
На провелото се Областно първенство по волейбол за юноши, възпитаниците на учителят 
по физическо възпитание и спорт Динко Кумбаров, заеха второ място в област Благоевград.  
Арена на волейболното състезание беше залата на Спортния интернат в Благоевград.  Ко-

чанските волейболисти 
достигнаха до финалния 
мач, който загубиха дра-
матично с 2:1 гейма от 
домакините от Езикова 
гимназия ,,Академик Лю-
дмил Стоянов“ Благоев-
град. Въпреки загубата, 
второто място е най-до-
брото класиране засега 
във волейбола за учили-
щето в Кочан на областно 
ниво. Средствата за учас-
тие на отбора в Област-
ния етап от ученическите 
игри, бяха осигурени от 
кмета на община Сатовча 
д-р Арбен Мименов.

27 март - 2 април 2017г., година (XIII), 13 /596

0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

На  17 март клуб „Химията в нашия бит“ в СУ  “Св.Св.Кирил и Методий“ село Сатовча  към 
проекта „Твоят час“  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
2014-2020 г.  проведе състезание на тема „Бъдеще без боклук“. Участниците в клуба - уче-
ниците от 9-ти и 8-ми клас бяха разделени в три отбора - отбор “Стъкло“, отбор „Хартия“ и 
отбор „Пластмаса“, съответстващи на най-често изхвърляните отпадъци.
Всеки отбор представи 

предварително проучена ин-
формация за начина на про-
изводство на съответните из-
делия, за рециклирането им, 
както и вредата от тях при 
изхвърлянето им в околната 
среда. След което учениците 
показаха на публиката изра-
ботените от тях красиви су-
венири и облекла от хартия, 
пластмаса и стъкло. 
Специални гости на меро-

приятието  бяха родители на 
учениците, както и г-жа Ин-
цафка Укова еколог в Общин-
ската администрация,  г-жа 
Цветанка Янева - замест-
ник-директор на училището, 
учениците от клуб „Зелени 
патрули“ с ръководител г-жа 
Катя Камбова и учители  от 
СУ - Сатовча.
Участниците убедиха пуб-

ликата, че нашата планета Земя, не ни е подарена, за да я унищожим и ако ние се отнасяме с 
обич към нея и тя ще ни се отблагодари.

 Благодаря на всички родители и колеги, които уважиха мероприятието ни. 
              Ръководител на клуб “Химията в нашия бит“ г-жа Нели Бурова.

бб Х бб “ СУ “С СС КК М й“й“
ПРОЛЕНИ ЕМОЦИИ

По случай настъпването на пролетта, в детските градини и ясли в 
община Сатовча бяха организирани празнични тържества. Под ръко-
водството на своите учителки, децата омагьосаха близките си и гости-
те със стихове, песни и танци.
Атмосферата в учебно-възпитателните заведения беше изпълнена с 

ентусиазъм: от тържествения интериор до програмата. Настроението 
на гостите беше приповдигнато и от уменията на малчуганите. Праз-
нично облечени и въодушевени, малчуганите успяха да внесат пролет 
в ежедневието ни, много пъстрота, детски смях и слънчеви усмивки.

Учениците от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ село 
Плетена извоюваха трето място на Регионалния 
футболен турнир „Купата на Кока кола“, проведен 
на  18.03.2017 г. в град Благоевград.
Отборът, воден от ръководителят им Валентин 

Доленски, започна участието си на турнира с кла-
сическа победа от 3:0 над отбора на ПМГ град Гоце 
Делчев. На фаза четвъртфинали с 2:0 бе победен и 
отборът на 1-во ОУ град Гоце Делчев. 
В полуфиналната среща игрово и тактически бе надигран и оборът 

на град Кресна. Малшансът и три уцелени греди лишиха децата от 
успех в редовното време. След загубата при рулетката на дузпите, 
отборът на село Плетена остана на престижното трето място, без до-
пуснат гол в редовното време на срещите и с красива купа във витри-
ната на училището.

УУ ООУУ СС КК ММ й“й“

НОВ СПОРТЕН УСПЕХ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ СЕЛО КОЧАН

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

Състав на отбора: Стилян Парушев, Исмет Караосманов, Неджими Юзекчиев, 
Денис Камберов, Джават Паруш, Севгин Камбуров, Красимир Бошнаков, Мартин Кесимов, 
Халид Абдурахманов, Фаик Юзекчиев, Фаик Парушев

 Голмайстори: Денис Камберов -2 гола, Джават Паруш-2 гола, Мартин Кесимов-1 гол



ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

Национален конкурс за детска рисунка в рамките на ежегодната Национална награда 
за изобразително изкуство „Захарий Зограф”, връчвана от Община Самоков.
Община Самоков връчва една от най-престижните награди за живопис, носеща името 

на големия български възрожденец Захарий Зограф.
За българския художник Наградата „Захарий Зограф” е мярка не само за най-високи 

творчески постижения, но преди всичко възможност за съизмеримост  с трайните и не-
преходни духовни истини. Националната награда е определена през 1972 г., като първият 
й носител е академик Светлин Русев.
Към Националната награда е организиран и  Национален конкурс за детска рисунка
Конкурсът има за цел да даде шанс за изява на деца и ученици и да допринесе за моти-

вацията им да се занимават с изобразително изкуство и  научат повече за самоковските 
зографи.
РЕГЛАМЕНТ
1. Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват деца и ученици от 4
години до 15 години, разделени в три групи:
> Първа група – от 4 години до 6 години;
> Втора група – от 7 до 10 години;
> Трета група – от 11 години до 15 години.
2. Всеки участник може да участва с две творби.
3. Тема – свободна.
4. Разрешава се ползването на всяка техника и материали по избор.
5. Творбите трябва да бъдат с размер 35 см/50 см
6. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде отбелязана следната информация:
> трите имена на автора;
> възраст;
> училище, школа, учител;
> адрес на автора;
> телефон за връзка.
7. Творбите трябва да бъдат изпратени на адрес:
Гр. Самоков – 2000
Община Самоков
Обл. Софийска
За конкурса за детска рисунка към Национална награда 

„Захарий Зограф”
8. Краен срок за изпращане на рисунките: 28 април 2017 г.
НАГРАДИ
1. Рисунките ще бъдат оценявани от журито, което опре-

деля носителя на Националната награда „Захарий Зограф”.
2. Определя се една специална награда и награди за първо, второ и трето място във 

всяка възрастова група.
3. Участникът, отличен със специалната награда получава 150 лв.
4. Отличените участници, заемащи първо, второ и трето място в отделните възрастови 

групи получават съответно 70 лв., 50 лв. и 30 лв.
5. Наградите на малките художници се връчват по време на тържествената церемония 

по връчване на Наградата „Захарий Зограф”, която ще се проведе на 19 май 2017 г.
6. Наградените творби ще бъдат публикувани в официалния сайт на община Самоков .
ЖУРИ:
Председател: академик Светлин Русев
Членове: 
Любен Генов, Председател на СБХ;
Проф. Станислав Памукчиев, носител на Наградата „Захарий Зограф”;
Проф. Ивайло Мирчев, преподавател в Националната художествена академия;
Милко Божков, носител на Наградата „Захарий Зограф”;
Силвия Стойчева, Председател на Общински съвет-Самоков
Владимир Георгиев, Кмет на община Самоков;
Васил Сайменов, Зам.-кмет на община Самоков;
Иван Масларски, галерист.

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

31 Март 2017, Петък
Национален празник на Малта
Националният празник - Ден на свободата /1979/. През 1979 от Малта се 

изтеглят последните британски войски. От 1800 г. Малта е колония на Вели-
кобритания, която през 1947 г. връща правото й на вътрешно самоуправление.

1 Април 2017г., Събота,
• Ден на хумора и шегата
Първи април е денят на хумора, сатирата, 

забавата, шегата и лъжата!
Това е единствения ден в годината, когато 

можете да се пошегувате с приятелите си, да 
ги излъжете и изиграете съвсем безнаказано! 
Дори е задължително да погодите номер няко-
му. Навсякъде по света празнуват първи април. 
Денят на смеха в различните страни носи свой 
национален колорит и специфичен хумор, присъщ за всяка страна. Празникът 
е международен, а в България е свързан с различни суеверия, като например 
това, че за да имате късмет през цялата година, трябва да излъжете поне 
веднъж и вас да ви излъже някой до обед на самия ден. Има и различни 
версии за произхода на този празник.

• Международен ден на птиците
Денят на птиците се празнува в международен план от 1906 г. Тогава е 

била подписана международната конвенция за защита на птиците. И преди 
това, и сега, човекът винаги е завиждал на птиците, за техния волен полет и 
достойнство! Днес, човекът лети по-високо, по-далече и по-бързо от птици-
те – лети в космоса! Но красотата на волната летяща птица, грациозността 
и величието, с които лети, си остават за 
завиждане!

2 Април 2017г., Неделя,
• Международен ден на детската книга
Отбелязва се в цял свят и има над 50-го-

дишна история. Датата съвсем не е избрана 
случайно, защото на 2 април преди 206 
години в Одензе се ражда датският писател 
Ханс Кристиан Андерсен. Сигурни сме, 
че няма възрастен, който да не е израснал 
с приказките му: „Новите дрехи на царя“, 
„Оловният войник“, „Малката русалка“, 
„Малката кибритопродавачка“, “Принцесата и граховото зърно“… През 1967 
г. по решение на Международния съвет за детската книга (с официален статут 
на член на УНИЦЕФ и ЮНЕСКО), 2 април е обявен за Международен ден 
на детската книга. Определянето на специален празник на книгата за деца 
има за цел да вдъхне любов към четенето у децата и да обърне вниманието 
на обществото върху детската книга и литературата за деца като цяло. По 
традиция от 1967 г. насам всяка година различна страна е домакин на отбе-
лязването на този празник. Страната домакин обикновено предлага темата на 
отбелязването и кани известен писател да напише обръщение към децата от 
целия свят, а известен детски илюстратор да направи плаката на честванията.

• Световен ден на осведомеността за Аутизъм
От 2008-ма година насам 2-ри април е обявен за Световен ден за инфор-

мираност за аутизмаи се отбелязва с информационни концерти, форуми за 
проблемите на аутизма, благотворителни изложби. Някои от центровете за 
работа с хора с аутизъм отварят вратите си за външни посетители. Това се 
налага поради растящия брой на засегнатите от аутизъм, които външно не се 
различават по нищо от останалите хора и ще се прави докато признаците на 
аутизма станат разпознаваеми от всички и обществото започне да приема и 
подкрепя хората с аутизъм въпреки различието им, и не само на думи. Ау-
тизъм е обединяващ термин за нарушенията от аутистичния спектър. Те се 
характеризират с различно проявление и различна тежест, а хората с аутизъм 
са от ниско до високофункциониращи - при някои интелектът е засегнат, 
при други е свръхразвит, но всички те страдат от качествено нарушение на 
комуникацията и социалното общуване.

 СТИПЕНДИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО   
Краен срок: 8 май 2017 г. 
 Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ обяви 

конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите 
на гражданското общество.
Програмата е предназначена за ръководители и представители на българ-

ски неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско 
общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръж-
ка, пътуване до САЩ и здравни застраховки.От кандидатите се изисква да 
представят официална покана от американска неправителствена организация 
или университет.

Н О В И Н И
27 март - 2 април 2017г., брой 13

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 ЗА ТРИТЕ СИТА
ЗА ИСТИНАТА, ДОБРОТАТА И ПОЛЕЗНОСТТА

Колко често ви се е случвало да чуете нещо лошо за някого или за вас самите и това да повлияе 
на отношението ви към човека или на самооценката ви? Вероятно неведнъж. Днешната поучителна 
история от рубриката ни „Притчи и мъдрости“ ще ви даде някои ценни уроци, в които се говори за 
истина, доброта и полезност.
Притча за трите сита
Един ученик отишъл при учителя си и му казал:
– Учителю, един твой приятел ми каза нещо за теб, което ме смущава и дойдох да ти го кажа.
– Почакай! – отговорил учителят. Преди това, пресей онова, което искаш да ми кажеш през трите 

сита.
– Трите сита? – попитал учуден ученикът.
– Преди да се каже нещо, то трябва да бъде пресято три пъти, а първото сито е това на истината. 

Сигурен ли си, че това, което ще ми кажеш е истина? – попитал учителят.
– Не, аз просто го чух. – отговорил ученикът.
– В такъв случай ти не знаеш дали това е истина или не. Тогава нека го пресеем през второто 

сито – ситото на добротата. Искаш ли да кажеш нещо добро за приятеля ми? – попитал мъдрецът.
– Не, напротив! – отговорил ученикът.
– Значи ти искаш да ми кажеш нещо лошо, в което не си убеден, че е истина. Нека го пресеем 

през третото сито, което е на ползата. Необходимо ли ми е да чуя това, което ти искаш да ми 
кажеш? – попитал учителят.

– Не, не ти е необходимо. – отговорил ученикът.
– Така, след като в това, което искаш да ми кажеш няма нито истина, нито доброта и нито полза, 

тогава защо говорим? – отговорил учителят.

.



До 31-ви март: 
ЗДДФЛ
1. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 

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

2. Търговските банки и клоновете на чуждестранни 
банки в страната декларират и внасят окончателния да-
нък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по 
банкови сметки на местни физически лица, придобити 
през м. февруари.

 ЗКПО
1. Подаване на годишна данъчна декларация и внася-

не на дължимия годишен корпоративен данък за пре-
дходната година. 

2. Подаване на годишната данъчна декларация и вна-
сяне на дължимия данък за предходната година от бю-
джетните предприятия. 

3. Подаване на годишната данъчна декларация и вна-
сяне на дължимия данък за предходната година от ли-
цата, извършващи морско търговско корабоплаване, 
които за дейността си от опериране на кораби вместо с 
корпоративен данък се облагат с данък върху дейност-
та от опериране на кораби.

4. Подаване на годишната данъчна декларация и вна-
сяне на дължимия данък върху помощните и спома-
гателните дейности по смисъла на Закона за хазарта 
за предходната година от организаторите на хазартни 
игри.

5. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за пре-
дходната година

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
27 март - 2 април 2017г., брой 13 

ЗАПОЧНА ИЗПЛАЩАНЕТО НА СУБСИДИИ ЗА 
ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ

ДФ „Земеделие“ започна поетапното изплащане на 
субсидии за реализиране на доброволно поети анга-
жименти за хуманно отношение към птиците. Първото 
плащане, в размер на 8 003 876 лв., е по 115 договора.

  Държавната помощ за хуманно отношение покрива 
направени разходи или пропуснати доходи, свързани 
с ангажиментите за 
хуманно отношение 
към птиците, поети 
за най-малко 5 годи-
ни. За тази година е 
предвидено плащане 
за кокошки-носачки, 
родители, бройле-
ри, гъски, пуйки и 
патици, като макси-
малният интензитет на помощта е на годишна база. 
Новосъздадено предприятие може да се финансира 
от датата на първото зареждане на птици.

  Финансовото подпомагане се предоставя на зе-
меделски стопани - птицевъди, които доброволно 
поемат прилагането на ангажиментите за хуманно 
отношение към птиците. Мерките изискват контрол 
върху фуражите, оптимално хранене на птиците чрез 
заместване на животински протеини от бозайници и 
рибно брашно с растителни протеинови заместители 
и незаменими аминокиселини, използването на вода 
с качествата на питейната.

  През тази година птицевъдите подадоха 361 заяв-
ления за подпомагане, като до момента са сключени 
115 договора.

КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ПОДАВАТ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА БОРБА С ПОЧВЕНИТЕ

НЕПРИЯТЕЛИ ДО 12 МАЙ
От 20 март, произво-

дителите на картофи 
могат да кандидатстват 
за подпомагане по Схе-
мата за държавна помощ 
за компенсиране на раз-
ходите на земеделски 
стопани за закупуване 
на средства за растител-
на защита за контрол на 
почвени неприятели по 
картофите. Дейностите са в изпълнение на Национал-
ната програма от мерки за контрол на почвени непри-
ятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae). 
Помощта се предоставя под формата на компенсиране 
на част от разходите на земеделските стопани за заку-
пуване на продукти за растителна защита за контрол 
на почвения вредител. ДФ „Земеделие“ финансира 
използването на препарати, които задължително са 
включени в разрешителния регистър на Българската 
агенция за безопасност на храните (БАБХ).
Заявления по схемата ще се приемат в областните 

дирекции на ДФ „Земеделие“ до 12 май 2017 г. В срок 
до 30 май земеделските стопани трябва да предста-
вят във Фонда отчетни документи за извършените 
дейности по третиране на картофените насаждения. 
Срокът за сключване на договори и изплащане на 
помощта е до 20 юни.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР 
ПОРАДИ НЕИЗПЛАТЕНА ЗАПЛАТА 

Служител, назначен на срочен трудов договор в 
администрация, подава тримесечно предизвестие за 
прекратяване на трудовия договор по чл. 326 от КТ. 
Още за следващия месец работодателят забавя над 
15 дни изплащането на дължимата заплата. Има ли 
служителят право да прекрати трудовия договор без 
предизвестие на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ?
Срокът на предизвестие за 

прекратяване на срочен тру-
дов договор по чл. 326 от КТ 
е три месеца, но не по-малко 
от остатъка на срока по са-
мия договор. През срока на 
предизвестието трудовото 
правоотношение продължа-
ва да съществува в същия 
вид и страните по трудовия 
договор имат същите пра-
ва и задължения. Поради 
това, ако работодателят (органът по назначаването) 
забави изплащането на трудовото възнаграждение 
по смисъла на чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ, работникът 
или служителят има пълното право да прекрати без 
предизвестие трудовия договор на същото основание.
Важно е да се уточни какво има предвид законо-

дателят при тълкуване на забавянето за изплащане 
на трудовото възнаграждение. В разпоредбата на чл. 
245, ал. 1 и 2 от КТ е посочено, че при добросъвестно 
изпълнение на трудовите задължения на работника 
или служителя се гарантира изплащането на трудово 
възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му тру-
дово възнаграждение, но не по-малко от минималната 
работна заплата за страната. Разликата до пълния раз-
мер на трудовото възнаграждение остава изискуема 
и се изплаща допълнително заедно с лихва, равна на 
основния лихвен процент за съответния период. За да 
може работникът или служителят да прекрати трудо-
вото си правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, 
т. 2 от КТ, работодателят трябва да е забавил изпла-
щането на цялото трудово възнаграждение, а не само 

на част от него. В случай че работодателят изплаща 
ежемесечно трудово възнаграждение в размер на 60 
на сто от брутното трудово възнаграждение, но не по-
малко от минималната работна заплата за страната, а 
забавя плащането само на разликата до пълния размер 
на заплатата, няма основание трудовият договор да 
бъде прекратен по чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ.
При прекратяване на трудов договор на това ос-

нование работодателят дължи на работника или 
служителя обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ. При 
прекратяване на срочен трудов договор обезщетение-
то е в размер на действителните вреди, тоест в размер 
на брутното трудово възнаграждение за времето, 
през което работникът или служителят е останал 
без работа, но за не повече от остатъка от срока на 
прекратеното трудово правоотношение.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2017г.

продължителност на работното време, с изключение на 
работниците и служителите, които извършват работи 
в среда на йонизиращи лъчения. Размерът на допъл-
нителния платен годишен отпуск не може да бъде 
по-малко от 5 работни дни, при условие че работникът 
или служителят е работил при тези условия в рамките 
на една календарна година. Когато работникът или 
служителят работи по-малко от този срок размерът на 
допълнителния платен годишен отпуск се определя 
пропорционално на отработеното време.
Право на допълнителен платен годишен отпуск имат и 

работници и служители с пълна загуба на зрение или с 
пълна загуба на слух независимо от вида работа (чл. 3).
Работниците и служителите, които имат право на 

допълнителния платен годишен отпуск по наредбата, 
се определят с писмена заповед на работодателя след 
предварителни консултации с представителите на 
синдикалните организации и с представителите на ра-
ботниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на 
труда, със службата по трудова медицина и с комитета/
групата по условия на труд и в съответствие с оценката 
на риска (чл. 4, ал. 4). Наредбата предвижда възможност 
в колективен трудов договор, както и между страните 
по трудовото правоотношение да бъдат договаряни 
по-големи размери на допълнителния платен годишен 
отпуск (чл. 4, ал. 5)

Въпрос: Синът  ми е с атипичен аутизъм и му изда-
доха телково решение 50% от датата му на раждане 
22.08.2013г. Полага ли ни се някакво парично обезще-
тение и в какъв размер е и дали ще бъде изплатено 
със задна дата.Сега детето е на 3год.и половина.
Отговор: На основание чл. 8д, ал. 1 от Закона за 

семейни помощи за деца (ЗСПД), в сила от 01.01.2017 
г., месечни помощи за отглеждане на дете с трайно 
увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на 
средното образование, но не по-късно от 20-годишна 
възраст, се предоставят на родители (осиновители), 
когато отглеждат деца с трайни увреждания, неза-
висимо от доходите на семейството, при условие че 
детето живее постоянно в страната и не е настанено 
за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от 
Закона за закрила на детето. По смисъла на този закон 
„дете с трайно увреждане“ е дете/лице до 20-годишна 
възраст с определени 50 и над 50 на сто вид и степен 
на увреждане или степен на трайно намалена работос-
пособност (§ 1, т. 6 от Допълнителни разпоредби на 
ЗСПД). Съгласно чл. 8д, ал. 7 и ал. 8 от ЗСПД месечните 
помощи по ал. 1 и 2 се отпускат от началото на месеца, 
през който е подадено заявлението-декларация, до из-
тичането на срока, определен в експертното решение на 
ТЕЛК/НЕЛК. Месечната помощ по ал. 1 се отпуска от 
1-во число на месеца, през който е определена датата 
на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/
НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от 
месеца на подаване на заявлението-декларация, ако то 
е подадено в тримесечен срок от датата на решението, 
като размерът на помощта за периода преди подаването 
на заявлението-декларация е 50 на сто от размера на 
помощта, определен по реда на ал. 3 за съответната 
година. Размерът на помощта е диференциран в зави-
симост от степента на увреждането или степента на на-
малената работоспособност и в съответствие с нейното 
предназначение. Размерите на тази помощ, както и на 
останалите семейни помощи за деца, се определят със 
Закона за държавния бюджет на Република България за 
съответната година. Предвидените със ЗДБРБ за 2017 
г. размери на месечните помощи за отглеждане на дете 
с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД са както 
следва: за дете с 90 и над 90 на сто определена степен 
на увреждане – 930 лв.; за дете от 70 до 90 на сто оп-
ределена степен на увреждане – 450 лв.; за дете от 50 
до 70 на сто определена степен на увреждане – 350 лв. 

Въпрос: Кои работници и служители имат 
право на намалено работно време?
Отговор: Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от Кодекса 

на труда (КТ) за работници и служители, които 
извършват работа при специфични условия и рис-
ковете за живота и здравето им не могат да бъдат 
отстранени или намалени, независимо от предприе-
тите мерки, но намаляването на продължителността 
на работното време води до ограничаване на рис-
ковете за тяхното здраве, се установява намалено 
работно време. Право на намалено работно време 
имат работниците и служителите, които работят в 
съответните условия не по-малко от половината 
от законоустановеното работно време (чл. 137, ал. 
3 от КТ). При намаляване на работното време не 
се намаляват трудовото възнаграждение и другите 
права на работника или служителя по трудовото 
правоотношение (чл. 137, ал. 4 от КТ). Видовете 
работи, за които се установява намалено работно 
време, се определят с наредба на Министерския 
съвет, приета на основание чл. 137, ал. 2 от КТ.
Съгласно чл. 2 от Наредбата за определяне на 

видовете работи, за които се установява намалено 
работно време (ДВ, бр. 103 от 2005 г.), право на 
6-часов работен ден имат работниците и служите-
лите, които извършват работи във:

1. звената по анатомия, патологоанатомия и съ-
дебна медицина, секционни зали и морги - само за 
пряко заетите;

2. лабораториите по хистология, хистохимия 
и цитохимия, когато работят с човешки трупен 
материал.
В чл. 3 от наредбата т. 1- 27 са определени изчер-

пателно видовете работи, при които работниците 
и служителите имат право на 7-часов работен ден
Работниците и служителите, които имат право на 

намалено работно време по наредбата (6- или 7-ча-
сов работен ден), се определят с писмена заповед 
на работодателя след предварителни консултации с 
представителите на работниците и служителите, със 
службата по трудова медицина и с комитета/група-
та по условия на труд и в съответствие с оценката 
на риска (чл. 5 от наредбата). При въвеждане на 
намалено работно време се запазва определеното 
месечно трудово възнаграждение на работниците и 
служителите и другите им права по трудовото и оси-
гурителното законодателство (чл. 7 от наредбата).

Въпрос: Кои работници и служители имат 
право на допълнителен платен годишен отпуск?
Отговор: Съгласно чл. 156 от Кодекса на труда  

работникът или служителят има право на допълни-
телен платен годишен отпуск:

1. за работа при специфични условия и рискове 
за живота и здравето, които не могат да бъдат от-
странени, ограничени или намалени, независимо от 
предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни;

2. за работа при ненормиран работен ден - не по-
малко от 5 работни дни.
Видовете работи, за които се установява допълни-

телен платен годишен отпуск, се определят с наред-
ба на Министерския съвет (ал. 2 на чл. 156 от КТ).
На основание чл. 156, ал. 2 от КТ е издадена На-

редбата за определяне на видовете работи, за които 
се установява допълнителен платен годишен отпуск 
(ДВ, бр. 103 от 2005 г.). С наредбата се определят 
видовете работи, извършвани при специфични 
условия и рискове за живота и здравето, които не 
могат да бъдат отстранени, ограничени или нама-
лени, независимо от предприетите мерки, за които 
се установява допълнителен платен годишен отпуск 
като допълнителна мярка за превенция на здравните 
рискове за работниците и служителите.
В чл. 2 от наредбата, т. 1-41 в изчерпателен списък 

са определени видовете работи, при които може да 
се ползва това право. Съгласно чл. 4 от наредбата 
право на допълнителен платен годишен отпуск 
имат работници и служители, които извършват 
определените в чл. 2 работи не по-малко от поло-
вината от установената с Кодекса на труданормална 



ЗАКАЛЯВАНЕТО НА ДЕТЕТО, ИЛИ ЗАЩО Е 
ВАЖНО ДА ОБЛИВАМЕ КРАКАТА?

Закаляването трябва да започне отрано, но никога не 
е късно, важното е да се започне и прави правилно, като 
неразделна част от обикновените хигиенни грижи.
Един от начините е обтриването, което може да се пра-

ви на деца от 6-месечна възраст нагоре.То  обикновено 
се комбинира с въздушните бани, и  бива сухо и влажно. 
Започва се обикновено сухо обтриване в продължение на 
десетина дни, след което се преминава към влажни про-
цедури.
Техниката на сухо-

то обтриване се със-
тои в следното:със 
суха индивидуална 
кесийка се разтрива 
кожата до леко поро-
зяваване, след което 
детето се облича.
При влажното обтриване кесийката за обтриване се 

намокря в съд с вода с определена температура. За деца 
от 6 м. до 12 м. водата трябва да бъде загрята до 36-37 С 
като се понижава с 1 С през 3-5 дни и в края се стигне 
докъм 20-22 С.  А температурата в стаята за въздушните 
бани трябва да бъде: за деца от 3м. до 6 м -22-23С, за 
деца от 8 м. до 12 м.- 20-22С, за деца от 1 до 3 г. – 18-20 С.
Въздушните бани трябва да се извършват поне 1 час 

след хранене, най-добре между 9-14 ч.
Обтриването се прави по посока на часовниковата 

стрелка: първо крайниците, после гърдите и корема.
Друга възможност са обливанията: те могат да се пра-

вят на деца над 6-месечна възраст. Те се извършват като 
със съд с вода около 500 мл. се облива тялото на детето. 
Въздухът в стаята трябва да е поне 22 С за кърмачета и 
20С – за по-големи деца.
Температурата на водата за обливане в началото е 36-

37 С, или 35-36С, като се намалява през 3-5 дни с 1-2 С 
и в края на процедурите се стигне до 30С. Обливането 
може да се съчетае с въздушната баня. Лятно време при 
температура на въздуха 25-28С обливането може да се 
извърши навън при условие, че няма вятър,  а детето да е 
навършило 12 месеца.
При деца над 1 годинка е добре да се извършва и об-

ливане на краката с вода преди сън. Температурата на 
водата трябва да отговаря на същите условия както при 
общото обливане, като се започне с 1-2 С по-ниска тем-
пература. След това краката се подсушават и разтриват 
добре.
При деца над 18 м. може да се позволи газенето до 

колена в корито, басейн или река. Времетраенето да не 
бъде повече от 1-3 мин.
Водните процедури, макар да обхващат само краката, 

са от значение за закаляването понеже краката са най-
чувствителни към простуда. 

НИКОГА НЕ ПОВДИГАЙТЕ КУЧЕНЦЕТО ЗА ЛАПИТЕ
Никога не повдигайте кученцето за предните лапи - 

може да ги счупите, да нарушите походката му или да 
му причините болка.
Винаги повдигайте и дръжте ку-

ченцето с две ръце. С едната ръка го 
подхващайте под дупето му, като че го 
слагате на дланта си, а с палеца и сред-
ния пръст на другата ръка здраво при-
тискайте лактите му към тялото (пока-
залецът ви трябва да е на гърдите му).
Във всички случаи, като повдигате кученцето, трябва 

да внимавате лактите му да са притиснати към тялото. 
Така трябва да е и когато то е в ръцете ви.
Никога не будете спящото кученце.
Сънят е важен фактор за формиране на стабилна 

нервна система и правилен растеж.
Малките кученца спят много и може да се играе с тях 

само, когато са се събудили сами.
Никога не позволявайте на кученцето да бяга и скача 

след ядене, в противен случай може да получи препли-
тане на червата. Затова е по-добре да храните кучето 
след разходка.
Никога не позволявайте на децата да сядат върху ку-

ченцето - то не е конче.
Постарайте се да изключите възможността кученцето 

да може да се пъха под ниски мебели, извивайки гърба 
си. Скелетът на кученцата се формира едва на 1,5 годи-
на и може лесно да се травмира.

ПРЕДИ ПРОЛЕТНОТО ОБЛИТАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ 
Опитни пчелари твърдят, че за тях няма по-радост-

но от събитие на пчелина през пролетта от първото 
облитане на пчелите, наричано още очистително след 
зимуването.
Това е радостно съ-

битие, защото показ-
ва, че почти 100 про-
цента от пчелните 
семейства, които са 
се очистили дружно, 
са презимували ус-
пешно. И че започва 
активният пчеларски 
период. Това обик-
новено става в по-топли слънчеви и безветрени дни, 
когато на сянка температурата достигне 12-14 градуса.
През зимата пчелите успяват да поддържат в коше-

ра необходимата им температура, но не могат да про-
чистват чревния си тракт и в дебелото им черво се на-
трупват екскременти. Затова за пчелите е много важно 
пролетното облитане. Колкото по-рано се случи толко-
ва по-рано започва развитието на пчелното семейство
Наблюдавайки очистителното облитане, пчеларят 

може да прецени моментното състояние на пчелните 
семейства. Ако види, че те летят енергично и дружно, 
значи всичко е нормално. Ако забележи поединично и 
бавно излитане на пчелите, разпълзяването им по при-
летната дъска, то значи семейството не е в ред.
Важно е преди очистителното облитане пчеларят да 

свали клиновете и мишепредпазителите и да почисти 
запушените с мъртви пчели входни отвори, за да могат 
да летят безпрепятствено. Ако облитането на пчелно-
то семейство е дружно, а след това пчелите започнат 
да почистват подмора, се смята, че семейството е пре-
зимувало успешно.

НОВОРОДЕНО ТЕЛЕ ПИЕ ВЯЛО КОЛАСТРА
Първия път новороденото теле трябва да изпие 1-1,5 

л коластра, но не го насилвайте.
Дори да изпие само няколко 

глътки, пак е добре. Важното е да 
не отлагате дълго следващото хра-
нене. През първите 2-3 деноно-
щия, пък и няколко дни след това, 
давайте на телето коластра не по-
рядко от 4-5 пъти на малки дози.
При второто хранене с коластра 

е добре към нея да се добавят и 
витамини А (300 000 IU - З мл) и D2 (50 000 IU - 1 мл).
Нормалната доза топла прясно издоена или направе-

на изкуствена коластра трябва да се дава на телето не 
по-малко от 7 дни. След това давайте сборно мляко (от 
сутрешното, обедното или вечерното доене на крава-
та) минимум 3 пъти дневно.
Дневната доза от 6 л коластра дава добър старт на 

телето.

КАК ДА ПРЕДПАЗИТЕ РОЗИТЕ ОТ РЪЖДА
Болестта ръжда по розите се 

разпознава по характерните 
ръждиви петна от долната стра-
на на листата. Причинява се от 
паразитна гъба. Тя презимува 
във вид на спори в окапалите 
листа и рано на пролет спорите 
покълват и заразяват младите 
леторасти, клонките на листата и младите пъпки. По-
явяват се ръждиво кафяви петна, които постепенно 
се разрастват и от долната страна на листата се поя-
вяват червени брашнести купчинки от спори.
Борбата със заболяването е трудна и включва пре-

ди всичко изрязване на заразените клони. Рано през 
пролетта, преди да са се развили розите, растенията се 
пръскат с 1%-ен бордолезов разтвор. Ако болестта е 
напреднала и розата не може да бъде спасена, тя тряб-
ва да се изкопае и да се изгори. Ако не го направите, 
заразата може да се пренесе и на съседните храсти.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Очанка
Описание: Очанката е едногодишно тревисто 

растение с право или разклоненно, мъхнато стъб-
ло, високо до 20 см. Листата са срещуположни, 
яйцевидни, назъбени и седящи. Цветовете са бели 
или бледорозoви, с ливали линии и жълто петно на 
долната устна, разположени в пазвите на листата. 
Чашката е срастнала, с четирилистно сраснало венче 
и четири тичинки. Плодът е космата двуразделна 
кутийка с много семена.
Разпространение: Очанка-

та се среща из ливади, пасища 
и храсталаци навсякъде из 
страната.
Лечебно действие:
Противовъ зпа лит елно 

действие, засилва функциите 
на стомаха и червата. 
Прилага се: • при стомашни 

заболявания свързани с кисе-
лини и оригвания, жълтеница. 

• В българската народна ме-
дицина очанката се използва 
за усилване на зрението, при възпаление на очите, 
като ободряващо и засилващо апетита средство, при 
бронхит, кашлица. 
Външно приложение: Употребява се за компреси 

при преумора на очите, при конюнктивит, блефарит, 
хордеолум (ечемик). 
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се слага 

в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие се по 50 мл преди 
ядене, 4 пъти дневно. 
Внимание! В по-големи дози билката е отровна! 

Да се приема само по лекарско предписание!

 „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                                                                                                              

Шефът на митницата събрал всичките си подчинени и 
им казал: 

- Вижте сега - на служебния паркинг няма кола, по-евтина 
от 100 000 лв. Излагаме се! Заповядвам от утре всички да 
идвате на работа с рейс! 
На другия ден шефът идва на работа и поглежда към 

паркинга да види дали заповедта му е изпълнена. И какво 
вижда: паркингът пълен с автобуси!

Чакам на червен светофар. Циганка с дете на ръце чука 
по стъклото: 

- Ше даваш два лева за детето? 
Дадох й. След малко пак чука. 
- Кво искаш - викам - нали ти дадох два лева? 
- Епа, земи детето, де!

Шефът на митницата събрал всичките си подчин

ПАТЛАДЖАНЕНИ РУЛА В ЧУШКИ
Необходими продукти:
- 2 кг чушки,
-  2 глави чесън,
- 2 кг домати,
- 1 чаша оцет,
- 2 чаши захар,
- 100 гр. расти-
телно масло
.Начин на при-
готвяне: Чуш-
ките се измиват 
добре. Внима-
телно изрежете 
горната  част, 
почистете от семките и бланширайте във вряща вода 
за 15-20 минути, за да омекнат. Патладжаните се на-
рязват на ленти с дебелина 1 см. Подправете със сол 
и оставете за 20 минути.
Когато горчивият тъмен сок се стече изплакнете 
хубаво патладжаните и подсушете. Запържват се в 
тиган или на скара. Когато патладжаните изстинат 
и омекнат намажете всяка лента със счукан чесън и 
завийте на рулца.
Чушките, в зависимост от размера си, се пълнят с по 
2 или 3 рулца. Подреждат се изправени в буркан.
Подгответе марината: В блендер смелете доматите. 
Добавете захарта, оцета и олиото. Сварете марината 
за 10 минути и залейте с нея чушките. Затворете бур-
каните и стерилизирайте.


