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Великден е христия
В
християнски
янсски
к и български
б
наронаро
ден празник, свързан с представата за Христовото Възкресение. Чества се в неделята след
първото пролетно пълнолуние (може да бъде
от 4 април до 8 май). Подготовката за празника
започва в седмицата преди Великден, наричана
Страстна. Яйцата се боядисват обикновено на
Велики Четвъртък. До появата на изкуствени
оцветители са се използвали отвари от билки,
ядки и др. С отвара от риган се получавала червена багра, със смрадлика - оранжева, зелено
– с коприва, жълто – с орехи и кори от ябълка
или отвара от стар кромид лук.
С първото, боядисано в червено яйце, бабата чертае кръст по челата на децата, та да
са здрави и румени през годината. Това яйце
се слага пред домашната икона, в сандъка
с момински чеиз или се заравя в средата на
нивата, за да я пази от градушка. На Велики
Четвъртък се подновява квасът и се замесва
тестото за великденските хлябове.
Те носят най-разнообразни названия из
България: великденски кравай, богова пита,
кошара, харман, квасник, яйченик, плетеница
или кукла. Обикновено се украсяват с нечетен
брой червени или бели яйца и усукано около
тях тесто. Жените приготвят и по-малки великденски хлебчета с по едно червено яйце в
средата, които се дават на първия гостенин,
на кумовете, на девера и на роднини.
Великденските празненства продължават
три дни. В полунощ на събота срещу неделя
всички отиват на църква и след тържествената служба, известяваща възкръсването на
Христос, се отправят към домовете си със запалена свещ в ръка.
На празничната трапеза задължително се
отговява (така се слага край на започналия на
Заговезни пост) с великденски яйца и обредни хлябове. Всички се „чукат“ с шарени яйца
- за здраве.
Сутринта в неделя всички отново отиват на
черква за тържествената великденска литургия. Младоженците през този ден гостуват на
своите кумове, родители и на девера. Те носят великденски хлябове и кошница с червени
яйца. Посрещат ги с богато подредени трапези, на които обичайно има и агнешко.
Идва ред на обичая „люленки“. След обяд
всички отиват на място, където има високо
дърво и връзват люлка. Тук сега са дошли и
момците. Всеки гледа да се полюлее, за да се
предпази от змейове и болести.

САТОВЧА - 6-ТИ МАЙ,
06 МАЙ 2019 ГОДИНА В ЦЕНТЪРА НА САТОВЧА
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА

КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА

Великденският поздрав е „Христос Возкресе”, а отговорът – „Воистина Возкресе”.
През Страстната седмица, в деня Разпети
петък, християните в Сатовча се поклониха
пред Плащаницата – платът, с който е било
завито тялото Христово след свалянето му
от кръста, в знак на почит и признание към
саможертвата му, с която изкупва човешките
грехове. На този ден, на вечерната молитва в
храма, те съпреживят Христовите страдания,
смъртта и погребението му, а ден след това се
радват на Възкресението му. Както традицията повелява, през празничните дни християните в Сатовча посетиха близките си. Поднесоха им великденски козунаци и боядисани
яйца в червено. Това е жест за обич и уважение към тях, преклонение към Божия Син и
спазване на изконния му завет да се обичаме
един друг. Много хора намират сила да се извинят за грешната си постъпка, но в присмехът си околните не забелязват разкаянието в
очите на грешника. Въпреки всичко, най-важен си остава обемът на сърцето, неподвластно на обстоятелства, готово да приеме и да
отвърне на всяка обич. Този, който се жертва
за другите, се е докоснал до откровението и
всяка негова дума е като блага вест, а всяка
негова постъпка предизвиква майчина радост,
бащинска гордост. Вярата никога няма да загуби своята магична сила да ни сплотява, ако
я запазим чиста в сърцата си.

10:00 часа - Начало на празника –Музикална програма на самодейците при НЧ-Годешево, НЧ-Слащен и НЧ-Туховища
10:30 часа - Тържествена сесия на Общински съвет
11:00 часа - Официално откриване на празника
11:30 часа - Музикална програма на Народно Читалище
„Св.Св. Кирил и Методий- 1926” –село Сатовча
12:15 часа - Концерт на гост изпълнителите Ива и Велислава
Костадинови
13:15 часа - Музикални изпълнения на самодейците при НЧ - с. Плетена, НЧ - с. Вълкосел, НЧ - с. Кочан и
НЧ - с. Ваклиново
15:00 часа - Футболна среща - място на провеждане - стадиона
на село Сатовча
18:00 часа - Веселие с оркестъра на Панчо Иванов
21:00 часа – Празнична заря
З АП ОВЯ Д А Й Т Е !

УЧАСТИЕ В ШЕСТО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

По случай Международния ден на Земята - 22 април, се проведе
Шесто регионално състезание по география и икономика „Водното богатство на България и родния край“ в гр. Благоевград.
Участие взеха учениците Азизе Арнауд, Хера Кълкова, Юзден
Карадалиева и Снежана Бошнакова от СУ Сатовча в отборно представяне с ръководител Биляна Хаджиева - старши учител по География и икономика.

телите ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Важно за избира
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

Главна дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на
избирателната секция и мястото на гласуване
за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
за всички български граждани.
Всички избиратели могат да проверят адреса
на избирателната си секция по следните начини:
През Интернет на адрес:
https://www.grao.bg/elections/
Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът
18429 е единен и за трите мобилни оператора
(А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25
стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват
единствено десетте цифри на ЕГН. Системата
връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на
26.05.2019г. за въведения ЕГН.
Проверка за избирателна секция може да
се извърши и на сайта на община Сатовча
http://satovcha.bg/news/286/izborieu
Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня
като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен
за цялата страна.
Централната избирателна комисия уведомяКомисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Състезанието беше разделено на три кръга:
• Първи кръг - мултимедиен тест
• Втори кръг - попълване на контурна карта на реките на България
• Трети кръг - „Хепънинг“ - изработване на проект
От взелите участие 11 отбора от област Благоевград и област
Кюстендил учениците от СУ Сатовча се класираха на трето място.
Поздравления за постигнатия успех!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

ва, че в раздел “ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2019”, в подраздел „За избирателите“, гражданите могат да
извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за
участие в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България, насрочени
на 26 май 2019 г.
За да се извърши проверката, следва да се
получи персонален идентификационен код
(ПИК) на заявен електронен адрес (Email).
След получаване на кода е необходимо той да
бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е
изпратен ПИК. След това действие може да се
извърши проверка в списъка.

Уважаеми жители на община Сатовча, приемете моите и на екипът
ми поздравления и пожелания по случай предстоящите празници:
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТРУДА - 1-ВИ МАЙ;
ПРАЗНИК НА СЕЛО КОЧАН - 1-ВИ МАЙ;
ДЕН НА ХРАБРОСТТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ - 6-ТИ МАЙ;
ДЕН НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 6-ТИ МАЙ;
ДЕН НА ОБЩИНА САТОВЧА - 6-ТИ МАЙ и
ХРИСТИЯНСКИЯТ ПРАЗНИК – ГЕРГЬОВДЕН - 6-ТИ МАЙ.
На всички жители и гости на община Сатовча,
ветерани от войната и служители на българската армия, на всички земеделци и именници
пожелавам здраве и дълъг живот, спорна работа, богата реколта, късмет и щастие в семействата и благополучие по домовете.
д–р Арбен Мименов
Кмет на община Сатовча

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

30 Април 2019, Вторник,
Международен ден на джаза
Отбелязва се от 2012 г. с решение на 36-ата Генерална
конференция на Организацията на ООН по въпросите
на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) в
Париж, Франция (25 октомври-11 ноември 2011), за да
се отбележи приносът на джазовата музика в между
културния диалог.
1 Май 2019,Сряда,
Международен ден на труда
Отбелязва се от 1890 г. с резолюция,
приета на учредителния конгрес на Втория
интернационал в Париж, Франция (14-21
юли 1889). Годишнина от началото на голяма стачна вълна в САЩ /1886/ с искане за
осемчасов работен ден, в която се включват
над 340 000 души от Чикаго, Ню Йорк, Филаделфия, Балтимор, Милуоки и др.
2 Май 2019, Четвъртък,
Годишнина от смъртта на Леонардо да Винчи
На 2 май 1519 г. умира Леонардо да Винчи - италиански
художник от Флорентинската школа, скулптор, архитект, учен
и естествоизпитател.
3 Май 2019, Петък,
Международен ден на свободата на печата
Отбелязва се от 1992 г. по инициатива на Организацията
на ООН по въпросите на образованието, науката и културата.
4 Май 2019г., Събота,
Годишнина от рождението на Гунди
На 4 май 1943 г. е роден Георги Аспарухов - Гунди. Централният нападател е заслужил майстор на
спорта и носител на сребърен Орден на труда през
1965 г. Играе в детския, а след това и в юношеския
отбор на Левски. Печели шампионската титла с
юношите през 1960 г. и 1961 г. Седемнадесет годишен е приет в първия отбор на Левски през 1960 г.
От 1961 до 1963 г. той играе в пловдивския Ботев,
където става носител на Купата на България през
1962 г. След като се завръща в Левски, Аспарухов
печели три шампионски титли и три купи на България. Гунди играе в 245 мача за първенството, в които отбелязва 150 гола.
Гунди има 23 мача и 19 гола в европейските клубни турнири - 12 гола за КНК
и 7 гола за КЕШ. С националния отбор на България е играл 50 мача и отбелязва
19 гола. Взема участие в три световни първенства: в Чили, Англия и Мексико.
Георги Аспарухов - Гунди е първият българин, отбелязал гол на Англия на
Уембли. Загива на 30 юни 1971 г. при автомобилна катастрофа. Заедно с
Никола Котков, негов близък приятел, който се вози в същия автомобил.
5 Май 2019, Неделя,
Ден на Европа
Празник на Съвета на Европа
Отбелязва се годишнина от създаването в Лондон на 5 май 1949 г. на
структурата - Съветът на Европа.
Консултативната европейска политическа организация обединява 40
европейски държави. Целта й е да
поддържа основните принципи на
правата на човека, плуралистичната демокрация и върховенството на закона
и да повишава жизнения стандарт на гражданите на Европа. Структурата на
Съвета на Европа включва Комитет на министрите, Парламентарна асамблея (286 членове) и Конгрес на местни и регионални власти. Към 1999 г.
организацията има сключени 165 международни конвенции. Азербайджан,
Армения, Беларус (прекратен 1997г.), Босна, Грузия са със статут на “специално поканени” страни, а Ватикана, Канада, Япония и САЩ са наблюдатели.
6 Май 2019,Понеделник,
Ден на храбростта и Българската армия
Денят на храбростта - 6 май, започва да се чества в Българската армия още
с нейното създаване. С указ номер 1 от 1 януари 1880 г. княз Александър Ба-

тенберг учредява военния орден „За храброст“ - отличие, с
което се удостояват извършилите подвизи на бойното поле.
А с указ номер 5 от 9 януари същата година се постановява
честването на празника. До подписването на Ньойския
договор Денят на бойната прослава се чества отделно на
27 ноември (победата на Българската армия в боевете при
Сливница в Сръбско-българската война от 1885 г.). През
20-те години този празник се обединява с отбелязването на
Деня на храбростта на 6 май. От 1931 г. Денят на храбростта
и победите е обявен за боен празник на войската. За първи
път при честването на Гергьовския празник през 1937 г.
тържеството започва от предната вечер със заря, дотогава
тя е епизодично явление. След 1946 г. традицията в честването на празника на Българската армия е прекъсната. В
най-ново време Великото народно събрание определя за празник на войската 23 август
- денят на боевете при Шипка. Две години - 1991 и 1992, българските воини честват
този ден като свой празник. През 1993 г. с постановление на МС нр. 15, от 27 януари, 6
май отново заема мястото си в празничния календар на армията като Ден на храбростта
и празник на Българската армия. Имен ден празнуват Георги, Гергана, Гинка На 6 май
имен ден празнуват всички, които носят името Георги (означава - земеделец), Гергана,
Галя, Галина, Галин, Гана, Ганчо, Ганка, Гиргин, Гиргина,Гинка, Гюро, Гюрга, Жорж.

Д НИ НА ПРИОБЩАВАНЕТО 2019 - КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ
Краен срок: 21 май 2019 г.
Четвъртото издание на Дни
на приобщаването 2019 стартират под мотото „Айде да
сме по-добри“, като целта ни
тази година е да предизвикаме
българските ученици да бъдат
по-добри един към друг, да
имат очи за доброто, защото то
е навсякъде около нас.
В рамките на кампанията се
провежда конкурс за учители
„Видях доброто в теб“, с който
Център за приобщаващо образование кани всички учители да
се включат в предизвикателството да насърчат децата да видят доброто в съучениците си.
Отделете 20 мин от часа на класа, в които да поговорите с децата за добрите дела,
примери за доброто и кои са качествата на добрия човек. Организирайте томбола, в която децата теглят име на свой съученик, когото да наблюдават тайно в продължение на
седмица и да потърсят доброто в него. След седмица, в следващия час на класа или след
часовете на двора се съберете в кръг и нека всеки да сподели какво е видял и за кого.
Опишете преживяното и ни изпратете разказите на Вашия клас за участие в конкурса.
BG05M9OP001-1.057 „У МЕНИЯ “
Краен срок: 3 май 2019 г., 17:30 часа
От 1 февруари 2019 г. работодателите
вече могат да кандидатстват с проекти
по процедура „Умения“. Операцията е
с общ бюджет 30 млн. лева и е насочена
към повишаване квалификацията на
работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието
в различни форми на заетост и учене
през целия живот. С изпълнението на
процедурата се цели и повишаване на
икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в
различни по вид обучения.
По операция „Умения“ ще се финансира провеждането на специфични обучения за
конкретно работно място и обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация.
Допустими кандидати по процедурата – работодатели („Работодател“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. За целите на процедурата кандидат може
да бъде и лице, което се явява предприятие/работодател по смисъла на законодателството
на държава-членка на Европейското икономическо пространство.)
По настоящата процедура за подбор на проектни предложения, кандидат може да
участва самостоятелно или в партньорство. Не е допустимо проектите да се изпълняват
с повече от двама партньори.

ПРИТЧА: КОЙТО ГО НОСИ

Китаец си татуирал
известна българска
поговорка!
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

Живял, далеч от шума на големите градове,
един възрастен самурай. Славата му на добър
войн и мъдрец привлякла много ученици, които
искали да попият от мъдростта на учението му.
Но славата му привлякла и войн, млад, силен,
дързък. Опиянен от идеята да победи в поредната битка и толкова славен самурай. Известен
с безскрупулността си, прочут с техниката на
провокацията, в която всеки, който поддаде пръв,
бил контраатакуван внезапно. Въпреки молбата
на учениците си да не го прави, старият самурай
се съгласил да се впусне в битка.
Утрото напредвало, с блага усмивка и тиха
крачка учителят пристъпил на площада. Младият
войн вече треперел от ярост, започнал да сипи
обиди, да хвърля камъни и да плюе стария войн
в лицето. С часове не спирал да кълне и изговаря
ужасни неща за него, за делата му, та дори за
предците му. Но старецът стоял невъзмутим с
усмивка. Вечерта сварила младия самурай унизен
от неуспеха си.
Въпреки победата, учениците не можели да
разберат, защо учителя им търпял такива унизения, щом можел само с едно изречение или
замах с меча, да срази своя противник. Или пък
не можел? А просто бил страхливец? Но не го

ли било срам да се показва толкова слаб пред
всички - чудили се те.
- Защо не отвърнахте, учителю?
- Щом някой дойде при теб с подарък и ти го
приемеш, чий е подаръка? - попитал учителя
- Става вече твой - веднага отговорили учениците.
- А ако някой дойде при теб с подарък и ти не
го приемеш, чий тогава е подаръкът?
- На този, който го е донесъл! - отговорили
учениците.
- Това се случва и със злобата, обидите и гнева
- казал учителя. Не ги ли приемеш те остават да
принадлежат на този, който ги носи със себе си.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
П ОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ МТСП
Гражданите считат, че при регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ е задължително да се
представи целия набор от изисквани документи
(съгласно чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за насърчаване на заетостта). Ако към
момента на регистрацията последният работодател не е попълнил реквизитите в трудовата
книжка например, безработното лице може ли да
се регистрира в бюрото по труда?
В дирекция “Бюро по труда” /ДБТ/ по постоянен или
настоящ адрес може да се
регистрира всеки български
гражданин, който активно
търси работа. Регистрацията
се извършва лично въз основа
на заявление-декларация по
установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и представяне на:
1. документ за самоличност;
2. документи за придобито образование и/или квалификация;
3. документи, удостоверяващи общ и/или служебен
стаж, и/или осигурителен стаж;
4. решение на Териториалната експертна лекарска
комисия/Националната експертна лекарска комисия –
за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд;
5. документ, удостоверяващ придобиване правото
на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на
професионална пенсия за ранно пенсиониране, или
документ, удостоверяващ получаването на пенсия за
старост при условията на чуждо законодателство;
6. други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване
на други обстоятелства.
В случай, че към момента на регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ търсещото работа лице не разполага с документите от т.2 до т.6, това не е основание
за отказ на регистрация. Документите могат да бъдат
представени допълнително при следващата среща с
трудовия посредник в дирекция „Бюро по труда“.
Регистрация в ДБТ може да бъде отказана, ако сте:
• регистриран в друга ДБТ към датата на подаване
на заявлението-декларация;
• с прекратена предходна регистрация, поради неизпълнение на задълженията към ДБТ и не са изтекли
6 месеца от прекратяването;
• дисциплинарно уволнен от програма или мярка
за заетост и обучение по Закона за насърчаване на
заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението.
ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ, КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА
КОШЕРИ И ОТВОДКИ, ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОМОЩ
ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА

Има освободен бюджет по Националната програма
по пчеларство 2017-2019 (НПП) в размер на 82 342 лв.,
което ще позволи да се финансират още 27 одобрени заявления по програмата, съобщават от фонд „Земеделие“.
От тях 7 заявления са за дейност 1 на мярка Д за покупка
на кошери, 12 са за дейност 2 на мярка Д - за покупка
на отводки, а останалите осем - и за двете дейности.
С допълнителния бюджет ще обезпечи финансирането по всички мерки и дейности на одобрените заявления за подпомагане за 2019 г.
Актуалният списък с класираните кандидати е публикуван на електронната страница
на ДФ „Земеделие“. Към момента във фонда са изготвени
1 852 договора по НПП. От
тях 1 770 са подписани, като
общият размер на договорираната субсидия надхвърля 4,5 млн. лв. (4 530 926 лв.).
Новокласираните кандидати ще бъдат поканени да
подпишат договорите си по пчеларската програма в
областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

ИЗБИРАМЕ ФОРМУЛАТА ЗА ПЕНСИЯ ДО 2023Г.
До януари 2023 година новите пенсионери ще могат
да избират по коя формула да се изчислява индивидуалният им коефициент, за да получат по-висока пенсия.
Това стана възможно с промените в Кодекса за социално осигуряване, които депутатите гласуваха на
второ четене.
Новите пенсионери, които
желаят изчисляване на пенсията по старите правила, ще
попълват специален раздел
от формуляра за пенсиониране, в който ще посочват
това свое желание, а НОИ
ще изчислява пенсията и по
двата варианта и ще отпуска
по-благоприятния за човека размер на пенсията.
Според приетите текстове хората, които вече са подали заявления след 31 декември 2018-а, ще имат срок
от 6 месеца след влизането в сила на поправките, за
да поискат ново преизчисление. В тези случаи новият
размер се отпуска от същата начална дата.
Новата формула залага за база годините след 2000 г.
Старата пък включва и трите “златни години” отпреди
1997 г., както и тези между 1997 и 1999 година. За да
могат да се пенсионират по старите правила обаче
хората трябва да представят документи за брутното
трудово възнаграждение или доход.
Ако не могат те ще се пенсионират автоматично по
новите правила. Целта е да не се създава напрежение в
хората, които ще се пенсионират след 31 декември 2018 г.

КОИ

РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ИМАТ ПРАВО НА
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК?

Съгласно чл. 156 от Кодекса на труда работникът
или служителят има право на допълнителен платен
годишен отпуск:
1. за работа при специфични условия и рискове
за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от
предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни;
2. за работа при ненормиран работен ден - не помалко от 5 работни дни.
Видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, се определят с наредба
на Министерския съвет (ал. 2 на чл. 156 от КТ).
На основание чл. 156, ал. 2 от КТ е издадена Наредбата за определяне на видовете работи, за които
се установява допълнителен платен годишен отпуск
(ДВ, бр. 103 от 2005 г.). С наредбата се определят
видовете работи, извършвани при специфични
условия и рискове за живота и здравето, които не
могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, за които
се установява допълнителен платен годишен отпуск
като допълнителна мярка за превенция на здравните
рискове за работниците и служителите.
В чл. 2 от наредбата, т. 1-41 в изчерпателен списък
са определени видовете работи, при които може да се
ползва това право. Съгласно чл. 4 от наредбата право
на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват определените в
чл. 2 работи не по-малко от половината от установената с Кодекса на труданормална продължителност
на работното време, с изключение на работниците
и служителите, които извършват работи в среда на
йонизиращи лъчения. Размерът на допълнителния
платен годишен отпуск не може да бъде по-малко
от 5 работни дни, при условие че работникът или
служителят е работил при тези условия в рамките
на една календарна година. Когато работникът или
служителят работи по-малко от този срок размерът
на допълнителния платен годишен отпуск се определя пропорционално на отработеното време.
Право на допълнителен платен годишен отпуск
имат и работници и служители с пълна загуба на
зрение или с пълна загуба на слух независимо от
вида работа (чл. 3).
Работниците и служителите, които имат право на
допълнителния платен годишен отпуск по наредбата,
се определят с писмена заповед на работодателя след
предварителни консултации с представителите на
синдикалните организации и с представителите на
работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса
на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с
оценката на риска (чл. 4, ал. 4). Наредбата предвижда
възможност в колективен трудов договор, както и
между страните по трудовото правоотношение да
бъдат договаряни по-големи размери на допълнителния платен годишен отпуск (чл. 4, ал. 5)

Въпрос: Мога ли да използвам ученически отпуск
със знанието и писменото съгласие на работодателя, тъй като съм студентка в редовна форма на
обучение ,но работя на пълен работен ден?
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, работник или служител, който учи в
средно или висше учебно заведение без откъсване от
производството, има право да ползва платен отпуск за
обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна
година, ако работодателят му е дал съгласие за това
обучение. Според чл. 169, ал. 3 от КТ, учащите се по
ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от
30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен
или държавен изпит, включително и за подготовка и
защита на дипломна работа, дипломен проект или
дисертация. Отпускът може да се ползва както наведнъж така и на части, в зависимост от организацията
на учебния процес, като размерът е 30 работни дни.
За да има работникът или служителят право на платен
отпуск за обучение, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: да учи в средно или висше училище
без откъсване от производството (задочно, вечерно,
дистанционно, не и в редовна форма на обучение) и
да има съгласието на работодателя за това. Следва да
се има предвид, че висшите училища осъществяват
цялостната си дейност върху принципа на академична
автономия в съответствие със законите на страната /
чл. 19, ал. 4 от Закона за висшето образование /ЗВО/.
Те самостоятелно изготвят цялостната учебна документация за всяка специалност, която съгласно чл.
39, ал. 2 от ЗВО обхваща квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми
на изучаваните дисциплини и ежегоден график на
учебния процес. Предвид различието и спецификата
в учебните планове и формите на обучение, преценката дали се налага откъсване от производството за

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
АПРИЛ 2019г.
До 30-ти април:
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от
ЗДЗП за предходното тримесечие.
До 10-ти май:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от
оператори 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 услуга. Внасяне на този
данък от операторите на телефонна 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 (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС
(включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава
членка за данъчния период – месец април.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
април 2019 г.
посещаване на учебни занятия или не, следва да се
прави индивидуално за всеки отделен случай. С оглед
на горното считаме, че ако формата на обучение не
налага откъсване от производството, работник или
служител, който учи във висше училище със съгласието на работодателя, може да ползва платен отпуск по
реда на чл. 169, ал. 1 / и ал. 3/ от КТ. Следва да се имат
предвид, че съгласно чл. 51, ал.1 и 2 от Наредбата за
работното време, почивките и отпуските на учащите се
без откъсване от производството се разрешават отпуски
от предприятието въз основа на документ, издаден от
съответното учебно заведение, удостоверяващ дните на
заетост с учебни занятия или изпити. След ползване на
отпуск за присъствие на учебни занятия и явяване на
изпити работникът и служителят е длъжен да представи
студентска (ученическа) книжка или друг документ от
учебното заведение за удостоверяване посещението на
учебните занятия и явяването на изпит.
Въпрос: Имам дете на 2 и 3месеца роди се в Испания... От 1г живеем в България, но тъй като смятах,
че нямаме право на детски надбавки не се интересувах.. Може ли да ми кажете имаме ли право и какви
точно документи са ни нужни...
Отговор на МТСП: На основание чл. 7, ал. 1 от
Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) месечните
помощи за дете до завършване на средно образование,
но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят на
семействата, които отговарят на условията по чл. 4а и
живеят постоянно в страната, при условие че детето: 1.
не е настанено за отглеждане извън семейството по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 2. редовно посещава подготвителните групи в детските градини или
подготвителните групи в училищата за задължителна
предучилищна подготовка на децата, освен ако това е
невъзможно поради здравословното му състояние; 3.
до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен
ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; 4. има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта
и здравословното му състояние; 5. живее постоянно
в страната. Съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за деца семейни помощи се отпускат от дирекции „Социално подпомагане“ въз основа на заявление декларация заедно
с необходимите документи. Заявлението декларация
се подава от посочените в Закона за семейни помощи
за деца лица в дирекция „Социално подпомагане“ по
настоящия им адрес. Помощта се отпуска с доходен
тест, който за 2019 г. е до 400 лв. на член от семейството
или от 400,01 лв. до 500 лв., включително, (определен
със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.). При средномесечен доход за 12 месеца
преди подаване на заявлението декларация до 400 лв.
месечният размер на помощта за семейство с едно
дете е 40 лв., а при доходен тест от 400,01 лв. до 500
лв. размерът на помощта е 80 на сто от пълния размер
на помощта. За разглеждане на конкретния случай и
преценка на възможността за отпускане на семейни
помощи по ЗСПД, моля да се обърнете с повече данни
по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

29 април - 6 май 2019г., брой 17

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ПРОЛЕТТА ИДВА С... КИСЕЛЕЦ

Да, традиционно е закичена с кокиче, но ако говорим за
идването й в менюто ни, определено това може да стане с
киселеца. Причината - той е един от най-ранните пролетни зеленчуци, появяващи се след студената зима. И това
не е случайно. Организмът ни се нуждае от много витамини, с които да се зареди наново след изтощителните
студени месеци. И природата
е помислила за това, давайки
ни киселеца. Той ни зарежда
с необходимата доза свежест.
Листата му са богати на витамините – А, С, Е, В1, В2, РР,
каротин, белтъчни вещества,
минерални соли на калия,
магнезия, желязото и фосфора,
ябълчена, лимонена и янтарна киселини. Киселецът подпомага храносмилането, подобрява апетита, а в народната медицина го използват и като слабително средство.
Типичният му кисел вкус, откъдето идва и името му, се
дължи на оксаловата киселина. В големи количества тя
действа зле на бъбреците и затова с употребата му трябва
да внимават хората с бъбречни заболявания, артроза и
подагра. Бланширането до голяма степен намалява киселинността му. И като стана дума за готвене трябва да
имате предвид, че киселецът е най-добре да употребявате
суров, като добавка към салати, (за обогатяване на вкуса),
към сандвичи или като гарнитура към меса. Ако все пак
решите да го готвите, знайте че прекалената термична
обработка намалява полезните му качества. Достатъчни
са няколко минути задушаване в малко масло или зехтин.
За да се изяви ароматът на киселеца, професионалистите
съветват листата да се навиват на стегнато руло и после
с остър нож да се нарежат. Добре е да се използват само
прибори и съдове от неръждаема стомана, защото иначе
киселината ще влоши вкуса на ястието. Киселецът е ниско калоричен, съдържа около 25 калории на 100 грама.
Пресният зеленчук може да се съхранява до 3 дни в
хладилник, а бланширан може да се замрази за шест
месеца. Не е подходящ за сушене.
Идеи за включване на киселеца в дневното ви меню
не липсват:
- супа от киселец – класика в жанра. Може да добавите коприва и спанак, за да си направите освежаваща
пролетна чорбичка. Леко, приятно и много витаминозно
предложение. Не го пропускайте. И като стана дума за
супи, може да го добавяте и като подправка към други
такива, например към картофена, ще направи вкусът й
много по-различен, леко кисел и свеж. Опитайте.
- свежа салата – към нея може да прибавите различни
семена, сирена или риба. Каквото изберете. Добрият вкус
ви е гарантиран.
- сос от киселец, обикновено с добавка от сметана е
допълнителен завършващ щрих към риба и свинско месо.
- киселец и яйца – подходящата комбинация. Той много
добре си партнира с тях. Независимо дали ще ги приготвите пържени или ще ги сварите и ще ги полеете със сос
от киселец или пък просто ще ги поднесете със салата
от пресния заленчук – няма да сбъркате. Определено е
очаквано добра комбинация.
Има доказателства, че преди 5 000 години египтяните
са познавали и използвали киселеца. По-късно е присъствал на трапезата на гърци и римляни, а вероятно
сте чували в разкази, че и нашите баби също често са го
включвали в семейното меню. Ами доверете се на опита
и започнете пролетта с вкус на киселец.
А ако успеете да си го наберете и сами, удоволствието
ще бъде двойно.
ТЪНКОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА
РАЗСАД ЗА КРАСТАВИЦИТЕ
Краставиците са култура, която се засява директно в
почвата на открито или в топли гнезда, но за получаване
на по-ранна реколта е необходимо да се отгледа разсад.
За правилното развитие на младите растения се изисква
точно спазване на правилата и повишено внимание. За
да бъде разсадът здрав и силен, трябва да знаем кои са
факторите и какво влияние оказват върху все още неукрепналите растения.
Много ранен посев
Важно е да се знае, че на открито или в закрити съоръжения разсадът се засажда тогава, когато е на 25-30
дни, но не повече. Засяването на семената в много ранни
срокове води до прерастване на разсада и влошаване на

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

неговите качества. До поникването на семената е необходима температура на въздуха 25-26 градуса по Целзий. Времето за засяване трябва да бъде съобразено с
климатичните особености на региона.
Пикиране и пресаждане
Краставичният разсад не обича да се безпокои кореновата му система и не понася не само пикиране, но
и пресаждане. При засяване на семената трябва да се
подбират оптимални обеми. Най-добре е, когато се засяват в торфени контейнери, които се разлагат в почвата и от които не е нужно да се изваждат растенията. Те
не създават препятствия на корените и се предотвратява
нараняването им. В контейнерите се засяват по две семена и ако поникнат и двете се отстранява по-слабото
чрез рязане, като се избягва случайното нараняване коренчетата на другото. След поникване е желателно температурата да се понижи до 17-18 градуса за 2-3 дни, за
да се избегне издължаване на стъблата до семеделите.
Недостиг на светлина
При недостиг на светлина разсадът се източва силно,
като се увеличава междувъзловото растояние, стъблата
остават тънки и крехки. В облачно и мрачно време е
необходимо доосветяване.
Нарушаване на температурните режими
Краставиците са зеленчукова култура, която реагира много остро на резките смени на температурата на
почвата и въздуха. Ако до поникване на семената оптималната температура е 25 градуса, то при развитието
на младите растения тя не трябва да надвишава 20 градуса. Необходимо е умерено поливане с отстояла вода
с температура 22- 28 градуса. При висока влажност на
почвата се създават благоприятни условия за появата на
различни заболявания.
Закаляване на разсада
Преди засаждане на постоянно място разсадът се
нуждае от закаляване – температурата се намалява до
17-18 градуса за седмица. При подходящи атмосферни
условия може да се изнася извън съоръженията, но да
се пази от слънчевите лъчи – директното продължително излагане крие много опасности.

ПРЕЗ

АПРИЛ ПАШАТА ДА СЕ ДОПЪЛВА СЪС
СУХО ВЕЩЕСТВО В ДАЖБИТЕ

Особено внимание трябва да се обърне на правилното и балансирано хранене на пашуващите животни през
април. Извеждането на животните и храненето им със
сочни фуражи създава условия за поява на различни инфекции. Необходимо е да се вземат съответните мерки,
като се внимава и за поява на
заболяването устрел. Устрела
е пасищна инфекция и поради тази причина се проявява
в месеците, когато животните
излизат на паша. Случаите са
по-чести през най-топлите
месеци на годината, когато
животните са принудени да пасат по-ниско до земята и
така заедно с трева да поемат и заразена почва. Източник на инфекцията са болни животни и труповете. Те
заразяват почвата със спори и създават вториччни огнища. С порой или прах спорите могат да бъдат разнесени
и така да заразят нови места.
Пашата се допълва с 0,5 кг концентриран фураж за
всеки кг мляко над 5 кг дневно съветват специалистите
от НССЗ. Добре е включването на 2-3 кг пшенична слама в основната дажба за допълване на сухото вещество,
което обикновено в този период е ниско.
При овцете при преминаване от оборно към пасищно
отглеждане животните са претенциозни по отношение
на дъждовно, влажно и студено време. На добрите пасищата трябва да има заслони за прикриване при неблагоприятни условия на по-младитe животни. Недопустимо е да лягат на влажна и мокра почва, което довежда
до простудни заболявания и диарии.
През април козите пасат с охота младата сочна трева
и крехки клони на дървета и храсти, приетата храна е с
високо водно съдържание, която е със слаба хранителна
стойност и има слабително действие, предпоставка за
стомашночревни разстройства. В дажбата е необходимо да се включат също концентрирани фуражи-0,3-0,4
кг. или груби фуражи /сено и слама /, готварска сол.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

БИЛКИ

СРЕЩУ ТРЕВОЖНОСТТА И
ЛЕКИТЕ ДЕПРЕСИИ
Когато се насочим
към естествени прояснители на настроението, помощта
идва от природата.
По данни на СЗО
всеки 4-и се сблъсквал с душевни страдания. Обаче далеч
не всеки засегнат си признава, че има нужда от
помощ- дали психологична или медикаментозна
терапия, или промяна на начина на живот. От медицинска гледна точка депресията е психична болест,
която се характеризира с потиснато настроение,
загуба на радост, интерес към живота и другите, и
мотивация. Именно при започващи и по-леки форми
е някои лечебни растения могат да бъдат приложени
с голям успех.
1. Гинко билоба
То е един от най-старите дървесни видове в света , и
съдържа важни биологичноактивни вещества, които
потискат разграждането на невротрансмитери като
допамин и серотонин. Освен това билката подобрява
кръвоснабдяването на мозъка. Гинко билобата ни
помага още да се справим със стреса и редуцира
състояния на тревожност.
2. Жълт кантарион
Билката се използва от столетия и се счита за найефикасното средство при депресии, стрес, изтощение
и страх. Жълтият кантарион възбужда метаболизма
и подсилва имунната система. Той регулира нивото
на някои хормони в кръвта. И може да протидейства
на спадове в настроението, които се дължат именно
на липсата на хормони. Трансмитерите допамин,
серотонин и мелатонин, които действат върху съня и
настроението се повишават след регулярен прием на
билката. Първите значителни подобрения трябва да се
усетят след 2-4 седмици. Според актуално проучване
от 3 хил. пациенти със безсъние, всеки 2-и е можел
отново да спи нормално след 4 – седмичен курс на
лечение с жълт кантарион.
3. Лавандула
Билката ни помага като ни прави по-стабилни и праволинейни, да не се пречупваме духом и да излезем
от омагьосания кръг на стрес, безсъние и понижена
енергия. Нейният отпускащ ефект се отразява добре
и на мускулите ни.
4. Пасифлора
Билката идва от джунглите на Централна и Южна
Америка, където се е използвала от местни като успокоително средство. Тя повлиява много добре при
тревожност и стрес. Тя действа „нежно” на биохимичните процеси в тялото и подходяща преди всичко при
леки депресии. Кои конкретни съставки на пасифлората я правят толкова „нежен” помощник в борбата
срещу депресията все още не е ясно, посочват учени.

КУРАБИЙКИ С КИСЕЛО МЛЯКО

Продукти:
- 1/2 кг брашно
- 1 ч.ч. кисело мляко
- 1 ч.ч. захар
- 4 яйца
- 1 ч.л. сода
- 1 ч.л. ванилия
Приготвяне: Всички продукти се смесват
в дълбока купа, като
единият жълтък от яйцата се отделя.
Щом тестото стане гладко и достатъчно меко, от него
се оформят еднакви по размер топчета, които се подреждат в намаслена тава с разстояние едно от друго около 2
сантиметра. След това сладките курабийки се намазват
с разбития с малко вода жълтък и се поръсват със захар.
Пекат се в умерена фурна до златисто.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лвева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

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:
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!

Война.
ойна. Двама войници седят в окоп. Единият от
о тях
свива цигара, слага я в устата си и вдига глава така,
че върхът на цигарата да се подаде над окопа. Чува се
изстрел от вражески снайпер и куршумът запалва върха
на цигарата. Войникът сяда на земята, доволно всмуква
от цигарата, изпуска кръгчета дим и казва:
- Тоя снайперист е голяма работа, да знаеш! Направо
ми икономисва кибрита.
- Ама това не е ли опасно? – пита седящият до него боец.
- Не е – аз като пуша, не гълтам дима.
Пациент в лудница високо заявява:
- Аз съм Наполеон.
- Откъде знаеш? - пита го друг пациент.
- Бог ми каза. От другата стая се разнася вик:
- Не съм му казвал!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

