дъното на саксията се покрива с парчета от стари счупени гли-

нени съдове.
Това се прави, за да не се запуши дупката за изцеждане на во-

дата с израсналите след време корени и с влажна пръст. След пар-
четата изсипваме малко пръст, така че растението да се намира 
на такава височина в новата си саксия, на която е било в старата.
Цветето се разполага колкото се може по-свободно по средата 

на саксията и се пълни с пръст. Притискаме пръстта към растение-
то, за да се уплътни. Между повърхността на пръста и края на сак-
сията трябва да остане място за поливане, широко колкото един 
палец. Поливаме цветето.
През следващата седмица цветето не трябва да се наторява, 

да се слага на течение или да се излага на преки слънчеви лъчи.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Гръмотрън
Гръмотрън (Ononis) е род дребни медоносни хра-

сти, полухрасти и тревисти растения от семейство 
бобови. Около 75 вида, разпространени в Европа, 
Средиземноморието и Централна Азия. В България 
се срещат 7 вида. Расте по тревисти, песъчливи 
и сухи места, храсталаци, брегове на реки, гли-
несто-варовити терени, сухи планински пасища, 
крайморските песъчливи брегове до 1 500 м н. в. 
Притежава изключително здрава коренна система. 
Трите най-разпространени вида в България са Кози 
гръмотрън (Ononis hircina), Измамлив гръмотрън 
(Ononis decipiens) и Наведен гръмотрън (Ononis 
reclinata).
Произход на името
Името  на  рода  Ononis 

произлиза от гръцки език: 
onos - „магаре“ и onimeni 
- „полезен“. Гръмотрънът 
носи също и народното наи-
менование магарешки трън, 
а поради многото шиловид-
ни бодли и волска спирка.
Употреба
Гръмотрънът се използва 

като лечебно средство в 
медицината. Използват се 
корените (отвара, запарка) и надземната част (за-
парка). Прочутият гръцки ботаник от 1 век от новата 
ера Диоскорид пише: „Кората от корените накисната 
във вино повишава уринирането, намалява песъчин-
ките и камъните в бъбреците, разяжда (почиства) 
краищата на язвите и ги обгръща със здрава тъкан“.
Използвани части
• кората на корена и листата.
Съдържание
• гликозиди, нишесте, захари, смоли, дъбилни 

вещества, минерални соли. Гликозидите Ононин, 
Ононид, Оноспин и Онон, лимонена киселина, дъ-
билни вещества, малко количество етерично масло, 
мазнини, фитостерин, сапонини и др.
Свойства
• очистително, потогонно, противовъзпалително, 

антисептично.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Бабичка на преглед при доктора.
- Бабо, нещо сърцето ти е поотслабнало... на кой етаж 

живееш?
- В блок, на осмия.
- А-а-а... Известно време няма да ползваш стълбището 

като се прибираш у дома.
Контролен преглед след три месеца.
- Бабке, супер си! Сърцето ти е като атлет! Можеш да се 

качваш и по стълбите.
- У-у, жив да си, докторе. Разказа ми се играта да се катеря 

по олука.

– Петьо, имаме ли друг шампоан?
– Не! Защо ти е?На този какво му е?
– Ами тук пише за суха коса! Аз моята коса вече я намокрих…

абичка на преглед при доктора


