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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

На 22 –ри декември се състоя заключителната вечер от осмата поред благотворителна кам-
пания на община Сатовча.
За осми пореден път жителите на община Сатовча показаха своята съпричастност към кам-

панията организирана от община Сатовча за набиране на средства за децата  сираци и деца с 
увреждане до 16 годишна възраст. 
Идеята на кампанията е децата сираци, на които им предстои абитуриентски бал да бъдат 

финансово подпомогнати за закупуване на облекло за паметната за тях абитуриентска вечер. 
Според събраната сума се подпомагат и деца сираци, които не са абитуриенти, както и деца с 
уврежданe до 16 годишна възраст.  
Тази година организаторите постигнаха невероятен успех и събраха сумата от 54 500 лева, 

която сума ще бъде предоставена до Нова година на 94 деца сираци и деца с увреждане, от 
които 6 абитуриента.
Активността на учениците от училищата в Кочан, Слащен, Вълкосел и Сатовча беше много 

висока и похвална. Съпричастност показаха и много местни бизнесмени,  общински съветни-
ци, кметове, служители и общественост, които се отзоваха на призива за финансово подпома-
гане и се включиха активно в кампанията. 
Благодетели на кампанията участваха и в импровизираният търг на артикули изработени от 

децата в детските градини и училищата на община Сатовча. На търга се наддаваше и за кар-
тини от пясък и маслени бои дарени от местни художници- Али Скендеров от Кочан, Денис 
Влайков от Сатовча и Зана Джинджи от Слащен, дърворезба - дарение от местен дърворезбар- 
Ахмед Избищалиев, макет на селска къща – изработена от ДГ - Слащен, китеник – дарение от 
Албена Пашова, футболна тениска на ПФК „Лудогорец“ предоставена от местен футболист 
– Камен Хаджиев, календар на ПФК „Левски“ , предоставен от местен играч на „Левски“ – 
Мики Орачев, старинно гърне за варене на дъвка предоставено като дарение от Звезделин 
Влайков, къщички за птици избаротени от учениците Алис Катучева и Алиджан Хаджиев от 
село Кочан , много кулинарни творения от Слащен и Вълкосел, както и други дарения в полза 
на благородната кауза.
Присъствието на толкова много благодетели на заключителната вечер и подкрепата, която 

оказват на децата на община Сатовча, са безценни. Действия, достойни за уважение и пре-
клонение, с огромна благодарност коментира кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов. 
„Това ни прави все по-уверени в инициативата да организираме благотворителни кампании и 
все по-уверени да очакваме подкрепата Ви“. 

„Това, което правим за нашите деца, не може да бъде измерено в думи, защото усмивка-
та на детското лице и топлото отношение към наранените от съдбата хора са неизмерими в 
материално отношение.  Нека тези наши дела бъдат малкият подарък за децата на Сатовча в 
празничните дни. Макар и скромни дарове, радостта и топлото отношение са безценни. Нека 
им дадем нашето приятелство, милосърдие и обич. Нека им покажем, че заедно можем всичко. 
Нека им вдъхнем надеждата и вяра в доброто, че утрешния ден може да бъде по-хубав и по-
добър“ каза още Мименов.



компютърна диагностика!компютърна диагностика!

5 КОНКУРСА, ПОСВЕТЕНИ НА ДАМЯН ДАМЯНОВ
Краен срок: 10 януари 2018 г. 
Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“, Сливен, по случай 18 януари 

2018 г. – патронен празник на училището и 83 години от рождението на Дамян Дамянов 
обяви пет конкурса:

>> ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА ,,Там, вдън годините назад, 
там, чак под края на небето...”
В конкурса имат право да участват ученици от ІV до ХІІ клас. Жанровете за отделните 

възрастови групи: 
1. Първа възрас-

това група (ІV,V, VІ 
клас) -  приказка , 
стихотворение, раз-
каз; 

2. Втора възрасто-
ва група (VІІ, VІІІ, 
ІХ клас) - стихотво-
рение, приказка, раз-
каз, есе; 

3. Трета възрасто-
ва група (Х, ХІ, ХІІ 
клас) – стихотворе-
ние, разказ, есе. 
Творбите за кон-

курса могат да бъдат 
до 3 на брой с обем до 2 стандартни машинописни страници.

>> ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ НА ТЕМА: ,,Когато пиша, ставам друг 
човек”
В конкурса участват учители творци. Жанровете могат да бъдат стихотворение, разказ, 

есе, фрагмент, импресия. Творбата за конкурса може да бъде една с обем до две стан-
дартни машинописни страници, всяка с обозначени на тях трите имена, адрес, телефон 
за връзка или електронен адрес. 

>> РЕЦИТАТОРСКИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА ,,Магията на Дамяновото 
слово”
В конкурса имат право да участват ученици от ІV до ХІІ клас с изпълнение по избор 

на творба на Дамян Дамянов. Конкурсът ще се проведе на 18.01.2018 г. (четвъртък) от 
10:00 ч. в Мултимедийната зала на гимназията.

>> УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА (ГРАФИКА, КОЛАЖ), ЕЛЕКТРОНЕН 
ПОСТЕР по стихотворенията на Дамян Дамянов ,,Българийо”, ,,Среднощна лирика”, 
,,Цигани”
В конкурса имат право да участват ученици от ІV до ХІІ клас. Творбите за конкурса 

могат да бъдат до 3 на брой.
>> УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ВИДЕОКЛИП НА ТЕМА „Поезията на Дамян 

Дамянов”
Всеки участник в конкурса може да представи един видеоклип с максимална продъл-

жителност до 3 минути. Във всеки клип авторът (авторите) могат да ползват отделна 
поетична творба на Дамян Дамянов.

3 Януари 208, Сряда,
 Ден на Свети мъченик Гордий и на Свети пророк Малахия 
Имен ден празнуват: Горан, Горица, Огнян, Огняна, Пламен, 

Пламена, Серафим, Силва, Силвия, Силвана, Силвестър
 Православната църква почита днес Свети Силвестър. 
Той е управлявал цели 21 години римската църква и е покръс-

тил самия император Константин Велики. Денят е известен в 
народния календар и като Караманов ден. Той е свързан с обичая Полазване. 
И на този ден като на Игнажден се вярва, че какъвто човек пръв ти влезе 
в къщата, добър или лош, здрав или болнав, богат или беден - такава ще е 

годината. 
6 Януари 2018г., Събота, 
Кръщение Господне - Богоявление (Йордановден)
 Имен ден празнуват: Йордан, Йорданka, Йонко, Йонка, 

Данчо, Данka, Дана, Богoлюб/а, Божан/а, Божил, Божидар/a, 
Боян/а, Богдан/a, Богомил/а, Бистра, Бончо, Бонка.

 Обредна трапеза: прясна пита, колачета, сарми с кисело 
зеле, пълнени чушки, зеле, фасул, орехи, вино. Според 
православния календар празникът Йордановден ознаменува 
кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител в р. Йор-

дан. В момента на кръщението небето “се отваря” и Светият дух слиза върху 
Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася глас: “Този е Моят възлю-
бен Син, в Когото е Моето благоволение”. Оттук и названието на празника 
- Богоявление. Исус С Йордановден е свързано познатото на всички българи 
вярване, че през нощта срещу празника “небето се отваря“ и който в този 
момент поиска нещо, то ще се изпълни. На самия празник се извършва също 
освещаване на водата. След службата в църквата свещеникът хвърля кръст 
във вода, а ергени го изваждат. Вярва се, че този, който е извадил кръста от 
водата, ще бъде здрав и щастлив. Той обикаля с кръста селото, а всички го 
даряват. Има поверие, че ако хвърленият във водата кръст замръзне, годината 
ще бъде здрава и плодовита. 7 Януари 2017г., Събота, св. Йоан Кръстител 
(Ивановден) Имен ден празнуват: Ваньо, Bаня, Еньо, Енчо, Жан, Жанa, 
Жанета, Ивайла, Ивайло, Иван, Ивана, Иванкa, Иванинa, Ивелин, Ивелина, 
Ивета, Иво, Йоан, Йоанa, Йовка, Йовко, Йонка, Йонко, Йончо, Йото, Калоян. 
Този ден християнската църква отрежда на най-великия от пророците, който 
ревностно проповядва идването на Христос сред хората - на Йоан Кръстител 
или Пред- теча. Светецът се почита като покровител на кумството и побратим-
ството. На Ивановден продължават обичаите и обредите, свързани с вярата в 
чудодейната здравеносна сила на водата. Къпят се булките и младоженците, 
които са се оженили през тази зима до Ивановден; къпят се всички именници; 
къпят се сгодените моми и ергени. 
На Ивановден на обед младоженците отиват на гости в дома на своите 

кумове и им носят кравай, млин, ракия и вино. Кумовете ги канят на тържест-
вена трапеза. Младите гостуват и на девера. На Ивановден ергените къпят 
момите, окъпвани са младите мъже и именниците. В Югозападна България 
къпят младоженките и малките момиченца до 1 г. Обредното къпане включва 
и разменянето на подаръци, както и гостувания и празнична трапеза. Народ-
ната представа за св. Иван като покровител на кумството и побратимството 
определя гостуванията у кумовете. 

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА                
Краен срок: 5 януари 2018 г. 
Народно читалище „Осво-

бождение-1884”, с. Шейново, и 
Кметство с. Шейново обявяват 
национален конкурс за рисунка 
: „Нашите герои – 140 години от 
началото на Освободителната 
Руско-турска война”.
УЧАСТНИЦИ – Без ограни-

чения, всички желаещи деца от 
Република България, разпреде-
лени в три възрастови групи:
ПЪРВА ГРУПА – ДЕЦА в 

ДОУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (до 7-годишна възраст),
ВТОРА ГРУПА – ДЕЦА от І-ви до ІV-ти КЛАС (от 7 до 11-годишна възраст),
ТРЕТА ГРУПА – ДЕЦА от V-ти до VІІІ-ми КЛАС (от 11 до 14-годишна 

възраст).
За информация: e-mail oswobojdenie_sh@abv.bg, Тел.: 0884543042

Н О В И Н И
3 - 7 януари 2018г., брой 1

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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 29.12.2017 г.
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Древна суфистка история разказва, 
че в една близкоизточна страна жи-
вял цар, разкъсван между щастието 
и унинието. И най-малкото нещо го 
разстройвало или го карало силно да 
реагира, така състоянието на щастие 
бързо преминавало в състояние на 
неудовлетворение и отчаяние.
Дошло време, когато царят окон-

чателно се изморил от себе си и от 
живота, и започнал да търси начини да 
излезе от затворения кръг. Изпратил 
да повикат един мъдрец, който живеел 
в царството му и имал репутацията на 
просветлен човек. Когато мъдрецът 
дошъл, царят му казал: „Искам да съм 
като теб. Можеш ли да ми дадеш нещо, 
което да внесе равновесие, ведрина и мъдрост в 
живота ми? Ще ти платя каквато цена поискаш.”
Мъдрецът отвърнал: „Може и да успея да ти 

помогна. Ала цената на помощта ми е толкова 
висока, че няма да ти стигне и цялото царство, 
за да я платиш. Нека затова ти я дам даром, 
стига ти да я почетеш както трябва.” Царят му 
обещал, че така и ще направи, и мъдрецът си 
заминал.

Няколко седмици по-късно се върнал и подне-
съл на царя красива кутийка от нефрит. Царят 
отворил кутийката и видял в нея прост златен 
пръстен с гравиран надпис: „И това ще мине“.

„Какво значи това?” – запитал царят. „Винаги 
носи този пръстен – отвърнал мъдрецът. – Как-
вото и да се случи, преди да го определиш като 
добро или лошо, докосни пръстена и прочети 
надписа. Само така ще намериш покой.”.

ПРИТЧА 



Отговор: Отпускането, изчисляването, изменянето, 
отказването, спирането, прекратяването, възобновява-
нето и възстановяването на паричните обезщетения 
за безработица се извършва въз основа на данните 
за осигурителния доход, осигурителните вноски за 
държавното обществено осигуряване, Учителския 
пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнител-
ното задължително пенсионно осигуряване, вноските 
за фонд „Гарантирани вземания на работниците и 
служителите“, дните в осигуряване на осигурените 
лица, които осигурителите, осигурителните каси, само-
осигуряващите се лица и работодателите периодично 
представят в Националната агенция за приходите и да-
нните, декларирани в подадените от лицата документи 
за отпускане на паричните обезщетения. 

Въпрос: В какви срокове се изплаща паричното 
обезщетение за безработица? 
Отговор: > Изплаща се от датата на последното 

прекратяване на осигуряването, ако: 
- заявлението е подадено в ТП на НОИ в тримесечен 

срок от тази дата; 
- лицето се е регистрирало като безработно в Аген-

цията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата. 
> Ако заявлението е подадено по неуважителни при-

чини след изтичането на тримесечния срок, паричното 
обезщетение се изплаща от датата на заявлението за 
определения период, намален със закъснението. 

> Ако заявлението е подадено в 3-месечен срок, а 
регистрацията на лицето като безработно в Агенцията 
по заетостта е направена след изтичане на срока от 7 
работни дни по неуважителни причини, паричното 
обезщетение се изплаща от датата на регистрацията 
за определения период, намален със закъснението. 

До 10-ти януари:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.  
Закон за ДДС
Подаване на декларация за вътреобщностна доставка 

или вътреобщностно придобиване на ново превозно 
средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне 
на данъка.

 При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки 
по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъ-
ществило придобиването, в 14-дневен срок от изтича-
нето на месеца, през който данъкът е станал изискуем.
При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки 

по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъ-
ществило придобиването, в 14-дневен срок от изтича-
нето на месеца, през който данъкът е станал изискуем.
Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, 

което е извършило вътреобщностни доставки, достав-
ки като посредник в тристранна операция (с изключе-
ние на получено авансово плащане (цялостно или час-
тично) от посредник в тристранна операция) или дос-
тавки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително 
получените авансови плащания), с място на изпълне-
ние на територията на друга държава членка за данъч-
ния период – месец декември на предходната година.
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с от-

четни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъч-
ния период - месец декември на предходната година.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
• Издаване от работодателите и предоставяне на ра-

ботниците/служителите на служебна бележка за дохо-
ди от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 
2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през 
годината облагаеми доходи и за удържания през годи-
ната данък за доходи от трудови правоотношения по 
смисъла на § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и когато 
работодателите не са работодатели по основното тру-
дово правоотношение на лицата към 31 декември на 
предходната година.
До 14-ти януари:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за пре-
дходния данъчен период.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
предходния данъчен период. 

3. Подаване на декларация за вътреобщностна дос-
тавка или вътреобщностно придобиване на ново пре-
возно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и 
внасяне на данъка.

4. При вътреобщностно придобиване на акцизни сто-
ки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, 
осъществило придобиването, в 14-дневен срок от из-
тичането на месеца, през който данъкът е станал из-
искуем.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
3 - 7 януари 2018г., брой 1

НАП С ДВЕ НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

От 1 декември 2017 г. в Портала за е-услуги на НАП 
са достъпни две нови е-услуги:

•„Уведомление по чл. 143ш от Данъчно-осигури-
телния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с по-
даването на отчети по държави от многонационална 
група предприятия“; и 

•„Предоставяне на 
отчет по държави по 
чл. 143ф от Данъчно-
осигурителния проце-
суален кодекс (ДОПК) 
от многонационална 
група предприятия“.
Услугите ще осигу-

рят възможност на многонационални групи предпри-
ятия да изпълнят своите задължения съгласно раздел 
VI, глава шестнадесета, дял втори на ДОПК.
В рубрика „Обмен на отчети по държави“ са пуб-

ликувани указания за попълването на уведомленията 
по чл. 143ш от ДОПК и отчетите по държави по чл. 
143ф от ДОПК
Услугите могат да бъдат ползвани с квалифициран 

електронен подпис (КЕП) от всички клиенти с дос-
тъп до категория “Предоставяне на информация за 
целите на автоматичния обмен в областта на прякото 
облагане“. Всички клиенти, които вече имат пълен 
достъп до категория “Предоставяне на информация за 
целите на автоматичния обмен в областта на прякото 
облагане“ ще получат достъпа автоматично. Тези, 
които нямат достъп до категорията, могат да получат 
такъв съгласно правилата за ползване на електронните 
административни услуги на НАП, предоставени с 
квалифициран електронен подпис.

ВДИГНАХА МАЙЧИНСКИТЕ ЗА ВТОРАТА ГОДИНА С 40 ЛВ.  
Паричното обезщетение за отглеждане на малко 

дете от 1 до 2-годишна възраст ще бъде 380 лева, реши 
парламентът.
Така през следващата година паричното обезщетение 

се увеличава от 340 на 380 лева. 
Запазва се периодът на изплащане на паричното 

обезщетение за бременност и раждане от 410 дни. 
През 2018 г. продължава да действа въведената през 

2017 г. възможност за майките (осиновителките), които 
имат право да ползват отпуск при бременност и ражда-
не до навършване на едногодишна възраст на детето, 
но не го използват, а се върнат на работа, да получат 
обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото 
им се обезщетение при бременност и раждане. 
Депутатите отхвърлиха предложението паричното 

обезщетение да се увеличи на 510 лева.

Парламентът определи дневен минимален размер 
на обезщетението за безработица от 9 лева и дневен 
максимален размер на обезщетението за безработица 
от 74,29 лева. 
Така в бюджета за следващата година минималният 

дневен размер на обезщетението на безработица се 
увеличава от 7,20 лв. на 9 лв. 
От следващата година се променят изискванията за 

право на парично обезщетение за безработица - вне-
сени или дължими осигурителни вноски във Фонд 
„Безработица“ най-малко 12 месеца от последните 18 
месеца. 
Предложението дневният минимален размер на обез-

щетението да се увеличи на 12 лв. беше отхвърлено. 
От 1 юли 2018 г. минималната пенсия ще бъде 207,60 

лв.(от октомври 2017 г. тя е 200 лв., дотогава - 180 лв.).
 Парламентът прие пенсиите да се преизчисляват с 

1,169% за всяка година осигурителен стаж. 

 КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА ПАРИЧНОТО
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА?      

> Дневното парично обезщетение за безработица е 
в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение 
или среднодневния осигурителен доход, върху който са 
внесени или дължими осигурителни вноски във фонд 
„Безработица“ за последните 24 календарни месеца, 
предхождащи месеца на прекратяване на осигуряване-
то, и не може да бъде по-малко от минималния дневен 
размер на обезщетението за безработица. 

> Месечният размер на паричното обезщетение за 
безработица се определя, като полученият по описа-
ния по-горе ред дневен размер се умножи по броя на 
работните дни в месеца, за който се отнася. 

> Минималният дневен размер на обезщетението 
за безработица се определя ежегодно със Закона за 
бюджета на държавното обществено осигуряване. За 
2017 г. той е 7,20 лв. 

> Безработните лица, чиито правоотношения са били 

прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, 
или поради виновното им поведение, на основание чл. 
325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, 
ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона 
за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 
165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 
от Закона за Министерството на вътрешните работи, 
чл. 101, ал. 1, т.5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция 
„Разузнаване“ и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 
2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други 
закони, получават минималния размер на паричното 
обезщетение за безработица за срок 4 месеца. 

> Безработните лица, придобили право на парично 
обезщетение за безработица преди изтичането на три 
години от предходно упражняване на правото на та-
кова обезщетение, получават минималния размер на 
обезщетението за срок 4 месеца. 

> Лицата, наети на работа на непълно работно време 
в срока за изплащане на паричното обезщетение и по-
лучаващи възнаграждение по-малко от минималната 
работна заплата, установена за страната, получават 
обезщетение за безработица в размер 50 на сто от 
полагащото им се парично обезщетение за оставащия 
период на изплащането. 

> Когато в периода от 24 календарни месеца, от 
който се определя среднодневното възнаграждение 
или среднодневният осигурителен доход, се включва 
време, което се  зачита за осигурителен стаж, без да се 
дължат осигурителни вноски, или през което лицето 
не е осигурено за безработица, при определяне на 
осигурителния доход се вземат съответно: 

- за времето на платен и неплатен отпуск за от-
глеждане на дете, на неплатен отпуск за временна 
неработоспособност и за бременност и раждане и на 
неплатен отпуск до 30 работни дни през една кален-
дарна година – среднодневната минимална работна 
заплата, установена за страната за съответния период; 

- за времето на платен отпуск за временна нера-
ботоспособност и за бременност и раждане, както и 
отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна 
възраст – доходът, от който е определено паричното 
обезщетение по правоотношенията, по които лицето 
е осигурено за безработица; 

- за времето, зачетено за осигурителен стаж по 
законодателството на друга държава на основание 
международен договор, по който Република България 
е страна – среднодневната минимална работна заплата, 
установена за страната за съответния период; 

- за времето, през което лицето не е осигурено за 
безработица – среднодневната минимална работна 
заплата, установена за страната за съответния период. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ 2018г.

Въпрос: Има ли право бащата на парично 
обезщетение 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 календарни 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 майчин-
ство 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 заболя-

ване 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 труда, 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 обезщете-

ния на бащите/осиновителите при раждане на дете 
след навършване 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 възнаграж-
дение или среднодневния осигурителен доход на 
бащата/осиновителя, върху който са внесени или 
дължими осигурителни вноски, а за самоосигуря-
ващите се лица - внесени осигурителни вноски за 
общо заболяване и майчинство за периода от 18 
календарни месеца, предхождащи месеца, в който 
е датата, от която е разрешен отпускът.

Въпрос: Въз основа на кои данни се отпускат 
и изчисляват обезщетенията за безработица?



КАК ДА ПРЕБОРИТЕ АКНЕТО?
Може да сте излезли от тийнейджърска възраст, но 

това не означава, че кожата ви е защитена от акне. 
От този проблем най-често страдат хора между 10 и 
35-годишна възраст. Но ако смятате, че няма как да се 
преборите с акнето, грешите.
Първата стъпка е да направите някои промени в на-

чина си на живот. 
 Какво е акне?
Акнето въз-

никва в резултат 
на запушване на 
мастните жлези 
поради производ-
ството на прекале-
но много мазнини, 
недостатъчно по-
чистване на мърт-
вите клетки и на вътрешни здравословни нередности. 
Ако не бъдат взети мерки навреме или мастните ка-

нали не бъдат добре почистени, себумът и мъртвите 
клетки се наслояват, постепенно запушват жлезите в 
дълбочина и предизвикват инфекция. В същото време 
там се образуват бактерии, които започват да се раз-
насят по околните кожни участъци и така акнето се 
разпространява по цялото лице и дори по тялото. 

 Защо се появява акнето?
Причините за появата на акне са много - наследстве-

ност, хормонални промени, нездравословен начин на 
живот и кожни несъвършенства. Понякога е достатъч-
но да промените само режима си на хранене и да за-
почнете да полагате по-внимателни грижи за кожата 
си, за да прогоните акнето.

  Как да се преборите с акето?
Пийте много течности - водата има невероятен 

ефект върху кожата и не позволява на организма да се 
дехидратира докато спите (затова изпивайте поне по 
една чаша преди лягане). 
Яжте зеленчуци - най-вече зелени листни зеленчу-

ци, които освежават организма ви, и моркови, които 
съдържат витамин А (укрепващ защитните тъкани на 
кожата, намаляващ производството на себум, възста-
новяващ клетките). А знаете ли, че точно дефицитът 
на витамин А в организма може да предизвика поява 
на акне?
Яжте храни, богати на цинк - този минерал е анти-

бактериален агент и необходим елемент за работата на 
мастните жлези на кожата. Хранителен режим, включ-
ващ храни, бедни на цинк, могат да предизвикат „кри-
зи“ на акне.
Избягвайте мазните храни - след като акнето е ре-

зултат от хиперсекреция на мастните жлези, логично 
трябва да намалите приема на мазнини, набавяни чрез 
храната.
Не пипайте пъпките - в никакъв случай не се оп-

итвайте да ги стискате, чоплите или чешете. Същото 
важи и за черните точки, които също са вид акне - ко-
медонно акне. Всяко от тези действие провокира про-
изводството на мастни секрети, като в същото време 
се нарушава кожната мембрана и инфекцията може да 
се разпространява безпрепятствено.
Избягвайте тежкия грим - забравете за пудрата и фон 

дьо тена. Те запушват порите и допълнително възпре-
пятстват изхвърлянето на себума и мъртвите клетки.
Научете се да релаксирате - стресът е основен фак-

тор за появата на акнето. Той се отразява върху кожа-
та, а от там и върху действието на мастните жлези. 
Ефективен начин за отпускане е йогата, например.

ДА  ТОРИМ  ЛИ  ЦВЕТЯ  В  СТУДЕНИТЕ  ДНИ
През зимата подхранването 

да се преустанови, тъй като 
повечето видове си почиват
Но това има и изключе-

ния, разбира се. Не бива да 
се тори с големи дози торо-
ве през почивния период на 
растенията или при слаби и 
недобре вкоренени растения.
Азотните торове способ-

стват да нарастват листата и стъблото, фосфорните 
влияят положително върху цъфтежа, а калиевите за-
едно с фосфорните способстват за по-обилен растеж.
Обикновено се прилагат следните количества: супер-

фосфат 1 г на 1 л вода; амониев сулфат или амониев 
нитрат 0.5 г на 1 л вода; калиев сулфат 1 г на 1 л вода.
Преди внасяне почвата в саксията се полива с вода. 

Торенето да се извършва надвечер, но не при слънчево 
и топло време.
Трябва да знаете също така кога се налага да торите 

и какви са признаците, че растението има нужда. Пър-
вият издайник е избледняването на цвета и шарките 
на листата. Растенията започват и видимо да линеят.

ДВОРНОТО КУЧЕ - НА ЗИМНО ХРАНЕНЕ
Студените месеци предизвикват т.нар. температу-

рен стрес при хора и животни. Затова и през зимата на 
мода са мръвките и по-калоричната храна. Животните 
не се отличават от хората.
В този сезон трябва да осигурите на домашните си 

приятели храна, която да дава повече енергия и сила
На първо място това е необходимо, за да запази ор-

ганизмът им телесната си температура и да продължи 
да функционира нормално. Засиленият метаболизъм 
е свързан с отделянето на повече енергия и запазва-
не доброто здраве на домашния любимец. Това важи 
с най-голяма сила за животни, отглеждани на открито
Освен количеството на предлаганата храна особено 

внимание трябва да се обърне и на нейното качество.
Давайте висококалорична храна, което означава 

по-висок процент макронутриенти - белтъчини и маз-
нини. Осреднено това означава: белтъчини - поне 23-
25%, мазнини - поне 16-18%, като задължително в тях 
трябва да бъдат включе-
ни и мастните киселини 
омега-3 и омега-6.
Тези проценти са ори-

ентировъчни, като по-ви-
соки такива са за предпо-
читане.
Ако кучео ви предпочи-

та готвена храна, набле-
гнете на месни продукти, 
които чудесно се комбинират с варен ориз. По прин-
цип храната през зимата трябва да бъде по-мазна ко-
ето е гаранция за по-висока калоричност. Ако давате 
суха храна, добре е тя да бъде от по-висок клас и към 
нея може да добавяте по малко зехтин, олио, лъжичка 
свинска мас или малки парченца сланинка.
Не забравяйте и микронутриентите, особено вита-

мините и минералите. Препоръчват се комбинирани 
препарати за поддържане на имунната система и до-
брото състояние на ставите и костите - антиартрозин, 
органичен калций, мултивитамини и др. Това е особе-
но важно както за младите и подрастващите кучета, 
така и за възрастните четириноги.

3 - 7 януари 2018г., брой 1

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.

Отглеждане на годжи бери     
Макар че годжи бери е все още малко позната кул-

тура, от няколко години вече се засажда и в нашите 
любителски градини. Добрата новина за овощарите 
е, че може да се отглежда почти навсякъде у нас. А 
според литературата, там, където виреят лозя, става 
и годжи бери.
Някои основни изисквания:
Препоръчително е мястото да не е ветровито.
Добре е дръвчето да е така разположено, че расте-

нието да бъде изложено на директно слънчево греене 
поне 7 часа дневно.
Няма претенции към почвата, става и на по-бедни. 

Трябва обаче да са добре дренирани. Предпочитат се 
обаче малко по-кисели.
Засадете наесен или през пролетта: Фиданките да 

са от специализирани магазини. Според специалистите 
отглеждането на годжи бери не е трудно. Както всички 
овощни видове може да се засажда през есента или 
през пролетта.
В по-хладните райони на 

страната не се препоръчва 
есенно засаждане, тъй като 
е по-рисково. Растенията, 
които се предлагат са доста 
малки и нежни.
Практиката сред родни 

любители обаче показва, 
че растенията оцеляват и нямат проблем със зимните 
студове. Разбира се, ако се притеснявате, винаги може 
да се погрижите за младите растения като ги защитите.
Периодът на цъфтене на годжи бери е от юли до ав-

густ. Това е времето, през което неговите бледолилави 
цветчета ще ви радват с очарованието си. Плодчетата 
му зреят през октомври.
Грижи: Поддържайте почвата чиста от плевели и 

прекопавайте от време на време.
Растенията се нуждаят от напояване, за да растат и 

да се развиват правилно.
Торенето също е важна грижа от технологията на 

отглеждане. Няма определени точни торови норми. 
Когато подхранвате останалите овощни видове, торете 
и годжи берито.
Препоръчително е да се прави торене в посадъчнети 

ямки при засаждане на фиданките.
Важно е да има проветривост на короната
Годжи бери достига до височина три метра. За да 

се осигури правилно натоварвана не растението, е 
препоръчително да се прави резитба.
С нея се премахват издънките и ненужните лето-

расли. Периодичната резитба осигурява по-добра 
проветривост на короната. Препоръчително е тя да 
започне при достигане на 20 сантиметра височина от 
летораслите.
Маната също може да е проблем
Вредителите, които могат да създадат проблеми, 

са голите охлюви, гъсениците на нощенки, листните 
въшки, както и колорадският бръмбър, а от болестите 
- маната.
Третирането на храстчетата се прави само при уста-

новена нужда. Използват се продукти, подходящи при 
другите овощни видове.
Плодовете се хапват сушени
Най-често малките плодчета на годжи бери се консу-

мират изсушени. Имайте предвид, че ако ги хапвате в 
сурово състояние, могат да предизвикват не само кож-
ни раздразнения, но и дразнене на стомаха и бъбреците.
Освен това с консумацията на този нетрадиционен 

за нас плод не трябва да се прекалява.
Годжи бери се бере, когато плодовете са напълно 

узрели. Пресните плодчета се разстилат върху парче 
плат. Препоръчително е да се носят ръкавици, тъй като 
са възможни обриви по кожата.
Сушенето се извършва на сянка, не във фурната.
Плодовете имат лечебни свойства, само когато са 

добре изсушени.

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

Ловец бърза да не си изтърве самолета и взема такси. 
Шофьорът на таксито подкарва бясно колата, но не щеш 
ли, на улицата се изпречва бабичка. Човекът ха наляво, ха 
надясно - едва успява да я заобиколи. Поглежда с облекче-
ние през огледалото и какво да види - бабичката просната 
на улицата, а ловецът се обажда зад гърба му:

- Абе, шофьорите не ставате за ловци. Ако не бях отворил 
задната врата, бабичката щеше да избяга.

- Днес ходи ли на интервюто за работа?
- Да, но ме изгониха.
- Защо?
- PR-ката ме попита: „Можете ли да работите в екип?“
- Аз й отговорих : Да разбира се, не виждате ли, че днес 

съм дошъл на интервю с най-новият си анцуг. 

овец бърза да не си изтърве самолета и взема 

РУЛО В ЗЕЛЕВИ ЛИСТА
Продукти: 500 г кайма, 1 бр. Яйце, 1 глава лук, 1 

филия хляб напоена в прясно мляко, подправки - 
кимион, черен пипер, чубрица, 1 бр. варено яйце, 1 
бр. сварен морков, 50 г сварен грах, 4-5 с. л. галета, 
магданоз, 5-6 бр. големи листа от кисело зеле.
Приготвяне: Зелевите листа 

се сваряват за около 10 минути. 
През това време подготвяме 
каймата, като я омесваме с яй-
цето, лука, хляба, подправките 
и магданоза. Омесва се хубаво 
и се слага в хладилник малко 
да се стегне. Зелевите листа 
подреждаме внимателно едно до друго или както ви е 
удобно за да може после да се навива хубаво.
Върху зелето слагаме малко галета, слагаме каймата, 

отгоре подреждаме на кубчета морков, грах, яйцето на 
колелца, поръсваме малко с олио и върху яйцето сла-
гаме малко червен пипер. Завиваме на руло, поръсваме 
отгоре с останалата галета, слагаме рулото върху хартия 
за печене и печем на умерена фурна до готовност.


