
19 - 25 юни 2017г., година (XIII), 25 /608

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

Ръководствата на дет-
ските градини в селата  
Вълкосел и Слащен ор-
ганизираха тържества, 
на които изпратиха де-
цата от предучилищна 
група, подлежащи на 
обучение в първи клас.
Развълнувани, ра-

достни и пъргави, мал-
чуганите пяха, играха 
и се веселиха в чест 
на своя специален ден. 
По случай завършване 
на предучилищната им 
подготовка освен сви-
детелство за завършен 
предучилищен етап от 
своето образование, те получиха и подаръци от Кмета на общината д-р Арбен 
Мименов, с пожелание за весело и безгрижно лято, много положителни емо-
ции и наесен успешен старт в новото преживяване - училището.
Изпълнявайки с искрената си радост специалната програма, подготвена от пе-

дагозите им в детската градина малчуганите плениха присъстващите на търже-
ствата. На сбогуване  с най-големите си възпитаници колективите в детските 
градини  им пожелаха да бъдат здрави и да имат желание за придобиване на нови 
познания, да бъдат весели и засмени в предстоящият им нов начин на живот.

ПРАЗНИК  В  СЛАЩЕН

12 ГОДИНИ ВЕСТНИК САТОВЧА
Изминаха 12 години откакто се отпечата първият вест-

ник на община Сатовча, иницииран от кмета на общината 
д-р Арбен Мименов, с идеята и основна задача жителите 
на общината да получават своевременна и точна инфор-
мация за извършените и предстоящи дейности от ръко-
водството на администрацията. Да бъдат информирани за 
решенията на Общинския съвет, за промените в законо-
дателството, за най-често срещани казуси и новостите в 
областта на административното обслужване на население 
то, да бъдат информирани за проведени и предстоящи съ-
бития на местно ниво.

 Ние, редакционният екип на вестника сме радостни, че 
успяваме да изпълним поставената от кмета на общината 
основна мисия и високи изисквания по отношение на пуб-
ликуваните информационни материали, които трябва да са достъпни за читателя и в 
полза на жителите на общината, както и да задържим вниманието им към изданието.

 През изминалите 12 години несъмнено сме се развивали и усъвършенствали в но-
вата и не дотам позната за нас материя – журналистиката. Опитваме се да комуники-
раме с всеки един от Вас чрез предоставения от нас продукт - вестникът на община 
Сатовча, с рубриките „новини”, „законодателство”, „актуални въпроси и отговори”, 
„полезни съвети”, „футбол”, „нашенски”, „фотообектив”, „кандидатстудентски ка-
лендар” и дискусиите на общополезни теми. За по-добра обратна връзка с читателите 
се откри телефонен пост с национално избиране, който дава директен достъп на чита-
теля до редакционната колегия. Вписа се електронният адрес на вестника, чрез който 
читателите изпращат своето мнение, коментар и материал за публикуване. Вестникът 
излиза в тираж от 1000 броя, а за по-добра връзка с читателя е достъпен и в интернет 
пространството в пълния му вариант на адрес: www.satovcha.bg.
Като редакционен екип наблюденията ни са, че вестникът е все по-търсен, поле-

зен за хората, което ни стимулира в своята работа. За да си бъдем взаимно полезни 
ние, редакционния екип приканваме всички вас читатели, заедно да вписваме важна 
и полезна информация, която можете да изпращате на електронният ни адрес. Из-
пращайте ваши снимки, препоръки, поуки и всичко онова, което прецените, че ще 
бъде полезно на повече хора. Нашите сърдечни благодарности към всички които са 
препращали материали за вестника, които са станали съпричастни към идеята ни да 
си бъдем взаимно полезни, които са споделили спомени и са направили коментар по 
конкретна тема. Благодарим на кмета на общината д-р Мименов, че повярва в нас като 
редакционен екип, че ни даде възможност да се докажем, че ни повери изпълнението 
на тази важна за обществото ни мисия – информираност на населението на общината 
чрез вестникът на община Сатовча. 
Редакционна колегия: Мария Самарджиева и Красимир Странджев, а през годи-

ните назад и Венцислав Тюфекчиев, Инцафка Укова, Яна Джинева, Айше Джуджева, 
Фатме Рамадан и Емине Дренкова.

О Б Я В А
На 15 и 16 юли 2017 година (събота и неделя) под патронажа на 

Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов ще се проведе за XIII-ти 
път Традиционният Ваклиновски събор посветен на тютюнопроиз-
водителите от община Сатовча. Този събор се утвърди като един от 
най-посещаваните, който дава поле за изява, както на млади таланти, 
така и на утвърдени и признати самодейни и професионални изпъл-
нители и състави на българската фолклорна песен.
Особен интерес предизвикват и спортните състезания през не-

делния ден – борбата свободен стил за мъже и жени, а също така и 
канадската борба.
Чрез магията и красотата на българската песен и танци целим да 

покажем значимостта на българското фолклорно наследство и да 
възстановим старата българска традиция – хората да се събират и 
веселят заедно.
Надяваме се, че ще имаме удоволствието да Ви посрещнем 

като наши гости по време на събор Ваклиново – 2017 година.
Очакваме Ви!
От Инициативен комитет

 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР
ВАКЛИНОВО 2017Г.

Всяка втора събота 
от месец юни е денят 
„Прядой“ в село Сла-
щен. Празникът по тра-
диция се организира 
съвместно от Общинска 
администрация Сатов-
ча, Кметство Слащен и 
Читалище Слащен. 
Организаторите бяха 

подготвили празнична 
програма, включваща 
спортни мероприятия и 
музикално-художестве-
но представяне. В Клу-
бът по интереси беше 
организирана прожек-
ция и  изложба, свърза-
ни с бита и живота на 
селото. 

През деня най-атрактивен бе футболния турнир, в който участие взеха малки и 
големи от цялата община. Играта на малките футболисти беше оспорвана, имаше 
старание от всички гостуващи отбори, но отборът на  домакините от село Слащен 
заслужено взе купата, втори останаха гостите от Сатовча, а на трето място се кла-
сира отбора на Долно Дряново. Малките футболисти от село Плетена останаха чет-
върти. Изигра се и приятелски мач между два отбора от село Слащен, съставен от 
ученици от 5-ти и 6-ти клас, 
като победител стана „Си-
ния отбор“. 
Във футболният турнир за 

големи взеха участие шест 
(6) отбора от община Сатов-
ча. След директна елимина-
ция и оспорвана битка, зва-
нието шампион на турнира 
заслужи отбора на „Сини-
те“ от село Слащен, който 
специално за празника по-
лучиха и играха с екипи на 
МДПС. Втори в класирането 
останаха  ФК „Дружба“ от 
село Слащен, а третото мяс-

то получи отбора от село Вълкосел. Безспорно на ниво и с много добра игра 
се представиха и отпадналите отбори на селата Плетена, Туховища и Жижево.
През целия ден за доброто настроение на стадиона се грижеше DJ Вадим 

Фърладжов, а за студени питиета и гореща скара персонала на механа „Селе-
на“. В късният следобед в центъра на селото започна художествено-музикал-
ната програма с участието на най-малките представители -децата от детската 
градина, следвани от учениците от гимназията и самодейните състави при чи-
талище Слащен. Като гост изпълнител в програмата беше поканена  певицата 
Емилия Широва, на чийто песни се виеха дълги и кръшни хора.
В късният следобед се проведе надбягване - кушия, при което най-бърз бе 

Янис Каптиев от с.Вълкосел.
След приключване на спортните прояви, Кметът на общината д-р Арбен Ми-

менов връчи наградите на победителите, поздрави всички участници в надпре-
варата, благодари им за добрата и спортсменската игра, висок дух и желание за 
развитие на масовия спорт.  Поздрави всички празнуващи, като им пожела да 
бъдат здрави, весели и с много берекет.

аа нанаа ддетет
МАЛКИТЕ  АБИТУРИЕНТИ



КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА 
ПРЕЗ ОБЕКТИВА“ - 2017     

Краен срок: 20 август 2017 г., 20.00 часа 
 Конкурсът за фотография „Благотвори-

телността през обектива“ - 2017 ще отличи 
четири фотографии - три ще бъдат определни 
от журито, четвъртата се избира от публиката.
Всеки автор може да участва с максимум 

5 снимки във фотоконкурса. Снимките за 
фотоконкурса трябва да са не по-стари от 3 
г. (да са направени през 2015, 2016 или 2017).
Снимките трябва да са в дигитален формат 

JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ 
мястото, ситуацията и историята на снимката - до 500 знака.
Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 3000 до 5000 пиксела 

по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. 
Файловете не трябва да са по-големи от 10MB. Всеки автор трябва да може да предос-
тави изходен файл (снимка в оригинален размер).

СЕДМО ИЗДАНИЕ НА ПРОГРАМА „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 
НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“ 2017 / 2018        

Краен срок: 29 юни 2017 г. 
 Български център за нестопанско право започва 

набиране на кандидатури за участие в програмата 
„Предприемачество за нестопански организации“ 
за 2017/2018 г. Програмата включва обучения за 
развитие на стопанска дейност от неправителствени 
организации, съвети при подготовката на идеята за 
стартиране на дейността, участие в конкурс „Най-
добър бизнес план на неправителствена организа-
ция“ и Акселератор за наградените организации. 
Неправителствените организации, участващи в 

тазгодишното издание на програмата, ще си раз-
пределят награден фонд от 40 000 лева.

>> Първи етап „Обучителни семинари“ - участниците ще се запознаят с основните 
теми, свързани с развитието на една идея и подготовката на бизнес план, както и с 
примери за успешен социален бизнес в България. 

>> Втори етап „Разработване на бизнес план“ обхваща развиване на идеята и пред-
ставянето й пред жури. По време на този етап участниците ще могат да получат кон-
султации и да задават конкретни въпроси на консултантите на конкурса. Бизнес идеите 
ще бъдат оценени и специално жури ще определи победителите. Отличените бизнес 
идеи ще получат финансиране.

>> Трети етап „Акселератор“ - победителите в конкурса ще участват в ежемесечни 
срещи и ще получат експертна и менторска подкрепа от представители на бизнеса за 
развиване на стопанската си дейност.
Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват 

или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели.
Програмата се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и 

Фондация УниКредит, и в партньорство с Telus International.

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

19 Юни 2017, Понеделник,
 Световен ден на детския футбол
Отбелязва се с решение на Фонда на 

ООН за подпомагане на децата (УНИ-
ЦЕФ) и Международната футболна 
федерация (ФИФА), подписано през 
2001г., за да се привлече вниманието 
на децата и младежите към спорта.

20 Юни 2017, Вторник
Световен ден на бежанците
 Отбелязва се от 2001 г. с резолюция 

A/RES/55/76 на Общото събрание на 
ООН от 4 декември 2000 г. по повод 50-годишнината от подписването на 28 
юли 1951 г. на Женевската конвенция за бежанците, влязла в сила на 22 април 
1954 г. На същата дата от 1975 г. до 2000 г. с решение на Организацията за 
африканско единство (от 9 юли 2002 - Африкански съюз) се е отбелязвал Денят 

на африканските бежанци.
 21 Юни 2017, Сряда,
 Лятното слънцестоене в Се-

верното полукълбо 
Слънцестоене се нарича вре-

мето, когато Слънцето пресича 
най-отдалечените точки на не-
бесния екватор. Видимият път на 
Слънцето по небесната сфера се 
нарича - еклиптика дължината на 
еклиптиката е 360°, земната годи-
ната има ~365 дни - т.е. Слънцето 
се движи по еклиптиката с около 1° 

на ден. Точките, където еклиптиката пресича небесния екватор правят денят 
и нощта да са еднакво дълги - тези слънцестоения се наричат равноденствия. 
Има лятно и зимно слънцестоене - т.е. най-дългия или най-краткия ден. В 
северното полукълбо настъпва зимното слънцестоене на 21 декември или 22 
декември и тогава там е най-краткият ден (и най-дългата нощ), а лятото - 20 
или 21 юни и тогава там е най-дългият ден (и най-краткия нощ). В южното 
полукълбо по тези дати са съответно, лятно и зимно слънцестоене. В умерените 
географски ширини - до лятното слънце стоене Слънцето непрекъснато расте - 
т.е. изкачва се над хоризонта, на този ден - то спира и променя своята посока, 
започва да се спуска докато настъпи зимното слънцестоене, когато пак спира. 
От векове в Деня на лятното слънцестоене хиляди хора се събират в района на 
5000-годишните мегалити край Стоунхендж, за да отпразнуват най-дългия ден 
на годината. Мнозина са убедени, че действат магически сили, които влияят 
върху човешките възможност. 

23 Юни 2017, Петък,
Международен ден на SOS-детски селища
 Отбелязва се от 1987 г. Годишнина от 

рождението на австрийския социален педагог 
Херман Гмайнер, който през 1949 г. създава 
първите SOS детски селища за изоставени деца 
и сираци /1919-1986/. В 133 страни по света са 
изградени SOS детски селища. 

24 Юни 2017, Събота,
 Ден на българското лекарство
 Ден на българското лекарство и професионален празник на магистър 

фармацевтите в България. Отбелязва се от 1994 г. на Еньовден по идея на в. 
„Български лекар“. По традиция се провеждат Български фармацевтични дни. 

На Еньовден - денят на Св. Йоан Кръстител 
имен ден празнуват всички, които носят името 
Деян, Деяна, Еньо, Енчо, Йоана, Йоан, Яни, 
Яна, Янина, Янка, Янита, Янко, Янчо. 

25 Юни 2017 , Неделя,
Ден на моряка 
Отбелязва се от 2011 г. с решение на Меж-

дународната морска организация, прието на 25 
юни 2010 г. на конференция на организацията 
в Манила, Филипините, в знак на почит към 
близо 1,5 млн. моряци в света.

Н О В И Н И
19 - 25 юни 2017г., брой 25

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 - НЕ РАЗБИВАЙ ПОМОЩТА
Малка глинена стомна стояла на масата празна, 

а в ъгъла на стаята лежал тежко болен и стенел 
за вода, но нямало кой да му подаде вода, близ-
ките му били отишли някъде и забравили за него. 
Жалбите на болния били толкова сърцераздира-
телни, че стомната не издържала, изпълнила се 
със състрадание и с невероятни усилия на волята 
успяла да подскочи и да падне близо до ръката на 
болния. Зарадвал се той, вдигнал я и впил жадни 
устни, но…стомната била празна, в нея нямало 
и капчица вода, а той бил употребил всичките 
си останали сили за нея. Ядосал се болният и 
я запратил в стената. Стомната се разбила на 
хиляди късчета.

Не приличай на болния, не разбивай на хиляди 
непотребни късчета тези, които се опитват да ти по-
могнат. Дори опитите им да са напразни и да не могат 
да го направят, оцени по достойнство усилията им.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 16.07.2017 г.
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До 20-ти юни:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

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

удържан през месец май 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 
май, когато пълният размер на начислените от рабо-
тодателя доходи от трудово правоотношение за този 
месец не е изплатен до 25 юни.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
19 - 25 юни 2017г., брой 25

ОГРАНИЧАВА СЕ ПРОДАЖБАТА НА
ФИРМИ С ДЪЛГОВЕ КЪМ ХАЗНАТА

Практиката силно задлъжнели към хазната фирми да 
бъдат безпроблемно прехвърляни на безимотни граж-
дани, предимно от малцинствата, ще бъде ограничена.
Това е целта на няколко съществени изменения в 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), 
одобрени от Министерския съвет и вече внесени в 
парламента.
Законопроектът предвижда мажоритарните соб-

ственици на такива фирми да отговарят с личното си 
имущество, ако недобросъвестно прехвърлят акциите 
си преди обявяването на фирмата в несъстоятелност.
Недобросъвестност е налице и ако прехвърлят 

собствеността си след стартиране на ревизия и до 6 
месеца след приключването й.
Промените в ДОПК засягат и миноритарните соб-

ственици на фирми с просрочени данъци и осигу-
ровки. Те също ще носят отговорност, ако извършват 
поредица от сделки, с които променят собствеността 
на дружествата, за да избегнат процедурата по фалит.
Задължения 

ще се търсят и 
от собственици, 
които са полу-
чили скрито раз-
пределение на 
печалбата или са 
продали имуще-
ство на фирмата 
на цени, значи-
телно под пазар-
ните.
Разширява се и обхватът на задължените лица - 

освен от директори и прокуристи, отговорност за 
неплатени данъци и осигуровки ще се търси и от 
хората, които управляват фирмата с нотариално за-
верено пълномощно.
Промените в ДОПК, с които държавата ще може 

по-лесно да си прибере дължимите данъци и осигу-
ровки от закъсали фирми, обаче не бяха предложени 
за обществено обсъждане и е трудно да се предвиди 
доколко ще видят бял свят.
В преходните и заключителните разпоредби на 

ДОПК се предлагат изменения и в Закона за огра-
ничаване на плащанията в брой. От 1 август прагът 
за кешови разплащания пада от сегашните 10 000 на 
5000 лв.
След това от 1 януари 2018 г. ще стане 3000 лв., а 

от 1 януари 2019 г. - 1000 лв. Това е пореден опит на 
държавата да ограничи плащанията в брой като мярка 
срещу сивата икономика. Досега подобни законови 
промени бяха отхвърляни от парламента.

КАК СЕ ПРЕХВЪРЛЯ ПРАВО НА СТРОЕЖ 
Имотните сдел-

ки между родни-
ни са честа прак-
тика  в  сферата 
на недвижимите 
имоти. Ако пред-
стои  строител-
ство срещу обез-
щет ени е ,  ваш 
близък може да 
реши да ви прех-
въ р л и  с в о е т о 
право на обезще-
тение. Как става 
сделката и какви документи са необходими?
Прехвърлянето на право на строеж става с нотариа-

лен акт, посочват експерти. Има възможност собстве-
никът да ви прехвърли земята, вместо само правото 
на строеж. В противен случай лицето ще продължи 
да бъде собственик на земята и ще плаща някакви 
данъци, а вие ще бъдете собственик на правото на 
строеж, а по-късно – и на изградените обекти. Разбира 
се, ще плащате данък за тях.
Ако ще прехвърляте земя на строителя, направете 

го след като той завърши сградата напълно, съветва 
юристът. Настоящият собственик също така може да 
ви упълномощи да го представлявате пред нотариус 
и да прехвърлите сам на себе си правото на строеж.
Според експертите юридически е много по-лесно 

вашият близък да подпише договора от свое име, 
като обезщетението, което ще получи, да бъде в имот, 
който ще се прехвърли на ваше име. Ако целта е вие 
да получите имот, това е най-лесният вариант.
Преди издаването на нотариален акт, имотът, който 

ще бъде получен като обезщетение, може да бъде запи-
сан като ваш. Това може да стане още в предварител-
ния договор. Просто вашият близък трябва да поиска 
обезщетението да му бъде дадено в натура (недвижим 
имот), което ще бъде прехвърлено на ваше име.
В предварителния договор може да се запише, че 

лицето ви предоставя имота си срещу обезщетение, 
което да бъде изплатено/прехвърлено на вас (вместо 
на него). В юридическата теория това се нарича „до-
говор в полза на трето лице“.
Така се спестява втора сделка – вместо лицето да 

получи обезщетението и после да ви го прехвърли, 
още в началото то се договаря, че обезщетението ще 
бъде във ваша полза. Препоръчително договорът да 
бъде изготвен от опитен юрист.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТ ПОД ВЪЗБРАНА
Върху жилище, което не е ипотекирано като обез-

печение по кредит, има наложена възбрана. Имотът 
е придобит по наследство и е в съсобственост между 
няколко наслед-
ници, един от 
които – длъж-
ник по кредита. 
Има ли начин 
собственикът-
д л ъжник  д а 
прекрати  съ-
собствеността?
Всяка  една 

разпоредител-
на сделка (про-
дажба, замяна, дарение и т.н.) с възбранен имот е не-
действителна спрямо взискателя по изпълнителното 
дело обясняват адвокати.
Това означава, че за него сделката все едно не е 

била извършена и имотът, въпреки че е прехвърлен 
на трето лице, ще може да бъде продаден на публична 
продан за удовлетворяване на вземането на кредито-
ра, за което е била наложена възбраната.
Ако целта на прехвърлянето на дела на длъжника 

е този имот да се освободи от изпълнение и да се 
предложи друг способ за изпълнение – например 
изпълнението да се насочи към получената цена от 
продажбата или да се наложи възбрана върху имот, 
получен в замяна на неговия дял в съсобствения 
имот, то това при всички положения следва да стане 
съгласувано с взискателя.
Горепосоченото важи, ако това въпросният имот 

не е единственото жилище на длъжника.  Експерти 
коментират, че ако длъжникът и неговото семейство 
нямат друго жилище, спокойно може да се извърши 
делба (както доброволна, така и съдебна).
Най-лесното решение е длъжникът да поиска 

поставяне на имота в дял (ако няма други имоти в 
наследството – срещу парично уравняване). В такъв 
случай не се засяга възбраненият дял, а се прехвърля 
другият – на съсобственика-недлъжник. Защото въз-
браната не може да бъде наложена на цялото жилище, 
а само на дела на длъжника в него.
Няма пречка обаче длъжникът да придобие целия 

имот, ако няма друго жилище. В тези случаи възбра-
ната не е проблем (ако не смята да продава жилището 
пред изплащане на задължението, а иска да си живее 
в него), защото единственото жилище на длъжника и 
неговото семейство (съпруг/а и непълнолетни деца) 
не може да се продава за събиране на дълг с много 
редки изключения.
Ако имотът не е ипотекиран, останалите случаи 

са при задължения за издръжка, за вреди от непоз-
волено увреждане и от финансови начети, коментира 
юристът. При положение че не попадате в тези рамки, 
единственото жилище е несеквестируемо.

СКРИТИТЕ КАПАНИ
СЛЕД ОТПАДАНЕ НА РОУМИНГА В ЕС 
От 15 юни в страните от ЕС, както и в Норвегия, 

Исландия и Лихтенщайн, разговорите ни по мобил-
ните телефони ще се таксуват по националния ни 
план. След отпадането на т.нар. роуминг обаче има 
някои неща, за които потребителите трябва особено 
да внимават.
Такъв е случаят с мобилния интернет. Извън 

държавата ни интернетът ще е в пъти по-малко от 
безплатните мегабайти, включени в абонаментния 
ни план, съобщава Нова тв.
Какво означава това – ако планът ни включва 10 

гигабайта интернет с максимална скорост, зад грани-
ца безплатно ще можем да ползваме много по-малко. 
Средно се получава около една трета от това, което 
имаме в плана. 

Когато сме ги изразходвали наполовина обаче, ще 
бъдем известени с SMS. 
А колко точно по-малко ще ползваме, ще се опре-

деля от специална формула.
Умножавате по две цената на абонаментния ви 

план без ДДС и я разделяте на 7,7 евро (това е мак-
сималната цена за роуминг на едро) и полученото е 
гигабайтите, които ще можем да ползваме, без да ни 
излиза солено. 
От 15 юни се предвижда минута разговор на тери-

торията на ЕС да струва не повече от 3 евроцента. 
SMS-ът не може да е по-скъп от 1 евроцент.
А за да сваляме музика, сърфираме в интернет или 

изпращаме снимки от плажа например, ще плащаме 
до 7,7 евро за всеки гигабайт.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ 2017г.

Въпрос: Първият работодател, издал трудовата 
ми книжка, е допуснал следните пропуски: 1. На 
стр.1 липсва № 2. На стр. 5, където са неговите 
данни не е сложил печат и подпис. Тези два пропу-
ска биха ли ми създали някакви пречки и проблеми в 
бъдеще? На страниците за трудовото възнагражде-
ние и постъпване на работа има подписи и печати. 
Отговор: Съгласно чл. 349, ал. 1 от Кодекса на труда 

/КТ/ в трудовата книжка се вписват следните данни 
за работника или служителя: 1. име, дата и място на 
раждането; 2. адрес; 3. номер на личната карта или 
друг документ за самоличност и единен граждански 
номер; 4. образование, професия, специалност; 5. 
заемана длъжност и организационно звено, в което 
работи (отдел, цех, служба); 6. уговореното трудово 
възнаграждение; 7. дата на постъпване на работа; 8. 
дата и основание за прекратяване на трудовото право-
отношение (член, алинея, точка и буква от този кодекс); 
9. продължителност на времето, което се признава за 
трудов стаж, както и на времето, което не се признава 
за трудов стаж; 10. изплатени обезщетения при пре-
кратяване на трудовото правоотношение; 11. запорни 
съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 4 от Гражданския 
процесуален кодекс. В чл. 2, ал. 1 от Наредбата за 
трудовата книжка и трудовия стаж е предвидено, че ра-
ботодателят лично или чрез специално упълномощено 
за това длъжностно лице попълва трудова книжка по 
утвърдения образец, като вписва изискващите се данни, 
и я заверява с подпис и печат. Съгласно чл. 6, ал. 1 от 
наредбата, при прекратяване на трудовото правоотно-
шение продължителността на трудовия стаж, придобит 
от работника или служителя при работодателя към 
датата на прекратяване на трудовото правоотношение, 
се записва с цифри и думи и се подписва от главния 
счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с 
печата му. За конкретна преценка на правилно поста-
вените подписи и печати можете да се обърнете към 
съответната инспекция по труда.

Въпрос: В майчинство съм втора година. Мога ли 
да го прекъсна за да си ползвам годишната отпуска 
(която се е събрала 40 дни), след което отново да 
се върна в майчинство. Ще ми бъде ли изплатено 
заплатата + половината майчинство без да съм 
работила. 
Отговор: Прекъсване ползването на отпуск за от-

глеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1 
от Кодекса на труда /КТ/ е субективно право на лицето 
и то не зависи от волята на работодателя. Ако работ-
ничка или служителка желае да прекъсне ползването 
на този вид отпуск, работодателят няма право да отка-
же. В КТ няма изрично предвидено форма, но лицето 
може да прекъсне ползването на посочения отпуск със 
заявление до работодателя. Съгласно чл. 164, ал. 5 от 
КТ, в случаите, когато не се ползва отпуск по ал. 1 или 
лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото 
ползване, на майката (осиновителката), ако работи по 
трудово правоотношение, се изплаща парично обез-
щетение от Държавното обществено осигуряване. В 
чл. 54, ал.п 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване 
е предвидено, че майката (осиновителката), която е 
осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала 
право на обезщетение по чл. 52а, получава парично 
обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по 
чл. 53, ако не ползва допълнителния платен отпуск за 
отглеждане на малко дете или лицето, което ползва 
такъв отпуск, прекъсне неговото ползване. Предвид 
горното, няма законова пречка да прекъснете ползване-
то на отпуск по чл. 164 от КТ и с писмено разрешение 
на работодателя си да ползвате платения си годишен 
отпуск, след което да ползвате отново отпуск за отглеж-
дане на дете до 2-годишната му възраст. Майки с деца 
до 7-год. възраст ползват отпуска си през лятото, а по 
тяхно желание и през друго време на годината, освен 
в случаите по ал. 4 на чл. 173 – чл. 174 от КТ.



ПИЯНИ ДОМАШНИ БОНБОНИ
Необходими продукти: 2 с.л. вода, 1/2 

ампула есенция ром, 100 гр. стафиди, 1 
пакетче ванилена захар, 100 гр. шоко-
лад, 75 гр. омекнало масло, 50 гр. пудра 
захар, 1 ч.ч. смлени орехи и/или 1 пакет 
кокосови стърготини.
Начин на приготвяне: Водата, есенцията и ста-

фидите се смесват и се оставят да престоят 5-6 часа.
Маслото се разбива с миксер заедно с разтопения 

на водна баня шоколад, ванилената захар и пресятата 
пудра захар. След като сместа се поохлади, се добавят 
и стафидите.
От сместа се оформят топчета, които можете да 

оваляте в натрошени орехи или кокосови стърготини.
Готовите бонбони се съхраняват в хладилник.

ЗАЩО НИ БОЛЯТ КРАКАТА? 
Няма човек, който да не е страдал от болка в краката. 

Тази болка може да се дължи на обикновена умора, из-
кълчване, варикоза?
Върху краката пада тежестта на цялото тяло. При пове-

че движения мускулите са в тонус, но при заседнал живот 
те отслабват и се отпускат. И когато организмът се сблъска 
с по-сериозно натоварване, болката не закъснява.
Мускулните болки от преумора са най-безобидният 

тип болка - те минават след няколко дни без следа, но 
пък съществува риск от получаването на травма. Човек 
трябва да наблюдава и теглото си, защото при проблеми 
с килограмите краката се натоварват допълнително.
При дископатия болката като че ли „прострелва“ кра-

ка, най-вече по външната му повърхност и се засилва при 
резки движения.
В подобни случаи трябва да се 

потърси помощ от специалист, кой-
то се занимава със заболявания на 
гръбначния стълб. Никакви мехле-
ми и масажи няма да помогнат.
За да се разреши проблемът, тряб-

ва да сe излекува дископатията. 
Препоръчителен е ортопедичният 
колан, който облекчава състоянието.
Болките в краката могат да бъдат свързани и с кръво-

носните съдове - венозни и артериални. Значително по-
често възникват проблеми с вените - варикоза.
При варикозно разширяване на вените тъканите не по-

лучават достатъчно кислород, в тях се натрупват токсич-
ни вещества от обмяната на веществата, а всичко това 
дразни нервните окончания и възниква болка. Човек 
изпитва потребност да легне и да си вдигне краката по-
високо.
Често болката в краката може да бъде следствие от 

стара травма. За да бъде ефективно лечението, трябва да 
се определи конкретната причина за болката. Основните 
правила са търсене на лекарска помощ и активно използ-
ване на специални ортопедични приспособления.
Друга причина за болки в краката е плоското стъпало. 

Ако деформацията на стъпалото е голяма, болките са в 
предната група мускули.
За да се облекчи състоянието трябва да се носят удоб-

ни обувки, като се избягват на висок ток. Като профилак-
тика се използват ортопедични стелки.
Болките в ставите са един от основните симптоми на 

артрита и артрозата.

ЕЧЕМИКЪТ: ЗАЩО СЕ ПОЯВЯВА И КАК СЕ ЛЕКУВА? 
Най-честите причинители за появата на ечемик са 

стафилококовите инфекции, нередовното чистене на 
грима и по-слабия имунитет. Той се лекува със сухи, 
топли компреси, като се правят промивки на очите с 
антисептичен разтвор, а в по-сериозните случаи и с 
антибиотик, предписан от лекар.
Ечемикът обикновено се локализира по външния 

или вътрешния ръб на клепача. Симптомите са болка, 
зачервяване, удебеляване ръба на клепача, усещане за 
чуждо тяло и подуване. Ако ечемикът е прекалено го-
лям, той може да наруши качеството на зрението.
От ечемик страдат както мъже, така и жени като по-

податливи са хронично болни, пациенти с диабет, със 
себорея или тези, които имат повишени стойности на 
мазнини в кръвта. Тези, които имат мазна кожа също 
получават по-често ечемик.
Гримирането също може да  причини подобно въз-

паление на клепача, и особено, ако не се почиства пре-
ди лягане. Остатъците от него могат да предизвикат 
запушване на слъзния канал и да доведат до натруп-
ване на секрет.
Началото на възпалението на слъзния канал е свър-

зано с дискомфорт като пациентът несъзнателно тър-
ка с пръсти раздразненото място като по този начин 
разнася стафилококовите бактерии в зоната на окото. 
Това може да предизвика силно зачервяване и болезне-
но възелче. Децата също не трябва да се насърчават да 
търкат очите си прекалено силно с ръце.
Лечението не е трудно и в повечето случаи ечеми-

кът изчезва след промивка на очите било то с билко-
ви отвари, било то с антисептичен разтвор.Помагат и 
различни видове маз за очи, а при много силно въз-
паление очният специалист може да предпише и ан-
тибиотик на капки. Препоръчват се и нагревките на 
възпалението място със сух, топъл компрес.

КАКВА Е ДОЗАТА НА ПРЕПАРАТА МАГЕОС
ЗА 10Л РАЗТВОР В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

За 10 литра вода е 1,5-2 грама.
Препаратът е много ефи-

касен и поразява и контро-
лира вредните насекоми.
Той е оригинален алфа-

циперметрин в микрогра-
нули, което е по-лесно за 
употреба. Ефервесцентни-
те поливалентни гранули 
се разтварят за по-малко 
от 4 минути независимо от 
температурата на водата.
Отличават се с бързо 

инициално действие и с 3-5 дни последействие.
Освен при лозята, продуктът може да се използва 

още в други насаждения, защото е регистриран сре-
щу 17 неприятеля в 22 култури.
Това е инсектицид с нова формулация от микрогра-

нули, които се активират при контакт с вода. Получе-
ният разтвор е изключително фина и колоидна дис-
персия на активната съставка.
Характеризира се с контактно и стомашно дейст-

вие за неприятелите и с много бърз инициaлен ефект.
Ефикасен е срещу възрастните форми и ларвите на 

голям брой видове смучещи и гризещи неприятели.
Действа на централната и периферна нервна сис-

тема като предизвиква бърза парализа на засегнатите 
насекоми, от които се поема чрез поглъщане.
За по-големи масиви дозата е 40-100 л/дка за лозя 

и овощни култури.
Смесва се с повечето употребявани в практиката 

хербициди, фунгициди и листни торове.

КАК ДА СПАСИТЕ КРАСТАВИЦИТЕ
ОТ ЛИСТНИ ВЪШКИ И АКАРИ
При отглеждане на краставиците на 

открито най-големи са вредите от лист-
ните въшки и акарите. Борбата с тях се 
извежда с подходящи за периода на 
отглеждане инсекто-акарициди. Това 
означава, че когато растенията още не 
са встъпили в плододаване, могат да се 
ползват препарати с по-дълъг карантинен срок.
В периода на плододаване на краставиците срещу 

листните въшки могат да се използват препаратите Де-
цис 100 ЕК , Вазтак Нов и др.
Само срещу акарите подходящи препарати са Актара 

25ВГ, Би-58, Вазтак нов 100ЕК и др.

КАКТУСИТЕ СА МНОГО ПРЕТЕНЦИОЗНИ КЪМ ПОЧВАТА
Кактусите биват много различни по форма и разме-

ри. Има кактусови храсти с обикновени развити листа, 
в същото време има и такива, които почти се доближа-
ват като вид до дърветата.
За засаждането на как-

туси се използват най-раз-
лични смеси. Почти всеки 
любител има своя рецепта 
за почвата и в нейния със-
тав могат да се включат 
най-различни компоненти.
Но все пак съществуват 

няколко обстоятелства, ко-
ито трябва да се отчитат 
при съставянето на субстрата за кактусите.
Винаги трябва да помните, че голяма част от какту-

сите растат в природата в пукнатините на скали и дър-
вета, а там животът им зависи от наличието на листа 
и органичен тор.
Добре подбраната смес трябва, на първо място, да оси-

гурява добър дренаж, на второ място, да има леко кисела 
реакция, на трето, да има достатъчно малко тегло, тъй 
като много любители поставят съдовете с бодливите рас-
тения във висящи кошници, и четвърто, трябва да осигу-
рява хранителни вещества на растението.
Ако имате трудни за отглеждане растения, сложете 

им сфагнум мъх. Няма да е зле да осигурите и малко 
азотни торове и специални овлажнители на въздуха.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Липа - Tilia Cordata Mill  
Описание: Високи дървета, разклонени с гъста 

корона. Листата са последователни с неправилна сър-
цевидна форма. Цветовете са събрани в полусенник. 
Съцветията на дребнолистната и среднолистната липа 
са дребни, обикновено са 5-7, дори до 15 цветчета, а 
на едролистната 2-5 едри цветчета. Дребнолистната 
липа цъфти най-късно към средата на лятото - след 
едролистната и сребролистната.
Разпространение: 

Сребролистната липа е 
най-широко разпростра-
нена у нас. Останалите 
два вида са разпростра-
нени по-рядко в горите, 
по каменистите склоно-
ве на предпланините и 
планините. Отглеждат се и като декоративни дървета. 
Употребяема част: Използват се съцветията с и 

без присъцветниците, събрани по време на цъфтене. 
Лечебно действие: Силно потогенно и пикочо-

генно действие, противоспазматично, тонизиращо, 
противомикробно. Лечебният ефект на билката се 
дължи на съдържащите се в нея етерично масло, 
дъбилни и слузни вещества.
Приложения: • чай: при остри катари на горните 

дихателни пътища. Прилага се като отхрачващо 
средство при болести на дихателните пътища (брон-
хити, пневмонии, катари, ангини), при температурни 
състояния, ревматични болки, неврити;

• чай: ларингити, трахеобронхити;
• леко диуретично средство, заболявания на пикоч-

ните пътища; 
• запарка и отвара: външно за гаргара при заболя-

вания на гърлото и устната кухина; 
• отвара: външно при изгаряния, кожни обриви, 

ставни болки, възпалени хемороидални възли;
• В българската народна медицина цветът на липата 

се използва при кожни обриви, шарка, стомашни бол-
ки, диарии, виене на свят, главоболие, епилепсия, хис-
терия, присипнал глас, за изпотяване при настинка. 
Външно приложение: За бани като нервоуспоко-

ително средство; сварена в оцет - против косопад; 
за гаргара при гърлобол; за налагане на лапи при 
ревматични болки и натъртване.
За външна употреба се приготвя отвара от 100 г 

липов цвят и 2 л вода.
За гаргара се приготвя отвара от 20 г липов цвят на 

250 г вряща вода, като в топлата отвара може да се 
прибави и 1 чаена лъжичка сода бикарбонат.
Вътрешно приложение: 2 с.л. от билката се зали-

ват с 500 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се вместо 
вода преди ядене по 100 мл.
Приготвя се запарка от 1 супена лъжица ситно на-

рязан липов цвят на 250 г вряща вода. След около 20 
мин запарката се прецежда и се пие гореща.

 „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                                                                                                              

Баща телефонира на сина си, който живее в Америка:
- Сине, трябва да ти съобщя, че майка ти и аз се развеждаме. 

45 години мъки стигат ...
- Тате, не говори така. И то точно в навечерието на Коледа 

и Нова година!
- Не можем да се търпим вече. Това е. Но не смея да се обадя 

на сестра ти. По-лесно ще е ти да и го съобщиш.
Отчаян, синът се обажда на сестра си, а тя се ядосва:
- Как може да се развеждат на тия години? Остави на мен, 

аз ще оправя нещата.
Тя се обажда на баща си и му казва:
- Не може да се развеждате. И дума да не става! Нищо не 

правете, докато аз и брат ми не си дойдем!
Бащата затваря доволно телефона и се обръща към жена си:
- Скъпа, всичко върви по план. И двете деца ще си дойдат 

за празниците и сами ще си платят пътя!

аща телефонира на сина си, който живее в Америка

ОБЯВА :  Продавам къща на калкан с право 
на строеж в село Сатовча, нива и две ливади по 

споразумение - 0889 864947 и 0894 946194                                                       


