
На 10 март 2017 година в ОУ „ 
Светлина” с. Крибул се проведе 
представителна изява на децата от 
клуб „ Здравословен начин на жи-
вот” по проект „Твоят час”. С много 
желание и ентусиазъм се включиха 
участниците  като запознаха техни-
те съученици, учители и родители с 
целите на техния клуб, които са да 
накарат хората да се хранят правил-
но, тъй като много от храните, които 
ползваме в ежедневието, само задо-
воляват инстинкта.
Учениците направиха две пре-

зентации на тема: „Здравословни и 
нездравословни храни” и „ Какво 
представляват Е-тата в храните”.  Чрез презентациите присъстващите се запознаха с това  
колко е важно да сме наясно какво съдържат продуктите, които пазаруваме. Обсъдени бяха 
полезните и вредните храни чрез задаване на интересни въпроси като: „ Какви са най-
честите причини за затлъстяване при подрастващите? „ ; „Къде грешим в ежедневното си 
хранене?”; „ Какви заболявания предизвиква затлъстяването?” и т.н.  Четени бяха различни 
опаковки от вафли, пасти, чипсове, бонбони и т.н. с цел да се научим как да пазаруваме в 
магазина и какво да си хапваме. 
Участваха отбор на плодовете и отбор на зеленчуците, които приготвиха плодова и зе-

ленчукова салата. Докато отборите приготвяха салатите останалите деца запознаха гостите 
с 10-те най-полезни храни: пълнозърнест хляб, яйца, мляко, спанак, банани,бяло пилешко 
месо, риба, зехтин, ябълки и мед. 
Участниците бяха подредили маса с храни и напитки, които са домашно приготвени от 

тях с помощта на техните майки и баби.
Представителната изява завърши с думите: „Може да си позволим всичко, но по-малко и 

с много спорт”. Поканени бяха всички да опитат  от техните вкусотийки.

20 - 26 март 2017г., година (XIII), 12 /595

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

 Отборът по тенис на маса от СУ,, Христо Смирненски“ с. Кочан , 
за трета поредна година стана Областен шампион. На първенството 
провело се в Благоевград, възпитаниците на учителят по физиче-
ско възпитание и спорт Динко Кумбаров, завоюваха първото мяс-
то в конкуренция на ученици от  Благоевград, Сандански, Петрич, 
Кресна, Гоце Делчев, Разлог, Банско , Якоруда и Хаджидимово. По 
този начин учениците от Кочан се класираха за Зонално първенство, 
което ще се проведе през месец април в град Дупница. Там те ще 
представляват, както община Сатовча, така и област Благоевград и 
ще се състезават заедно с победителите от областите София, Пер-
ник и Кюстендил. Всички състезатели от отбора по тенис на маса в 
СУ,, Христо Смирненски“ с. Кочан, заедно със своя учител, изказват 
благодарност към кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов, 
помогнал и осигурил средства за участие в Областното първенство!

О б СУ Х С “ КО бб СУ Х С “ К

Лятното часово време се 
въвежда на 26 март в 3.00 ч. 
местно време, съобщиха от 
Българския институт по ме-
трология.
Тогава часовниците се пре-

местват с един час напред.
Връщането към астрономи-

ческото време ще се извърши 
в 4.00 ч. местно време на 29 
октомври 2017 г., когато часовниците се връщат с един час назад.

Л

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Звената „Български документи за само-

личност” при СДВР и ОДМВР ще съдейст-
ват на българските граждани, които не при-
тежават валидни документи за самоличност 
да упражнят правото си на глас в дена на 
изборите за Народно събрание.
Служителите ще работят и на 26 

март 2017 год. от 08.30 часа до 19.30 часа.
В седмицата преди 26 март 2017 год., ко-

гато ще се проведат изборите за Народно 
събрание е създадена необходимата организация българските граждани, 
които нямат издадена лична карта или не притежават валидни докумен-
ти ( лична карта или личен/зелен/ паспорт), защото са изгубени, открад-
нати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да 
упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за само-
личност” е създала следната организация:

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, 
подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаване-
то й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повре-
ден или унищожен документ за самоличност;

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на 
работния ден на 24 март 2017 год., по искане на гражданите, ще бъде 
издадено необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при 

СДВР/ОДМВР за дните от 21 март 2017 год. до 25 март 2017 год. от 
08.30 часа до 17.00 часа и на 26 март 2017 год. от 08.30 часа до 19.00 
часа.

2.Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на пра-
вото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след при-
емане на заявление за издаване на лична карта.

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление 
за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко 
РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ ад-
рес.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издава от об-

щинската администрация.
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО 

ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО 
ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН – 26 МАРТ 2017 година.
Удостоверението се прилага кум избирателния списък за гласуване в 

изборите за Народно събрание.

ПООЛЛЕЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗЯВА В УЧИЛИЩЕ КРИБУЛ

П Р И З И В  „ЗА ХОРА С ГОЛЕМИ СЪРЦА“
От незнайни времена се знае, че вярата е тази, която е съхранила 

човечеството. И с тази вяра се обръщаме с молба към всички 
сатовчанци, където и да живеете - тук в Родината или някъде по 
света. Бъдете добри да откликнете на инициативата за съхраняване 
на черквата „Света Неделя“ в село Сатовча. От 1844 г. тя съществува, 
съхранявайки историята, рода, духа и българските традиции.
Сега черквата се нуждае от спешна подмяна на покрива и дограмата.
Скъпи сатовчанци, близки, приятели, наследници на сатовчанския 

род, ако желаете да помогнете духовния храм да просъществува, моля 
дарете в следната банкова сметка:
БАНКА ДСК
IBAN - BG97STSA93000024220408
BIC - STSABGSF
Титуляр на сметката е Марина Костадинова Караколева
Бъдете здрави и благословени!
Благодарим ви!
От Инициативен комитет на Църковно настоятелство:
1.Пелагия Терзиева, 2.Тинка Петева, 3.Марина Караколева



във вярата. Лидия приела Св.Павел Апостол да живее в дома им.( Деян. 16, 14-15). От 
Лидия (гръцки). Лидия е името на кралство в древна Месопотамия (1200 г. пр.н.е. - 
323 г. пр.н.е.), дом на легендарно богатия крал Крез. Първата жена наречена Лидия е 
християнска мъченица от I в. и според историците това не е истинското й име, а озна-
чение че е лидийка, т.е. родом от Лидия. Bъпреки че кралството влиза в границите на 
персийската империя 323 г. пр.н.е., жителите му продължават да се наричат „лидийци“ 
до доста по-късно. 

24 Март 2017г., Петък,
 Световен ден за борба с туберкулозата 
В целия свят туберкулозата е водеща причина за 

смъртта на всеки втори инфекциозно болен човек, 
като всяка година от нея умират около 3 милиона 
души в света. Обявеният от Световната здравна 
организация 24 март за Световен ден за борба 
с туберкулозата е изключителна възможност за 
фокусиране вниманието върху голямото предиз-
викателство за борба с туберкулозата в глобален, национален и регионален мащаб. 

25 Март 2017г., Събота,
 • Благовещение 
Имен ден празнуват: Блага, Благовеста, Благой Православната Християнска Църква 

празнува този ден в чест на благата вест за раждането на Спасителя, която Архангел 
Гавраил съобщил на Дева Мария. Българите наричат празника още „Благовец“ или 
„половин Великден“. Народното поверие гласи, че на Благовец долитат кукувиците и 
лястовиците, за да донесат благата вест, че зимата си е отишла и лятото е дошло. Въз 
основа на народната етимология на названието на празника (Благовец - благо, сладко) 
се смята, че всяка рана зараства на този ден много бързо. Затова именно на Благовец се 
пробиват ушите на момичетата за обеци. Животновъдите дамгосват стадата си и правят 
резки на ушите на животните, за да могат да ги разпознават. 
Национален празник на Гърция 
Националният празник на страната е Деня на независимостта 

/1821/. От 1461 г. страната е във властта на Османската империя. 
На 25 март 1821 г. започва националноосвободителната борба. 
На 13 януари 1822 г. е провъзгласена независимостта, но фак-
тически независимото Кралство Гърция е обявено през 1832 г. 

26 Март 2017, Неделя, Национален празник на Бангладеш
 Националният празник на страната е Деня на независимостта /1971/. От 1757 г. 

страната е във владение на Великобритания като индийска провинция Източна Бен-
галия. На 14 август 1947 г. е провъзгласена независимостта на Индия и е създадена 
държавата Пакистан, Източна Бенгалия е включена в състава на Пакистан под името 
Източен Пакистан. На 26 март 1971 г. Източен Пакистан е провъзгласен за независима 
Народна република Бангладеш

„ПЪТЯТ НА ВОДАТА“ – КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, МАКЕТ, РАЗКАЗ, СТИХ  
По повод 60 години „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград
Право на участие имат всички деца 
Формат на творбите: рисунка, макет, разказ за децата
Конкурсът е на тема „По пътя на водата“. Специалистите от „Водоснабдяване и 

Канализация“ с интерес ще очакват в рисунките и макетите да видят пътя на водата в 
детската представа - от къде идва водата и как стига до всеки дом? 
Децата с изявени дарби в словото могат да пишат и по темата за юбилея на друже-

ството, „60 години ВиК“ и да изкажат своя гледна точка - На колко години е водата?
Срок за представяне на творчеството:  до 16.00 часа на 20.03.2017 г /понеделник/ 

на адрес: 2700 Благоевград, ул. “Антон Чехов” №3 с информация за обратна връзка с 
участниците / име, адрес и телефон/.
Представяне на творбите и награждаване на най-добрите: 22.03.2017 г. от 10.00 

часа в двора на ВиК Благоевград

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА
„МОЯТ УЧИТЕЛ Е СУПЕРГЕРОЙ“  

Краен срок: 16 април 2017 г. 
 Фондация “ТЕБЕШИР” организира На-

ционален конкурс за рисунка на тема “Моят 
учител е супергерой”. Чрез конкурса искаме да 
провокираме учениците да се замислят какво 
означава да бъдеш учител и какви са качества-
та и уменията, или иначе казано суперсилите, 
на добрия учител. Основната цел на кампанията е да споделим добрите примери от бъл-
гарското образование и по този начин да вдъхновим повече млади хора да бъдат учители. 
Конкурсът се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката. 
В конкурса могат да участват всички ученици от 1 до 12 клас, в три възрастови групи: 

от 1 до 4 клас, от 5 до 8 клас и  от9 до 12 клас.

ФОТОКОНКУРС „НА ЛОВ ЗА ТАБЕЛИ“ 
Краен срок: 27 април 2017 г. 
 Многобройни са примерите за проекти, които са получили финансиране 
от фондовете на ЕС и които са подобрили начина ни на живот. За да е ви-
дим приносът на ЕС, бенефициентите (или - получателите на средствата) 
са задължени да изготвят информационни табели, плакати или друг вид 

печатни материали, на които е описано името на проекта, стойността му и програмата, 
чрез която се финансира.
Именно такива информационни табели и плакати се търсят в конкурса „На лов за табели“.
Право на участие имат всички фотографи, професионалисти и любители, без ограниче-
ние на възрастта. Организатор: Областен информационен център – София.

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

21 Март 2017г., Вторник,
 • Световен ден на гората
 Отбелязва се от 1972 г. в деня на пролетното равноденствие по инициа-

тива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 
1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да 
се защити флората и фауната на горите. Европейската земеделска федерация 
(CEA) направи през 1971 г. предложение на Организацията за храни и земе-
делие (FAO) към ООН, а именно 21 март, денят на пролетното равноденствие 
в Северното полукълбо и съответно на есенното равноденствие в Южното 
полукълбо, да бъде отбелязван като Световен ден на гората.

 • Световен ден на поезията 
21 март е избран за Световен ден на поезията по решение на 30-тата сесия 

на Генералната конференция на ООН по въпросите на образованието, науката 
и културата (ЮНЕСКО) (26 октомври – 17 ноември 1999 г.) в Париж, Фран-
ция, прието на 3 ноември 1999 г. Целта на този празник е да популяризира 
писането на поезия, публикуването й и четенето й пред публика по света. 
Презумпцията е, че поезията е “за всеки жив читател и за всеки жив поет”. 

• Международен ден на кукления театър 
21 март е обявен за такъв през 2003 г. по решение на Международния съюз 

на куклените театри към Организацията на ООН по въпросите на образова-
нието, науката и културата (ЮНЕСКО) този ден се посвещава на популяри-
зирането и подкрепата на това изкуство – толкова любимо на децата. 

• Международен ден срещу расовата дискриминация 
Международния ден против всички форми на 

расова дискриминация е обявен през 1966 г. с 
резолюция на Общото събрание на ООН. Повод 
за обявяването на специален ден, посветен на 
борба с расовата дискриминация става едно 
ужасно събитие, което всява смут сред Между-
народната общност. На този ден, 21 март през 
1960 г. в Щарпвил, Южна Африка се провежда 
мирен студентски протест срещу законите, 
установяващи режим на расова сегрегация, един брутален режим, прилагащ 
на практика теорията за неравенство между расите, по този начин зачеркващ 
човешкото етично и морално развитие. 69 полицаи откриват огън срещу мир-
но протестиращите студенти. Във връзка с това шокиращо събитие, Общото 
събрание на ООН призовава Международната общност да удвои усилията 
си по посока на елиминиране на всички форми на расова дискриминация. 
Така, с резолюция 2142 от 1966 г. на Общото събрание на ООН, 21 март е 
обявен за Международен ден срещу всички форми на расова дискриминация.

 • Ден на хората, болни от синдром на Даун 
През декември 2001 г. Общото събрание на ООН обявява 21 март за Меж-

дународен ден на хората, болни от Синдрома на Даун. Синдромът на Даун 
е вид геномна мутация при хората. Дължи се на появата на трета хромозома 
в 21-ва хромозомна двойка. Успоредно с типичните за болестта симптоми 
на телесни аномалии, се наблюдават и намаляване на способностите на 
възприемане, умствена изостаналост, вродени сърдечни пороци. Адекватен 
достъп до здравни грижи, програми за ранна интервенция и до приобщаващо 
образование, както и подходящи изследвания, са от жизненоважно значение 
за растежа и развитието на личността. 

• Начало на годината в бахайския календар 
Както всяка нова религия така и Бахайската вяра e въвела свой календар. 

Бахайският календар започва на 21 март, денят на пролетното равноденствие 
и разделя годината на деветнадесет месеца, всеки с по деветнадесет дни. В 
бахайската година има девет свещени дни, през които бахаите преустановяват 
работа, за да отбележат различни събития от историята на Вярата, като Рож-
дението на Бахаулла и Мъченическата смърт на Баб. Национален празник на 
Намибия Националният празник на страна е Денят на независимостта /1990/. 
22 Март 2015г., Вторник, Световен ден на водите Денят на прясната вода 
е предложен на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), 
проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Целта му е да привлече 
внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресур-
си. Всяка година честването на Международният ден на водата е свързано с 
определен аспект на прясната вода. 

23 Март 2017г., Четвъртък,
 • Международен ден на метеорологията 
Чества се в деня на влизането в сила на Конвенцията за Световната мете-

орологична организация /1950/ - специализиран орган на ООН. Отбелязва 
се от 1961 г. 

• Св. мъченица Лидия - първата християнка в Европа 
Св.Лидия, първата християнка в Европа. Лидия била продавачка на багрени 

платове и слушала заедно с другите жени какво говори Св.Павел Апостол 
по време на мисията си в нейния град. Тя и цялото и семейство се обърнали 
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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

ПРИТЧА ЗА ЛИСИЦАТА И КОЗЕЛА
В живота срещаме различни хора. Едни са добронамерени към нас, а други ни учат на това 

да бъдем предпазливи и винаги да имаме едно наум. Следващата поучителна история ще ви 
напомни да не се доверявате изцяло, преди да сте помислили и опознали личността.
Една нощ, лисицата се лутала в тъмнината и паднала в един кладенец. Опитала да се измъкне, 

но не могла. Станало � ясно, че трябва да изчака до сутринта. На следващия ден по същия път ми-
нал един козел и надникнал в кладенеца. Видял лисицата и я попитал:

– Какво правиш там? 
– Слязох да пия малко вода. Това е най-добрата вода, която съм 

опитвала. Слез и ти да я опиташ. – казала му хитрата лисица.
Без да се замисли, козелът слязъл в кладенеца, пил вода, но 

после също като лисицата не можал да излезе. Тогава лисицата му 
предложила:

– Имам идея. Изправи се на краката си, аз ще се покатеря на теб и 
ще изляза от кладенеца. След това ще помогна и на теб да излезеш.
Козелът отново подходил наивно и помогнал на лисицата, а тя докато се отдалечавала от 

кладенеца му казала:
– Ако беше достатъчно умен, никога нямаше да слезеш в кладенеца, без да разбереш дали 

можеш да излезеш от него.
Извод: Гледайте преди да скочите и помислете за изхода.



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

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
февруари 2017 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец февруари за доходи от трудови 
правоотношения.  

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, напра-
вени през месец февруари, когато пълният размер на 
начислените от работодателя доходи от трудово пра-
воотношение за този месец не е изплатен до 25 март.
До 31-ви март: 
ЗДДФЛ
1. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 

50 от ЗДДФЛ по електронен път (с ПИК или с елек-
тронен подпис) за доходи, придобити през предход-
ната година от лицата, които имат право и желаят 
да ползват отстъпка от 5 на сто върху дължимия по 
декларацията данък, но не повече от 1000 лв.

2. Търговските банки и клоновете на чуждестран-
ни банки в страната декларират и внасят окончател-
ния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през м. февруари.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ОТ 27 МАРТ ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО МЯРКА Е 
ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА
От 27 март до 7 април 2017 г. Държавен фонд 

„Земеделие“ обявява прием на заявления по мярка 
Е „Сътрудничество със специализирани органи за 
осъществяването на практика на приложните изсле-
дователски програми в областта на пчеларството и 
пчелните продукти“ от Националната програма по 
пчеларство (НПП) 2017-2019 г. Заявленията се подават 
в Централно управление (ЦУ) на фонда, съгласно из-
искванията на Наредба 15 от 31.10.2016 г. за условията 
и реда за прилагане на мерките от Програмата.
По мярка Е се финансират проучвания на универ-

ситети, висши учебни заведения, научни институти 
и научни организации в областта на пчеларството. 
За финансово подпомагане могат да кандидатстват 
проекти, получили положителна оценка на практиче-
ско-приложната част от комисия в Селскостопанска 
академия.
В предсто-

ящия  прием 
може  да  се 
кандидатства 
в две направ-
ления. Първо-
то е свързано 
с проучвания 
на различни-
те  фактори , 
които влияят 
върху размно-
жаването, ге-
нетичните промени и здравния статус на медоносната 
пчела в България, както и причините за синдрома 
на празния кошер. Втората дейност по мярката е за 
проучване спецификата на добива на манов мед в 
иглолистните гори в Родопите.
Определеният бюджет за всяка от двете дейности 

от мярка Е е в размер на 89 785 лева.
Образец на заявлението за подпомагане по мярката 

и всички документи, касаещи приема, са публикувани 
на сайта на ДФ „Земеделие“.

ФЕРМЕРИТЕ ДО ДНИ
МОГАТ ДА ОЧЕРТАВАТ ПЛОЩИТЕ СИ

До дни фермерите ще могат да очертават площите 
си. Това коментира  изпълнителният директор на 
Държавен фонд „Земеделие“ Живко Живков.
Той съобщи, че данните за правните основания за 

ползване на земята от страна на земеделските произ-
водители вече са налице и Кампания 2017 реално е 
започнала.
Според него реалното очертаване на нивите в 

общинските служби по земеделие може да започне  
до края на седмицата, защото има вероятност да се 
наложи някои от данните още ден-два-три да бъдат 
оптимизирани към програмата.

ПРАВНАТА УРЕДБА НА ТРУДОВ ДОГОВОР С 
УСЛОВИЕ ЗА СТАЖУВАНЕ 

Има ли олекотен режим за назначаване на временни 
трудови договори на стажанти по различни програми, 
т.е. за определена работа - обект, в нашата област - 
архитектурно-строителното проектиране?
В гл. XI КТ “Професионална квалификация” са 

уредени различни по правната си природа споразу-
мения. Договорите за придобиване, повишаване на 
професионалната квалификация и преквалификация 
съпътстват трудовия договор между страните или се 
сключват между лица, които се подготвят да встъпят в 
трудово правоотношение. Те не са трудови договори. 
Договорът с условие за обучение по време на работа 
и договорът с условие за стажуване са специфични 
видове трудови договори, при които присъстват и 
допълнителни елементи, целящи придобиването и 
натрупването на професионален опит от работника 
или служителя.
Трудовият договор с условие за стажуване беше 

въведен с промените в Кодекса на труда от 2014 г. Ста-
жуването представлява изпълнение на работа под нас-
тавничеството на работодателя или на определено от 
него лице - наставник, с цел усвояване на практически 
умения по придобита професия или специалност (чл. 
233а, ал. 1 КТ). Работодателят може да сключи трудов 
договор с условие за стажуване с лице на възраст до 
29 години, завършило средно или висше училище и 
без трудов стаж или професионален опит по придо-
битата от него професия или специалност (чл. 233б, 
ал. 1 КТ). Целта на това допълнение в Кодекса на 
труда беше да се преустановят някои злоупотреби 
със стажовете, на които се обръщаше внимание в 
различни доклади и препоръки на институции на ЕС 
(експлоатиране на труда на младите хора, възлагане 
на задачи от технически характер, които нямат нищо 
общо с придобитата от тях специалност, ниско или 
никакво заплащане на стажовете и т.н.).
Времетраенето на този договор не може да бъде 

по-малко от 6 и повече от 12 месеца.
В случая трябва внимателно да се прецени дали са 

изпълнени предпоставките за сключване на трудов 
договор за стажуване по смисъла на Кодекса на труда. 
Ако не са (напр. стажантът не е завършил средно или 
висше училище, вече има професионален стаж по 
придобитата от него специалност или е на възраст над 
29 години), очевидно не са налице предпоставkите за 
сключване на трудов договор с условие за стажуване. 
При това положение страните могат да търся други 
форми за уреждане на отношенията си - напр. срочен 
трудов договор за определен срок, ако работата може 
да се определи като временна, и пр.

ЗАЩО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ
ДОГОВОР Е НАЙ-ВАЖЕН

Какво представлява предварителният договор за 
покупко-продажба? Това най-общо казано е съг-
лашение между продавача и купувача, обясняват 
брокери. Той трябва да съдържа основните елементи 
на окончателния договор: данни за продавача и ку-
пувача, данни за имота, цена, срокове и т.н.
Предварителният договор не прехвърля правото 

на собственост върху имота. С него само се поема 
задължение в бъдеще да бъде сключен окончателен 
договор, с който вече да се прехвърли това право. 
Договорът непременно трябва да е в писмена форма. 
При подписването му купувачът плаща капаро на 
продавача, което обикновено е 10% от стойността 
на имота.
Дава ли нотариалната заверка допълнителна си-

гурност на купувача? Не е задължително предвари-
телния договор да е нотариално заверен, посочват 
адвокати. Със или без заверка, ако продавачът се 
откаже, възможностите са почти равни. Предим-
ството на заверката е, ако се наложи купувачът да 
търси връщане на платеното капаро.
Наемете си специалист с опит, който да изготви 

предварителния договор, съветват брокери. По 
думите му при покупка на имот предварителният 
договор е най-важната част, защото в него страни-
те се договарят за всичко – от цената и начина на 
плащане до влизането във владение.
Предварителният договор не е за подценяване, той 

е необходим, в случай че в деня на нотариалното 
прехвърляне купувачът реши да преведе по-малка 
сума от договорената. Ако страните са се договори-
ли само устно, това е напълно възможен сценарий.
При положение, че купувачът не спази писмените 

договорки, продавачът има право да задържи капа-
рото. С него поне до известна степен ще може да си 
компенсира загубеното време в преговори.

Ако няма нищо „черно на бяло“, продавачът отива 
при нотариус да прехвърли имота си на човек, който 
му е дал само „честната си дума“. Дали обаче ще я 
изпълни, ще се разбере едва след излизането от нота-
риалната кантора. Особено, ако прехвърлянето стане 
по данъчна оценка, а не на реалната продажна цена.
Преди финализиране на сделката, сключването 

на предварителен договор между страните е аб-
солютно задължително. В него се описват всички 
подробности и стъпки по сделката. Най-важната 
част от договора е фиксирането на продажната цена 
и капарото (задатъка), което продавачът трябва да 
получи преди да отиде при нотариус.
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линия на НЗОК на място, където временно пребивава, 
може да направи временен избор на лекар на мястото, 
извън постоянното й местоживеене – за период от 1 до 
5 месеца. Зависи каква е продължителността на престоя 
й. Когато дъщеря Ви се намира извън район,  в  който е 
нейният личният лекар (на територията на друга РЗОК), 
може да посети най-близкия кабинет на общопракти-
куващ лекар, който отчита прегледа като инцидентно 
посещение. Пациентите, възползвали се от инцидентно 
посещение в друг здравен район, представят на лекаря  
здравноосигурителната си книжка. НЗОК заплаща на 
общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана 
медицинска помощ по повод на остро състояние, на 
лица, които не фигурират в пациентските им листи.  
По отношение на въпроса защо е отказана спешна 

помощ на Вашата дъщеря, изрично уточняваме, че  
Министерството на здравеопазването заплаща на ле-
чебните заведения за болнична помощ за оказване на 
спешна медицинска помощ на пациенти със спешни 
състояния, които са преминали през спешните отделе-
ния и не са хоспитализирани в същите лечебни заведе-
ния. Лекарят преценява спешността на състоянието. За 
информация по повод Вашето оплакване, (ако желаете 
да го зададете писмено, по официален път) трябва да 
се обърнете към Министерството на здравеопазването, 
тъй като въпросът с оказването на спешна медицинска 
помощ е извън компетенциите на НЗОК.

Въпрос: Дължа ли „такса“ за издаване на бол-
ничен лист от личен лекар след преглед, на който 
съм платил потребителска такса. При издаване на 
болничен лист освен отново заплащане на потреби-
телска такса ми бяха поискани и 5 лева за болничния 
лист. Законно ли е всичко това или не? 
Отговор: НЗОК заплаща само за дейности и издаване 

и заверяване на документи съгласно Наредба № 2 за 
основния пакет от здравни дейности, гарантиран от 
бюджета на НЗОК. Това са случаите, описани в гл.VIII, 
т. 3 – Дейност по медицинска експертиза. Сред тях са: 
3.1. Издаване на първичен болничен лист; 3.2. Издаване 
на вторичен болничен лист; 3.3. Насочване за медицин-
ска експертиза към Лекарска консултативна комисия 
(ЛКК). 3.4. Подготовка на документи и насочване за 
представяне пред териториална експертна лекарска 
комисия (ТЕЛК).
Следователно за издаване на болничен лист не се 

дължи заплащане, тъй като издаването му е резултат 
от извършен преглед при лекаря и здравноосигурените 
лица (при условие, че не попадат в Списъка на осво-
бодените от потребителска такса лица), дължат само 
законово установената с постановление на Министер-
ския съвет потребителска такса, понастоящем - 2.90 
лв., или 1 лев за лицата, които са упражнили право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 37 
на Закона за здравното осигуряване.

Въпрос: Фирма има двама съдружници - в съот-
ношение на дяловете 95% на 5%. Предстои да раз-
пределят печалба от 44 500,00 лева, или на единия 
съдружник се пада 40 161,25 дивидент след приспа-
дане на 5% данък дивидент, а на другия 2113,75 лева 
(този, който е с 5% дял). Въпросът е съдружникът, 
на който размерът на дивидента е 2113,73 лева, 
може ли да го получи в брой или е задължително 
плащането да бъде по банка? Какви са ограниче-
нията по Закона за плащанията в брой относно 
изплащане на дивиденти?
Отговор: Законът предвижда плащания в брой да 

не се извършват за суми над 10 хил. лв. В този смисъл 
няма ограничения плащането на дивидент в размер на 
2113 лв. да се извърши в брой.

Въпрос: Дъщеря ми е студентка в друг град. 
Не е избирала временен личен лекар, защото 
разстоянието не е голямо до родното ни място. 
Почувствала  се зле и  отишла в „Спешна помощ“ 
със симптоми затруднено дишане, силна отпад-
налост. Отказали са й помощ и са я посъветвали 
да потърси личен лекар. Какви са правата ни на 
здравноосигурени лица, ако не сме по родните 
си места, да получим медицинска помощ при 
необходимост? Това здравеопазване ли е, да си 
стоим до личния лекар и да не можем да отидем 
никъде, само защото може да ни се наложи ме-
дицинска помощ? Предварително Ви благодаря 
и се надявам да получа отговор, за да зная как да 
процедираме, защото никой не знае кога може 
да му се наложи да посети медицинско заведение 
в страната, когато личният му лекар е далеч! 
Отговор: Доколкото разбираме от въпроса, дъще-

ря Ви има избран личен лекар в друг град. Прин-
ципно, за да има право на медицинска помощ по 



КАК ДА НАКАРАТЕ ДЕТЕТО ДА ВИ СЛУША?
Повечето родители се оплакват, че децата им са непо-

слушни и не изпълняват казаното им. Факт е, че децата 
са инати, но винаги има начин да ги накарате да ви чуят, 
разберат и да направят това, за което ги уговаряте.
Навярно преди да сте били родители никога не сте си 

представяли, че ходенето до магазина с дете ще ви отне-
ма не 10 мин, а час, че обличането на едно бягащо дете 
гори повече калории отколкото един час във фитнеса или 
пък че тръгването от детската площадка изисква дипло-
мация и солидно количество търпение. Или иначе казано 
родителството е висша форма на политика и търговия. 
Стига да използвате правилните реплики вече няма да 
сте враг за детето, а негов приятел. Което пък означава, 
че шансът да ви чуе и изпълни, каквото сте му казали, е 
много по-голям, без излишни нерви и твърде много из-
губено време.
Ето гъде бъркат родителите и какви са грешните ре-

плики, които фрустрират детето:
“Не пипай това!”
Въобще всяка една команда, която започва с “Не” кара 

детето да направи точно това, което родителят не иска. 
Няма как никога да не казвате “Не”, но когато е възмож-
но го избягвайте. Когато детето чуе “Не пипай това!”, то 
не разбира защо. По-добре използвайте друга фраза, на-
пример “Ау, че е мръсно!” или “Боцка, внимавай!” Така 
детето не получава забрана, а предупреждение и шансът 
да ви чуе и наистина да “не пипа това” е много по-голям.

“Тръгвай, веднага!”
Независимо дали ис-

кате да си тръгнете от 
парка, от детската пло-
щадка и прочие и да 
накарате детето да вър-
ви във вашата посока, 
подобна команда често 
среща ответния удар на 
инатото дете. По-добре 
използвайте фразата “Аз отивам да си играя с играчки-
те ти вкъщи, ти идваш ли?” или “Мисля да мина през 
магазина, ще ми помогнеш ли да платя на лелята на 
касата?” Предлагането на по-интересна алтернатива 
обикновено върши чудеса.

 “Измий си зъбите!”
Миенетео на зъбите, ръцете, обличането, обуването са 

все неща, които изискват понякога твърде много уговор-
ки и изразходват твърде много от енергията и търпение-
то ви. Така че и тук трябва да проявите хитрост. Вместо 
да използвате фразата “Измий си зъбите!”, попитайте 
детето “Искаш ли първо да измием зъбите на куклата ти 
и после твоите?” Що се отнася до обличането,накарайте 
детето само да си избере тоалет за деня. Така то се чув-
ства важно и с ентусиазмът да се облече е по-голям. Об-
личането на пижамата пък може да бъде една идея по-
лесно, ако първо облечете куклите и играчките с пижами 
и ги сложите да спят.

“Събери си играчките!”
Повечето деца отказват, а на много родители не им 

се занимава да увещават децата си да бъдат подредени 
и сами съборат всичко разпиляно. Това обаче разглезва 
децата и съответно не правите услуга нито на себе си, 
нито на детето си. Ако детето не иска да си събира иг-
рачките, му кажете с равен тон: “О, щом така хвърляш, 
настъпваш и не искаш да си събираш играчките, явно не 
ти харесват. Мисля да ги събера в един кашон и да ги ос-
тавя до боклука, може някое детенце да си ги хареса и да 
си играе с тях. Или може да го подарим в градината да си 
играят всички деца от групата ти с тях!” Това обикнове-
но провокира типичния за ранна детска възраст егоизъм 
и детето е по-склонно да събере играчките си, отколкото 
да ги сподели с други деца.

“Изяж си вечерята!”
Храненето е тормоз за много родители и деца. Поня-

кога е истинско изпитание да провокирате апетита им, 
но не е невъзможно. Например, предложете на детето да 
участва в готвенето на храната. Също го попитайте какво 
да добавите, за да стане вечерята по-вкусна. Дайте му 
само да си сипе храна в чинията. Предложете му да спо-
дели вечерята си с играчките, като редува една лъжица за 
тях и една за себе си. Ако пък отказът на детето да вечеря 
е категоричен, а сте сигурни, че храната е по вкуса му, 
не настоявайте. Кажете, че щом не я иска, вие, баща му 
или играчките си ще изядат порцията му. Не винаги тази 
тактика работи, но понякога е много ползотворна.

ДОКОГА ТРЯБВА ДА РЕЖЕМ ЛОЗЯТА
Март месец е много важен за лозарите, по-точно за 

техния календар. Какво не бива да пропускат.
Ако през топлите дни на февруари не са извършили 

изцяло резитбата при отделните сортове лози, до края 
на март трябва да я приключат.
Към края на месеца и началото на април трябва де се 

извърши и резитба на асмовидно отглежданите сортове.
След приключване на работата лозовите пръчки ви-

наги да се изнасят и изгарят, както и частите от старата 
изсъхнала дървесина.
Отстранете всички 

счупени рамена и зало-
жете нови.
Заложените плодни 

звена да се привържат 
към носещите телове.
Лозето като цяло 

трябва да се подготви 
за обработките в меж-
дуредието и реда, а ос-
таналите празни места да се попълнят с млади лозич-
ки или с подземни отводи от съседните лози.
Внимание!
Преди развитие на пъпките да се прави пролетната 

обработка - на дълбочина около 15 см.
Пролетното подхранване пък да бъде с фосфорни и 

калиеви торове, ако това не е направено през есента.
През втората половина на март обикновено започват 

обработките на междуредовите и вътрередовите ивици.
След това се внасят почвени хербициди, за този, 

който използва такива препарати.
За производството на собствен облагороден посадъ-

чен материал - през март може да започне облагородя-
ването на маса с предварително подготвени резници и 
съхранени калеми. 

КАК СЕ ОБЛАГОРОДЯВА ОРЕХ 
За да облагородите орехово дръвче с успех, имате 

нужда от две неща - добре развито семеначе и калеми 
или пъпки от подходящ сорт, който притежава качест-
вата, към които се стремите.
За подложка се използва обикновен орех, който се 

среща навсякъде у нас и се отличава със силен растеж 
и голяма продължителност на живот.
Препоръчително е калемите да се събират от маточ-

ни дървета на ценни орехови сортове. Те трябва да се 
вземат само от напълно узрели ле-
торасли, които са видимо здрави.
Присаждането на орех може да 

се направи или рано напролет чрез 
калеми, или през юли-август чрез 
окулиране.
Присаждане на будна пъпка
Облагородяването може да се на-

прави по всички познати методи на 
присаждане, като на останалите овощни видове - на 
калем, на седло, на разцеп, на кози крак, на копулация 
- обикновена и подобрена и др.
В зависимост от срока на извършване, присажда-

ненто бива на будна или на спяща пъпка.
На будна пъпка се прави през про-

летта по време на цъфтежа. Използ-
ват се калеми, събрани през зимните 
месеци и съхранявани на хладно мяс-
то. Може да се направи и по-късно в 
края на май и началото на юни, но се 
използват калеми от едногодишни ле-
торасли. Прихванатите пъпки покар-
ват през същия вегетационен период, 
затова и начинът се нарича присажда-
не на будна пъпка.

На кората на подложката на мястото на присаждане 
се пранви Т-образен разрез до дървесината, дълъг 2-3 
см. След това с езичето на овощарско ножче, той се 
отваря леко само в горната му част. Пъпката, която ще 
се присажда, се изрязва с щитче. За целта резникът се 
зарязва на 1.5-2 см под пъпката и на 0.5-1 см над нея. 
Щитчетата се изрязват с тънка част от дървесината.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Мащерката
тракийското биле

Наричат  я 
още  бабина 
душица ,  во-
летина, дива 
мерудия, дива 
чубрица, Ма-
рина душица, 
чубрика, биря 
мерудия  и др.
Билкат а  е 

била позната 
още на древ-
ните траки. В Древна Гърция Диоскорид е предпис-
вал билето при ухапвания от змия, като отводняващо 
средство и др.
Дрогата се употребява при грип, кашлица, кок-

люш, бронхит, бронхиална астма,бронхопневмония, 
стомашни и коремни болки, колит, воднянка, пода-
гра, хемороиди, газове в червата.
А също и при възпаления на средното ухо, главо-

болие, безсъние, неврастения, безапетитие. Ползва 
се още при ударено,  навехнато, екземи  и др.
Мащерката действа отхрачващо, нервноуспокои-

телно и антибактериално.
Може да се употребява вътрешно: 100 гр. ситно 

нарязана билка се залива с 2 л. вряща вода, оставя 
се да кисне, докато изстине, след което се прецежда 
и се пие топла по 1 суп.л. през 2 часа.
Може да  се направи и тинктура: 70 – градусов 

спирт и мащерка в съотношение 10:2 като се приемат 
по 20 капки в 50 мл. вода, 3 пъти дневно.
С билката се правят и лапи за налагане при ударе-

но, навехнато, рани, екземи,  възпаления на лицевия 
нерв.  При болки в очите се прави парна баня от 
равни количества мащерка и равнец.
При зъбобол: жабурене с отвара от 8-10 стръка 

мащерка и корени от черен оман. Освен това пре-
махва лошия дъх в устата.
Отвара от мащерка и чубрица се пие вместо вода 

при туберкулоза.
Билката е особен полезна при нервни болести, 

безсъние, страхове и уплаха. 
.

 „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                                                                                                              

Новобранец - парашутист на инструктаж:
- Дърпаш въженцето, за да се отвори парашута, скачаш 

в джипката, която те чака долу и продължаваш мисията…
- А ако не се отвори парашута?
- Дърпаш другото въженце, отваря се резервният пара-

шут, скачаш в джипката, която те чака долу и продължаваш 
мисията…
Скача новобранецът, не се отваря основният парашут, 

не се отваря и резервният.
Летейки надолу, той си мисли:
- Е сега и джипката ако я няма, егати организацията!

Една костенурка се катери по дърво. Стига до върха. 
Скача, помахва с крака и пада…Така няколко пъти. На 
съседното дърво две птички си говорят:

– Хайде, вече да й кажем, че е осиновена!

овобранец - парашутист на инструктаж:

КРЕМА СИРЕНЕ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ
Необходими продукти за 10 порции:
- 500 гр. сирене Крема
- 800 гр. пиперки
- 200 гр. краставици
- 400 гр. домати
- 500 гр. зелена салата
- 50 гр. люти чушки
- 100 гр. лук
- 40 гр. магданоз
- 100 мл. зехтин
- 10 гр. сол
.Начин на приготвяне: 
Начин на приготвяне:
 1. Зеленчуците се изчистват и се измиват.
2. Нарязват се на малки кубчета.
3. Сиренето се разбива с олиото, след което се прибавят 
нарязаните зеленчуци.
4 .Получената смес се посолява, разбърква се добре и 
се подрежда върху листа от зелената салата.


