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

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

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

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

По стара традиция сатовчани празнуват този ден - 6-ти 
май, освен като Гергьовден, но и като ден, в който се из-
пълнява традицията  да се къпят (измият) в сутрешната 
роса  на зелените ливади и напръскат с лековитата вода 
от чешмата на местността „Марина“ за здраве и берекет, 
вече закитнали се със здравец, минзухар или иглика, също 
и завързали се с върбови клонки, за да е здраво тялото 
им, а по- сръчните правят и венци от върбови клони за 
главите си. Поверието за напръскване с вода от чешмата 
на местността „Марина, е че който се измие рано сутрин-
та на Гергьовден измива и болестите си, измива уроци и 
проклятия. Това поверие е наследено от по-възрастните, 
нашите баби и дядовци. Всичко това се прави от хора и 
от трите етноса - християни, мюсюлмани и роми с вярата 
преди всичко за здраве и благополучие. По този начин хо-
рата от Сатовча ежегодно доказват своята толерантност, 
че няма разделение помежду им, че са единни в добро и 
лошо, че се нуждаят един от друг.
На този ден отбелязваме още Деня на храбростта и бъл-

гарската армия, Деня на земеделците в България, Деня на 
Община Сатовча и християнският празник – Гергьовден. 
По този повод през 2000 година  чрез общите усилия на 

читалище Сатовча,  учителите от Училище Сатовча и Об-
щинската администрация се организира първият празник 
наречен „ Гергьовден - Завръщане“, с идеята да се напра-
ви завръщане към корените си, към дома и традициите. 
За първият празник са поканени всички  поети, писатели, 
певци, музиканти, артисти и изтъкнати личности от Са-

товча и хора прославили Сатовча, за да участват със свои изпълнения и творби.
По предложение на кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов този ден е приет за праз-

ник на Сатовча с решение на ОбС - Сатовча ( през 2000 год.).
Празникът започва с посрещане на изгрева на слънцето закитнати със здравец и върбови 

клонки в косите на стари и млади за здраве и берекет. Денят е нарицателен за ранобудност 
и трудолюбие, за будни умове и неуморни  ръце. Поверието за този ден, е че като излезеш от 
дома, какъвто човек (работлив, мързелив, умен, глупав и т.н.)  видиш, такава ще ти е годината.
Официалната част на празника започва с издигане на националното знаме от кмета на общи-

ната в съпровода на самодейци от Сатовча.  Отдава се почит  пред паметта на загиналите през 
войните ( паметната плоча в центъра на селото, на която са изписани имената на загиналите за 
родния край през Отечествената и Балканската война). Всяка година се прави паметна снимка 
с останалите живи ветерани (от миналата година е само един Абдула Зехиров от село Кочан).  
Денят е изпълнен с музика в изпълнение на местни самодейни състави от всички населени 
места от общината и гост изпълнители. Тази година гост изпълнител беше попфолк певицата 
Крисия. В центъра на селото имаше, както всяка година импровизирана изложба на етнограф-
ски предмети и картини от „Музейната сбирка“ на Сатовча. Изложба на предмети и картини 
от местни творци. Следобедните часове са отредени за спортни мероприятия, предимно при-
ятелски футболни срещи, приятелски волейболни мачове 
- жени и мъже. Тази година в програмата беше включен 
футболен мач между ФК- Сатовча и ФК- Рила -гр.Белица, 
който се проведе на стадиона в Сатовча.
На този ден се провежда и тържествена сесия на ОбС, 

на която се награждават и удостояват значими бивши и 
настоящи жители на общината, допринесли за нейното 
развитие и популяризиране. 
Тази година се удостои Цанко Росенов Арнаудов със 

званието „Почетен гражданин на община Сатовча“ за 
принос, свързан с популяризирането на община Сатовча, 
в областта на спорта, макар в отбора на Португалия. 
Също така с престижното отличие „Почетен граждани на 
община Сатовча“ беше удостоен посмъртно Петър То-
доров Селяшки от село Сатовча за дългогодишна обще-
ственополезна дейност и за приноса му в развитието на 
гражданското общество на община Сатовча в сферите на 
образованието, изкуството и културата.
Досега с почетното звание са удостоявани: д-р Алексей 

Спахиев, д-р Съби 
Хаджиев, о.р. ге-
нерал-майор Цанко 
Доленски и трима-
та за дългогодишна общественополезна дейност и дей-
ности, свързани със социалното подпомагане и разви-
тие на гражданското общество на община Сатовча. 
Посмъртно е присъдено отличието „Почетна значка“  

на Илия Терзиев - създател на известната Женската пев-
ческа група за високо пеене - за запазване и разпрос-
транение на уникалния автентичен фолклор.  На Иван 
Белев  и Иван Попов - бивши жители на село Сатовча за 
дългогодишна общественополезна дейност и принос за 
популяризирането на община Сатовча.
Също така Женската певческа група за високо пеене с 

ръководител Мария Чобанова  е удостоена с Грамота за 
заслуги към община Сатовча, изразяващи се в запазване 
и разпространяване на уникалния автентичен фолклор 
на Сатовча, както и прославянето на общината в стра-
ната и чужбина.
Празничният ден беше изпълнен с много песни, тан-

ци до късно вечерта. Виеха се дълги и кръшни хора, а 
завършекът на празника беше с красива заря.

П

ПРАЗНИКЪТ НА
САТОВЧА - 6-ТИ МАЙ 



3 СТИПЕНДИИ ПО 10 000 ЛВ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА,
АКО СЕ ВЪРНЕШ В БЪЛГАРИЯ      

Краен срок: 24 май 2017 г. 
 През 2017 проектът на 

сдружение „ Тук-Там“, наре-
чен „Иди, учи и се върни“, 
за втори път ще даде стипен-
дии, като тази година те ще 
бъдат 3 на обща стойност от 
30000 лв за образователна 
степен магистър.
За да вземете участие в 

конкурса, трябва да отгова-
ряте на следните условия:

- Имате само българско 
гражданство;

- Притежавате бакалавърска степен, придобита между 1 януари 2012 и 31 юли 2017;
- Можете да предоставите потвърждение за прием в университет към 31 юли 2017 с 

начална дата на курса на обучение през 2017;
- Можете да докажете достатъчно ниво на владеене (B2 или по-високо) на езика, на 

който ще се провежда обучението.
Предимство ще бъде дадено на тези, които до момента не са учили в чужбина и за 

които стипендията е от решаващо значение. 
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
 „БЪЛГАРИЯ – ВРАТА КЪМ ЕВРОПА“    

Краен срок: 15 юни 2017 г. 
 Сдружение „Шанс чрез умения“ и 

списание „Щъркел“ обявяват Национален 
ученически конкурс за есе, приказка, 
стихотворение, рисунка и фотография 
на тема: „България – врата към Европа“, 
посветен на „София – град-домакин на 
председателството на България на Съвета 
на Европейския съюз през 2018 г.“ 
В конкурса могат да участват всички 

български деца и младежи до 18 годишна 
възраст от страната и чужбина или пре-
биваващи на територията на България. 
При желание, творбата може да бъде 
изпратена на чужд език, придружена с 
превод на български език. 
Конкурсът се провежда в три възрастови групи: Първа група: от от 5 до 10 години; 

Втора група: от 11 до 14 години; Трета група: от 15 до 18 години.
Материалите се изпращат в електронен вид, рисунките и фотографиите трябва да 

бъдат с отлично качество и висока резолюция, на адрес: newspaper@storks.biz.

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

15 Май 2017, Понеделник,
Международен ден на семейството 
Отбелязва се от 1994 г. с резолюция A/RES/47/237 на Общото събрание на 

ООН от 20 септември 1993 г., за да се повиши осведомеността по въпросите, 
свързани със социалните, икономическите и демографските процеси, които 

влияят на семейства. 
17 Май 2017, Сряда,
Ден на българския спорт 
Професионален празник на 

работещите в сферата на спор-
та. Обявен с Решение 581 на 
Министерски съвет от 4 август 
2006 г. На 17 май 1894 г. в Со-
фия пристигат първите учители 
по физическо възпитание от 
Швейцария. Тяхната мисия е да 
положат основите на спорта в 

България след Освобождението на България от Османско иго (1878). Най-
известни са Шарл Шампо и Луи Айер. Швейцарците внасят за първи път в 
България футболни топки и различни уреди за гимнастика. Те основават и 
емблематичната гимнастическа организация „Юнак“. Шампо е и първият 
участник за България на Летни олимпийски игри - през 1896г. в Атина. Със-
тезава се в три индивидуални дисциплини на гимнастика. На прескок заема 
престижното пето място и донася първите две точки за България. 
Църквата почита паметта на св. Николай Нови 
Софийски Мъченически загиналите през 1876 г. християни в храма в Батак 

са канонизирани за светии на 3 април 2011 г. от патриарх Максим, съгласно 
решение на Светия синод на 16 март 2011 г. От имената на Баташките мъче-
ници са запазени само тези на местните свещеници Петър и Нейчо, велико-
мъченикът Трендафил Тошев, както и на някои от избитите в Батак - Иван, 
Илия и др. 

20 Май 2017, Събота,
Световен ден на метрологията 
Обявен е с Решение 342 на Минис-

терския съвет от 17 май 2001 г. На 20 
май 1875 г. на проведената в Париж, 
Франция, международна техническа 
конференция 17 държави подписват 
Конвенция за метъра, с което ме-
тричната система става световна. В 
България първият Закон за мерките 
и теглилките е приет на 15 ноември 
1888 г. Той е един от първите метрологични закони в света, и е признат от 
световните научни среди като един от най-съвършените в тази област. След 
приемането му в България се въвежда като задължителна метричната сис-
тема. Съгласно Закона за измерванията, приет от 39-ото Народно събрание 
на 24 април 2002 г. Държавната агенция за метрология и технически надзор 
осъществява държавното управление в областта на измерванията. 

21 Май 2017, Неделя ,
 Свети равноапостолни Константин 

и Елена 
Празник в памет на Светите Равноапосто-

ли император Константин и неговата майка 
Елена. Царуването на Константин е свър-
зано с налагането на християнството като 
официална религия - Милански едикт (313 
г.). Самият той приема християнската вяра 
в края на живота си. Според преданието, 
майка му царица Елена отива на покло-
нение в местата, където е живял Христос, 

построява няколко манастира и открива кръста, на който е бил разпнат Исус. 
Денят е свързан с годишнината от смъртта на Константин Велики, римски 
император /около 280-337/. Той премества столицата на Римската империя в 
гръцката колония Бизантион. На 11 май 330 г. новият столичен град е осветен 
и наречен в негова чест Константинопол. На този ден именници са всички 
с имена Елена (означава - факел), Ели, Елка, Койчо, Константин (означава 
- твърд), Коста, Костадин, Костадинка, Кунчо, Ленко, Стамен (означава - 
постоянен), Станимир, Станка, Стоил, Стоян, Стоянка, Трайко.

  ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН - ФОТОКОНКУРС  
Краен срок: 27 август 2017 г. 
 Покажете как се използват инвестициите на ЕС там, където 

живеете, работите или пътувате! Участвайте в фотоконкурса 
„Европа в моя регион“ с шанс да спечелите двудневна екскурзия 
за двама до Брюксел и да участвате в фотообучение през октомври 2017 г.
За да участвате в конкурса, трябва да направите снимка на проект, който 

получава финансиране от ЕС, който познавате или сте виждали, с информа-
цията за финансиране от ЕС и флага на ЕС някъде на снимката.

Н О В И Н И
15 - 21 май 2017г., брой 20

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 ДЕВОЙКАТА И ДРАКОНА
Имало  едно  време  в  едно  село  една 

девойка,която била чудно красива.
Веднъж царят на драконите както си летял я 

видял да се къпе в един бистър поток и се влюбил 
в нея.
Тогава той се снижил и кацнал до девойката и 

като се закашлял от смущение й рекъл:
– Чудно красива девойко,как се казваш?
Момичето като го видяла никак не се уплашила 

от видът му и му рекла, че се казва Зорница.
Драконът я попитал дали ще се ожени за него.
Тогава Зорница му отговорила,че ще се ожени 

за него ако изпълни едно нейно желание.
Дракона като нямал какво да прави се съгласил.
Тогава тя му казала:
– Ако от пясък ми направиш въже, тогава ще 

се оженя за тебе.
Змеят опечален отлетял.
На следващия ден дракона долетял до селото 

на девойката и  кацнал до нея.
Зорница го запитала:
– Е, направили въже от пясък.
Драконът се замислил малко и рекъл:
– Чудно красива девойко, готов съм да направя 

въже от пясък, 
но  първо  ти , 
трябва да из-
пълниш  една 
задача от мен.
Зорница се 

съгласила.
Тогава царят 

на драконите 
изсипал от една голяма торба пясък и рекъл на 
момичето:

– Ако ми изпредеш прежда от този пясък, аз ще 
ти направя въже.
Девойката се засмяла на отговора на дракона 

и се съгласила да се омъжи за него.
Тогава драконът целунал Зорница и в този 

момент се превърнал в чудно красив момък.
Вещицата, която превърнала на времето 

момъкът в дракон, се явила като дим пред него 
и се опитала да го убие с острите си нокти, но 
младежът я хванал здраво с мускулестите си 
ръце и я удушил.
След това,той качил девойката на своят кон и 

препуснал към своето царство.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 12.05.2017 г.
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До 15-ти май: 
ЗКПО
Месечните авансови вноски за май за корпоратив-

ния данък по Закона за корпоративното подоходно 
облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец април

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

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

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

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания 
по трудови правоотношения, направени през месец 
април, когато пълният размер на начислените от ра-
ботодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 май.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
15 - 21 май 2017г., брой 20 

НАСЛЕДЕН ИМОТ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
КЪМ ТОПЛОФИКАЦИЯ

Как да постъпим, ако наследим имот, който има 
дългове към Топлофикация? Ако партидата все още 
се води на името на наследодателя и са минали го-
дини, част от задълженията могат да бъдат погасени 
по давност. Когато има и съсобственици, нещата са 
малко по-специфични.
Задълженията за заплащане на топлоенергия и 

топла вода се погасяват с изтичането на тригодишна 
давност. Тя не се 
прилага служеб-
но, а е необходи-
мо възражение от 
длъжника.
Възможно е да 

смените партида-
та на жилището 
на ваше име въз 
основа на нота-
риалния  акт  и 
удостоверението за наследници. Необходима е оба-
че декларация от останалите съсобственици, че са 
съгласни партидата да бъде на ваше име. След това 
можете да подпишете споразумение за разсрочено 
плащане по отношение на сумите, които не са пога-
сени по давност.
Давността не се прилага служебно. Трябва да се 

легитимирате като собственик на имота чрез удос-
товерение за наследници. Достатъчно е един от 
съсобствениците да подаде възражение, за да бъдат 
отписани сметките.
Друг е въпросът с партидата и евентуално послед-

ващите сметки, които не са засегнати от давността. 
Ако нещата по една или друга причина не се получат 
– можете да плащате настоящите сметки по банков 
път или в Изипей/Фастпей, като посочите точно коя 
сметка плащате.

ПОКУПКА НА ИМОТ
ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ

Закупуването на имот в планински курортен ком-
плекс може да се окаже една добра инвестиция – за 
лично ползване или за отдаване под наем. Има ли оба-
че  повод  за 
притеснение, 
ако построй-
ката се нами-
ра върху об-
щинска земя?
Поводи  за 

притеснение 
няма. Повече 
от половина-
та  по-стари 
къщи  около 
София ,  на -
пример в Си-
меоново, Драгалевци и т.н., са именно така.
Общината няма да дойде, нито да си вземе имота, 

нито да ви ограничи в ползването му. Единственото, 
на което трябва да обърнете внимание, е дали строеж-
ът е реализиран (разрешение за строеж) в рамките на 
5 години от датата на отстъпване правото на строеж 
някога. Няма смисъл да се купува и земята, освен ако 
не искате да строите нещо ново и по-голямо.
Ако имота няма ВиК инсталация, е необходимо е 

да посетите местното ВиК дружество, като носите 
всички документи – право на строеж, разрешение за 
строеж, одобрен проект и т.н. и да подадете заявление 
за присъединяване. Там ще ви обяснят как може да 
стане и колко ще ви струва.
В случай че планирате събаряне на старата сграда 

и строеж на нова, това не е ремонт. Ако някой съсед 
подаде сигнал до Общината, ще се установи, че гра-
дите незаконен строеж, подлежащ на събаряне, тъй 
като нямате строителни книжа.
За такова мероприятие са необходими разрешение 

за строеж и одобрен проект. Ще трябва да докажете 
и че старата сграда е негодна за обитаване и опасна 
или се е самосрутила. И за двете хипотези се съставя 
протокол от общинска комисия.
По-разумно е всичко това да го свърши сегашният 

собственик – да извади виза за проектиране, да одо-
брят проект и да получи разрешение за строеж и след 
това да купувате всичко.
В краен случай, купувате сградата заедно с правото 

на строеж и минавате по описаната процедура или ако 
прецените, строите така, но е рисково. Каквото и да 
решите, преди да купите може да посетите главния 
архитект на Общината, за да съгласувате и уточните 
евентуални бъдещи процедури.

В СИЛА СА ПРОМЕНИТЕ В УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ 
ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И МЛЯКО

От 5 май влезе 
в сила измене-
ние на Наредба-
та за условията 
и реда за прила-
гане на схеми за 
предоставяне на 
плодове, зелен-
чуци, мляко и 
млечни проду-
кти в учебните 
заведения - схе-

ма „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“. С 
приетото изменение, публикувано в бр. 36 на Дър-
жавен вестник, се променя периодът на подаване на 
заявления за одобрение на заявители по училищните 
схеми. Участие в схемите мога да се подават от 15 
май до 15 юни.

  Друга промяна касае увеличаването на максимал-
но допустимия брой доставки на плодове и зеленчуци 
по схема „Училищен плод“ от 40 на 45 броя. Право 
да кандидатстват за доставки на плодове, зеленчуци 
и мляко в детски градини и училища в страната 
имат учебни заведения, производители на плодове 
и зеленчуци, производители на мляко и млечни про-
дукти, организации на плодове и зеленчуци, групи 
производители на плодове и зеленчуци, еднолични 
търговци, търговски дружества и кооперации, както 
и общини с учебните заведения, които се намират на 
тяхната територия.

  Допълнителна информация за схемата можете да 
получите от експертите в ДФЗ на телефон 02/ 81-87-
506 или на e-mail: fv_seсtor@dfz.bg.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2017г.

лекар са съгласно препоръчаната периодичност, но 
не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж 
годишно след първата година. 
Извършват се следните изследвания: 1. ПКК; 2. 

Биохимия; 3. Рентген; 4. Сцинтиграфия на кости; 5. 
Ехография на корем; 6. ТУ маркери; 7. КТ; 8. РЕТ-СТ.
Изследванията под № 1,2,5,6 се извършват в интер-

вал – 1 година – 3 месеца; II и III-та година – 6 месеца; 
3-6 месеца;
Изследванията - № 4 и 7 – на 12 месеца; IV + година: 

при необходимост;
Тези с № 8 – при необходимост.
В извънболничната медицинска помощ също може да 

бъдете насочена за извършване на изследването “Ком-
пютърна аксиална или спирална томография” (скенер), 
но преди това личният лекар трябва да Ви издаде на-
правление към лекар специалист от извънболничната 
помощ.   Общопрактикуващият лекар  също може да  
направи това по преценка и при необходимост, но не 
е длъжен. 
На сайта на НЗОК има възможност за справка за 

лечебните заведения, сключили договор с НЗОК -  в 
раздел „Електронни услуги”, меню „Търсене на дого-
ворни партньори и дейности” – подлинк „Лабораторни 
изследвания“ - пакет „Образна диагностика“. Кликвате 
върху код 10.01 – „Компютърна аксиална или спирална 
томография“ и излизат лечебните заведения, сключили 
договор с НЗОК за извършване на изследването.

Въпрос:  На22.04.17г съм изписана от болница след 
операция на счупен глезен.На 16.05.17 ми предстои 
контролен преглед, който разбрах, че е безплатен.
Тъй като ще ми правят рентгенова снимка тя 
включена ли е в прегледа или да си взема направление 
за нея от личният ми лекар?Ако след този преглед 
трябва да ходя и на следващи мога ли да ползвам 
направления или имам някакъв лимит?
Отговор: В конкретния случай не оставате без на-

блюдение след дехоспитализацията. Имате право на до 
два контролни прегледа в рамките на един месец след 
изписването, в същото лечебно заведение за болнич-
на помощ, задължително записани в епикризата. Т.е. 
рентгеновото изследване може да се извърши по време 
на контролния преглед в болницата. 
Личният лекар - по преценка и при необходимост, 

може да издаде направление за медико-диагностична 
дейност, но не е задължен. В Националния рамков до-
говор за 2017 г.  за медицинските дейности, в чл. 278, 
изрично е записано следното:  
Изпълнителят на болнична медицинска помощ 

(БМП) се задължава:
1. да осигурява на пациентите непрекъснатост на 

болничната помощ и грижите, както и координация 
между специалистите, които ги осъществяват;

2. при дехоспитализация на пациента за довършване 
на лечебния процес да издава епикриза и се насочва при 
необходимост към лечебни заведения за извънболнична 
или болнична помощ;

(2) Всички изследвания и консултации, необходими 
за извършване на задължителните контролни прегледи 
след дехоспитализация, се извършват от лечебното 
заведение за БМП - изпълнител на клиничната пътека, 
по преценка на лекуващия лекар.

Въпрос: Учителка съм, с 35 години трудов 
стаж. Тази година желая да ползвам правото си 
на ранно пенсиониране, но се оказва, че може да не 
ми изплатят полагащото се обезщетение от 10 
заплати, защото в края на 2010 год. бях 3 месеца 
на борса и след това работих 2 месеца в Дом за 
деца с увреждания като учител /поради липса 
на свободни места в училище/. Проблемът е, че 
за да получа обезщетението, трябва последните 
10 години да не съм променяла работодателя 
си. Може ли 35 години работа в тежки условия, 
по селата и с деца от малцинствата, да бъдат 
зачеркнати от 2 месеца работа в социален дом, 
тъй - като не желаех да вземам пари от борса-
та, а да работя и да издържам семейството си 
с труд?! Моля за компетентен отговор: имам 
ли право на обезщетение и какво може да е то? 
Отговор: Правото на обезщетение на педагоги-

ческите специалисти в размер на 10 брутни заплати 
е регламентирано в чл. 219, ал. 6 от Закона за пре-
дучилищното и училищното образование (ЗПУО). 
Съгласно тази разпоредба при прекратяване на 
трудовото правоотношение с педагогически специа-
листи, които през последните 10 години от трудовия 
си стаж са заемали длъжност на педагогически 
специалист в държавна или общинска институция 
на бюджетна издръжка от системата на предучи-
лищното и училищното образование, се изплаща 
по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 
от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни 
заплати. За да бъде изплатено обезщетение по чл. 
222, ал. 3 КТ във връзка с чл. 219, ал. 6 ЗПУО на 
педагогическите специалисти в размер на 10 брутни 
работни заплати е необходимо да са налице следните 
предпоставки: 1. прекратяване на трудовото право-
отношение, след като педагогическият специалист 
е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст, независимо от основанието за прекратява-
не; 2. през последните 10 години от трудовия стаж да 
е заемана длъжност на педагогически специалист; 
3. длъжността педагогически специалист да е в 
държавна или общинска институция на бюджетна 
издръжка; 4. съответната институция на бюджетна 
издръжка да е в системата на предучилищното и 
училищното образование. 

Въпрос: Имах онкологично заболяване. Опери-
рана съм преди 2 години от карценом на яйчник. 
От 6 месеца съм диспансеризирана в конкретна 
клиника. Карценомът, който бе отстранен е от 
вид, който може само със скенер да се диагности-
цира. Поради тази причина според лекуващата 
ме лекарка, аз трябва на всеки 6 месеца да ходя на 
скенер. Проблемът идва, когато трябва да правя 
това изследване, тъй като тя ме принуждава аз 
да взимам направление за скенер от моето JP, а 
той няма право да дава такова направление. Само 
тесен специалист трябва да го дава. А при поло-
жение, че съм в онкология би трябвало без пробле-
ми там да ми се прави този скенер. Въпросът ми 
е дали е така т.е. кой може да дава направление 
за скенер и не е ли редно онкологичния диспансер 
да прави това изследване на пациентите си, в 
случая на мен?

Отговор: При диагноза  C56.0 -  „Злокачествено 
новообразувание на яйчника“ диспансеризацията 
е за периода на оставащия биологичен живот. Чес-
тотата на медицинските дейности по диспансерно 
наблюдение, осъществявани от диспансеризиращия 



АПЕТИТ - ПЪЛНИ ДЕЦА  
Какви са факторите за повишение апетит?
Фактори, които предизвикват напълняване са: на-

следствеността, темперамента, апетита и душевното 
състояние. Спокойното дете, което не се движи много, 
му остават повече калории, които се трансформират в 
тлъстини.
Най-главният фак-

тор е апетитът. Детето 
с много добър апетит, 
което обича тестени 
изделия, естествено 
ще бъде по-пълно от 
онова, което обича 
повече плодове, зе-
ленчуци и месо. Това 
повдига въпроса, защо някои деца обичат големи ко-
личества висококалорийни храни? Не са известни 
всички причини за това, но вроденият повишен апетит 
на децата си проличава още от самото начало. Такива 
деца се раждат с голям апетит и никога не го изгубват, 
независимо дали са болни или здрави, дали са спо-
койни или тревожни, дали предложената им храна е 
вкусна или не. На 2-3 месеца те са излишно дебели и 
остават такива поне през цялото си детство.

 Какви са причините?
 Понякога причината може да бъде душевното със-

тояние. Повишеният апетит, който се появява по-къс-
но у децата, в някои случаи е резултат на нарушено ду-
шевно равновесие у детето. Това се случва към 7-мата 
година на детето при деца, които са се почувствали не-
щастни и самотни. В този период детето се откъсва от 
близката емоционална зависимост с родителите. Ако 
то не умее да си създава близко приятелство с други 
деца, то се чувства изоставено. Яденето на сладки и 
висококалорийни храни се явява донякъде заместител 
на това, което му липсва. Възможно е тревогите около 
училище също да го карат да търси утеха в храната.

 Лекото напълняване е нещо обикновено между 7 и 
12 годишна възраст. Съществува нормална тенденции 
към напълняване в тази възраст, но малко от децата 
напълняват прекомерно. Повечето остават пълни през 
двете години на бързо развитие по време на пубертета 
и по-късно отслабват. Много момичета например без 
никакво усилие отслабват към 15 години.

 Колкото по-пълно е детето, толкова по-малко из-
питва удоволствие от движението и игрите, което пък 
способства за натрупването на тлъстини. Това е поро-
чен кръг. Той кара детето да не се включва в игри, а в 
последствие да се чувства отчуждено от другите деца 
и те започват да му се присмиват.

 Какви мерки може да предприемете?
 Спазването на диета е много трудно. Какво трябва 

да се прави с излишно пълното дете? Оставянето на 
диета звучи лесно решение, но всъщност не е. Детето 
има по-слаба воля от възрастния. Ако майката постави 
детето на диета, това означава, че цялото семейство 
трябва да е на диета. В противен случай, пълното дете 
ще чувства, че към него се отнасят несправедливо, ко-
ето ще усили апетита му още повече.

 Тактичната майка може да направи много за премах-
ването на съблазнителни храни около детето, без да 
прави голям въпрос. Вместо бисквити и курабийки тя 
може да осигури плодове за лека закуска. Може често 
да сервира негови любими храни, от които не се пълнее.

 За диета обаче е нужно да се води самостоятелен 
разговор с лекар. Детето не трябва да приема никакви 
лекарства за отслабване без лекарска препоръка и без 
редовен медицински контрол.

 Тъй като прекаленото ядене е често пъти признак на 
самотност, най-полезната мярка е да проверите дали 
детето се чувства щастливо и доволно в къщи, в учи-
лище и сред приятелите си.

 Каква е прогнозата?
 Затлъстяването е сериозен проблем за вашето дете. 

Ако въпреки вашите усилия то продължава да пълнее, 
обърнете се към лекар. Диетата трябва да се извърш-
ва под лекарски контрол, защото тя може да завърши 
понякога лошо и представлява опасност през юноше-
ския период.

 Децата с наднормено тегло са застрашени от диабет, 
повишено кръвно налягане и др.

ПУЙКАТА МОЖЕ ДА МЪТИ ДВУКРАТНО 
Може спокойно да сложите пуйката да мъти яйца 

(нейни или кокоши) двукратно.
Веднага след като измъти първата партида яйца и 

вземете пуйчетата (пилетата, гъсетата) и ги прида-
дете на друга квачка, може да заложите следващата 
партида яйца.
Важно е да зна-

ете, че ако ведна-
га след първото 
мътене заложите 
под пуйката вто-
ра партида, тя 
трябва да е от не 
повече от 15 яйца
Освен свои 

пуйката може да измъти и кокошки, и гъши яйца. 
Но ако мътачката е едра и тежка, по-добре е да не 
слагате кокоши яйца, тъй като поради по-тънката им 
черупка може да ги счупи.
Последователното двукратно мътене няма да се от-

рази на здравословното състояние на пуйката. Неслу-
чайно я наричат жив инкубатор.
Дори е доказано, че пуйката може да излюпи до 4 

и дори до 6 партиди яйца, като всеки път й се вземат 
излюпените пуйчета (пилета).

С КАКВО ДА СЕ ТОРЯТ МАЛИНИТЕ
Малините имат сравнително 

плитка коренова система и затова 
е важно да се подхранват правил-
но и навреме.
Хранителните вещества са не-

обходими не само за формиране 
на висок добив, но и за доброто 
нарастване на новите издънки.
Каква е схемата за торене:
Предпосадъчното торене се из-

вършва с по 3-4 кг угнил оборски 
тор, 25-30 г троен суперфосфат и 
30-35 г калиев тор на 1 кв. м.
Ежегодно се внасят по 25-30 г амониева селитра на 

1кв. м, разделени на два пъти. Първото подхранване се 
прави рано през пролет при първата обработка на поч-
вата, а второто - след прецъфтяването.
Ако не е правено предпосадъчно торене, преди из-

вършване на есенната дълбока обработка на почвата 
трябва да се внесат по 10-12 г троен суперфосфат и 15-
20 г калриев тор на 1 кв. м. Оборският тор - по 3-4 кг на 
1 кв. м се внася през 2-3 години.
Внимание! Малината е чувствителна към хлориди-

те. При нея трябва да се използват безхлорни калиеви 
торове.

ВАЛЕЖИТЕ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ
ЗА ГЪБНИ БОЛЕСТИ  

Честите валежи и прогнозираните по-ниски темпера-
тури в края на първото десетдневие на май ще създават 
благоприятни условия за развитието на гъбни болести.
Агрометеоролозите предупреждават, че се очаква 

увеличение на първичните зарази от мана по лозата в 
почти всички райони на страната.
Това показва, че веднага след ста-

билизиране на времето трябва да се 
предприемат и първите профилак-
тични пръскания.
Гъбата, която е причинител на мана 

по лозата най-много се благоприят-
ства от наличието на пролетни темпе-
ратури в диапазона от 11 до 33 граду-
са С и влажност на почвата над 70%.
Условията, на които сме свидетели сега просто са 

уникално удобни за зимните спори, които покълват и 
причиняват първите заразявания по младите нараства-
щи леторасли.
Всеки ден следете за бледозелени закръглени петна 

- те отначало са видими само, ако се вдигне лозовият 
листа на светлината.

Спорите се разнасят от вятъра и дъжда и бързо се 
закрепват на повърхността на листата и покълват. 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Кардамон –
подправка за здраве

С какво кардамонът е толкова по-
лезен за здравето на човека? Какви 
хранителни вещества притежава 
и в какво може да го използвате? 
Научете всичко за кардамона – една 
подправка за здраве.
Една от най-полезните подправки 

е куркумата, която не само придава екзотичен вкус на храната, 
но има и редица ползи за здравето на човек – от намалява-
не на възпалението, през борба с инфекциите до помощ в 
битката с депресията. Съществува обаче още една лечебна 
подправка, която трябва да започнете да включвате в менюто 
си – кардамонът.
Кардамонът, известен още като кардамом (от cardamom на 

английски език), не само осигурява сладък и пикантен вкус на 
храната, но има и многобройни ползи за здравето.
Родината на кардамона е южна Индия, а подправката е из-

вестна на хората от векове. Лечители са използвали кардамона 
в Шри Ланка и Индия в продължение на почти 5000 години. Кар-
дамонът се предлага в различни форми, но зеленият кардамон 
е най-популярен за кулинарни и медицински цели.
Кардамонът е богат на витамин А, витамин С, калий, калций, 

мед, желязо и други хранителни вещества.
Дълго време хората са дъвчели шушулки кардамон като лек 

за зъбни заболявания. Един от основните компоненти в маслото 
от кардамон съдържа антисептик, който убива бактериите, при-
чиняващи лош дъх. Етеричните масла в кардамона пък спомагат 
за борбата с бактериите, отговорни за кариесите.
Според Аюрведа кардамонът може да се прилага и като 

средство за лечение на стомашни болки, киселини, спазми, 
газове и гадене. Подправката е особено мощна за стимулиране 
на храносмилателния баланс, доказателство за което е фактът, 
че кардамонът е член на джинджифиловото семейство.
Зеленият кардамон е пълен с антиоксиданти, които както 

знаем, се борят със свободните радикали. Свободните радикали 
увреждат ДНК-то на клетките и причиняват болести. Според 
някои изследвания употребата на кардамон може да има пре-
вантивно свойство срещу рака.
Как да консумирате кардамон?
Може да си купите готов чай от кардамон от магазина, но 

също така бихте могли да се опитате да си направите и свой 
собствен. Комбинирайте кардамонени шушулки с канела, черен 
пипер, черен или зелен чай. Добавете гореща вода и варете, 
докато не получите готовата напитка.

 „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                                                                                                              

По време на сухия режим един мъж седи в бара-
ката и вари ракия. Отишъл да донесе още вода за 
казана и като се връща вижда, че в бараката седят 
двама полицаи, които му се усмихват иронично 
и казват:

- Хайде сядай и пиши обяснения!
- Какво да пиша? - прави се на неразбрал мъжът.
- Всичко, както си е било, така го пиши!
Сяда човекът, пише и дава листа на полицаите.
- Какво си написал тука бе, идиот?
- Както си беше, така го написах: „Отивам за 

вода до кладенеца, връщам се, а в бараката двама 
полицаи, седят и варят ракия“.

П б

МОРКОВЕН ПАЙ С ЯДКИ
Необходими продукти: по 1/2 

чаена чаша орехи и лешници, 
леко запечени, 1 чаша смлени 
бисквити, 1/4 чаша кафява 
захар, 1 чаена лъжичка канела, 
1 чаена лъжичка смлян джин-
джифил, 3 супени лъжици олио 
или зехтин, 2 супени лъжици 
разтопено масло, 500 г моркови, обелени и нарязани 
на кубчета, 1 чаша захар, 1 супена лъжица брашно, 
1/2 чаена лъжичка сол, 1/4 чаена лъжичка смляно 
индийско орехче, 1/4 чаена лъжичка карамфил, 4 
яйца, леко разбити, 3/4 чаша мляко.
Начин на приготвяне: Орехите и лешниците се 

раздробяват на едро. Добавят се смлените бисквити, 
кафявата захар, 1/4 чаена лъжичка канела и 1/4 чаена 
лъжичка джинджифил. Добавя се олиото и маслото. 
Разбърква се добре, докато сместа се напои добре. 
Изсипва се в тава или форма с диаметър 23 см.
Морковите се варят 20 мин до омекване в леко под-

солена вряща вода. Отцеждат се добре и се смилат на 
пюре. Оставят се да изстинат. Междувременно фурната 
се загрява до 200 градуса.
В малка купа се разбърква захарта, брашното, 1 лъ-

жичка канела и 1 лъжичка джинджифил, солта, индий-
ското орехче и карамфила. Добавят се към морковите. 
Прибавят се яйцата и млякото. Всичко се разбива до 
получаване на гладка смес. Изсипва се върху блата.
Пече се около 45 минути, като се проверява с клечка 

за зъби.


