
9 - 15 март 2020г., година (XVI), 10 /745

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

Във връзка с проекта „Модер-
на и интерактивна класна стая 
чрез творчество и педагогически 
иновации“, Програма „Еразъм+“, 
Ключова дейност 1, Училищно 
образование, г-н Ивайло Селяш-
ки – старши учител по английски 
език, проведе интерактивен урок 
по английски език с учениците 
9-б клас на тема „Пътуване по 
света“ /Travelling/.
Основните цели бяха:
• да се повишат теоретичните 

знания по дадената тема;
• да се усъвършенстват и кон-

солидират четирите езикови 
учебни ядра: четене, писане, го-
ворене и слушане;

• да се изгради увереност при 
говорене на чужд език;

• да се усети необходимостта 
от знание на чужд език.
Основните методи, които се 

използваха в часа бяха: мозъчна 
атака, ролева игра, работа по гру-
пи и работа в екипи.
Чрез мултимедийна презента-

ция, учителят започна с кратко 
въведение на темата на урока и 
разяснение на приликите и раз-
ликите на изучени и нови думи, 
свързани с пътуване - travel, 
journey, trip, excursion, voyage, 
cruise.
На учениците предварително 

им бе дадена задача - да намерят 
информация от раздела „пътува-
не“ и по време на урока отгова-
ряха на следните въпроси:

1. Защо хората пътуват по света?
2. Какво е нужно на хората, за 

да е успешно тяхното пътуване?
3. Какви средства използват, за 

да пътуват?
4. Какви проблеми биха могли 

да имат, когато пътуват?
5. Какво трябва да направят, 

когато изгубят някакъв доку-

мент или багаж.
За усъвършенстване на кому-

никативните умения, ученици-
те – Кристиян Джилджов, Нери 
Арнаудова и Данка Капсъзова 
изиграха ролите на туристически 
гидове и представиха три от най-
известните забележителности на 
Лондон, а учениците Мира Арна-
удова, Нанси Хаджиева, Росиана 
Орманова и Сайрет Мейзинев 
създадоха диалогични истории, 
свързани с пътуването. Другите 
ученици играха ролята на турис-
ти и задаваха въпроси, свързани 
с темата.
Часът завърши с писане на 

текст по даден образец. Уче-
ниците въображаемо писаха до 
офиса за изгубени вещи, като в 
писмото описаха какво, кога и 
къде са изгубили.
Целта бе учениците да усвоят 

начина на писане на такъв вид 
писмо/официално/, как да започ-
нат и да го завършат, каква лекси-
ка да подберат.
Гости на урока бяха – г-н Дже-

ват Дунчев – директор на СУ 
Сатовча, г-жа Маруся Лозано-
ва – старши учител по англий-
ски език, г-жа Райка Славчева – 
старши учител по френски език 
и ученичката Айше Таирова от 
11-а клас.
Благодаря на участниците!

с. Крибул

Населението на община Сатовча отбе-
ляза Националния празник на Република 
България – 3-ти март. Във всички населе-
ни места на общината се проведоха тър-
жествени чествания по случай 142 години 
от Освобождението на България. Училищ-
ните ръководства във всички населени 
места от общината бяха подготвили худо-
жествено-музикални програми, посветени 
на националният празник. За празникът 
тържествено бе издигнат националният 
трибагреник на фона на химна на републи-
ката. Прочетоха се възпоменателни слова 
за героите, дали живота си за България, 
поднесоха се венци на признателност пред 
паметниците на героите от Отечествена-
та, Балканската и Втората световна война. 
Рецитираха се стихове, посветени на без-
смъртните герои на България, които за по-
реден път отекваха на тази паметна дата, 
дала ни място под слънцето. Били сме и 
нека да останем задружни във всяко начи-
нание, което ни дава тласък да вървим на-
пред, за да има просперитет, за да пребъде 
във вековете нашата родина България! 

Учениците от ОУ „Светлина” с. Крибул  посрещнаха  Нацио-
налния празник на България достойно и със самочувствие, като 
рецитираха стихове и пяха песни. Припомниха завета да тачат, 
съхраняват и обичат Родината си, да  градят с разум и сърце, отго-
ворно и вдъхновено своя нов, по-добър и красив свят, за да бъде в 
сигурни ръце бъдещето на България. 

с. Сатовча

с. Кочан



цяла зима.
Международен ден на числото Пи 
За първи път този ден се отбелязва през 

1988 година в научно-популярният музей Екс-
плораториум в Сан Франциско (San Francisco 
Exploratorium). Идеята за отбелязването на деня 
точно на 14 март дава физикът Лари Шоу. Любо-
питно съвпадение е, че на 14 март е и рождената 
дата на Алберт Айнщайн. С това необичайно 
число ние още в началните класове на учили-
щето, когато започваме да учим фигурите кръг 
и окръжност. Числото Пи – математическа константа, която изразява отношението на 
дължината на окръжността към дължината на диаметъра й. В цифрово изразяване Пи 
започва като 3.141592 … и има безкрайно математическо очакване. 

15 Март 2020г., Неделя, 
Ден на здравния инспектор
 Всяка година от 1997 г. насам на 15 март се отбелязва като Ден на здравния инспектор. 

На този ден през 1967 г. с Постановление на Министерски съвет е разкрита специал-
ността „санитарен инспектор”. Завършилите специалисти получават диплома за висше 
образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по 
специалност инспектор по обществено здраве“. 

 Световен ден на потребителя 
За първи път празникът е отбелязан на 15 март 1983 г. и 

оттогава става важна дата за потребителските организации в 
цял свят. Две години по-късно, на 9 април 1985 година, общото 
събрание на Организацията на обединените нации одобрява 
идеята той да стане Световен ден за защита на потребителите. 
В България се чества от 1991 г. 

 Международен ден срещу полицейската бруталност
 За пръв път денят е отбелязан през 1997 г., като инициативата е на хора, пострадали 

от полицейско насилие в Монреал, Канада, и Швейцария. Денят се свързва с предпола-
гаем инцидент, при който две деца - на възраст между 11 и 12 години, са били бити до 
смърт от швейцарската полиция.

 
КОНКУРСИТЕ ЗА СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” ЗА БЪЛГАРСКИ

ГРАЖДАНИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021-22 Г. СА ОТКРИТИ 
Краен срок: 30 април 2020 г.
>> Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска 

и изследователска дейност дават възможност на 
български учени и университетски преподаватели 
да работят по специалността си от 3 до 5 месеца 
в престижни университети и научни институти в 
САЩ. Програмата е достъпна за специалисти от 
всички области на науката и изкуствата, с изклю-
чение на клинична медицина и стоматология. Всяка 
година се отпускат по 5 стипендии.

>> Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на 
кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в 
САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с 
изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за 
една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии.

>> Стипендии за изследователска дейност на докторанти дават възможност на млади 
изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура да работят в 
престижни университети и институти в САЩ. До участие в конкурса се допускат кан-
дидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина 
и стоматология. Финансирането по програмата е за срок от 6 месеца. Всяка година се 
предоставят 1-2 стипендии.

>> Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца). Програмата е пред-
назначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, 
работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива раз-
ходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки.От кандидатите се 
изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация 
или университет. Крайният срок за подаване на документи е през месец април.

>> Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри” - Стипендиите се отпускат на професионалисти 
от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области: 
превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция и кон-
трол на ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на трафик 
на хора; право и човешки права; планиране на образованието; управление на човешки 
ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; комуникации/
журналистика; управление на природни ресурси и околна среда; градско и регионално 
планиране; аграрна икономика; индустриално управление; икономическо развитие, 
финанси и банково дело. Крайният срок за подаване на документи е месец април.

>> Стипендии “Фулбрайт – Шуман” - Програмата предлага на европейски граждани 
10-15 стипендии за обучение, преподавателска и изследователска дейност в САЩ. Сти-
пендиите са достъпни за представители на всички области на науката и образованието, но 
трябва да са свързани със сътрудничество между ЕС и САЩ или с важни за ЕС въпроси.

9 Март 2020г., Понеделник, 
Свети Четиридесет мъченици 

Севастийски 
Имен ден празнуват: Младен, 

Младенкa. Православната църква 
определя този ден като празник на 
четиридесетте войника от армен-
ския полк в гр. Севастия, които 
след жестоки мъчения загиват за 
своята вяра по време на преследва-
нията на християните от имп. Лициний ( IV в.). Според старата християнска 
житиейна митология, светите 40 мъченици са били римски войници, които 
тайно изповядвали християнството. Техният полк е бил разположен в мало-
азиатския град Севастия. След като биват разкрити са подложени на жестоки 
мъчения. Загиват 40 войни. Това става през 320г.от н.е. Няколко години преди 
официалното признаване на християнството и края на гоненията на ранните 
християни. Православната църква по-късно ги канонизира. В българските 
религиозни вярвания – представата за 40-те светци войни се трансформира 
в младенци. Така сред старите българи празника е известен като младенци. 
Празничната трапеза: Освен обредните хлябове, всяка стопанка сготвя и 40 
червени чушки, които пълни с ориз или булгур и всеки гледа в този ден 40 
неща да хапне - да е берекетлия годината. 
Международен ден на DJ-я
9 март е Международният ден на DJ-я. Отбе-

лязва се от 2002 г. по инициатива на Световния 
диджей фонд и организацията “Нордоф Робинс 
мюзик терапи”, които използват музиката за 
лечение на деца и възрастни. На този ден по 
цял свят се провеждат благотворителни акции 
в помощ на детски организации.

10 Март 2020г., Вторник, 
Св. мъченица Галина 
Имен ден празнуват всички, които носят името Га-

лин, Галина, Галена, Галя и производните им. Според 
народните вярвания, всеки който носи нейното име, ще 
бъде обичан. Света мъченица Галина пострадала при 
управлението на император Деций Траян в Коринт. Об-
ластният управител предприел гонения на християните, 
при което пострадали много мъже и жени, верни на 
Христовата вяра.

 11 Март 2020г., Сряда, 
Ден на ракетните войски и артилерията на българската армия 
Определен е за професионален празник на ракетните войски и артилерията 

със заповед на министъра на отбраната от 7 май 1992 г. Свързан е с участието 
на българската артилерия в решителната атака за превземането на Одринската 
крепост през Балканската война (1912 -1913). 

12 Март 2020г., Четвъртък, 
Световен ден срещу цензурата в интернет 
Събитието има за цел да покаже, че всяка 

цензура в свободното виртуално пространство 
е неприемлива и всеки има право на свободата 
да чете и публикува това, което желае. 

13 Март 2020г., Петък,
 Ден на Свети Никифор 
На 13 март отбелязваме пренасянето на мощите на св. патриарх Никифор 

Цариградски. Св. Никифор бил възведен за цариградски патриарх в 806 г., 
няколко години след като Седмият Вселенски събор осъдил иконоборческата 
ерес. Той с всички сили се борел против свободните нрави, които силно се 
били разпространили в столицата; стараел се да възстанови мира в църквата 
и да прекрати смутовете, появили се поради лъжеучения. Свети Никифор 
написал и научно-богословски трудове, в които защитавал право- славната 
вяра. Написал и история на християнската църква. 

14 Март 2020г., Събота, 
Световен ден на съня 
Отбелязва се от 2008 г. през втория 

петък на м. март по инициатива на 
Световната асоциация за профилакти-
ка на съня с подкрепата на Световния 
фонд за психично здраве и на Светов-
ната здравна организация с цел да се 
намали влиянието на проблемите със 
съня върху обществото чрез по-добра 

превенция и управление на нарушенията на съня. Според учените жените 
спят по 9 часа и 7 минути, а мъжете - минутка повече. Рекордьор по продъл-
жителност на съня е лъвът - спи по над 19 часа. Не падат по-долу и котките 
- спят по около 14 часа, предимно през деня. За мечките да не говорим - спят 

Н О В И Н И
9 - 15 март 2020г., брой 10

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

Имало едно време момче с избухлив характер.
Един ден бащата му дал торба с гвоздеи и му 

заръчал при всяко гневно избухване да забива по 
един гвоздей в оградата.
Първият ден момчето забило тридесет и седем 

гвоздея. През следващите няколко седмици то 
се научило да се владее и броят на гвоздеите 
постепенно намалявал. Момчето осъзнало, че е 
по-лесно да не избухва, отколкото постоянно да 
кове нови гвоздеи в оградата.
Накрая дошъл ден, в който момчето не се 

разгневило нито веднъж. То казало на баща си за 
това и той му заръчал всеки ден без избухване да 
вади по един гвоздей от оградата. Така минавали 
дните и момчето растяло.  Един ден то махнало 
и последния гвоздей от оградата.
Тогава бащата хванал сина си за ръка и го 

завел до оградата.
– Браво, синко, добре си научил това, което 

исках. Но погледни оградата. Тя никога няма да 
бъде същата. Когато казваме на някого лоша 
дума, тя оставя белег, също като този тук. Ако сме 
проболи някого с нож, няма значение колко много 
съжаляваме: раната няма да изчезне никога.
Човешкото слово има силата да дава и отнема 

живот. Всяка добра или окуражаваща дума може 
да помогне на някого, който се чувства зле и  да 

направи денят му по-хубав. Обезсърчаващата 
дума, отправена към същия този човек, може 
да го убие.
Давайте живот на хората около вас. Не подце-

нявайте силата на думите. Всеки може да каже 
нещо, което да сломи човек в труден момент. 
Достоен за уважение обаче е онзи, който окура-
жава останалите.
Мислете и подбирайте думите си, преди да 

ги изречете, особено пред онези хора, които 
са важни за вас и  истински обичате. Никога не 
забравяйте, че всяка от думите ви е като пирон, 
който се забива в сърцето. Веднъж изречена, 
никакво усилие не може да върне обратно лошата 
дума и да заличи болката от направената рана.

ПРИТЧА: ГВОЗДЕИ В ОГРАДАТА



ОТВАРЯТ НОВИ МЕРКИ
ОТ ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА    

От 5 до 18 март 2020 г. пчеларите ще могат да кан-
дидатстват за подпомагане по мерки А, Б и Е от На-
ционална програма по пчеларство (НПП) 2020-2022г. 
Документите за настоящата финансова година ще се 
приемат в централно управление на ДФ „Земеделие“ 
– Разплащателна агенция. Приемът се осъществява 
съгласно заповед на 
изпълнителния  ди-
ректор на институ-
цията, публикувана 
на сайта на ДФЗ – РА.
По Мярка А ще се 

приемат  заявления 
за  подпомагане  за 
дейност  2  „Обмен 
на  знания  и  добри 
технологични практики за отглеждане на пчелните 
семейства“ и за дейност 3 „Популяризиране на бъл-
гарските пчелни продукти, чрез организиране на 
базари, в които участват местни пчелари“.
По Мярка Б пчеларите могат да кандидатстват за 

дейност 3 „Изследване на пчелните семейства за 
наличие на нозематоза и нейното разпространение 
на територията на страната“.
По Мярка E приемът е отворен за дейност 3 „Мони-

торинг на остатъци от пестициди в пчели от райони 
с интензивно земеделие“.
Програмата е с общ бюджет от близо 19, 2 млн. 

лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% наци-
онални средства. За 2020 година финансовият ресурс 
е в размер на 6 399 307 лева.
Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлени-

ето за подпомагане от интернет страницата на ДФЗ-
РА. Там е публикувана и информация за условията 
за финансиране по мерките от НПП 2020-2022 г. 
Заинтересованите от пчеларската програма, които 
нямат онлайн достъп, могат да се осведомят и на 
място – в централно управление на ДФЗ-РА, в отдел 
„Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция 
„Селскостопански пазарни механизми“.

ДФЗ ОДОБРИ ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА ЗА 
БОРБА С ДОМАТЕНИЯ МОЛЕЦ В ОРАНЖЕРИИТЕ
Оранжерийните производители ще получат финан-

сова подкрепа от 500 хил. лева за борба с вредителите 
по доматите за 2020 г. по схемата „Помощ за компен-
сиране разходите на земеделски стопани, свързани с 
изпълнение на мерки по „Национална програма от 
мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta 
absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Ресурсът е утвърден с 
решение на управителния съвет на ДФЗ.
Приемът на заявления по 

схемата ще бъде отворен 
от 9 март до 30 септем-
ври 2020 г. В срок до 30 
октомври кандидатите по 
схемата трябва да предста-
вят отчетни документи за 
закупените и приложени 
продукти и средства за 
растителна защита за контрол на доматения миниращ 
молец. Срокът за изплащане на помощта е 15 декември.
Подпомагането има за цел да компенсира разходите 

на оранжерийните зеленчукопроизводители, направени 
за продукти за растителна защита срещу миниращия 
молец. Размерът на субсидирането ще покрива до 100% 
от цената на закупените препарати и средства за борба 
с вредителя, но не може да надхвърля сумата от 2500 
лв./хектар с ДДС.
Право на финансова подкрепа имат малки и средни 

предприятия – земеделски стопани, които отглеждат 
домати в оранжерии с площ от най-малко 1 декар (0,1 
хектара). Градинарите трябва да представят декларация 
за наличие на доматен молец в парниците си. При ма-
сово намножаване на вредителя по други зеленчукови 
култури (пипер, патладжан и картофи) се предоставя 
предписание от областните дирекции по безопасност 
на храните за необходимостта от извършване на 
действия по предотвратяване разпространението на 
неприятеля.
От ДФЗ припомнят, че за подпомагане се приемат 

разходи за продукти за растителна защита, които са 
извършени след подаване на заявлението за канди-
датстване в ДФЗ и преди дейността по контрол на 
вредителите да е започнала.

ДО 100 000 ЛВ. ОТПУСКА ФОНД
„УСЛОВИЯ НА ТРУД“ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА

РАБОТНАТА СРЕДА В ПРЕДПРИЯТИЯТА  
До 100 000 лв. за подобряване на условията на труд в 

предприятията през 2020 г. ще отпуска Фонд „Условия 
на труд“ (ФУТ). Със средствата може да се повиши тех-
ническата безопасност на оборудването, както и да се 
намали въздействието на вредните фактори на работната 
среда - прах, шум, вибрации, осветление, лъчения или 
химични агенти. Това стана ясно след заседанията на 
Управителния съвет на ФУТ и Националния съвет по 
условия на труд, проведени в Министерството на труда 
и социалната политика.

 За финансиране могат 
да кандидатстват физиче-
ски и юридически лица, 
които не са получили 
цялостно безвъзмездно 
финансиране за изпъл-
нението на същия проект по други програми и нямат 
парични задължения към държавата. Задължително 

Отговор на МТСП: Съгласно чл. 224, ал. 1 от Кодекса 
на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото правоотно-
шение работникът или служителят има право на парично 
обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск 
правото, за който не е погасено по давност. В чл. 177 от 
КТ е предвидено, че за времето на платения годишен от-
пуск работодателят заплаща на работника или служителя 
възнаграждение, което се изчислява от полученото сред-
нодневно брутно трудово възнаграждение за последния 
календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, 
през който работникът или служителят е отработил най-
малко 10 работни дни. Разпоредбата на чл. 228, ал.1 от КТ 
установява, че брутното трудово възнаграждение за оп-
ределяне на обезщетенията по този раздел, в т.ч. и по чл. 
222, ал.3 от КТ е полученото от работника или служителя 
брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ 
месеца, в който е възникнало основанието за съответното 
обезщетение, или последното получено от работника 
или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, 
доколкото друго не е предвидено. Според чл. 17, ал. 1 от 
Наредбата за структурата и организацията на работната 
заплата /НСОРЗ/, в брутното трудово възнаграждение за 
определяне на възнаграждението за платен годишен от-
пуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Коде-
кса на труда се включват: 1. основната работна заплата за 
отработеното време; 2. възнаграждението над основната 
работна заплата, определено според прилаганите системи 
за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възна-
граждения, определени с наредбата, с друг нормативен 
акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или 
с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен 
характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при 
вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. 
възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на 
труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или 
поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 
и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на 
чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

Въпрос: Здравейте, когато работник получава обез-
щетение за безработица, има ли право на обезщетение 
по чл. 222, ал. 1 за оставане без работа?
Отговор на МТСП: В чл. 222, ал.1 от Кодекса на труда 

/КТ/ е предвидено, че при уволнение поради закриване 
на предприятието или на част от него, съкращаване в 
щата, намаляване обема на работа и спиране на работа-
та за повече от 15 работни дни, при отказ на работника 
или служителя да последва предприятието или неговото 
поделение, в което той работи, когато то се премества в 
друго населено място или местност, или когато заема-
ната от работника или служителя длъжност трябва да 
бъде освободена за възстановяване на незаконно увол-
нен работник или служител, заемал преди това същата 
длъжност, работникът или служителят има право на 
обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за времето, през 
което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С 
акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор 
или с трудовия договор може да се предвижда обезще-
тение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или 
служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово въз-
награждение, той има право на разликата за същия срок. 
Предвиденото в разпоредбата обезщетение е дължимо от 
работодателя при прекратяване на трудовия договор на 
работника/ служителя на предвидените в разпоредбата 
основания. Обезщетението се изплаща след изтичане 
на месеца и представяне на трудовата книжка, от която 
да е видно, че през този период лицето не е работило на 
друго място. Трудово-правен спор във връзка с изплащане 
на посоченото обезщетение се решава от съда. Срокът 
за депозиране на исковата молба е 3-годишен, считано 
от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши 
плащане по надлежния ред.

условие е служителите в предприятията да работят 
на трудов договор, а работодателите да им осигуряват 
обслужване от служба по трудова медицина.

 През 2019 г. с финансиране от ФУТ са реализирани 
38 проекта на стойност около 1,8 млн. лв., благодаре-
ние на които са подобрени условията на труд на 2439 
работници и служители.  Най-голям брой от проектите 
са на работодатели от областите Варна, Пловдив, Стара 
Загора, Габрово, София и Пазарджик. В 92% от предпри-
ятията е подобрен микроклиматът на работната среда, 
в 76% - осветеността, в 26% е минимизиран рискът от 
директен и индиректен допир с ел. ток. В малко над 
половината от предприятията е извършен ремонт на 
санитарно-хигиенните помещения.

 Финансирани са и 7 проекта на национално пред-
ставителните организации на синдикатите и работода-
телите.  5 892 техни членове са преминали обучения за 
безопасност и здраве при работа. Направени са групови 
медицински прегледи за ранно откриване на профе-
сионалните болести на 2261 работещи в специфични 
условия на труд от 11 предприятия в страната.

 Всички подробности за кандидатстване могат 
да се получат на официалната интернет страни-
ца на ФУТ - https://www.mlsp.government.bg/index.
php?section=POLICIES&P=597.

АКЦЕНТ ПО ПРАКТИЧЕСКОТО РЕАЛИЗИРАНЕ 
НА ЗАКРИЛАТА НА ДЕТЕТО  

ДСП като орган по закрила на детето, осъществяващ 
текущата и практическа дейност по закрила на детето 
в общината чрез ОЗД, които са структури на АСП, а 
именно:

• Съдействие, подпомагане и услуги в семейна сре-
да – осигуряване на педагогическа, психологическа и 
правна помощ на родителите, или на лицата, които са 
възложени родителски функции по проблеми, свър-
зани с отглеждането , възпитанието и обучението на 
децата; насочване към подходящи социални услуги в 
общността; консултиране и информиране на детето; 
консултиране и съдействие по въпроси на социал-
ното подпомагане и социалните услуги, проучване 
индивидуалните възможности и интереси на детето 
и насочването му към подходящо учебно заведение, 
насочване на детето към подходящи форми за анга-
жиране на свободното му време;

• Предприемане на мерки за закрила извън биоло-
гичното семейство: настаняване на детето в семейство 
на роднини и близки; настаняване на дете в приемно 
семейство; настаняване на дете в услуги от резидентин 
тип; настаняване в специализирана институция;

• работа с деца и семейства за предотвратяване из-
оставянето на деца;

• работа с деца и семейства по реинтеграция;
• извършване на подбор и оценка на кандидати за 

приемно семейство;
• извършване на социално проучване, обучение и 

подкрепа и издаване или прекратяване на разрешение 
за вписване в регистъра на осиновяващи при условията 
на пълно осиновяване;

• оказване на финансова подкрепа по превенция 
на изоставянето, реинтегриция, за деца, настанени 
при роднини и близки, следства за деца, настанени в 
приемни семейства;
Информация за дейността на ОЗД и неговите задъл-

жения и компетенции.
Отдел “Закрила на детето” (ОЗД) е част структурата 

на дирекциите “Социално подпомагане” (ДСП), които 
са част от треториалните поделения на АСП в страната.
Пряко ангажиран с дейностите по закрила на детето 

е ОЗД към ДСП, който определя и провежда конкретни 
мерки по закрилата на детето и контролира изпълнени-
ето им. Всеки случай на дете е индивидуален, поради 
което при постъпване в ОЗД на сигнали за нарушени 
права на дете, или при самосезиране, се извършва 
спешно проучване на конкретния случай и се предпри-
емат мерки за защита правата и интересите на детето.
ОЗД предприема мерки за закрила в семейна среда: 

Осигуряване на психологическа, педагогическа и 
правна помощ на родителите по проблеми, свързани с 
отглеждането и възпитанието на децата; консултиране 
и информиране, насочване към социални услуги в общ-
ността и др. Провежда се социална работа за справяне 
с конфликти и кризи в отношенията, консултиране и 
информиране.
Предприемат се и мерки извън семейна среда: 

Настаняване в семействата на роднини и близки, нас-
таняване в приемни семейства, настаняване в социални 
услуги – резидентен тип – Център за настаняване от 
семеен тип, Кризисен център и др. Когато са изчерпа-
ни всички възможности детето да се отглежда в среда 
близка до семейната, се предприема настаняване в 
специализирана институция.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
9 - 15 март 2020г., брой 10

До 10-ти март
ЗКПО
Деклариране  на  направе-

ните  залози  и  данъка  от  
организатори  на  хазартни  
игри  и  от оператори на теле-
фонна или друга електронна 
съобщителна услуга за про-
ведени през предходния ме-
сец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез 
цената на телефонна или друга електронна съобщи-
телна услуга. Внасяне на този данък от операторите на 
телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти март: ЗДДС
1.  Подаване  на справка-декларация  по  ЗДДС,  ведно  

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

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни
доставки,  доставки като посредник в тристранна 

операция (с изключение на получено авансово плаща-
не (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 държа-
ва членка за данъчния период – месец февруари. Реги-
стрираното лице, което през данъчния период – месец 
февруари изпраща или транспортира стоки от тери-
торията на страната до територията на друга държава 
членка под режим на складиране на стоки до поиск-
ване и/или когато през този период настъпи промяна, 
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от 
ЗДДС,  попълва раздел „Г“ на VIES- декларацията.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 МАРТ 2020г.

Въпрос: Учител е освободен от работа на 04.09. 
поради пенсиониране. От 01.09. заплатата му е с 
нов увеличен размер. В периода от 28.08. до 03.09. е 
в отпуск по болест. Може ли заплатата от 01.09. 
да бъде база за определяне на обезщетенията по 
чл.222, ал.3 и чл. 224, ал.1 от КТ.



ВЪЛШЕБЕН ИЛАЧ С МОРКОВИ
СРЕЩУ СТАВНИ БОЛКИ    

Болки в костите и ставите 
често водят до развитието 
на хронични възпалителни 
процеси или други сериозни 
заболявания. За да се реши 
този проблем, трябва да 
„смажете“ ставите, да пре-
дотвратите тяхното „вкоча-
няване“, да укрепите костите 
и да намалите възпалението.
Тази рецепта съчетава продукти със специални ле-

чебни свойства. Джинджифилът има мощни противо-
възпалителни свойства, които от своя страна укрепват 
имунната система и действат като превенция на редица 
заболявания. В тази рецепта присъстват моркови и зелен-
чуци, пълни с важни хранителни вещества за по-добра 
костна и ставна система.
Необходими са ви 5-6 моркова (в зависимост от разме-

ра), 1/2 чаена лъжичка черен пипер, 2 сантиметра пресен 
корен от джинджифил, 1 сантиметър корен от куркума 
(или 1/2 чаена лъжичка куркума на прах). Ако искате, 
можете да почистите морковите. После настържете 
джинджифила и куркумата. Добавете всички съставки 
в блендер или сокоизстисквачка. Смесете, докато се 
получи еднородна смес. Пропорциите са за еднократна 
употреба. Пийте 50 до 60 милилитра три пъти на ден 
половин час преди закуска, обяд и вечеря.

КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ВЛАГАТА У ДОМА
И без да живеете на някой живописен морски бряг, в 

дома ви може да има голямо количество влага. Причи-
ните за появата ѝ са изключително много. 
Тя кондензира във водни капчици, когато топъл и 

влажен въздух контактува с хладна повърхност. Дей-
ности като готвене, къпане, сушене на дрехи и миене 
на съдове добавят влага във въздуха. Някои отопли-
телни уреди, които работят на природен газ или керо-
син, също увеличават влагата във вашия дом. 
През зимата прозорци, стени и врати, които нямат 

подходяща изолация, обикновено са хладни повърх-
ности и провокират появата на влага. Неизолираните 
тръби за студена вода са при-
мери за хладни повърхности 
през лятото. 
Капките могат да се натруп-

ват върху тези повърхности и 
да се стичат до стените, про-
зорците и мебелите, причиня-
вайки гниене и лющене, както и осигуряване на добра 
среда за растеж на мухъла и плесените. 
Първо и най-вече - проветрявайте! Това важи осо-

бено за зоните, които създават влага, като кухнята и 
банята. Ако имате вентилатори, уверете се, че сте ги 
включили и/или ги оставете за по-дълго време, осо-
бено в кухнята, банята и мазето. Ако не, обмислете да 
инсталирате такива, най-вече в банята. 
Две са основните неща, които трябва да направите 

за контролиране на натрупването на влага. Това е на-
маляването на хладните повърхности и намаляването 
на влажността. 
Вратите и прозорците, както казахме, често допри-

насят за натрупването на влага. Прозорците с двоен 
или троен стъклопакет успешно могат да изолират 
студа. Като бонус те допринасят за енергийната ефек-
тивност на жилището ви. Също така не завесвайте 
през зимата, защото това пречи на топлината да дос-
тигне до стъклото. 
Възможно е да се получи известно кондензиране, но по-

добрената циркулация намалява вероятността за натруп-
ване на влага. Изолирайте също така тръбите за студена 
вода през лятото, за да намалите влажността в банята. 
Вашите отоплителни и охладителни системи също 

могат да ви помогнат да контролирате влагата в дома. 
Газовите и електрически пещи намаляват влажността 
със суха топлина. Климатизацията намалява нивото на 
влага във въздуха, когато се охлажда. 
Покривайте домакинските съдове, когато готвите. 

Също така оставайте вратите отворени, за да се осигу-
ри добра циркулация на въздуха в дома ви. 
Пускайте пароуловителя в кухнята да работи за по 

десет минути на ден, особено когато готвите. Също 
така използването на влагоабсорбатор е чудесен метод 
за премахване на излишната влага у дома.

РАЗМНОЖЕТЕ  ГЕРГИНИТЕ  С  РЕЗНИЦИ
За 2 седмици те ще се вкоренят
Обикновено гергините се размножават, като се разде-

лят разрасналите се кореноклубени. Но в такъв случай 
количеството на частите е ограничено от числото на пъп-
ките. Такова ограничение обаче може да се преодолее, 
ако използвате друг метод на размножаване на гергините 
– чрез резници. От вкоренените резници, отрязани от 
едно растение, можете да получите 
до десет цъфтящи храста.

1. Засадете първо кореноклу-
бените в контейнер, напълнен с 
почва. Не засипвайте кореновата 
шийка. Поставете контейнера в 
топла стая и не забравяйте да овлажнявате почвата.

2. След 2-3 седмици след засаждането ще се появят 
филизи. След като те достигнат 10 см на височина, под-
режете ги над кореноклубена. Мястото на среза трябва 
да се дезинфекцира, като се обработи с наситнен въглен.

3. Срязаните резници трябва да се разположат в кон-
тейнер, напълнен със специална почва за отглеждане 
на разсади. Тя не трябва да бъде богата на хранителни 
вещества.

4. Отгоре резниците трябва да се покрият с полиети-
ленов пакет, който да предпази почвата от изсъхване. 
Пакетът редовно трябва да се вдига за проветряване и 
овлажняване на почвата.

5. След 2 седмици ще се образуват корени и младите 
растения вече могат да се разсадят в отделни контей-
нери. Ако искате да се образува добре разклонен храст, 
върховете на филизите трябва да се прещипят. Навън 
гергините могат да се засаждат в края на май.

КАК ВИЖДАТ КУЧЕТАТА
Сред домашните животни особено място заема куче-

то, което неслучайно наричаме най-добрият приятел на 
човека. Колкото и да обичаме четириногите си любим-
ци и дори да ги приемаме като членове на семействата 
си, не трябва да забравяме, че са различни от нас. Една 
от тези разлики се в това как виждат. 
Дълго се е смятало, че кучетата са далтонисти и виж-

дат само бяло, черно и нюанси на сивото. Различни из-
следвания обаче са доказали, че любимците ни виждат 
и други цветове, макар и да не са способни да обхванат 
цялата палитра, достъпна за хората. 
Причината е в структурата на кучешкото око. То не 

пречупва толкова светлина, колкото човешкото. Ето 
защо ние виждаме повече цветове от любимците си. 
Например кучетата разпознават всички цветове от 

синьо-жълтата гама. Възприемат най-слабо червеното, 
което им изглежда като жълто. Освен това не различа-
ват и оранжевия и зеления цвят, 
които също им изглеждат жълти. 
За сметка на това кучетата 

виждат добре през нощта. Тях-
ното нощно зрение е четири 
пъти по-остро от човешкото. 
Кучетата различават множество 
нюанси на сивото и виждат на 
много по-слаба светлина в сравнение с хората. 
Човешките зеници реагират на промените в светли-

ната, като се свиват и разширяват. Но кучешките зе-
ници запазват размера си. Поради големите си зеници 
четириногите ни приятели трудно виждат в детайли 
близки предмети. Кучето вижда какво има пред него, 
но не толкова ясно като човека. 
Домашните ни любимци забелязват и по-бързо и по-

добре движещи се обекти и възприемат трептящите 
изображения по-добре от хората. Когато кучето гледа 
телевизия, то вижда поредицата от образи, а не цялост-
ната картина, възприемана от хората. 
Докато при хората полезрението е 180 градуса, при 

кучетата то е между 250 и 270 градуса. Това е още 
нещо, което позволява на кучетата да виждат по-добре. 
Но това панорамно зрение е различно при различните 

породи. При кучетата с къси муцуни, сред които мопсо-
ве и пекинези например, то е по-ограничено. Кучетата с 
дълги муцуни, каквито са лабрадорите, имат добро па-
норамно зрение. Колкото по-къса е муцуната на живот-
ното, толкова по-тясна е картината, която възприема, а 
при животните с по-дълги муцуни е по-широка.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

МЕДЪТ- НЕОСТАРЯВАЩОТО ЛЕКАРСТВО 
Макар да знаем, че ме-
дът е вкусен естествен 
подсладител, той е и едно 
от най-старите известни 
лекарствени вещества. 
Със зимните месеци идват 
хрема, драскащо гърло и 
главоболие. Може би не 
лек за всичко, но медът 
може да се използва за 
облекчаване и предотвратяване на много от нашите 
малки – а понякога и големи – болки и болести.
Алтернативен сироп за кашлица
Има много лекарства, направени с мед, за да се об-
лекчат болките в гърлото, особено за деца. Много 
популярно средство е комбинацията на меда с друга 
здравословна съставка: лимон! Поставянето на няколко 
резена лимон в чаша с вода и мед не само помага при 
зачервено гърло, но и при други симптоми на обикно-
вената настинка. Самият мед се счита за добро потис-
кащо средство за кашлица. В проучването родителите 
са предпочели мед за симптоматично облекчаване на 
кашлицата на децата през нощта и затрудненото им 
заспиване, което е причинено от инфекции на горните 
дихателни пътища.
Зъбобол
Карамфилът е известен с „изтръпващото“ си свойство, 
така че дъвченето му, когато получите зъбобол, има 
смисъл. Но добавянето на мед в сместа води до предо-
твратяване на инфекции, които биха могли да влошат 
болките в зъба. Традиционната рецепта препоръчва 
да добавите няколко зрънца карамфил към няколко 
супени лъжици мед и да ги оставите да “почиват“ в 
него преди да ги сдъвчете.
Понижава нивата на холестерола
Медът няма холестерол и с витамините и микрое-
лементите, който се съдържат в него, той понижава 
нивата на „лошия” холестерол в кръвта. Няколко 
изследвания сочат, че така нареченият „лош“ LDL хо-
лестерол може да бъде намален с между  6-11% само 
с консумацията на мед.
Помага ви да заспите и да спите
Причината, поради която хората понякога се събуждат 
посред нощ, може да е липсата на гликоген в мозъка,а 
бъбреците  отделят адреналин и кортизол, които ви ка-
рат да се събуждате, сочат проучвания. Тъй като медът 
съдържа гликоген, той трябва да се консумира преди 
сън, като понижава адреналина и ви помага да заспите.

 „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: 

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                                                                                                              

Отива мъж при един психиатър:
– Добър ден, докторе… хич не съм добре… мебе-

лите ми говорят!
– Как така? Споделете моля?
– Ами снощи се прибирам малко по-късно от оби-

чайното и си лягаме да спим с жената и по едно време 
гардероба се обажда:

– Заспа ли вече? А жена ми отговаря:
– Да, да… заспа…
– Еми, аз да си ходя тогава… А аз му викам:
– Къде ще ходиш, бе?!? Аз още не съм те изплатил!

- Извинете, имате ли дезоксиаденозилхидроксо-
кобаламин?

- Да, имаме, това е витамин B12.
- Е да де, все му забравям тъпото име!

СЕЛСКА МАНДЖА С ЯЙЦА        
Необходими продукти: лук - 2 глави, червен пипер 

- 1/2 ч.л, домати - 1 буркан (или 2 бр. пресни), колбас 
- 100 г по избор, олио - 2 с.л, яйца - 3 бр., чубрица - за 
поръсване, магданоз - за поръсване
Приготвяне: Нарязваме лука на ситно. 
Ако доматите са пресни, обелваме и нарязваме на 

кубчета. 
Пипера  също 

нарязваме, но на 
жулиени. 
В загрята маз-

нина запържваме 
лука, до златисто. 
След него слага-

ме колбаса, нарязан 
на ситно, и пипера 
на жулиени. 
Когато и колбасът започне да си променя цвета, при-

бавяме и червения пипер. 
Изсипваме буркана с консервирани домати, или прясно 

нарязаните, и прибавяме чушките. 
Оставяме така, докато се сгъсти нашата селска манджа. 
Чукваме трите яйца захлупваме с капака и оставяме за 

5 минути на котлона. 
Изключваме котлона и оставяме така още 2-3 минути 

топлото ястие с яйца. 
Сервираме яйцата с домати и чушки, като поръсваме 

с магданоз.


