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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 

                        
      

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

Празникът на Баба Марта в българските традиции е символ на пролетта и носи пожела-
ние за здраве и плодородие в началото на новия цикъл в природата.  На този ден най-въз-
растната жена трябва да почисти основно къщата преди изгрев слънце, да изнесе и простре 
навън червена тъкан - покривка, постелка, пояс или престилка. Смята се, че това ще зарад-
ва Баба Марта и ще предизвика благосклонността ѝ към къщата и обитателите. На децата, 
момите и младите булки се връзват усукани бял и червен вълнен конец - Мартеница - най-
често на ръката. Младите непременно трябва да излязат навън „да ги види Баба Марта и да 
се зарадва“, а старите жени не трябва да излизат навън, защото „ще разгневят Баба Марта“. 
В този ден на много места се гонят змии и гущери, като се палят огньове, обикаля се двора 
с дрънкане на метални предмети и наричания .
Денят на Баба Марта - първи март е типичен за нея - с променлив характер - ту весела и 

засмяна, ту намръщена и ядосана. Тази година, както досега Баба Марта  не изневери на 
традицията си да посещава детските заведения в община Сатовча, където децата я посре-
щат с трепет и вълнение. За да я зарадват и да не се разсърди, заедно със своите госпожи 
децата бяха подготвили художествено-музикални програми, посветени на капризната ста-
рица, която тайничко им се радваше, че са се постарали да се подготвят много добре.  Про-
грамата им бе изпълнена със стихове и песни, сценки от приказки и легенди, които много 

се харесаха на старицата. В знак на благодарност им подари по една ръчно 
плетена мартеница, за да бъдат здрави, весели и засмени, както и да носят 
радост на своите родители, близки и познати. Старицата наричаше мартени-
ците  за дълъг и щастлив живот, за благополучие и плодородие през годината. 
Малчуганите освен, че посрещнаха баба Марта с песни, стихове и танци, те я 
изпратиха с широка усмивка, за да не я разсърдят и да се разлюти.
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Населението на община Сатовча отбеляза 
националния празник на Република България 
– 3-ти март. Във всички населени места на об-
щината се проведоха тържествени чествания 
по случай 139 години от Освобождението на 
България. Училищните ръководства във всич-
ки населени места от общината бяха подгот-
вили художествено-музикални програми, пос-
ветени на героизма на българина.
За празникът тържествено бе издигнат на-

ционалният трибагреник на фона на химна на 
републиката. Прочетоха се възпоменателни 

слова за героите, дали живота си за Бълга-
рия, поднесоха се венци на признателност 
пред паметниците на героите от Отечестве-
ната, Балканската и Втората световна война. 
Рецитираха се стихове, посветени на без-
смъртните герои на България, които за поре-
ден път отекваха на тази паметна дата, дала 
ни място под слънцето. Били сме и нека да 
останем задружни във всяко начинание, ко-
ето ни дава тласък да вървим напред, за да 
има просперитет, за да пребъде във вековете 
нашата родина България!

ЧЕСТИТ ОСМИ МАРТ
Приемете моите и на екипът ми поздравления и сърдеч-

ни пожелания по случай Международният ден на жената 
- Осми март!
Нека здравето, добрината и топлината ви да бъдат посто-

янен спътник, за да  ни дарявате с майчина обич,   любов 
и домашен уют.
Бъдете благословени и дарявайте живот, отглеждайте и 

възпитавайте  децата  ни, защото всички ние  имаме нужда 
от вас, от вашата подкрепа и всеотдайност.
Нека очите ви греят от радост и усмивките ви озаряват света.
Честит празник!           Кмет на Община Сатовча
      д-р Арбен Мименов



 НАЦИОНАЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО КД2,
„СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ“, 

СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“ 
Краен срок: 29 март 2017 г., 13:00 часа българско време 
 Проектните предложения следва да се фокусират върху 

възможността на училищните институции да развиват и 
укрепват своя капацитет, да повишават способността си 
за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, 
методи и добри практики.

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“
Краен срок: 22 март 2017 г. 
 Конкурсът е за изработка и представяне на мултимедийна пре-

зентация на тема „ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ“.
Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Све-

товния ден на водата – 22.03.2017 г., който през настоящата 
година се провежда под мотото „Отпадъчни води“. Допустими 
участници в конкурса са ученици в гимназиален (горен) курс 
на обучение от училища в страната.
Конкурсът има за цел да провокира интереса на младите хора 

към проблемите, свързани с управлението на водите и в част-
ност – методите и средствата за третиране на отпадъчни водни 
потоци, генерирани в резултат от жизнената дейност на хората 
и различни икономически и производствени процеси.
Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни 

продукти, материали и техники. В презентациите могат да бъдат използвани собствени 
снимки и клипове или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. 
За участие в конкурса се приемат както индивидуални, така и колективни разработки, 

които отговарят на следните технически параметри и изисквания:
- максимален брой слайдове – 20;
- допустими формати –PPT, PPS, PPTX (Powerpoint), PDF, AVI или MPG.
Организатор: Русенски университет „Ангел Кънчев“, с подкрепата на РИОСВ -

гр. Русе и ВиК - гр. Русе

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА 
“В ТЪРСЕНЕ НА ТАЛИСМАН ЗА ЩАСТИЕ“   

Краен срок: 20 март 2017 г. 
 Организаторите на XIX Нацио-

нален фестивал на детската книга, 
който ще се проведе в гр. Сливен от 
9 до 11 май 2017 г., обявявиха Наци-
онален литературен конкурс на тема: 
“В търсене на талисман за щастие“.
В конкурса могат да участват 

деца и юноши на възраст от 7 до 18 
години, разделени в три възрастови 
групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 
15 – 18 години. 
Всеки участник има право да пред-

стави до 2 литературни творби (разказ, приказка, стихотворение) специално създадени 
за конкурса. Творбите да са с обем до 5 стандартни компютърни страници (60-66 сим-
вола на ред, 28-30 реда на страница) и да бъдат изпратени в печатен вид или на e-mail.
Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.

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

8 Март 2017, Сряда
Международен ден на жената
Идеята за Международен ден на жената 

възниква в началото на XX век. Историята 
на празника започва през 1857 г. в Ню Йорк, 
когато е организиран един от първите про-
тестни митинги на жените, работещи в тек-
стилните фабрики. Те настоявали за равни 
права с мъжете, намаляване на работното 
време и подобряване условията на труд. През 
1909 г. Американската социалистическа 
партия провъзгласила 28 февруари за Национален ден на жената. До 1913г. 
американките са го отбелязвали на последната неделя от месец февруари. 
През 1910 г. на Втората международна конференция на работещите жени в 
Копенхаген е взето решение за учредяване на „Ден на жената“, който да се 
отбелязва всяка година. В резултат на това решение Международният ден на 
жената се чества за първи път през 1911 г. в Австрия, Германия, Швейцария 
и Дания, когато повече от един милион мъже и жени участват в шествия. От 
1914 г. отбелязването на празника в различните страни е на датата 8 март. 
Той се свързва в началото на века с борбата за политическо, икономическо 
и социално равноправие. През 1977 г. Общото събрание на ООН решава 8 
март да стане Международен ден за правата на жените и за мир.

12 Март 2016, Неделя
Национален празник на Мавриций
Националният празник на страната 

е Денят на независимостта /1968/ и 
Денят на републиката /1992/. През 
1810 г. страната е завладява от Вели-
кобритания. През 1814 г. официално е 
обявена за британска колония Маври-
ций. На 12 март 1968 г. е провъзгласе-
на независимостта на Мавриций като 
парламентарна монархия в рамките на 
Общността на нациите (бивша Бри-
танска общност). На 12 март 1992г. е 
провъзгласена за република.

 НАЦИОНАЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО КД2, 
„СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА“, СЕКТОР
„ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“   

Краен срок: 29 март 2017 г., 13:00 часа българско време 
 В зависимост от целите на 

Стратегическото партньор-
ство, проектните предложе-
ния се разделят на два типа: 

>> Стратегически парт-
ньорства за обмен на до-
бри  практики  (Stra tegic 
P a r t n e r s h i p s  s u p p o r t i n g 
exchange of good practices) 
Основна цел на този тип 

проекти е да се даде въз-
можност на организациите 
да развиват и укрепват своя 
капацитет,  да  повишават 
способността си за работа 
на международно ниво чрез 
споделяне на идеи, методи 
и добри практики; сътруд-
ничество между публични 
организации за насърчаване развитието на образователната система и внед-
ряване на успешни, добри практики в дейности на местно, регионално или 
национално ниво.

>> Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите (Strategic 
partnerships supporting innovation) 
Основна цел на този тип проекти е насочена към разработване на интелек-

туални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи 
иновативни идеи.

Н О В И Н И
6 - 12 март 2017г., брой 10

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

ПРИТЧА: ПРИКАЗКА ЗА МОРСКАТА ЗВЕЗДА
Някъде, далеч от тук, на брега на океана, един възрастен човек праве-

ше своята обичайна разходка по плажа на залез слънце. До неотдавна 
бе бушувала страшна буря. Небето преливаше от ярко червено в оран-
жево, а вълните, сякаш вече уморени, нежно галеха брега. Възрастният 
човек се наслаждаваше на гледката, с удоволствие вдишваше морския 
въздух, който сега изглеждаше сякаш още по-чист.
Беше се замислил за нещо свое, може би много важно нещо, когато 

забеляза по-нататък на плажа едно дете, което взимаше нещо от пясъка 
и после го хвърляше във водата. Възрастният човек предположи, че това 
е може би по-различно от игра и воден от любопитството си се запъти 
към детето. Когато приближи, той забеляза, че момчето взима изхвър-
лените от бурята на брега морски звезди и ги хвърля обратно в океана. 
Едва сега старецът забеляза, че целият плаж бе обсипан със стотици, може би хиляди морски звезди.
Момчето сякаш не го забелязваше. Старецът си помисли нещо и попита:
– Какво правиш? Ти си само едно малко момче и не би могъл да промениш нещата?!
Момчето го погледна, взе една морска звезда от пясъка, хвърли я в океана и каза:
– Ами аз току що промених нещата за тази морска звезда!

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 1.03.2017 г.
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До 10-ти март 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от 

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

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

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 
място на изпълнение на територията на друга дър-
жава членка за данъчния период – месец февруари.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

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

домление за неподаване на месечни декларации за 
февруари 2017 г.
До 15-ти март: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец февруари

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец февруари

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
6 - 12 март 2017г., брой 10 

ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ПАРИЧНИ
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ
Това са лицата, които упражняват трудова дейност 

и са осигурени за общо заболяване и майчинство и за 
трудова злополука и професионална болест, с вноски 
за фонд “Общо заболяване и майчинство” и за фонд 
“Трудова злополука и професионална болест” на дър-
жавното обществено осигуряване, а именно:

1. работниците и служителите, независимо от ха-
рактера на работата, от начина на заплащането и от 
източника на финансиране, с изключение на лицата 
по ал. 10 и по чл. 4а, ал. 1;

2. държавните служители по Закона за държавния 
служител;

3. съдиите, прокурорите, следователите, държавни-
те съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и 
съдебните служители, както и членовете на Висшия 
съдебен съвет и инспекторите в инспектората към 
Висшия съдебен съвет;

4. военнослужещите по Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България, резервистите на 
активна служба по Закона за резерва на въоръжените 
сили на Република България, държавните служители 
по Закона за Министерството на вътрешните работи 
и Закона за изпълнение на наказанията и задържането 
под стража, държавните служители по Закона за Дър-
жавна агенция „Национална сигурност“, по Закона 
за Държавна агенция „Разузнаване“ и по Закона за 
специалните разузнавателни средства, офицерите и 
сержантите по Закона за “Националната служба за 
охрана”, както и лицата по чл. 69, ал. 6;

5. членовете на кооперации, упражняващи трудова 
дейност и получаващи възнаграждение в коопераци-
ята и членовете на кооперации, работещи без трудови 
правоотношения в кооперацията;

6. управителите и прокуристите на търговски дру-
жества, на еднолични търговци, на техните клонове 
и на клоновете на чуждестранни юридически лица, 
членовете на съвети на директорите, на управителни 
и надзорни съвети и контрольорите на търговски дру-
жества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, 
работещи по договори за управление на неперсони-
фицирани дружества и лицата, на които е възложено 
управлението и/или контролът на държавни и об-
щински предприятия по глава девета от Търговския 
закон, техни поделения или на други юридически 
лица, създадени със закон;

7. лицата, упражняващи трудова дейност на избор-
ни длъжности, с изключение на лицата по т. 1, 5 и 7, 
както и служителите с духовно звание на Българската 
православна църква и други регистрирани вероизпо-
ведания по Закона за вероизповеданията;

8. специализантите, които получават възнаграж-
дение по договор за обучение - за придобиване на 
специалност от номенклатурата на специалностите, 
определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за 
здравето;

9. кандидатите за младши съдии, младши прокурори 
и младши следователи по Закона за съдебната власт;

10. самоосигуряващите се лица, които са избрали 
да се осигуряват за общо заболяване и майчинство 
– лицата, регистрирани като упражняващи свободна 
професия и/или занаятчийска дейност; лицата, упраж-
няващи трудова дейност като еднолични търговци, 
собственици или съдружници в търговски дружества 
и физическите лица – членове на неперсонифицирани 
дружества; регистрираните земеделски стопани и 
тютюнопроизводителите;

11. съпрузите на лицата, упражняващи свободна 
професия и/или занаятчийска дейност, или на реги-
стрираните земеделски стопани и тютюнопроизво-
дители, когато с тяхно съгласие участват в упражня-
ваната от тях трудова дейност, които се осигуряват 
по свое желание и за своя сметка за инвалидност 
поради общо заболяване, старост и смърт и за общо 
заболяване и майчинство;

12. морските лица. 

БЕЗРАБОТНИТЕ СЕ РЕГИСТРИРАТ ОНЛАЙН
Безработните българи ще могат да се регистрират 

по електронен път в бюрата по труда. Това става ясно 
от проект на постановление на Министерския съвет, 
представен за обществено обсъждане от служебния 
социален министър.
Националният осигурителен институт вече разра-

ботва нова електронна административна услуга, която 
трябва да започне да действа от 1 юли 2017 г. Целта й 
е да отпадне необходимостта от посещение на място в 
офисите на НОИ за получателите на тези осигурителни 
плащания.
За подаване на заявле-

ние по електронен път ще 
се използва квалифициран 
електронен подпис или 
персонален идентифика-
ционен код.
Предвижда се от 1 юли 

2017 г. безработните да 
посочват в заявлението за отпускане на парично обез-
щетение начина, по който желаят НОИ да комуникира 
с тях – на гише в териториалното поделение на НОИ, 
по пощата на посочен от тях адрес или по електронен 
път на посочен електронен адрес.
За безработните, които нямат интернет, ще се запази 

възможността за подаване на заявленията и на хартия 
в териториалните поделения на НОИ.
По данни на Агенцията по заетостта броят на реги-

стрираните безработни лица в бюрата по труда през 
януари е 269 749. Той нараства с 3,3% спрямо пре-
дходния месец, но в сравнение с януари 2016 г. броят 
им съществено намалява – с 64 821 лица, или 19,4% 
по-малко.
Заявление ще се подава с електронен подпис или 

персонален идентификационен код.

ФЕРМЕРИ ВЛИЗАТ В НОВИ ЗЕМЛИЩА С ПОКУП-
КАТА НА ЗЕМЯ НА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ 

За два месеца водещото дружество „Агрион“ е 
обработило над 3000 запитвания за предложените 
парцели.
Продажбите на 

земя на безлихве-
но разсрочено пла-
щане привлякоха 
интереса както на 
фермери със съ-
седни имоти, така 
и на нови, които 
искат да влязат в 
други  землища , 
съобщиха от дру-
жеството инициатор на кампанията „Агрион”. За 
по-малко от два месеца те са получили над 3000 
запитвания за предлаганите пакети със земя.
Най-сериозен е интересът към североизточния 

регион. Интерес обаче има и от хора, които искат 
да инвестират в земя с цел доходност в бъдеще или 
такива, които тепърва навлизат в сектора.
Арендаторите също се активизираха за покупко-

продажбите. Още повече, че за някои от тях е по-из-
годно да купят ниви за работа, отколкото да ги наемат. 
Те са основните ползватели на земята, а техният 
финансов ресурс и съответно възможностите, които 
могат да отделят за разход за рента, пряко зависят от 
пазара на продукцията им.

„Заради ниските изкупни цени на продукцията и 
повишаващите се производствени разходи все повече 
земеделци и арендатори търсят по-гъвкави схеми за 
плащане на желаната земя. За тях безлихвеното раз-
срочено плащане за 3 години, предлагано в офертите 
на „Агрион“ е добра възможност. Оферти поддават 
както големите арендатори, така и по-малките, ко-
ито тепърва искат да влязат в нови землища или да 
окрупнят парцелите си. „Устойчивото развитие на 
пазара на българска земя e изключително важно за 
нас. Вярваме, че родните производители най-добре 
знаят как да стопанисват българската земя”, комен-
тираха от компанията.
Към продажбите на „Агрион” интерес има и от хора 

с натрупани спестявания, които искат да инвестират 
в подобен актив с цел доходност. Пазарът на земя 
става все по-интересен за тях. Спадът на лихвите по 
депозитите е изиграл ключова роля за раздвижване 
на инвестиционните им настроения в тази посока. 
Простата сметка показва, че ако сега купят подобен 
актив, инвестират в неговото облагородяване, в дъл-
госрочен план си гарантират стабилна доходност, над 
тази на банковите депозити. Освен това пазарът на 
земеделски активи е доста по-устойчив на икономи-
чески катаклизми, отколкото например недвижимите 
имоти, които се характеризират както с огромни 
ръстове, така и с огромни спадове.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2017г.

етост и професионална реализация, социални услуги, 
социално включване се преценяват от консултативна 
комисия определена от директора на дирекция „Соци-
ално подпомагане“.

Въпрос: Имам дъщеря на 20 години, с ДЦП, 90% 
инвалидност. Мога ли да подам молба за интегра-
ционни добавки от мое име и с моя банкова сметка, 
тъй като детето е трудно подвижно или трябва да 
бъде от негово име.
Отговор: Добавка за социална интеграция се от-

пуска според индивидуалните потребности на лицата 
с увреждания, съобразно степента на намалена рабо-
тоспособност или вида и степента на увреждането. 
Месечната добавка се отпуска въз основа на заяв-
ление-декларация, подадено от правоимащото лице 
или от негов пълномощник, до дирекция „Социално 
подпомагане“ по постоянен адрес и след представяне 
на лична карта или личен паспорт.

Въпрос: Имам следния случай: Шофьор на слу-
жебен камион се почувствал зле по време на работа 
(служебно пътуване). Отива в ЦСМП, откъдето 
е транспортиран в кардиологично отделение на 
МБАЛ и остава за лечение в отделението. Има ли 
в случая трудова злополука?
Отговор: Съгласно Кодекса за социално осигуря-

ване трудова злополука е всяко внезапно увреждане 
на здравето станало през време и във връзка или по 
повод на извършваната работа, както и при всяка ра-
бота, извършена в интерес на предприятието, когато 
е причинило временна неработоспособност, трайно 
намалена работоспособност или смърт. Трудова е и 
злополуката, станала с осигурен по време на обичайния 
път при отиване или при връщане от работното място 
до: основното място на живеене или до друго допълни-
телно място на живеене с постоянен характер; мястото, 
където осигуреният обикновено се храни през работния 
ден; мястото за получаване на възнаграждение (чл. 
55, ал.ал.1 и 2). Компетентен орган по регистриране, 
разследване и признаване на трудовите злополуки е 
Националния осигурителен институт, след като осигу-
рителя или осигуреното лице декларират злополуката. 
На основание чл. 60 от Кодекса за социално осигурява-
не, длъжностното лице, определено от ръководителя на 
териториалното поделение на Националния осигурите-
лен институт, въз основа на документите в досието по 
злополуката, в 7-дневен срок от декларирането издава 
разпореждане за приемане или за неприемане на зло-
полуката за трудова. При декларирана злополука по 
повод на нетравматично увреждане (какъвто вероятно е 
представения от Вас случай) разпореждането се издава 
въз основа на решението на органите, осъществяващи 
експертизата на работоспособността, тъй като те са 
компетентни в установяването на връзка между ус-
ловията на труд/ изпълняваната работа и съответното 
нетравматично увреждане.

Въпрос: На колко дни платен годишен отпуск 
има право лице, което е назначено на договор 
по чл.111 с работно време 2 часа дневно, ако на 
основния си договор работи на пълно работно 
време 8 часа дневно?
Отговор: Изчисляването на полагащия се платен 

годишен отпуск по договор за допълнителен труд 
по чл. 111 от Кодекса на труда става по общия ред, 
като се има предвид разпоредбата на чл. 23, ал. 2 
от Наредбата за работното време, почивките и от-
пуските, съгласно която работникът и служителят, 
който работи през част от законоустановеното ра-
ботно време, има право на платен годишен отпуск 
пропорционално на времето, което му се признава 
за трудов стаж. Това означава, че ако работникът 
или служителят работи по 2 часа дневно, неговият 
трудов стаж е ¼ част от законоустановеното работ-
но време и на него би му се признал трудов стаж 
в размер на 3 месеца за една календарна година. 
На тази база се изчислява и размерът на платеният 
годишен отпуск.

Въпрос: С решение на ТЕЛК за 56% инвалид-
ност съм. Моля да ми отговорите какви социални 
помощи/услуги мога да ползвам освен винетен 
стикер за автомобил. Имам ли право на стикер 
за паркиране като инвалид или някакви други 
привилегии.
Отговор: Съгласно Закона за интеграция на 

хората с увреждания и Правилника за неговото 
прилагане, хората с трайни увреждания ползват 
правото на месечна добавка за социална интеграция 
според индивидуалните им потребности съобраз-
но вида и степента на увреждането и степента на 
трайно намалена работоспособност и въз основа 
на извършената социална оценка. Потребностите 
на лицето от рехабилитация, обучение, трудова за-



ЗАЩО ДА ЯДЕМ ЯДКИТЕ БЕЗ СОЛ?
Повечето от ядките са най-богатите продукти на мо-

ноненаситени мастни киселини, които могат да пони-
жават т.нар. лош холестерол. Те са богати на фибри, 
както и на различни минерали. Ядките намаляват риска 
от сърдечно-съдови заболявания. Повечето от тях съ-
държат низки количества натрий и високи – калий, ако 
не им се добавя допълнително сол.
Ядките – кашу и бадем са 

най-богати на цинк. Шепа 
ядки, приети ежедневно 
намаляват риска от сър-
дечно-съдови заболявания. 
Консумиращите ги редовно 
намаляват наполовина ри-
ска от болести на сърцето, 
сравнение с хора, които не 
ги хапват редовно.
Съдържащият се в тях витамин Е от своя страна на-

малява риска от атеросклероза. Трябва да се внимава с 
факта, че ядките са богати на калории и за да не се ли-
шим от употребата им се препоръчват да заменят други 
по-калорични храни в менюто ни, а не да бъдат прие-
мани като допълнение на основните храни. Достатъчно 
дневно е и приемът на ядки в по-малки количества.
Най-богатите на мононенаситени мастни киселини 

видове са лешници (78%), следвани и от бадемите (65 
%), кашу ( 59%), кедрови ядки (38%) и орехи ( 23%). 

БИЛКОВ  КОКТЕЙЛ  УСПОКОЯВА  СТОМАХА
Приема се три пъти дневно, преди ядене
Искам да споделя с чита-

телите една много ефикасна 
рецепта от народната меди-
цина, за която се сещам ви-
наги при нужда.
От дълги години страдам 

от нервен стомах, хората, 
които имат моят проблем 
знаят за какво става дума.
Употребявах различни ме-

дикаменти, предписани ми от лекар, но ефекта не беше 
кой знае какъв. Моя приятелка ми предложи да пробвам 
с отвара от четири билки.
Опитах и останах доволна, защото получих нужното 

облекчение. Когато имам проблем, посягам към изпита-
ната рецепта и я препоръчвам.
Рецептата
В 2 чаени чаши вряща вода се слагат по чаена лъ-

жичка мента, маточина, дилянка и босилек. Варят се 
не повече от 3 минути. Отварата се оставя да изстине, 
прецежда се и се пие по малка лъжичка 3 пъти дневно 
преди ядене. Билките, които се използват, са добре по-
знати, тяхното действие е доказано, а комбинацията им 
наистина успокоява.

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ЗА
ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРНИ СТОПАНСТВА 
Започна приемът на проекти по мярка 2.2 „Продуктив-

ни инвестиции в аквакултурите“ от Програмата за морско 
дело и рибарство. Процедурата е насочена към изгражда-
не на нови или модернизация на съществуващи аквакул-
турни стопанства, уточняват от агроминистерството.
Сред допустимите дейности са производството на 

зарибителен материал, увеличаване на асортимента от 
производството, подобряване на производствените ха-
рактеристики на водоема, закупуване на оборудване за 
предпазване на стопанствата от диви хищници, намаля-
ване на използваното количество вода и химикали, уве-
личаване на енергийната ефективности диверсификация 
на доходите чрез развиване на допълнителни дейности, 
включително риболовен туризъм. Ще се насърчава и въ-
веждането на затворени рециркулационни системи, в ко-
ито се свежда до минимум потреблението на вода.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ 

по процедурата е 16.9 млн. лв., като кандидатите могат 
да получат финансиране до 50 на сто от признатите им 
разходи по проекта.
Кандидатстването става изцяло електронно чрез Ин-

формационна система за управление и наблюдение на 
структурните инструменти на Европейския съюз в Бъл-
гария (ИСУН).
Крайният срок за изпращане на проектните предло-

жения е 25 май 2017 г.

ЗИМНОТО ПРЪСКАНЕ НА ОВОЩНИТЕ
ДРЪВЧЕТА С БОРДОЛЕЗОВ РАЗТВОР

Зимното пръскане на овошките с 2%-ов бордолезов 
разтвор е от изключително важно значение за редуци-
ране на зимуващите патогени.
Бордолезовият разтвор е един от най-старите фун-

гициди. Негов създател е французина Пиер Миларде - 
професор по ботаника. В края на 19 век ученият търси 
средство за опазване на лозите от маната, която нана-
ся сериозни щети на лозарството във Франция. През 
1882 година Пиер Миларде използва воден разтвор от 
меден сулфат и гасена вар при лозите. Тази комбина-
ция се оказва ефикасно средство както срещу маната 
по лозите така и срещу редица болести по овощните и 
зеленчуковите култури.
У нас бордолезовият разтвор продължава да заема 

важно място в растителната защита. Той е контактен 
неорганичен фунгицид с предпазно действие.
При овощните култури бордолезовият разтвор се 

използва и през периода на покой. През този период 
овошките се пръскат с 2%-ов бордолезов разтвор. С 
това третиране се цели унищожаването на зимуващи-
те форми на редица патогени - къдравост по праско-
вата, ранно кафяво гниене, мехурки по сливата, гъбна 
сачмянка и др., редуцират се растителнозащитните 
пръскания през вегетационния период.
Зимното пръскане на овощните култури с бордолезов 

разтвор трябва да се провежда при тихо време и положи-
телни температури, над 5-6 градуса. Клоните и ствола 
на дърветата трябва да се пръскат обилно с препарата.
Бордолезовият разтвор се приготвя лесно. При при-

готвянето му от важно значение е да се спазва после-
дователността при смесване на съставките - син ка-
мък (меден сулфат) и гасена вар (калциев хидроокис). 
Медният сулфат има фунгицидно и бактерицидно 
действие. Той се разтваря добре във вода. Калциевият 
хидроокис притежава антисептични свойства и неу-
трализира киселинността на разтворения син камък.
За приготвяне на 10 л 2%-ов бордолезов разтвор 

са необходими 200 грама син камък и 300 грама га-
сена вар. Синият камък се разтваря в 8-9 литра вода 
в подходящ пластмасов съд. Гасената вар се разтваря 
отделно в 1-2 литра вода до получаване на хомогенно 
варно мляко. Варното мляко се прецежда през цедка и 
прибавя бавно на тънка струйка към разтворения син 
камък при непрекъснато разбъркване. Качественият 
бордолезов разтвор е с небесно син цвят и слабo ал-
кална реакция рН 7,5-8,5. Реакцията на разтвора може 
се контролира с червена лакмусова лента (лентата 
трябва да посинее).
Бордолезовият разтвор трябва да се приготвя в коли-

чества, които могат да се използват в кратък срок - до 
5-6 часа след приготвянето му. След това качеството 
на разтвора се влошава.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Глухарче
Taraxacum Offi cinale

Описание: Многогодишно тревисто растение високо до 
30 см, чиято надземна част се състои от розетка от листа и 
цилиндрично, кухо стебло, на върха на което се намира една 
цветна кошничка. Листата са неправилно изрязана петура, с 
едри заострени дялове. Цветната кошничка е съставена от 
жълти, езичести цветове. Плодът е елипсовиден. Растението 
развива късо коренище, преминаващо в дебел месест корен, 
дълъг до 20 см. Цъфти от ранна пролет до есента.
Разпространение: Расте из 

цялата страна по песъчливи 
места, из ливадите и паси-
щата, по зелените площи на 
паркове и градини.
Употребяема част: Използ-

ват се корените, събрани през 
есента, когато листната розет-
ка започва да увяхва. Корени-
те се изкопават, изчистват от 
пръста и от кореновата шийка и се измиват със студена вода. 
След отцеждане на водата корените се изсушават.
Лечебно действие и приложение: Надземната част с корени-

те подобрява функциите на черния дроб, действа жлъчогонно, 
пикочогонно, противоглистно, възбужда апетита. Лечебният 
ефект се дължи на съдържащите се в растението горчиви 
вещества, органични киселини и гликозиди. Усилва действието 
на подстомашната жлеза - повишава отделянето на инсулин и 
намалява количеството на холестерола в кръвта.
Прилага се при чернодробни заболявания, болести на пи-

кочните пътища, хемороиди, стомашни и чревни смущения, 
леки форми на захарен диабет.
Използва се при кашлица, запек, екземи, водянка, подагра, 

болести на далака, възпаление на червата, анемия, газове, 
кръвохрачене, за регулиране на кръвното налягане.

• при стомашно-чревни и жлъчни заболявания
• за стимулиране секрецията и тонуса на храносмилателната 

система
• за засилване на апетита, като слабителни, глистогонни и 

диуретични средства
• пресните листа - за лечение на анемия, авитаминоза С, 

атеросклероза, диабет
Външно приложение: За бани при бяло течение и ревматич-

ни болки, за налагане на лапи при екземи, рани, циреи, лунички 
по лицето, за промивки при възпаление на очите, за гаргара 
при болки в гърлото. Млечният сок се препоръчва за мазане 
при брадавици. При екзема за мазане се използва смляно 
цялото растение, смесено с мед и топла млечна суроватка. 
Прясно растение във вид на салата (подправено с лимон) се 
препоръчва при пролетна умора и авитаминоза.
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от билката се 

слагат в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие се по 100 мл преди 
ядене, 4 пъти дневно.

• В ранна пролет пресните листа на растението се използват 
за приготвяне на богата на витамини салата, от корените се 
прави заместител на кафето. Те се използват и при приготвяне 
на лекарствени форми.  Може да бъде използвано в умерени 
дози за непродължително време без опасност от отравяне.

• Пресните листа и сокът от растението се препоръчват за 
лечение, на анемия, авитаминоза С, ате¬росклероза, диабет 
и някои кожни болести.

• Използва се извлек, като 2 чаени лъжички ситно нарязани 
корени се заливат с 250 см3 студена вода и се оставят да 
престоят 8 часа. Изпива се на глътки за 1 ден. Прилага се 
и пресен сок от билката, както и млади листа като салата. 
Корените влизат в състава на много билкови чаеве.

 „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                                                                                                              

- Вземи тия лешници, че баба няма зъби.
- Ммм, много са готини, бабо, откъде ги взе?
- От бонбони „Тофифи“, бабе.

Ловец бърза да не си изтърве самолета и взема 
такси. Шофьорът на таксито подкарва бясно кола-
та, но не щеш ли, на улицата се изпречва бабичка. 
Човекът ха наляво, ха надясно - едва успява да я 
заобиколи. Поглежда с облекчение през огледалото 
и какво да види - бабичката просната на улицата, а 
ловецът се обажда зад гърба му:

- Абе, шофьорите не ставате за ловци. Ако не бях 
отворил задната врата, бабичката щеше да избяга.

ПОСТНО РУЛО С МОРКОВИ И ГЪБИ
Необходими продукти: Килограм картофи, 100 г краве 
масло, чашка прясно мляко, 4 яйца, 100 г. кашкавал, 3 
супени лъжици брашно, 2 чашки галета, 5 бр. пресни 
гъби, 2 бр. моркови, половин връзка магданоз, сол и 
черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: Карто-
фите се сваряват, обелват и след 
като изстискат се настъргват на 
ренде. Смесват се с половината 
от яйцата, две трети от брашното, 
кашкавала, черния пипер и сол. 
Сместа се омесва добре и от нея се отделя една трета. В 
тази част се разбъркват морковите, сварени и нарязани на 
кубчета, третото яйце, твърдо сварено и нарязано, гъбите, 
нарязани на малки парчета и задушени с половината от 
маслото и магданоза, дребно нарязан.
Останалите две трети от картофената смес се разстилат 
на кора върху влажна кърпа. Кората се поръсва с малка 
част от галетата. В единия ѝ  край се слага отделената 
една трета част от картофената смес, оформена като 
колбас. Кората се увива на руло и се поставя в намазнена 
тава. Отгоре се поръсва със смес от останалите яйца, мля-
ко и брашно. Поръсва се с галетата, останалото масло и 
се пече при умерена температура. Подходяща гарнитура 
са киселото мляко и салата по избор.


