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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

ЧЕСТИТ ДЕН НА ДЕТЕТО!
Децата са най-ценният ни дар. Те са най-скъпото и без-

ценно нещо, което имаме. Децата правят всеки ден щаст-
лив, всеки дом безценен, а светът – изпълнен с вълшебства. 
Приемете моите най-искрени поздравления по случай 

1-ви юни. Желая на всяко дете и на всеки един от Вас – 
техните родители и възпитатели, здраве и успехи.

  Д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на община Сатовча                              

По повод Деня на славянската писменост и култура – 24 май се проведоха тър-
жествени мероприятия във всички учебни заведения на територията на общината.
Всички училищни ръководства се бяха постарали да отдадат своята почит и ува-

жение към Светите братя Кирил и Методий, създателите на нашата писменост.
В тържествените програми и поздравления към всички бивши и настоящи учите-

ли и възпитаници се чуваха думи на благодарност и признателност, думи на равно-
сметка и надежда. Дванадесетокласниците от четирите гимназии в свои трогателни 
слова изразиха благодарността си към преподавателите и към родителите си за под-
крепата, която им е оказвана през годините, за напътствията и постиженията им. 
На тържествените мероприятие в гимназиите в селата: Слащен,  Вълкосел, Ко-

чан и Сатовча кметът на общината д-р Арбен Мименов, асистиран от отличници на 
випуска, издигна българското знаме под звуците на  химна на Република България 
и награди завършващите отличници, като им пожела успешна кандидатстудентска 
кампания и успешна професионална реализация. По традиция дванадесетокласни-
ците официално се простиха с училището, чрез ритуала по сбогуване с училищното 
знаме и предаването му в ръцете на нова знаменна група – знаменосец и асистенти.

Тази година община Сатовча изпрати 114 
абитуриента, от които 40 отличника. 
Абитуриентите в СОУ  Слащен бяха 29, от 

които с отличен успех завършиха 9 двана-
десетоклансици. СОУ- Вълкосел изпрати 31 
абитуриента, от които 11 с отличен успех. 
СОУ Кочан изпрати 19 дванадесетокласни-
ка, от които 6 с отличен успех. СОУ- Са-
товча изпрати 35 абитуриента, от които 14 
отличника.
Абитуриентите от четирите гимназии пре-

ди да направят традиционното си дефиле и 
се оттеглят за дългоочакваната бална вечер, 
стилно и атрактивно облечени се събраха в 
двора на училището, за да направят своите 
паметни снимки със съучениците си.

 Въпреки дъждовното време по време на 
дефилето, абитуриентите успяха да съберат 
своите приятели, близки и общественост, за 
да им се порадват на младостта и красотата, 
която излъчват, както и да поиграят на хо-
рото с тях, да им пожелаят попътен вятър и 
реализиране на всичките им мечти.

П Д 24 йПП Д 24 й

ДЕНЯТ  НА  СЛАВЯНСКАТА 
ПИСМЕНОСТ  И  КУЛТУРА
В  ОБЩИНА  САТОВЧА

СОУ Сатовча

СОУ Кочан

СОУ Слащен

СОУ Вълкосел



 МЛАДЕЖКА БАНКА СОФИЯ НАБИРА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   
Краен срок: 15 юни 2017 г. 
 Младежка банка София обяви кон-

курс за финансиране на младежки 
проекти (от младежи – за младежи) на 
неформални групи. 
Подкрепят се каузи в следните сфери:
>> Спортна активност за здраве - 

подкрепят се инициативи, насочени 
към повишаването на спортната и 
физическа активност, възпитание на 
здравословен начин на живот сред 
младите хора.

>> Поле за изява на млади хора - В 
подкрепа на младежки събития с култу-
рен, образователен, забавен или състе-
зателен характер, които да дават възможност за развитие на талантите на младите хора.

>> Подобряване на градския облик и околната среда - Подкрепят се инициативи за 
подобряване на градската среда и развитие на екологични навици и култура сред мла-
дите хора. Те могат да включват образователни или друг вид събития, които поставят 
фокуса върху природата в жилищната среда.
Ако вие сте група млади хора (най-малко трима) на възраст от 14 до 25 години, живеете 

в София и имате идея как да промените своя град, включете се конкурса на Младежка 
банка София!
Максималният размер на финансиране, отпускан от МБ е 1000 лева. Ако за изпъл-

нението на проекта ви са необходими повече средства, напишете откъде ще намерите 
допълнителните средства.

 ПРОГРАМАТА ЗА РАННО ДЕТСТВО НА „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО“ 
КАНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗА РОМСКИ МРЕЖИ

ЗА РАННИ ГОДИНИ (РМРР) В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ       
Краен срок: 12 юни 2017 г. 
 Новите национални (РМРР) 

ще приветстват всички заин-
тересовани практици и про-
фесионалисти и помощен 
персонал, работещ с ранната 
детска възраст (във всички 
свързани  с  това  области , 
включително здравеопазване, 
образование и др.), насочени 
към подкрепа на ромски деца 
(от раждането до 8-годишва 
възраст), техните семейства 
и общности.
Продължителност на про-

екта: Предложението, което 
трябва да бъде представено, 
може да обхваща продължи-
телност от 12 месеца (година 
1), или 24 месеца (година 1 и 
година 2).
Размер на безвъзмездните средства: Очаква се финансирането да достигне максимум 

25 000 щ.д. за една година; 50 000 щ.д. з за две години.
Максималният размер на финансиране, отпускан от МБ е 1000 лева. Ако за изпъл-

нението на проекта ви са необходими повече средства, напишете откъде ще намерите 
допълнителните средства.

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

29 Май 2017, Понеделник
Международен ден на миротворците от ООН
Отбелязва се от 2003 г. с резолюция 57/129 на Общото събрание на ООН 

от 11 декември 2002 г. в знак на почит към мъжеството и себеотрицанието 
на всички участници в операциите за поддържане на мира по света. Годиш-
нина от решението /1948/ на Съвета за сигурност на ООН за провеждането 
на първата миротворческа операция в Близкия изток.

31 Май 2017, Сряда,
 Международен ден на блондинките
Отбелязва се от 2006 г., когато за първи път е връчена наградата „Диаман-

тено токче“, която се присъжда на талантливи, умни, успешни и модерни 
блондинки. Първата известна блондинка в историята е богинята Афродита, 
получила златните си кичури като подарък от Зевс.
Световен ден без тютюнопушене
Отбелязва се от 1987 г. по инициатива на Световната здравна организация, 

одобрена на 42-ата й сесия с резолюция 42.19 от 17 май 1989 г. По данни на 
Световната здравна организация тютюневият дим убива годишно около 6 млн. 
души, от които 600 000 са т.нар. „пасивани пушачи“. Ако не предприемат 
мерки до 2030 година епидемията ще убие над 8 млн. души, 80 процента от 
които са сред хората с ниски и средни доходи. 
Празник на военните духови оркестри
На този ден е създаден първият военен духов оркестър в България. Денят 

на военните духови оркестри е обявен със заповед на министъра на отбраната 
на 31 май 2001 г.
Първият военен духов оркестър в 

България е създаден през април 1879 г.
1 Юни 2017, Четвъртък
Първи юни - ден на детето
Международният ден на детето е 

честван в много страни по света води 
началото си от Световната конферен-
ция по въпросите на детското здраве, 
състояла се в Женева през 1925 година. 
Според американските изследователи 
датата 1 юни съчетава в себе си традиции от китайската и американската 
история, а не комунистически както се счита в повечето бивши социалисти-
чески държави. Причината е, че комунистическите държави правят празника 
популярен по цял свят, но не го измислят. Идеята се появява още през 1925 
година, когато генералният китайски консул в Сан Франциско събира няколко 
китайски деца сираци и ги води на празника на лодките-дракони - това е китай-
ски празник, водещ началото си от древността и свързан с пролетното равно-
денствие. По-късно неговата инициатива бива продължена, като независимо 
от благотворителна акция в САЩ, в Европа с. г. се провежда международна 
конференция по въпросите на детското здраве. В Женева, също решават да 
организират благотворителни инициативи за деца. Голямата популярност на 
празника у нас обаче се дължи на друга инициатива, през 1949 г. първи юни 
е официално обявен за Международен ден за защита на децата. Това става с 
решение на сесията на Съвета на Международната демократична федерация 
на жените през ноември 1949 г. в Москва. Така благодарение на съветският 
призив - една година по-късно 1 юни за първи път е честван едновременно в 
51 страни по света (1950 г.). На 14 декември 1954 г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 
20 ноември за Световен ден на децата, но дата не е повсеместно възприета, 
въпреки че остава и се отбелязва като празник.

2 Юни 2017, Петък
Ден на Ботев и загиналите за свободата
Всяка година на 2 юни в 12.00 часа сирените в цялата страна в продължение 

на три минути оповестяват отдаването на почит към паметта на загиналите за 
свободата и независимостта на България. На 2 юни 1948 г. точно в 12.00 часа 
е даден първият сигнал за едноминутно мълчание в цялата страна. Денят за 
всенародна почит официално се отбелязва от 1901 г., когато на тържества-
та на връх Вола присъстват живи Ботеви четници. От 1953 г. до 1988 г. се 
чества като Ден на Ботев и на загиналите в борбата против турското робство, 
капитализма и фашизма и в Отечествената война, от 1988 г. до 1990 г. като 
Ден на Ботев и на загиналите за национално и социално освобождение на 
България, от 1991 г. до 1993 г. като Ден на Ботев, и на загиналите за свободата 
на България. Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта 
на България е обявен е с решение на Министерския съвет от 31 май 1993 г. 
За първи път се отбелязва през 1884 г. във Враца и Пловдив.

4 Юни 2017, Неделя
Международен ден на невинните детски жертви на агресия
Отбелязва се от 1983 г. с резолюция ES-7/8 на Общото събрание на ООН, 

приета на извънредна специална сесия по палестинския въпрос на 19 август 
1982 г. Годишнина от бомбардировката на Израел над жилищни квартали в 
столицата на Ливан - Бейрут, при която загиват и деца /1982/.

Н О В И Н И
29 май - 4 юни 2017г., брой 22

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 ТЪРГОВЕЦА И КАМЪНИТЕ
Всеки от нас допуска грешки. Лъжата е една 

от тях. Има благородни лъжи и такива, които са 
с цел да се спечели нещо на гърба на чуждото 
нещастие. Лъжата почти винаги тежи на съвестта 
на този, който я е казал.
Дори след години тя намира начин да напом-

ни за себе си. Ето защо е важно да поправяме 
навреме стореното, дори да не разкриваме себе 
си, само, за да не ни тежи. Днес споделяме една 
поучителна история, която ще ви напомни това.
Притча за търговеца и камъните
Един човек купил от пазара зеленчуци. Когато 

се прибрал у дома видял, че в кошницата търго-
вците са му сложили не домати, а купчина чакъл. 
Човекът не се върнал да търси сметка за това, 
че е бил измамен и продължил да си живее както 
преди. Минали 40 години и един ден на вратата му 

се почукало. 
Когато отво-
рил домаки-
нът видял, 
че на прага 
на вратата 
стои  един 
старец.

–  Здра -
вейте, пре-
ди  години 
ви измамих и сега идвам да поискам прошка от 
вас. – казал старецът. Измаменият повдигнал 
вежди и казал:

– Спомням си този случай, но не ми дължите 
нищо. Камъните в същия ден хвърлих в една яма, 
а вие 40 години ги носите в сърцето си.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 26.05.2017 г. 
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До 10-ти юни: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от 

организатори на хазартни игри и от оператори на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга 
за проведени през предходния месец хазартни игри, 
при които залогът за участие е чрез цената на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга. 
Внасяне на този данък от операторите на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
29 май - 4 юни 2017г., брой 22

БИОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ПОДПИСВАТ
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИНФОРМИРАНО
СЪГЛАСИЕ ЗА КАМПАНИЯ 2017

 Кандидатите по мярка 10 „Агроекология и кли-
мат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 
2014-2020 за Кампания 2017 при приключване на 
заявленията си трябва да подпишат декларация за 
информирано съгласие. Документът е задължителен 
както за стопаните, които подават заявления за първа 
година, така и за тези, които подновяват петгодишните 
си ангажименти.

 В декларацията земеделските производители изразя-
ват писмено съгласие, че одобрението им за участие в 
двете мерки и предоставянето на финансова помощ за 
Кампания 2017 ще се извърши под условие за осигурен 
финансов ресурс. Това гласи Заповед № РД 09-361 от 
13.04.2017 г. на министъра на земеделието и храните.

 Въпреки че в заповедта на министъра на земеде-
лието е посочено, че това съгласие се изисква само 
за кандидати по направление „Възстановяване и 
поддържане на затревени площи с висока природна 
стойност” (ВПС-1) по мярка 10 и кандидатите по 
мярка 11, декларацията се попълва от всички стопа-
ни. Причината е, че по време на самото подаване на 
документи няма как да се определи дали кандидатите 
няма да променят площите си. Това от своя страна 
може да доведе до поемане на нови ангажименти, за 
които е възможно да няма наличен бюджет.

 За всички земеделски стопани, които имат поети 
задължения да спазват изискванията по двете мерки, 
бюджетът е осигурен. В наредбите за тях е посоче-
но, че ДФ „Земеделие“-РА изплаща субсидиите до 
размера на бюджета по съответната мярка. Това е 
уредено в чл. 9 от Наредба 4 (приложима за мярка 11), 
съгласно който плащанията за биологично земеделие 
се предоставят в рамките на предвидените финансови 
средства по мярка 11„Биологично земеделие“ от ПРСР 
2014-2020 г. и в чл. 11 от Наредба 7 (приложима за 
мярка 10) относно агроекологичните плащания, които 
се предоставят в рамките на предвидените финансови 
средства по мярка 10 “Агроекология и климат“ от 
ПРСР 2014-2020 г.

МАЙКИТЕ С БОНУС, АКО СЕ ВЪРНАТ НА 
РАБОТА 6 МЕСЕЦА СЛЕД РАЖДАНЕ 

Майките, които се върнат на работа на шестия месец 
след раждането на детето си, ще получават и 50% от 
отпуснатото им обезщетение. 
Това обяви на брифинг в МС министърът на труда 

и социалната политика Бисер Петков. 
Министърът обяви, че МС е приел Наредбата за 

изменение и допълнение за работното време, почив-
ките и отпуските. 

 Наредбата идва след промените в Кодекса на тру-
да и Кодекса за социалното осигуряване от края на 
миналата година и които влизат в сила от 1 юни т.г. 
Става дума за получаване на новия вид обезщетение 

от родителите, които ще се върнат на работа след 
шестия ме-
с е ц  с л е д 
раждането 
на  детето 
и които ще 
имат  въз -
можност да 
получават 
50% от раз-
мера на от-
пуснатото 
им обезще-
тение, обяс-
ни Петков. 
По думи-

те му наредбата включва прецизиране на механизма 
за сумирано изчисляване на работното време.
В досегашните текстове на наредбата липсваха 

текстове за изискванията за съставяне на графиците 
при сумирано изчисляване на работното време и за 
обстоятелствата, при които те се променят.
Поради това към момента съществуват разнообраз-

ни практики при прилагане на сумирано отчитане на 
работното време, които не винаги са в съответствие с 
изискванията на Кодекса на труда, отбелязаха от МС.
С наредбата се гарантира единното прилагане на 

нормативната уредба, както и правата на работниците 
и служителите, свързани с почивките и заплащането 
на труда при сумирано изчисляване на работното 
време.
Ще се увеличи подкрепата за осиновяването с 

увеличаване на отпуските за осиновителите на деца, 
стана ясно от думите на министър Петков.

ДАНЪЧНИ ПРЕФЕРЕНЦИИ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ 
ДАНЪЧНИ РЕЖИМИ В БЪЛГАРИЯ – 2017Г.
Министерството на финансите публикува „Данъчни 

преференции и преференциални данъчни режими 
в България – Преглед 2017“. Целта е увеличаване 
прозрачността на публичните финанси и повишаване 
информираността на обществото за системата от 
данъчни преференции и облекчения за съответната 
финансова година. 
Систематизираният преглед има за цел също да под-

помага данъчно задължените лица при практическото 
прилагане на разпоредбите в тази област и да пре-
доставя информация на чуждестранните лица, които 
планират реализиране на инвестиционни проекти на 
територията на страната.
Документът е изготвен от Дирекция „Данъчна по-

литика” в МФ и обхваща всички действащи данъчни 
преференции, данъчни облекчения и преференци-
ални данъчни режими, регламентирани в Закона за 
данъка върху добавената стойност (ЗДДС), Закона 
за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), Закона 
за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и 
Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица (ЗДДФЛ). Изготвянето и публикуването му е 
свързано и с една от международните инициативи 
на Организацията за икономическо сътрудничество 
и развитие (ОИСР) за недопускане използването на 
преференциите от дружествата в схеми за агресивно 
данъчно планиране, чрез които да се укриват данъци 
или които водят до отклонение от данъчно облагане. 
Инициативата на ОИСР е „Приобщаваща рамка за 
въвеждане на данъчните мерки против свиването на 
данъчната основа и прехвърлянето на печалби“ (Base 
Erosion and Profi t Shifting - BEPS), към която България 
се присъедини през 2016 г.
Системата от данъчни преференции в България 

включва различни по вид преференции и облекчения и 
е насочена към стимулиране на преките чуждестранни 
инвестиции и иновациите, повишаване на заетостта, 
развитието на определени региони и стратегически 
отрасли в страната, както и за постигането на конкрет-
ни социални цели. Авторите на документа подробно 
разглеждат както отдавна съществуващите данъчни 
преференции, така и нововъведените и всички напра-
вени актуализации през предходните години. Сред 
допълненията в прегледа е данъчната преференция 
за подпомагане на земеделските стопани, която е под 
формата на държавна помощ и представлява специа-
лен ред за възстановяване на акциза върху закупения 
газьол, използван в първичното селскостопанско 
производство. Общият годишен размер на помощта 
се утвърждава със Закона за държавния бюджет на 
Република България за съответната година и се разпре-
деля между земеделските стопани на база определени 
индивидуални годишни квоти за всеки производител.
Отразени са и направените през последните няколко 

години изменения в данъчните закони в областта на 
преференциите – по отношение стесняване обхвата 
на необлагаемите доходи от печалби и награди от 
игри, които не са хазартни; при освобождаването от 
облагане на печалбите, реализирани от сделки с фи-
нансови активи и инструменти, когато те са допуснати 
до търговия на регулиран пазар; преотстъпването до 
60 на сто от корпоративния данък на регистрирани 
земеделски производители и други. 
В документа е представено и въведеното от 2017 г. 

данъчно облекчение за извършени безкасови плаща-
ния, с което се предоставя възможност физическите 
лица да ползват данъчно облекчение в размер до 
500 лв. от дължимия данък, когато през годината са 
извършвали разплащанията си безкасово. Целта на 
промяната е да се намали делът на разплащанията 
в брой и да се повиши достъпността на безкасовите 
разплащания, с оглед подобряване на отчитането на 
оборотите на търговците и на условията за икономи-
ческите оператори в България. 
Прегледът не включва оценка на ефективността 

на системата от данъчни преференции и преферен-
циални данъчни режими в България, както и оценка 
за степента на сложност на разпоредбите, които ги 
регламентират. 
Можете да изтеглите документа от: 
http://www.minfin.bg/document/19889:2

ПОЛЗВАНЕ ОТ МАЙКАТА НА ПОЛАГАЩИЯ СЕ НА 
БАЩАТА НЕПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ГЛЕДАНЕ НА ДЕТЕ
В момента съм в неплатен отпуск за отглеждане 

на дете до осем години в размер на шест месеца. Ис-
кам да ползвам още пет месеца отпуск за бащата, 
който работи по трудов договор в чужбина. Работо-
дателят ми  отказва да ми даде отпуск с мотива, че 
бащата не работи в България. Прав ли е?
В съответствие с чл. 167а, ал. 1 от КТ всеки от ро-

дителите (осиновителите), който работи по трудово 
правоотношение, при поискване има право да ползва 
неплатен отпуск в размер по 6 месеца за отглеждане 
на дете до навършване на 8-годишна възраст, при ус-
ловие че детето не е настанено в заведение на пълна 
държавна издръжка. Освен това при същото условие 
всеки от родителите (осиновителите) може да ползва 
още и до 5 месеца от отпуска на другия родител (оси-
новител) с негово писмено съгласие. Необходимо е 
вторият родител да има право на отпуски по КТ, в това 
число за отглеждане на малко дете.
В случая бащата работи в чужда държава, а не по 

КТ. Поради това той няма право на неплатен отпуск 
по чл. 167а от КТ в размер 6 месеца и майката не може 
да ползва 5 месеца от този отпуск.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ 2017г.

Въпрос: Какви са сроковете за изплащане на парич-
ното обезщетение за временна неработоспособност?
Отговор: Паричното обезщетение за временна не-

работоспособност поради общо заболяване, трудова 
злополука и професионална болест се изплаща от първия 
ден на настъпването до възстановяване на работоспо-
собността или до установяване на инвалидност.
Изключенията от това правило са две:
- когато временната неработоспособност поради 

общо заболяване, трудова злополука или професио-
нална болест е настъпила до 30 календарни дни след 
прекратяването на трудовия договор или осигуряването, 
паричното обезщетение се изплаща за срока на нерабо-
тоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. 
В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща 
на лица, които получават пенсия или обезщетение за 
оставане без работа, определено съгласно нормативен 
акт. Изплатените парични обезщетения за временна 
неработоспособност се възстановяват от лицата за пери-
ода, за който им е отпусната пенсия, или им е изплатено 
обезщетение за оставане без работа;

-  когато временната неработоспособност е настъпи-
ла преди прекратяване на срочни трудови и служебни 
правоотношения, договори за военна служба и догово-
ри за управление и контрол на търговски дружества, 
паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 
календарни дни след прекратяване на правоотношенията 
или договорите. Ако временната неработоспособност е 
поради трудова злополука или професионална болест, 
паричното обезщетение се изплаща до възстановяване 
на работоспособността или до установяване на инва-
лидност.

Въпрос: Прекратява ли се обезщетението при 
бременност и раждане при прекратяване на осигу-
ряването?
Отговор: При прекратяване на осигуряването за общо 

заболяване и майчинство (например поради прекра-
тяване на трудовото правоотношение на лицето) през 
време на получаване на обезщетение за бременност 
и раждане, на осигуреното лице се изплаща парично 
обезщетение до изтичане на целия срок на обезщете-
нието за бременност и раждане – 410 дни, от които 45 
дни преди раждането.

Въпрос: Има ли право бащата на парично обезще-
тение при раждане на дете?
Отговор: От 1 януари 2009 г. осигурените за общо 

заболяване и майчинство бащи имат право на парично 
обезщетение при раждане на дете за срок до 15 кален-
дарни дни, считано от датата на изписване на детето от 
лечебното заведение при следните условия:

-  осигурени са  за общо заболяване и майчинство към 
момента на ползване на правото;

- имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж 
като осигурени за общо заболяване и майчинство лица;

- разрешен им е отпуск при раждане на дете по чл. 
163, ал. 7 от Кодекса на труда;

- майката и бащата се намират в брак или живеят в 
едно домакинство.
От 1 януари 2009 г. осигурените за общо заболяване и 

майчинство бащи/осиновители имат право на парично 
обезщетение при раждане на дете в размера, определен 
по реда на чл. 49 (размера на паричното обезщетение за 
бременност и раждане) , след навършване на 6-месечна 
възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, 
през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на тру-
да, ако са осигурени за общо заболяване и майчинство 
към момента на ползване на правото и имат не по-малко 
от 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо 
заболяване и майчинство.
Начинът за изчисляване на паричните обезщетения 

на бащите/осиновителите при раждане на дете след на-
вършване на 6-месечна възраст на детето е същият като 
на майките (осиновителките) и на бащите при раждане 
на дете до 15 календарни дни.
Дневното парично обезщетение е в размер 90 на сто 

от среднодневното брутно трудово възнаграждение или 
среднодневния осигурителен доход на бащата/осинови-
теля, върху който са внесени или дължими осигурителни 
вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени оси-
гурителни вноски за общо заболяване и майчинство за 
периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца, 
в който е датата, от която е разрешен отпускът.



САЛАТА ОТ СПАНАК И МАРУЛЯ
Необходими продукти:

• 130 гр  спанак
• 1/2 бр.  маруля
• 1/4 вр.  лук кромид 
пресен
• 50 гр  грейпфрут 
• 1/4 бр.  авокадо
• 10 мл  краве кисело 
мляко
• 1/2 бр.  лимон
Начин на пригот-

вяне: 1.Накъсайте 
спанака и марулята.

2.Нарежете лука на кръгчета.
3.С помощта на лъжичка извадете вътрешността на 

грейпфрута.
4.Смесете продуктите.
5.Пригответе марината по следния начин: Намач-

кайте авокадото с вилица и прибавете киселото мляко. 
Подправете с лимоновия сок и кориандър.

6.Залейте салатата с така приготвената заливка и 
сервирайте.

10 ПРИЧИНИ ДА ЧЕТЕМ ПОВЕЧЕ  
1. Четенето стимулира мозъка
Четенето поддържа мозъка активен, а в дългосрочен 

план това намалява риска от заболявания на мозъка 
като деменция и Алцхаймер. Затова не пропускайте 
да тренирате мозъка при всяка възможност. Четенето е 
добър начин за това.

2. Четенето намалява стреса
Без значение колко сте напрегнати и изнервени, 

четенето ще ви помогне да се успокоите. Четенето е 
начин да се затворите в един различен свят и да забра-
вите за проблемите. Ще се учудите колко ще се успо-
коите след само 15 минути четене.

3. Четенето подобрява паметта
Когато четете някоя книга, трябва да сте концен-

трирани, да помните имената на различните герои, да 
следите развитието на действието. Затова и четенето 
е идеалното упражнение за подобряване на паметта. 

4. Четенето развива аналитичното мислене
Много от книгите имат заплетен сюжет, който пре-

дизвиква любопитството на четящия. За да разплете 
мистерията, читателят трябва да прави асоциации, да 
разсъждава и да анализира. Това умение се тренира 
все по-добре с всяка следваща прочетена книга.

5. Четенето подобрява концентрацията
Четенето е занимание, което изисква цялото ви вни-

мание. За да следите какво се случва в книгата, трябва 
да сте изцяло концентрирани върху това, което четете. 
Ако по природа сте разсеяни или трудно се концентри-
рате върху дадена задача, опитайте да четете всеки ден 
в продължение на месец и ще забележите разликата.

6. Четенето действа терапевтично
Книгите могат да са вашият терапевт. Често те да-

ват отговори на въпроси, които сте търсили дълго вре-
ме. Могат да ви накарат да се замислите върху своите 
действия, върху поведението си и да преосмислите 
начина си на живот. Те действат подобно на терапевт, 
който ви помага да пренасочите правилно житейската 
си енергия, за да бъде тя градивна за вас като хора.

7. Четенето създава по-силна връзка между деца 
и родители
Ако търсите на-

чин да се сближи-
те с детето си от 
ранна възраст, то 
четенето е един от 
най-добрите вари-
анти. Приспивайте 
детето с интересна 
книжка всяка ве-
чер, за да заздрави-
те връзката си. Така детето асоциира времето с вас със 
спокойствие, с приятни и успокояващи емоции, които 
четенето носи.

8. Четенето развива въображението
Четенето е безспорно най-добрият начин за развива-

не на въображението. Затова е много важно едно дете 
да израстне в среда, в която се чете и след определена 
възраст да чете само. По този начин то ще порасне в 
свят, пълен с магия. Неминуемо, когато човек чете, той 
си представя това, което чете - героите, обстановката, 
действията. Няма по-добра и приятна тренировка за 
въображението.

9. Четене = грамотно писане
Проучвания показват, че има пряка връзка между 

четенето и грамотното писане. Четенето подобрява 
грамотността на човек, създавайки бавно, но трайно 
усещане за правилно и грешно. Случвало ли ви се 
е понякога да видите една дума, изписана по начин, 
който ви е странен? Не сте сигурни за правописа, но 
нещо ви дразни. Това обикновено е, защото сте гледа-
ли тази дума написана стотици пъти, докато четете. 
Грешно изписана, вие автоматично я регистрирате 
като неправилна.

10. Четенето обогатява речника
Забелязали ли сте разликата в изказа между хората, 

които четат и тези, които не четат. Няма нужда да ци-
тираме проучвания, това е нещо, което се забелязва 
лесно. Четенето обогатява речника от най-ранна въз-
раст и помага за правилното изказване.

ЗАЩО  ПАРАЗИТИТЕ  СА  МНОГО  ОПАСНИ
ЗА  ХОРА  И  ЖИВОТНИ 

Има риск от зараза с лаймска болест
Кучетата обичат разходките навън, но последстви-

ята от тях могат да бъдат опасни. В най-добрия слу-
чай ще донесат бълхи,в най-лошия - някой кърлеж. 
От лаймска болест, пренасяна от кърлежите, могат 
да се заразяват както хората, така и домашните жи-
вотни. Кърлежите дебнат в засада и дори в зелената 
морава на собствения ви двор.
Ето защо спазвайте няколко прости правила
След всяка разходка внимателно оглеждайте куче-

то и котката за кърлежи. Най-добре е това да се прави 
с гребен.
Ако откриете кърлеж
Впилият се кърлеж не-

забавно трябва да се изва-
ди. Най-добре потърсете 
ветеринарен лекар, защо-
то зачестяват случаите на 
разкъсан кърлеж т.е. поло-
вината е останала в тялото 
на любимеца ви. След като всичко приключи, не за-
бравяйте да обработите с инсектицидни средства и 
мястото, където любимецът ви спи. Ако има паразит, 
след около час той сам излиза.

РАНО ОТБИТИТЕ ЗАЙЧЕТА МОЖЕ ДА СЕ РАЗБОЛЕЯТ
Отбиването на подрастващите животни е качествен 

маркер за зайците. Не трябва да се забравя, че при 
сериозни грешки в отглеждането зайчетата, останали 
без майчино мляко, може да развият цял куп стомаш-
но-чревни заболявания. Ранното отбиване се отразя-
ва на здравословния статус на зайчетата, а прекалено 
късното пък е вредно за организма на майка им. Зато-
ва е важно отбиването да става на подходяща възраст. 
При определянето й трябва да се вземат предвид та-
кива фактори като: наличие на качествени фуражи и 
достатъчно количество клетки.
Лактацията на зайкинята спокойно може да се 

удължи до 2 месеца, но обикновено зайчетата се от-
биват по-рано. Още на 17-ия ден зайчетата започват 
да се подхранват с концентриран или с растителен 
фураж. След 25-ия ден частта потребено мляко от 
зайчетата намалява двойно, а към 35-ия ден - тази 
част става по-малко от 10%.
Отбиване без каквито и да са физически наруше-

ния може да се прави на зайчета на 28-30 дни.
На тази възраст храносмилателните им ферменти 

вече действат на пълни обороти.
При озайчвания, когато бременността на зайкинята 

съвпадне с лактацията, зайчетата се отбиват след 28 
дни. Свързано е с това, че средната продължителност 
на бременността при зайкинята е 32 дни, а това оз-
начава, че може да се остави няколко дни да почива.
Към момента на отбиването зайчетата трябва да те-

жат 450-700 г в зависимост от породата.
Минимумът за всяко зайче е не по-малко от 350 г.

ПРЕЗ МАЙ МОЖЕ ДА ЗАСАДИТЕ
БЕГОНИЯТА НА ОТКРИТО  

Бегонията много обича топлината, затова на открито 
или на балкона тя трябва да бъде засадена през май, ко-
гато отмине възможната опасност от пролетни студове.
Ако отглеждате бегонията от семена, трябва да има-

те предвид, че това е прекалено 
сложно и изисква прекалено мно-
го време. Затова много градинари 
предпочитат да си купят разсад.
Много е ефектен новият сорт 

Dragon Wings. От юни до октом-
ври тази бегония ще цъфти непре-
къснато при минимални грижи.
В големите саксии или висящи-

те кошници здравите разклонени 
храсти с височина до 60 см с розово-червени цветове ук-
расяват балкона и терасата, дори и там да няма слънце. 

29 май - 4 юни 2017г., брой 22

П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

Шапиче (цариче) -
женска билка 

За билката шапиче накратко
Латинското наименования на билката шапиче е 

Alchemilla vulgaris. В народната медицина у нас оба-
че тази билка е популярна с още куп имена: цариче, 
самодивска ягода, длановка, попова чашка и други.
Билката шапиче расте в планинските райони на 

надморска височина от 1000 до 2900 метра. Среща 
се предимно по поляни и лива-
ди, както и в близост до потоци. 
Представлява тревисто расте-

ние с височина около 50 см. и 
се среща в почти цяла Европа. 
Цъфти от юни до август, когато 
и можете да си го набавите от 
нашите планински райони.
Билката шапиче е богата на 

танини, флавонолови гликози-
ди, салицилова киселина, смоли 
и витамин С.
Кои части на билката ша-

пиче се използват?
Надземната част на растение-

то - най-вече листата и стеблото 
се използват след като се изсушат за запарка. Някои 
билкари обаче използват и коренището на шапиче-
то, както и цялото растение в свежо състояние (под 
формата на каша).
За какво помага билката шапиче?
Наричат шапичето женска билка, защото се из-

ползва за заболявания на женската полова система. 
С тази билка можете да лекувате менструални 

болки, обилно кръвотечение по време на цикъл, 
както и бяло течение.
Използва се също така при нощно напикаване, 

атрофия на мускулите, пясък в бъбреците, пикочния 
мехур и жлъчката.
Билката шапиче помага при стомашни болки, 

придружени с диария.
В народната медицина шапичето се използва и 

като свежото растение се стрие на каша. С получена-
та смес можете да наложите трудно зарастващи рани.
Шапиче за промивки при бяло течение
15 гр. от изсушената билка шапиче накиснете в 500 

мл. вряла вода. Оставете за 15 минути, прецедете 
и след като изстине, използвайте за промивки, ако 
имате упорито бяло течение.
Противопоказания
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БИЛКАТА ШАПИЧЕ ПРИ 

БРЕМЕННОСТ

 „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                                                                                                              

Срещат се двама познати, единият споделя:
- Тъщата я блъсна кола в София, едвам оцеля.
Другият:
- И моята я блъсна кола във Виена.
- И какво стана?
- Ами на място...
- Ееее, Виена си е Виена...

В мъжка компания. Един от групата е слабичък мъж, който 
се обръща към наливащия ракия:

-Не ми наливай, няма да пия, моята вяра на ми позволява!
-Ти да не си мюсюлманин? - пита го мъжът.
Обажда се друг от тайфата:
-Не бе, колега! Жена му се казва Вяра и тежи 105 кг...


