
По традиция и тази година в най – 
голямото село на общината – с. Кочан 
се проведе Празник на моето село на 
1 май. Празникът беше организиран 
от Народно читалище „Просвета – 
1983 „ с. Кочан, кметство с. Кочан и 
в партньорство с Общинска админи-
страция – с. Сатовча. Тържественост-
та на деня беше двойна, поради отбе-
лязването и на 80 – годишния юбилей 
на родното читалище. 
Като задължителен елемент от про-

грамата на празника беше и Турнира 
по футбол, който се организира под 
патронажа на кмета на община Са-
товча – Д-р Арбен Мименов. В него 
взеха участие 23 отбора от няколко 
общини, като от Общината бяха от 
с. Кочан, с. Ваклиново, с. Фъргово, 
с. Сатовча, с. Слащен и с. Жижево, 
от община Гърмен – от с. Дебрен и 
с. Дъбница, от община Доспат – от 
гр. Доспат и с. Змеица и от община 
Сърница – гр. Сърница. Вдъхновени 
от стремежа да представят родно-
то село по най – добрия начин, ФК 
„БЛЕНД” завоюва по безспорен на-
чин първото място в класирането и 
получи голямата награда – преход-
на купа, флагче и агне, следвани от 
ФК „Спортист” от с. Жижево и ФК 
„ЯКИ – 73” от с. Кочан, които полу-
чиха парични награди и флагчета. За 
голмайстор на турнира бе определен 
Кристофор Димитров от ФК „Спор-
тист”, който демонстрира завидно и 
класово футболно майсторство, като 
отбеляза 7 голови попадения. 
В групата на Юношите на първо 

място се класира ФК – с. Сатовча и 
спечелиха преходна купа, следвани 
от ФК – с. Дъбница и ФК „Найк” – с. 
Кочан, които също получиха парични 
награди и флагчета. 
Истинска еуфория у публиката пре-

дизвика участието на местните фут-
болни национали – Камен Хаджиев 
от „Берое” – гр. Стара Загора и Мики 
Орачев – от „Септември” – гр. Со-

фия. Присъствието им беше радост за 
очите и гордост за сърцето, защото и 
двамата не спират да популяризират 
родния ни край и да постигат все по-
големи успехи. 
Наградите на победителите от Фут-

болния турнир бяха връчени от кме-
та на община Сатовча – Д-р Арбен 
Мименов, кмета на с. Кочан – Юрий 
Моллов, Председателя на Общински 
съвет - Д-р Ивайло Моллов и Слави 
Узунов – секретар на читалището. 
От името на ФК – с. Кочан беше връ-

чена купа на кмета на община Сатовча       
Д-р Арбен Мименов, в знак на благо-
дарност за всеотдайната му подкрепа 
и цялостно съдействие за запазване и 
развитие на футбола и спорта в с. Кочан. 
След обяд на празнично украсе-

ния площад беше представен юби-
лейният празничен концерт, в който 
взеха участие местните самодейни 
колективи, фолклорни групи от с. 
Ваклиново, с. Сатовча, с. Змеица, гр. 
Хаджидимово, гр. Гоце Делчев, гр. 
Благоевград, гр. Девин и гр. Доспат. 
С пъстра смесица от мелодии и рит-
ми, песни и надпявания, със задовол-
ство може да се каже, че Празника на 
с. Кочан обогати историята на Родоп-
ския фолклор. 
На Празника беше поканен и гост 

– изпълнител, а именно народната и 
обичана от всички нас певица – Боряна 
Карпузова, която под мизукалния съ-
провод на орк. „Уникат” впечатли отно-
во с прекрасно представена програма и 
направи Празника още по – весел. 
По случай отбелязването на юби-

лея на народно читалище „Просвета 
– 1938” бяха получени много поздра-
вителни адреси и цветя. Гост на праз-
ника беше и г-н Васил Новоселски – 
председател на Областния читалищен 
съюз и председател на Народно чита-
лище „Никола Вапцаров – 1866” – гр. 
Благоевград. 
Празникът завърши с общоселско 

веселие и празнична заря. 
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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

До 11 май 2018 г. се удължава срокът за раздаване 
на втория транш с индивидуални пакети с хранител-
ни продукти, с които ежегодно се подпомагат лица и 
семейства, живеещи в крайна нужда. Това дава до-
пълнителна възможност на правоимащите лица да 
получат продукти от първа необходимост по Опера-
тивната програма за храни и/или основно материал-
но подпомагане, финансирана от Фонда за европей-
ско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Партньорската организация БЧК, която организи-

ра разпределението и раздаването на пакетите с храни, е изготвила график с удъл-
жения срок, който е публикуван на интернет страниците на БЧК - www.redcross.bg, 
и на Агенцията за социално подпомагане (АСП) - www.asp.government.bg.
При втория транш нуждаещите се се подпомагат със 7 вида храни - бисквити, 

леща, консерва скумрия, мед, доматено пюре, лютеница и грах, на  обща стойност 
46 лв. Те са част от пакет от 17 вида храни, 10 от които бяха раздадени през 2017 
г. Тогава правоимащите получиха брашно; ориз; спагети; пюре от картофи; гювеч; 
компот; конфитюр; говеждо в собствен сос; захар и вафли, на стойност 67.19 лв. 
Право да получат хранителните продукти от втория транш имат всички лица и се-
мейства, които са били подпомогнати с 10-те вида храни през миналата година при 
първия транш. Пакетите от втория транш могат да получат и лицата в затруднено 
положение, които са имали право, но по някаква причина не са успели да вземат 
раздадените през 2017 г. храни.
Раздаването на хранителните продукти се извършва на територията на цялата 

страна, в пунктовете на БЧК – партньорската организация по програмата, по пред-
варително определения график. Получаването на хранителните продукти е органи-
зирано така, че хората, за които са предвидени пакетите, да могат да ги получат в 
най-близкия до тях пункт. Пунктове за раздаване на храни има и в най-малките и 
отдалечени населени места в страната. Подробна информация може да бъде полу-
чена от отговорните служители във всяка териториална структура на АСП, както и 
в офисите на партньорската организация БЧК.
След раздаването на хранителните продукти на лицата и семействата от основна-

та целева група, ако останат невзети пакети, те ще бъдат преразпределени в полза 
на допълнителните целеви групи, определени в Наредба № РД-07-1 от 4 април 2016 
г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ ФЕПНЛ, освен ос-
новната целева група за получаване на  индивидуални пакети хранителни продукти. 
Избягването на разхищение на храната е основен принцип на Оперативната програ-
ма за храни и досега такова не е допускано.



Фирма търси,Фирма търси,
 да назначи шофьори! да назначи шофьори!

език. Кирил се разболява и умира в Рим на 14 февруари 869 г., където е погребан в 
базиликата „Св. Климент“. Методий продължава своята проповедническа и просветна 
дейност сред западните славяни до смъртта си на 6 април 885 г. Кирило-Методиевото 
дело е съхранено и продължено от техните ученици - Климент, Наум, Сава, Горазд и 
Ангеларий. През 1851 г. в Епархийското училище „Св.св. Кирил и Методий“ за първи 
път денят се чества и като Празник на българската просвета (24 май - нов стил). Днес 11 
май се чества като църковен празник на двамата свети братя, докато 24 май се отбелязва 
като ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

12 Май 2018, Събота,
 Международен ден на сестринството 
Отбелязва се от 1965 г. от Международния съвет на медицин-

ските сестри. Обявен за Международен ден на медицинските 
сестри през 1971 г. от Международния съвет на медицинските 
сестри. Годишнина от рождението /1820/ на британската ме-
дицинска сестра Флорънс Найтингейл (12 май 1820-13 август 

1910). В България се отбелязва от 1993 г.
 13 Май 2018, Неделя,
 Св. мчца Гликерия 
Девица Гликерия, дъщеря на знатен римски сановник приела христи-

янската вяра след смъртта на родителите си. През време на гонението 
против християните не само самата тя не се бояла от опасностите, но 
увещавала и другите към твърдо изповядване на вярата. Като се явила 
веднъж в идолското капище по време на едно езическо тържество, 
тя чрез молитва счупила идола и по заповед на един от началниците 
била затворена в тъмница. Предлагали й да се отрече от християнска-
та вяра, и след като тя отказала я подложили на страшни изтезания 

и отново я затворили, като я обрекли на изтощение от глад и жажда. След известно 
време управителят заповядал да я отведат в град Ираклия, където отново я подложили 
на най- ужасни изтезания. Светата девойка всичко понасяла търпеливо, укрепявана от 
помощта на Бога. Тъмничният стражар Лаодикий, свидетел на нейните страдания и 
на големите поличби, проявявани от Господа заради нея, познал истинския Бог и бил 
посечен с меч като християнин. Гликерия била хвърлена на зверовете в цирка, но те 
кротко легнали до мъченицата и само се умилквали около нея. Като поблагодарила на 
Бога за всички Негови милости, девойката молела за смърт и тихо предала душата си 
Богу. Това станало във втората половина на второто столетие, през време на гонението 
при император Антонин (138-161 г.).

V. НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ 2018
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ПРИЯТЕЛСТВОТО В НАШИЯ СВЯТ“
Краен срок: 7 октомври 2018 г. 
Могат да участват деца и младежи от 7 до 18 години от България и 

чужбина. Конкурсът включва eсета на български език, както и есета 
на различни от българския езици, родни за участниците в конкурса 
- напр. арменски, руски, турски, полски, иврит, ромски, чешки и т.н. 
Конкурсът се провежда в две възрастови групи за всички езици:
Първа група – от 7 до 13 години
Втора група – от 13 до 18 години
Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2018 година.
Есетата следва да са написани през 2018 година и да не са публикувани.
Всяко есе не бива да надвишава 2 стандартни страници /формат А4/ с кегел 12 (размер на 

шрифта). Организатори: Община Стара Загора, Народно читалище” Родина 1860” - Стара 
Загора, Клуб „Млад писател” и вестник „Teen’s Paper”.

9 Май 2018, Сряда,
 Свети Николай Летни (Летен Никулден) 
Християнската църква тържествено отбелязва лет-

ния Никулден, празникът съществува още от ХI век и 
е свързан с пренасянето на светите мощи на Николай 
Чудотворец от балканските земи в италианския град 
Бари. Св. Николай се родил през втората половина на 
III в. в Патара, град в малоазийската област Ликия и 
още от детски години проявявал истински християнски 
добродетели. По-късно Свети Николай става архие-
пископ на град Мира в Ликия (Мала Азия), умира на 
6 декември 342 г. (Зимен Никулден) и светите му мощи се пазели в града 
до 1087 година. През управлението на византийския император Алексий 
I Комнин (1081-1118 г.) мощите на свети Николай били пренесени от град 
Мира в град Бари, център на южноиталианската област Апулия. Там живеело 
многобройно гръцко население. Светите мощи били тържествено посрещнати 
от епископи, свещеници и възторжения народ на 9 май 1087 г., откогато е 
установен днешният празник, наричан у нас „летен свети Никола“. Според 
народния календар, на този ден жените не трябва да хващат игла през деня, 
защото „дупчат“ светеца в очите и ще се разболеят от „очибол“. Денят е 
посветен на Св. Никола - Летни, който трябва да осигури дъжд и плодовита 
година. В негова чест се коли мъжко животно за курбан, за да се предпази 

реколтата от градушка. 
Ден на Европа 
Обявен на срещата на високо равнище на 

Европейската общност в Милано, Италия 
(28-29 юни 1985). Честването му се свързва 
с речта на министъра на външните работи 
на Франция Робер Шуман на 9 май 1950 г. в 
Париж, Франция, с която се полагат основи-
те на европейската интеграция. В България 

се отбелязва с Постановление 54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г. 
10 Май 2018, Четвъртък,
 Професионален празник на химика 
Определен съгласно устава на Българската 

камара на химическата промишленост, приет 
на Общото събрание на организацията на 8 
ноември 2001 г. С решение на Министер-
ски съвет от 1970 г. празникът се отбелязва 
втората неделя на м. май, но традицията е 
прекъсната след 1989 г. През 2001 г. Българската камара на химическата 
промишленост възстановява празника и определя той да се отбелязва всяка 

година на 10 май. 
11 Май 2018, Петък,
 Св.св. равноапостоли Кирил и Методий
 Славянските първоучители - братята Кирил 

и Методий, са канонизирани като светци от 
Българската православна църква. На името на 
Кирил е наречена създадената по- късно азбука, 
която става основа на всички славянски езици 
- „кирилица“. Канонизирани са като светци 
заради превода и популяризирането най-не-

обходимите за богослужение църковни книги на старославянски език, както 
и за разпространяването на християнството сред славяните. Считани са за 
равноапостоли. Православната християнска църква ги почита и като едни от 
светите Седмочисленици. Св. Методий е по-големият брат и е роден през 810 
година, а Св. Константин е роден през 827 година и чак към края на живота 
си приема името Кирил. През 862 или 863 г. Константин- Кирил Философ 
създава първата българска азбука - глаголицата. Оригинално творческо дело, 
азбуката предава точно звуковите особености на българската реч и е пригодена 
към фонетичните особености на старобългарския език. С глаголицата се слага 
началото на голямото просветителско и книжовно дело на Св. св. Кирил и 
Методий. Двамата братя превеждат от гръцки на старобългарски език някои 
от най-необходимите за богослужението книги: т. нар. Изборно евангелие, 
Хризостомовата (Златоустовата) литургия, Служебник (молитви и четива за 
различните църковни служби), части от Псалтира и Требника. С това полагат 
основите на старобългарския литературен език. В Моравия отиват през 863 
г. и остават три години и половина по молба на моравския княз Ростислав, 
който иска да създаде славянска църква и така да се противопостави на гер-
манизацията. През 867 г. те отиват да защитят делото си пред папата в Рим, 
където Кирил принуждава папа Адриан II да признае официално славянските 
книги. В римската църква „Св. Марина“ е отслужена литургия на славянски 
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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

Учителят разказвал:
Когато бях млад, ми харесваше да плавам с 

лодка. Имах малка лодка, сам се носех в нея в 
езерото и можех да оставам там в продължение 
на часове.
Един ден седях със затворени очи и медитирах. 

Красивата нощ се превърна във вълшебно утро.
Изведнъж някаква лодка удари моята. Бях 

ядосан! Отворих очи и се канех да наругая този, 
който ме обезпокои, но видях, че лодката е праз-
на. Нямаше върху когo да излея гнева си. Какво 
можех да направя? Нямах друг избор, освен 
отново да затворя очи и да намеря вътрешния 
си покой.
С изгрева стигнах до центъра вътре в себе 

си. Празната лодка стана мой учител. Оттогава, 
ако някой се опитваше да ме обиди, аз просто 
си казвах:

- И тази лодка също е празна.

ПРИТЧА: ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ, С КОЕТО ЩЕ ПОСТИГНЕШ ВЪТРЕШЕН МИР             

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 04.05.2018 г.
14 .     -   - 118  

37    
26 , /   /   
4  /   
9   ,      
3  /   

10  
,  /  

 – , ,  
  (   ) 

5 ,    – , 
,   ,  

5  ,   
  

  – , 
,   ,  

5 ,    – , 
,   ,  

1 /    
4  /   

1  ,  
   

2 ,    
1    
1   ,    
1 ,    
1      
1     
1      



Въпрос: Дъщеря ми не се осигурява от няколко 
години. Предстои й първо раждане. На какви обез-
щетения и помощи ще има право?
Отговор: В случаите, когато бременната жена или 

майката не е осигурена и няма право на обезщетение 
за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда 
на Кодекса за социално осигуряване (КСО), тя може за 
получи еднократна помощ при бременност по реда по 
чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) за 
периода от 45 дни преди определения термин за ражда-
не и месечни помощи за отглеждане на дете до навърш-
ване на една година по чл. 8 от ЗСПД. Отпускането на 
тези помощи е обвързано с доходен тест, който за 2018 
г. е 450 лв. средномесечно на член от семейството за 
предходните 12 месеца, както и с допълнителни условия 
за отпускане на тези помощи. Този вид подкрепа се 
осигурява и на осигурените бременни жени и майки, 
когато нямат необходимия осигурителен стаж за полу-
чаване на обезщетение за майчинство по реда на КСО. 
За получаване на месечни помощи за отглеждане на 
дете до завършване на средно образование, но не по-
вече от 20-годишна възраст, по реда на чл. 7 от ЗСПД 
се прилагат два вида доходен критерий за семействата, 
в зависимост от който се определя не само правото на 
помощ, но и нейният размер. При средномесечен доход 
до 400 лв. на член от семейството помощта се предос-
тавя в пълен размер, а при средномесечен доход от 
400,01 лв. до 500 лв., включително, помощта по чл. 7 от 
ЗСПД е предоставя в размер на 80% от пълния й размер. 
Пълният размер на месечните помощи за отглеждане на 
дете по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД (при доходен тест до 400 
лв.), е както следва: • за семейство с едно дете – 40 лв.; 
• за семейство с две деца – 90 лв.; • за семейство с три 
деца – 135 лв.; • за семейство с четири деца – 145 лв., 
като за всяко следващо дете в семейството помощта за 
семейството расте с 20 лв. Освен тези помощи, майката 
има право и на еднократна помощ при раждане на дете 
по чл. 6 от ЗСПД, чийто размер е диференциран в за-
висимост от поредността на родените от майката деца. 
За 2018 г. помощта за първо дете е в размер на 250 лв. 
За преценка на възможността за получаване на тези и 
други видове помощи на различни нормативни осно-
вания, дъщеря Ви следва да се обърне към съответната 
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. 

Въпрос: Майка съм на 13 г дете.Разведена . Нямам 
собствено жилище. Принудени сме да ползваме 
жилище под наем. Мога ли да кандидатствам за 
помощи за отоплителния сезон или др.? До какъв 
максимален праг на доход мога да ползвам добавки 
за дете и евентуални помощи.
Отговор: Никой не може да ограничи правото Ви 

да подадете заявление-декларация за получаване на 
целева помощ за отопление. Това става в дирекцията 
„Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес. 
Срокът за подаване на документите е от 1 юли до 31 
октомври. Също така в дирекцията можете да пода-
дете заявление-декларация и за други помощи /напр. 
месечни, еднократна или за наем за общинско жилище, 
ако живеете в такова/. След провеждане на социална 
анкета от колегите от дирекцията, ще ви бъде отпусанта 
съответната помощ, ако са изпълнени нормативно опре-
делените условия и изисквания. Подробна информация 
за условията и реда отпускане на различните социални 
помощи е на разположение във всички дирекции „Со-
циално подпомагане“, както и на сайта на Агенцията 
за социално подпомагане.

До 10-ти май: 
ЗКПО
Деклариране на направените 

залози и данъка от организато-
ри на хазартни игри и от опе-
ратори на телефонна 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 ус-
луга. Внасяне на този данък от операторите на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти май: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец април. 

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 (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец април.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
8 - 13 май 2018г., брой 19

ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ НЕ СА 
ДЛЪЖНИ ДА ДОКАЗВАТ С ДОГОВОР

ЗА ПРОКУРА ПРЕКЪСВАНЕТО  
Казус: Собственичка на ЕТ “ХХХ” ражда на 21 юли 

2017 г. Тъй като фирмата не спира работа, очевидно 
някой трябва да изпълнява функциите на ЕТ. Заради 
това съпругът иска да се назначи (към момента не 
работи и не се осигурява другаде) и другата цел е той 
да поеме “майчинството” след навършване 6-месечна 
възраст на детето (което ще стане на 21 януари 
2018). Въпросите са: с какъв вид договор може да се 
уредят отношенията между ЕТ и съпруга, задължи-
телна ли е прокура или може и трудов договор или пък 
друг вид договор. Ако е прокура - декларира ли се в НАП 
и следва ли да се декларира в АВ? Ще има ли някакъв 
проблем за поемане от бащата на “майчинството” 
след 21.01.2018 г.?
Отговор: По аналогични на поставените тук въпро-

си, на интернет страницата на НАП са публикувани 
редица разяснения и указания. Накратко може да се 
обобщи, че на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 КСО лица-
та, упражняващи трудова дейност като еднолични 
търговци, подлежат на задължително осигуряване за 
инвалидност поради общо заболяване, за старост и 
за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и 
за общо заболяване и майчинство. Ако едноличният 
търговец е избрал да се осигурява и за общо заболяване 
и майчинство, ще придобие съответните осигурителни 
права при настъпване на посочените рискове.
Въпреки че през годините в практиката на НАП се 

наблюдаваше известно колебание по въпроса, накрая 
се наложи разбирането (преобладаващо и в съдебната 
практика), че едноличните търговци не са длъжни да 
доказват с договор за прокура прекъсването на трудова 
дейност (както за периодите на временна неработос-
пособност, бременност и раждане, така и за периодите 
на отглеждане на малко дете). 
Следователно не е задължително съпругът да бъде 

назначен като прокурист и е възможно да полага труд 
по трудово правоотношение. В такъв случай осигуря-
ването му ще е по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО (работ-
ници и служители по трудово правоотношение, които 
са задължително осигурени за всички осигурителни 
рискове).
Според чл. 50, ал. 7 КСО осигуреното за общо за-

боляване и майчинство лице, има право на парично 
обезщетение при раждане на дете в размера, определен 
по реда на чл. 49 КСО, след навършване на 6-месечна 
възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, 
през време на отпуска по чл. 163, ал. 10, 11 или 12 от 
Кодекса на труда, ако отговаря на условията по чл. 
48а КСО. Това означава че бащата, назначен на тру-
дов договор, ще може да ползва “майчинството” след 
навършване на 6-месечна възраст от детето, но за да 
получава обезщетение, той трябва да има най-малко 12 
месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск.

ЗАЧИТАНЕ НА ТРУДОВ СТАЖ
ПРИ ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ  

Казус: Наш служител не се яви на работа повече 
от 10 дни, за което директорът му поиска писмено 
обяснение за причините за неявяването му. Той отка-
за да получи писмото лично и ние му го изпратихме 
препоръчано с обратна разписка.
Служителят не даде исканите обяснения в опреде-

ления срок и поради това му беше подписана заповед 
за дисциплинарно уволнение. Поради отказ да получи 
заповедта лично изпратихме заповедта също препоръ-
чано с обратна разписка. Поради различни причини тя 
не можа да му бъде връчена срещу подпис почти три 
месеца. Как да оформим трудовата му книжка, защо-
то не може трудовото му правоотношение да бъде 
прекратено със задна дата - от деня на неявяването 
му на работа няма да бъде правилно да зачетем тру-
довия му стаж и за времето, когато го издирвахме?
Отговор: Дисциплинарно уволнение може да се 

налага за изброените в чл. 190, ал. 1 КТ нарушения 
на трудовата дисциплина, сред които в т. 2 е посочено 
“неявявяне на работа в течение на два последователни 
работни дни”.
Преди налагане на дисциплинарното наказание 

работодателят е длъжен да изслуша работника или 
служителя или да приеме писмените му обяснения. Ако 
той не направи това, съдът отменя дисциплинарното 
наказание без да разглежда спора по същество.
Дисциплинарното наказание се смята за наложено от 

деня на връчване на заповедта на лицето или от деня на 
нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано 
писмо с обратна разписка.
Тъй като в разглеждания случай наказанието е дис-

циплинарно уволнение, трудовото правоотношение 
ще трябва да се прекрати на основание чл. 330, ал. 2, 
т. 6 КТ. И в този случай, трудовият договор се прекра-
тява писмено от момента на получаване на писменото 
изявление за прекратяването на договора - чл. 335, ал. 
2, т. 3 КТ.
Относно оформянето на трудовия стаж в трудовата 

книжка на уволнения служител, ще трябва да се има 
предвид нормата на чл. 355 КТ. Съгласно ал. 1 от тази 
разпоредба, трудовият стаж се изчислява в дни, месеци 
и години. За един ден трудов стаж се признава време-
то, през което работникът или служителят е работил 
най-малко половината от законоустановеното за него 
работно време за деня по едно или няколко трудови 
правоотношения. А за един месец трудов стаж се 
зачита календарният месец, през който са изработени 
най-малко 21 дни при петдневна работна седмица. 
Поради горните аргументи, независимо че трудови-

ят договор се прекратява от момента на връчването 
на заповедта за уволнение, трудовият стаж ще се 
изчисли и отрази в трудовата книжка при съблюда-
ване на чл. 355 КТ.

УНИКАЛЕН КОД ЗА ДОСТЪП 
УНИКАЛНИЯТ КОД ЗА ДОСТЪП (УКД) ВИ ПОЗ-

ВОЛЯВА: 
• Да проверите 

здравното си до-
сие! При всяко 
установено несъ-
ответствие меж-
ду написаното в 
досието и реал-
но получената от 
Вас медицинска 
помощ сигнали-
зирайте НЗОК/
РЗОК!

• Да упражните правото си да контролирате как 
се харчат парите от Вашите здравноосигурителни 
вноски.

• Ако желаете да бъдете известени за всяко настъ-
пило медицинско или дентално събитие (преглед, 
лечение в болница или при заболекар), включително и 
за децата Ви до 18 години или за лицата, на които сте 
настойници, ще бъдете информирани чрез посочен 
от Вас имейл.

• Достъпът до здравното досие можете да осъщест-
вите и чрез личен електронен подпис.
ОТКЪДЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СВОЯ УКД: 
• Ако посетите която и да е районна здравноосигу-

рителна каса, по какъвто и да е повод, в рамките на 
3-5 мин. ще Ви бъде издаден УКД срещу документ 
за самоличност.
КАК ДА ВЛЕЗЕТЕ В ЗДРАВНОТО СИ ДОСИЕ:
За да влезете в здравното си досие през портала на 

НЗОК, направете тези стъпки:
www.nhif.bg - „Преглед на пациентско досие“ - 

„Вход с уникален код за достъп“ или „Вход с цифров 
сертификат“ (личен електронен подпис) – попълва се 
УКД и ЕГН, ЛНЧ или служебен номер от НАП - в 
малкия прозорец се попълват контролните думи.
Вече можете да разгледате здравното си досие:
В меню „Пациентска информация“ са описани 

всички медицински и дентални дейности, отчетени 
и заплатени за Вас от НЗОК.
Вдясно в прозореца можете да въведете ЕГН на 

детето, на което сте избрали личен лекар, за да пре-
гледате дейностите, отчетени и заплатени от НЗОК 
за него.

 За информация:
Тел. 02 9569 157; 02 9659 254; 02 9656 822
www.nhif.bg

 Сигнали за нередности се подават:
Писмено в районната здравноосигурителна каса 

или в НЗОК – 1407 София, ул. „Кричим“ №1 
ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА 
Права на пациента при получаване на дентални 

услуги
 Задължително здравноосигурените лица могат 

да се лекуват по избор при всеки лекар по дентална 
медицина, подписал договор със здравната каса, без 
оглед на адресната регистрация.

 При посещение при лекар по дентална медицина 
пациентът носи личната си здравноосигурителна 
книжка, в която лекарят по дентална медицина  
вписва извършените дейности. При изчерпване на 
страниците в здравноосигурителната книжка се 
използва допълнителен лист-притурка към нея по 
образец, одобрен от Българския зъболекарски съюз 
(БЗС) и Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК). Осигурените лица получават този документ 
в районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

 Задължително здравноосигурените лица могат 
свободно да осъществяват или променят избора си на 
лекар по дентална медицина за всяка от договорените 
дейности за срока на действие на НРД.

 Право на осигурените лица е да бъдат информи-
рани за пакетите, обемите и стойностите на догово-
рените дейности, преди да им бъдат предоставени  
дентални услуги. В здравноосигурителната книжка 
на лицето се отбелязват данните на лекаря по дентал-
на медицина, извършил дейността, както и неговият 
подпис и печат. Вписват се кодовете на дейността 
и на съответния зъб - по договора с НЗОК, както и 
датата на извършването.

 Информация относно видoвете дейности по ден-
тална медицина, заплащани изцяло или частично 
от НЗОК, в полза на здравноосигурените лица, е 
публикувана на интернет портала на НЗОК - в меню 
„НРД“ - „Национален рамков договор за дентални 
дейности“.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2018г.



KAĸ ДA PAЗБEPEМ, ЧE ĸYЧEТO E БOЛНO?
Πoняĸoгa e тpyднo дa ce paзбepe дaли ĸyчeтo e бoл-

нo или paнeнo. Дoмaшнитe ни любимци нe мoгaт дa 
ĸoмyниĸиpaт c нac вepбaлнo и пopaди тoзи фaĸт тpяб-
вa дa paзчитaмe нa тexнитe дeйcтвия и нaглacи, ĸoитo 
дa ни нaпътcтвaт.

Bиe пoзнaвaтe 
вaшeтo ĸyчe пo 
- дoбpe oт вceĸи 
дpyг, зaтoвa тpяб-
вa дa cтe пъpвият, 
ĸoйтo дa зaбeлe-
жи, aĸo имa нeщo 
нepeднo.
Πpeдcтaвямe ви 

няĸoи пpизнaци, ĸoитo тpябвa дa cлeдитe и пpoявлe-
ниeтo, нa ĸoитo нaлaгa дa пoceтитe вeтepинap. 

 Имaйтe пpeдвид, чe тoвa нe e пълният cпиcъĸ нa 
бoлecтни пpизнaци. Aĸo ĸyчeтo ви пpoявявa вcяĸaĸви 
пpизнaци, ĸoитo нe ви ce cтpyвaт нopмaлни, тpябвa пo 
нaй - бъpзия нaчин дa ce cвъpжeтe c вeтepинap.

Cвъpжeтe ce c вeтepинap или диpeĸтнo пoceтeтe 
cпeшнo oтдeлeниe, aĸo ĸyчeтo ви пpoявявa няĸoй oт 
cлeднитe пpизнaци:

Cини, бeли или мнoгo блeди вeнци
Зaтpyднeнo дишaнe
Koлaпc или зaгyбa нa cъзнaниe
Зaмaйвaнe, диcбaлaнc или oлюлявaнe
Hecпocoбнocт дa ce движи
Изĸлючитeлнo пoдyт ĸopeм
Πpипaдъци
Πpизнaци нa ocтpa и cилнa бoлĸa (пpи cилнo и 

пpeĸoмepнo cĸимтeнe)
Bиcoĸa тeмпepaтypa
Cвъpжeтe ce c вeтepинap, aĸo няĸoй oт cлeдни-

тe пpизнaци ce нaблюдaвa пoвeчe oт 2 дни:
Липca нa aпeтит
Лeтapгия
Πoвpъщaнe
Диapия
Kyцaнe
Oбщa cлaбocт
Πpeĸoмepнo oтдeлянe нa cлюнĸa
Πpeĸoмepнa жaждa
Чecтo ypиниpaнe
Зaпeĸ
Πpeĸaлeнo cyxa и пaдaщa ĸoзинa
Xpипoвe или чecтo зaдъxвaнe
Haзaлeн ceĸpeт
Πoĸaзвa лeĸa дo yмepeнa бoлĸa (ĸaтo cĸимти, 

ĸoгaтo гo дoĸocнeтe в oпpeдeлeнa oблacт)
Kaтo цялo тpябвa дa пoтъpcитe пoмoщ винaги, 

ĸoгaтo зaбeлeжитe пpизнaци, ĸoитo нe ca нopмaлни зa 
вaшeтo ĸyчe. Πo - дoбpe e дa дeйcтвaтe пpeвaнтивнo, 
oтĸoлĸoтo дa изчaĸвaтe, зaщoтo пpeĸoмepнoтo зaбa-
вянe cлeд тoвa мoжe дa имa пo - нeпpиятни пocлeдици.

ОТГЛЕЖДАНЕ НА РОЗМАРИН 
В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ  

Отглеждане на розмарин у дома 
в апартамента започва по същия 
начин, както и отглеждането на 
разсад. Желателно е растение-
то да се засади в глинени саксии 
с диаметър 9-11 см, с дренажни отвори. Саксиите се 
пълнят със смес от универсална почва с пясък или вер-
микулит. Може да се ползва и смес от компост, почва, 
пясък и оборски тор в съотношение 2:2:1:2. Вкорене-
ните растения се засаждат внимателно, като почвата се 
уплътнява добре около корените.
Добре е саксията с розмарин да се постави на южен 

прозорец. Веднъж седмично тя се завърта на 180°С, 
така че всяка част на растението да получава своя дял 
от слънчева светлина.
През пролетта и лятото розмаринът е най-добре да 

се изнася на двора, на терасата или балкона - през ля-
тото той обича топлия въздух, но през зимата отново 
се внася вкъщи. През зимата ароматният храст пред-
почита сух въздух, а температурата в стаята да не е 
по-висока от 16°С.

СЛЕД  ЦЪФТЕЖА  ПРЪСКАЙТЕ  СРЕЩУ 
ПРАСКОВЕН  КЛОНКОВ  МОЛЕЦ     

Прасковеният клонков молец или наричан още анар-
зия, напада кайсията, прасковата и сливата, а често и 
череша, и бадем. Неприятелят зимува като гъсеници от 
втора възраст в пъпките, под кората, в мумифицирали-
те плодове и на други места. Рано напролет гъсениците 
се хранят с пъпките като повреждат една-две пъпки. 
След развитието на леторастите малките гъсенич-

ки на анарзията се вгризват в тях и ги тунелират от 
върха към основата. Една гъсеница поврежда 5- 6 
летораста. Повредените ле-
торасти увяхват, върховата 
част увисва надолу, изсъхва 
и на мястото на повредата се 
появява смола. 
Пеперудите от зимуващото 

поколение летят през май 
и снасят яйцата си по пло-
довете, в които се вгризват 
гъсениците. След средата на юли летят пеперуди от 
трето поколение, а гъсениците им причиняват чер-
вясване на плодовете на прасковата. Гъсеницата на 
анарзията е шоколадово кафяво оцветена със светли 
между сегментни полета. По този белег се отличава от 
гъсениците на източния плодов червей, които са бяло 
до слабо розово оцветени.
През вегетационния период, първото пръскане тряб-

ва да се проведе непосредствено преди разпукване 
на цветните пъпки, преди гъсениците да напуснат 
зимните си убежища. Второто третиране се прави след 
прецъфтяването. Използват се инсектициди от всички 
групи. Успешното извеждане на борбата с презимува-
лото поколение, снижава плътността на неприятеля 
и през летните месеци той не нанася икономически 
значими щети. 

ЗАЩО МОРКОВИТЕ ПОНИКВАТ ТРУДНО?      
Ускоряване покълването на семената е първата част 

от грижите за морковите, защото ако са нестандарт-
ни, за да поникнат е нужно да се чака 2-3 седмици. 
Най-добрият начин да се постигне това е  лехите да 

се покрият с нетъкан покриващ материал. Покритие-
то предпазва почвата от изсъхване и преовлажняване 
от дъжд,както и от температурните промени. То се 
премахва веднага след 
поникването на първи-
те растения.
Почвената кора, осо-

бено при глинести поч-
ви също е причина за 
трудното поникване на 
морковите. Тя блокира 
достъпа на въздух до 
семената, което пречи на и без това трудното поник-
ване на морковите. Ако лехата със засяти моркови 
бъде подложена на силен дъжд и след това се обра-
зува почвена кора се препоръчва внимателно разрох-
кване. То не трябва да става по обичайния начин. Ако 
нямате подходящ инструмент, може да използвате 
най-обикновена вилица.
При благоприятни условия семената на морковите 

покълват и поникват 2 седмици след засяването. Ако 
времето е студено поникването може да се забави  до 
3-4 седмици и по-късно.
Защо морковите поникват толкова дълго? Защо-

то след покълването на семената, първо започва да 
нараства главният корен, а след това започват да се 
появяват листата на повърхността на земята. Когато 
коренът се вкорени добре, тогава започва растежът 
на листата.
Затова не се препоръчва поливане на морковите не-

посредствено след поникването им. Необходимо е да 
изчакате поне една седмица, така че корените да се 
развият по-добре в зоната до която прониква водата, 
след което растенията могат да се полеят.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЛЮЛЯК - SYRINGA 
Люлякът (Syringa L.) е декоративен листопаден 

храст от семейство Oleaceae. Цъфти от началото на 
май като отделни сортове цъфтят чак до края на юли 
с ароматни, подобни на гроздове цветове, най-често 
в различни оттенъци на виолето-
вото, но също в бяло или в розово. 
Растението произхожда от Пер-

сия, но е широко разпространено 
из цяла Европа и Азия. Доста е 
издръжливо на студове, суша и 
болести, но все пак се развива 
най-добре на добре осветени 
терени с леки, дренирани почви. 
Важно правило за добър цъфтеж, е 
прецъфтелите клонки да се отстра-
няват веднага, за да не възпрепят-
стват цъфтежа на новите.
Съществуват около 30 различни вида люляк като в 

България се отглежда най-често вида Syringa vulgaris.
Описание: Храст, висок до 5 м, със срещуположни, 

целокрайни, яйцевидни, заострени листа с дръжки, 
дълги до 4 см. Цветовете са многобройни, събрани 
в гроздовидни съцветия. Чашката е четиризъбестта. 
Венчето е тръбица с четириделна разперена коронка, 
виолетово, бяло или розово оцветено. Тичинките са 
две. Плодът е двугнездна кутийка. Цъфти април-юни.
Разпространение: Из сухите варовити и скални 

места до 600 м н.в. в цяла България.
Употребявана част - за медицински цели се събират 

листата (дрога Folia Syringae) и цветовете на расте-
нието (дрога Flores Syringae).
Бране и сушене: Цветовете се берат по време на 

цъфтежа - април-юни. Сушат се на сянка или в су-
шилня при температура до 35°С. Изсушените цветове 
са бели, розови или виолетовни, с приятен мирис и 
нагарчащ вкус. От 6 кг набрани цветове и листа се 
получават 1 кг изсушени.
Съдържание: Цветовете - етерично масло, глико-

зиди, фарнезол (даващ миризмата на цвета), багрила, 
органични киселини, соли, витамин С и др. Листата 
- витамин С, гликозида синигрин и други неизучени 
вещества.
Действие и употреба: 
Билката има запичащо, потогонно и температуропо-

нижаващо действие. Употребява се при задух, липса 
на апетит, диария. В народната медицина цветовете се 
употребяват при епилепсия, а листата - при малария. 
Изсушените цветове на люляка се използват за чай, 
за ставни заболявания.

 „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                                                                                                              

Мъж, седнал на пейка в парка с детска количка, в която реве 
дете, та се къса.
Той само повтаря, вече в истерия:
- Гоше, спокойно, спокойно Гоше, още малко. Само спокойно, 

ГОШЕЕЕ! Всичко ще е наред, спокойно, Гошкооо, спокоооооо!
Една жена го погледала, пък се приближила и му вика:
- Ама господине, така няма да го успокоите Гошко, само ще 

го стресирате повече.
Той:
- Ама я си гледайте работата! АЗ СЪМ ГОШО, АЗ!!!

Горд баща позвънил в редакцията на вестника, че жена 
му родилa тройка близнаци. Но редактора не го чул добре и 
извикал в слушалката:

- Може ли да повторите?
- Е-е, стига де! Трима ми стигат.

ъж, седнал на пейка в парка с детска количка, в коят

КЮФТЕТА С БЯЛ СОС
Продукти: 700 г кайма смес, 5 

стръка магданоз, 1/2 ч. л. млян 
черен пипер, щипка млян бахар, 3 
моркова, парче от глава целина, 1 
глава кромид, 2/3 кофичка кисело 
мляко, 6 с. л. брашно, 1 яйце, щипка 
лимонтозу, 2 с. л. олио, сол на вкус
 Начин на приготвяне:
1. Каймата се смесва с три стръка магданоз, нарязани на 
ситно, сол и черен пипер. Оформят се малки кюфтенца 
и се овалват в половината от брашното.
2. Един морков, целината и кромидът се нарязват на 
едро и се пускат да врат в един литър подсолена вода. 
Пет минути след това се слагат и кюфтенцата и се варят 
до готовност.
3. Останалото брашно се препича в сух тиган. Яйцата 
се разбиват с киселото мляко и се сипват при брашното, 
като се разбърква с готварска тел на тих огън.
4. Сипва се малко от прецедения бульон, в който са 
врели кюфтенцата, и щом полученият сос кипне, се 
прибавят лимонтозуто и бахарът.
5. Сосът се сваля от огъня и в него се добавят кюфтен-
цата. Връща се на огъня и се оставя да кипне.
6. В малко загрято олио се запържват останалите на-
стъргани моркова. Кюфтенцата се сипват заедно със соса 
в чиниите и отгоре се слага по малко от запържените 
моркови заедно с олиото. Всяка порция се наръсва с 
останалия ситно нарязан магданоз.


