
11 - 17 април 2016г., година (XII), 15 /547

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” по френски език на тема: “Гра-
дина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Ев-
ропа”, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2, Стратегиче-
ски партньорства, г-жа Райка Славчева – старши учител по 
френски език и Координатор на Проекта, проведе  10 – часов 
курс по български език, ниво А1, с партньорите от Италия и 
Румъния в периода от 14.03.2016 – 18.03.2016 г.
Основни цели:
- Запознаване с българската азбука;

- Запознаване с основни думи и изрази, свързани със заобикалящата среда;
- Разбиране на думи и прости изречения;
- Общуване с елементарни изрази;
- Използване на прости изрази и изречения за описване на различни дейности;
- Въвеждане на разнообразни задачи, пъзели, игри и ребуси за разширяване, зат-

върдяване и систематизиране на знанията по български език, ниво А1 според Об-
щата европейска езикова рамка.
Г-жа Райка Славчева запозна партньорите със следните теми: Българската азбу-

ка; Поздрави; Числата от 1 до 20;  Как се казваш?; На колко години си?; Къде живе-
еш?; Цветовете на български език; Моето семейство; Храни, плодове и зеленчуци; 
Вече можеш и др.
Партньорите получиха учебници по български език, тетрадки, химикали с ло-

гото, името на проекта и българския трибагреник, баджове с различни цветове и 
плодове, закупени от Екипа на Проекта.
В хода на курса г-жа Славчева проведе много игри с иновационен характер. На-

ред с това преподавателят превеждаше  на френски език, с цел да се усвоят по-лесно и забавно българските думи и изречения.
Г-жа Райка Славчева използваше интерактивни методи на преподаване като: 

мозъчна така, кооперативно учене, визуализиране, задаване на въпроси, ролеви 
игри, рисуване и използване на фотографии, работа по групи, работа в екип и др..
На 17.03.2016 г., г-н Наум Странджев проведе едночасов курс по музика. Пе-

сента, която се разучаваше бе „Една българска роза” на Паша Христова, която 
предварително бе преведена на френски език от г-жа Райка Славчева.
Г-жа Цветана Янева подготви дидактически материали, които бяха раздадени 

на партньорите за по-лесно усвояване на песента.
Ученичките – Цветелина Младенова, Рени Хаджиева и Фатме Странджева из-

пяха песента пред партньорите, а г-н Странджев акомпанираше с китара. 
В края на часа всички запяха на български език. Чувството бе невероятно и 

изпълнено с много емоции.

Кметът на общината издаде заповед, с която забрани свободното пашуване по 
ливадите, засетите и подготвени за сеитба земеделски земи на територията на 
община Сатовча, с цел предотвратяване на щети на селскостопанското имуще-
ство и опазване на общинските зелени площи и декоративна растителност. Със 
заповедта се забранява пускането на всякакъв вид добитък в селскостопанските 
земи, както и свободното им пашуване в тях на територията на общината. Забра-
ната влиза в сила от 5 април и е валидна до приключване на селскостопанската 
година. Забранено е пашуването и движението на добитъка по площадките, пар-
ковете и градините на територията на общината, като кметовете на кметства имат 
задължението по подходящ начин да уведомят населението и да организират 
опазването на селскостопанското имущество на територията на кметството. При 
констатирани нарушения, кметовете на населени места се задължават да издирят 
нарушителите и наложат необходимата санкция за неспазване на разпоредбата, 
както и да предприемат необходими мерки по  възстановяване на нанесените 
вреди. Органите на реда ще подпомагат кметовете на населени места при изпъл-
нението на служебните им задължения във връзка с прилагането на заповедта, 
а контролът по изпълнението й е възложен на Илхан Карагьозов - директор на 
дирекция и главен експерт „Земеделие и гори“.

Партньорите останаха възхитени от методите на преподаване и иновационните 
игри по време на курса.
Ето какво споделиха партньорите от Италия и Румъния:
„Г-жа Райка Славчева е невероятен професионалист. Проведе курс по български 

език, който беше много интересен и забавен. Научихме българската азбука, поз-
драви, числата, плодове, зеленчуци, цветове и храни и др. Наблюдавахме мулти-
медийни презентации, свързани с темата на Проекта.
Запознахме се с думи и изрази на български език, за да общуваме по-лесно. На-

учихме нови и интересни методи на преподаване. Обменихме един много добър 
педагогически опит. Г-жа Славчева е учител – новатор.
Г-н Странджев е голям музикант и професионалист. Той е интересен, забавен и 

креативен, неизменно свързан с музиката. Възхитени сме от неговия талант, музи-
кално майсторство и от неговото ръководство  на духовия оркестър и фолклорната 
група. Българските ученици имат вълшебни гласове и пеят като славеи.  
Учениците от училище Сатовча трябва да се гордеят със своите преподаватели. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!”
Като Координатор на Проекта  изказвам благодарности на: г-н Милко Сиркьов 

- Директор на СОУ; 
г-жа Цветана Янева – 
Временно изпълняващ 
длъжността Директор; 
г-н Наум Странджев 
– старши учител по 
музика; ученичките – 
Цветелина Младенова, 
Рени Хаджиева и Фатме 
Странджева; партньори-
те от Италия и Румъния.
БЛАГОДАРЯ ВИ!
Информацията е 

предоставена от г-жа 
Райка Славчева – стар-
ши учител по френ-
ски език, Директор по 
Европейски проекти 
във Френски Алианс, 
гр.Благоевград и Коор-
динатор на проекта.



17 април 2015 година - петък
• Международен ден за борба с хемофилията
17 април е световният ден за борба с хемофилията, у нас се отбелязва от 1989 г. по 

инициатива на Световната федерация по хемофилия и Световната здравна организация. 
От 1995 е създадено Дружество по Хемофилия в България учредено от група болни с 
хемофилия, родители на деца с хемофилия, както и медицински специалисти ангажирани 
в сферата на коагулопатиите. Хемофилията е наследствено заболяване, което се предава 
от майката на синовете и се състои в неспособност на кръвта да се съсирва. В света има 
между 200 000 и 300 000 мъже с хемофилия. Приблизително 1 на всеки 5000 мъже се 
ражда с хемофилия, сочи световната статистика. При хора страдащи от заболяването 
всяка травма предизвиква трудноспиращи кръвоизливи. Освен, кожните кръвоизливи 
се наблюдава и кървене от носа, венците, езика, при поникване и изваждане на зъби. 
Появяват се кръвоизливи (хематоми) в мускулите. Кръвоизливите в ставите (най-често 
коленните) причиняват болка, подуване, артроза с деформация и анакилоза с пълно 
обездвижване на ставите.

ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА
„ДЕЦАТА НА ЕВРОПА”    

Краен срок: 13 май 2016 г. 
Европейски информационен център „Европа Директно – Пловдив” заедно с Център „Об-

разование за демокрация” обявиха детски конкурс за рисунка на тема „Децата на Европа”.
Целите на конкурса са: Чрез творчество и инструментариума на изобразителното 

изкуство да се стимулира дискусия сред децата, техните семейства и учители за ценно-
стите на ЕС и чрез преживявания да се утвърждава позитивното отношение на хората 
в България към членството на страната ни в ЕС.
Получените рисунки по темата ще бъдат оценени от предварително създадена комисия 

от експерти и в началото на месец юни ще бъдат експонирани на изложба в публично 
пространство в централната градска част на Пловдив, за да се предостави възможност 
на родителите и широкото гражданство, също да изразят своето мнение за най-добрите 
рисунки.
В конкурса могат да участват деца на възраст от 3 до 12 години, разпредени в две 

възрастови групи:
І група – деца от 3 до 7 години;  ІІ група – ученици от 8 до 12 години. 
ВТОРИ КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ ИЛИ 
ОПИСВАНЕ НА СЛУЧКА НА РОДОПСКИ ДИАЛЕКТ  

Краен срок: 10 октомври 2016 г. 
Организатори: НЧ „Кирил Маджаров-1866” – гр. Смолян, кв. Устово, и Регионален 

инспекторат по образование - Смолян
Цел: Съхранение на родопския диалект в съвременните условия.
В конкурса могат да участват ученици от две възрастови групи:
Първа група - от 4 до 8 клас,  Втора група - 9-12 клас
Всеки участник може да се представи с не повече от 3 творби.
Творбите в проза да не надхвърлят 2 печатни страници.

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

11 Април 2015г., Понеделник,
• Международен ден на бившите политзатворници и концлагеристи
На 11 април 1945 г. при настъплението на американската армия в Тюрингия 

въоръжени лагеристи от Бухенвалд нападат стражевите кули и предизвикват 
бягството на германските войници. Денят се чества и като Международен 
Ден на бившите политзатворници и концлагеристи. Бухенвалд бил построен 
на върха на планината Етелсберг, издигаща се близо до град Ваймар, адми-
нистративен център на Тюрингия.

• Световен ден за борба с болестта на Паркинсон
Световният ден за борба с болестта на Паркинсон е обявен през 1997 г. от 

Световната здравна организация. Годишнина от рождението на английския 
лекар Джеймс Паркинсон, който описва първи това заболяване през 1817 г. 
Отбелязва се от 1998 г. При Паркинсон дегенерират определени неврони в 
мозъка и те започват да произвеждат по-малко невромедиатор, наречен до-
памин. Това води до промяна на функцията на тези участъци от мозъка на 
човека и причинява тремор. Според различните хипотези като причина за 
треперенето се посочват токсични вещества, свободните радикали, генетични 
фактори и дори вируси. Паркинсон не се лекува напълно. Самото лечение 
най- често е медикаментозно и човек трябва да приема лекарствата, докато е 
жив. Понякога се налага промяна на дозата или на вида лекарство.

• Световен ден за борба с шизофренията
Отбелязва се по света от 1949 г., а в България – от 1998 г. На 11 април се 

отбелязва Световният ден за борба с шизофренията - психично заболяване, от 
което страдат милиони хора. Изследванията на Световната здравна организа-
ция показват, че процентът, на хората с шизофрения е един и същ във всички 
култури и всички страни. Моментната заболеваемост от шизофрения е 0.4 
на сто от общия брой на населението. Това означава, че във всеки конкретен 
момент такъв е делът на хората, при които са налице клиничните прояви на 
заболяването.

12 Април 2015г., Вторник,
• Ден на римската богиня на победата Виктория
Виктория е древноримска богиня на победата. Първоначално е наричана 

Вика Пота („Могъща победителка“) по името на божеството, което насле-
дява, като това име се запазва като неин епитет. По своя произход е старо 
италийско божество, вероятно сабинско; по-късно е отъждествена с гръцката 
богиня Нике. Често е асоциирана с Белона. Представяна е като млада жена с 
крила, държаща лавров венец или палмово клонче. Виктория олицетворява 
победоносната война и победата. В Рим са ѝ посветени храм на Палатинския 
хълм и олтар в сенатската курия, издигнат при Октавиан Август. Съществува 
обичаят след празнуването на триумф, римският пълководец да постави нейна 
статуя при храма ѝ .

• Международен ден на авиацията и космонавтиката
На този ден през 1961 г. е станал първият в историята пилотиран космически 

полет на космонавта Юрий Гагарин с кораба „Восток“. В 6 часа и 7 минути по 
Гринуич - 9 часа и 7 минути московско време Юрий Гагарин излетя и направи 
с кораба „Восток“ една обиколка около Земята. На височина 7 километра Га-
гарин катапултира и се приземява с парашут близо до спускаемия апарат, на 
колхозно поле в Саратовска област. Целият космически полет е продължил 1 
час и 48 минути, но остава завинаги в историята на човечеството като полета 
на първия космонавт в света.

• Църквата почитта паметта на Свети Мартин
Животът на папа свети Мартин (649–653 г.) е свързан със свети Максим 

Изповедник, с който защитавали истинското църковно учение от лъжеучени-
ето на монотелитите. Но, еретиците били покровителствани и от императора 
(Констанс II 641 – 668 г.), който споделял техните убеждения. Папа Мартин 
свиква църковен събор, на който ереста била осъдена, а еретиците - предадени 
на анатема. Тогава, императора изгонил и двамата защитници на православ-
ното учение в Цариград, където били изтезавани и след като претърпял много 
оскърбления и лишения, папа Мартин бил изпратен на заточение в Херсон 
Таврически (Крим), където след две години починал. Именници: Мартин, 
Мартинa, Мартинка.

16 април 2015 година - четвъртък
• Ден на конституцията и празник на юристите
Професионален празник на българските юристи и съдебните служители. 

До 1991 г. денят се отбелязва на 4 декември като Ден на Конституцията и на 
юриста съгласно Решение 38 на Бюрото на Министерския съвет от 1979 г. 
На 16 април се отбелязва по инициатива на Съюза на юристите в България 
и с Решение 56/12 март 1991 г. и с Решение 879/16 декември 2010 г. на Ми-
нистерски съвет. На 16 април през 1879 г. е приета Търновската конституция 
от Учредителното народно събрание (1878), свикано в Търново (дн. Велико 
Търново) на 10 февруари 1879 г. и закрито в деня на приемането й.

Н О В И Н И
11 - 17 април 2016г., брой 15

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

ПРИТЧA: ЗА ТОВА НЕ БИВА ДА СЕ ГОВОРИ  
Веднъж при Буда дошъл човек и докосвайки се до краката му, го попитал има ли Бог? Вечният въпрос!
Буда го погледнал внимателно и казал:
  — Когато бях млад, много обичах конете и различавах четири типа коне. Първият — най-тъпият и упорит, 

колкото и да го биеш, все едно не те слуша. Такива са повечето хора. Вторият тип — слуша те, но само след 
като го удариш. И такива хора има много. Има и трети тип. Това са конете, които не е необходимо да биеш. 
Ти просто им показваш камшика и това е достатъчно. Съществува и още един тип коне, който се среща много 
рядко. На тези коне им е достатъчна и сянката от камшика. 

 Говорейки всичко това, Буда гледал човека в очите. После затворил очи и замълчал. Човекът също затворил 
очи и седял мълчаливо с Буда.

   На този разговор присъствал Ананда*, и нещо вътре в него започнало да се бунтува. Той решил: „Това 
вече е прекалено! Човекът пита за Бога, а Учителят му говори за коне“. Разсъждавайки си така вътре в себе 
си, Ананда не можел да не забележи каква тишина се възцарила наоколо, какво велико мълчание настъпило! 
То било почти осезаемо. Ананда гледал лицето на Буда и лицето на човека, което пред очите му се променя-
ло! Буда отворил очи, а човекът останал в това състояние още час. Лицето му било умиротворено и светло.

  Като отвори очи, човекът докоснал краката на Буда с дълбока признателност, благодарил му и си тръгнал. 
 Когато той излязъл, Ананда попитал Буда:
   — За мен е непостижимо! Той пита за Бога, а ти му говориш за коне.
Видях как той се потопи в дълбоко мълчание. Сякаш бе живял с тебе много години. Дори аз до този момент 

не познавам такова мълчание! Такова единение! Какво общуване! Какво му предаде? Защо той толкова ти 
благодари?
Буда отговорил:
   — Аз не говорех за конете. Говорех за Божественото. Но за това не бива да се говори направо. Когато 

видях на какъв кон той пристигна, разбрах, че такъв кон може да избере само истинският ценител. Ето защо 
му заговорих за конете. Това беше език, който той можеше да разбере, и той го разбра. Той е човек, който се 
среща рядко. Беше му достатъчно само сянката на камшика. И когато затворих очи, той разбра, че за висшето 
не бива да се говори. За него може само да се мълчи; и в това мълчание То се познава. Това е трансцедентен 
опит и той се намира отвъд пределите на ума.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 8.04.2016 г.
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Въпрос: Редовните докторанти ползват ли допъл-
нително платен годишен отпуск?
Отговор: Ако лицето работи по трудово правоотноше-
ние, съгласно чл. 169, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), 
за подготовка на дисертационен труд за получаване на 
научна степен „доктор“ работниците и служителите, 
зачислени на задочна или на докторантура на самосто-
ятелна подготовка, имат право еднократно на 6 месеца 
платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд 
за получаване на научна степен „доктор на науките“ 
- 12 месеца. Това право се ползва със съгласието на 
работодателя. Както е видно от разпоредбата, право 
на този вид отпуск имат лицата зачислени на задочна 
или на докторантура на самостоятелна подготовка. 
Редовните докторанти нямат право на отпуск по чл. 
169, ал. 4 от КТ.
Въпрос: При положение че съм в майчинство може 
ли да започна нова работа като сключа нов трудов 
договор с новия работодател?
Отговор: Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда ра-
ботникът или служителят може да сключва трудови 
договори и с други работодатели за извършване на 
работа извън установеното за него работно време по 
основното трудово правоотношение (външно съвмес-
тителство), освен ако не е уговорено друго в индиви-
дуалния му трудов договор по основното му трудово 
правоотношение. Няма пречка по време на отпуск за 
отглеждане на дете от основната месторабота работ-
никът или служителят да сключи трудов договор за 
външно съвместителство, стига в индивидуалния му 
трудов договор по основното трудово правоотношение 
да не е уговорена изрична клауза, изключваща възмож-
ността за сключване на договор за допълнителен труд 
при друг работодател.

Въпрос: Бих искал да попитам какъв е размерът 
на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов 
трудов договор?
Отговор: Когато по трудовото правоотношение е 
договорено между страните непълно работно време, 
правото и размера на платен годишен отпуск се устано-
вява по реда на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното 
време почивките и отпуските. В него е регламенти-
рано, че работникът и служителят, който работи през 
част от законоустановеното работно време (непълно 
работно време), има право на платен годишен отпуск 
пропорционално на времето, което му се признава за 
трудов стаж.
Редът и начинът на изчисляване на трудовия стаж са 
уредени с разпоредбата на чл. 355, ал. 2 от Кодекса 
на труда (КТ), където се посочва, че за 1 ден трудов 
стаж се признава времето, през което работникът или 
служителят е работил най-малко половината от зако-
ноустановеното за него работно време за деня по едно 
или няколко трудови правоотношения. В случаите, 
когато работникът или служителят работи не по-малко 
от половината от законоустановеното за него работно 
време, има право на основен платен годишен отпуск в 
пълен размер, който е не по-малко от 20 работни дни 
за календарната година. В случай че трудовият договор 
е за 2-часа, трудовият стаж се изчислява по реда на 
чл. 355 от КТ. Времето, което се признава за трудов 
стаж, се изчислява и набира по часове, дни и месеци. 
Размерът на платения годишен отпуск се определя на 
база времето, което се признава за трудов стаж.

Въпрос: Със заповед е отпаднала длъжност от 
тези, за които е установен ненормиран работен ден. 
Работникът отказва да подпише допълнително спо-
разумение за тази промяна. Заповедта достатъчно 
основание ли е за спиране на този вид отпуск?
Отговор: Съгласно чл. 139а от Кодекса на труда (КТ) за 
някои длъжности поради особения характер на работа-
та работодателят след консултации с представителите 
на синдикалните организации и представителите на 
работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ може 
да установява ненормиран работен ден. Списъкът на 
длъжностите, за които се установява ненормиран ра-
ботен ден, се определя със заповед на работодателя. 
Работниците и служителите с ненормиран работен 
ден са длъжни при необходимост да изпълняват тру-
довите си задължения и след изтичането на редовното 
работно време. Работата над редовното работно време 
в работни дни се компенсира с допълнителен платен 
годишен отпуск. Мнението ни е, че в описаната от Вас 
хипотеза, след като работникът изпълнява длъжност, за 
която не е установен ненормиран работен ден (няма да 
изпълнява трудовите си задължения и след изтичането 
на редовното работно време), няма право на отпуск по 
чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ.

До 15-ти април: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за корпоративния да-

нък за януари, февруари, март и април по Закона за 
корпоративното подоходно облагане. 

2. Тримесечните авансови вноски за първо тримесе-
чие за корпоративния данък по Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане.

3. Деклариране и внасяне на данъка за първо триме-
сечие върху хазартната дейност от игри с игрални ав-
томати и игри в игрално казино.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
11 - 17 април 2016г., брой 15

МАЛКИТЕ СТОПАНИ ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ
ЗА СЪВЕТИ ПО 6 ПАКЕТА

Земеделците ще кандидатстват в Националната 
служба за съвети в земеделието за съвети по 6 пакета. 
Еккспертите ще ги информират кои комбинации могат 
да направят за да бъдат консултирани за прием по 
тематичната подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020.
Националната служба за съвети в земеделието ще 

разработи 6 консултантски пакета, гласи проектона-
редбата за прилагане на подмярка 2.1.2 -Консултант-
ски услуги за малки земеделски 
стопанства от мярка 2 - Консул-
тантски услуги в стопанства от 
Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 -2020 г.
Директорът на дирекция в служ-

бата Димитър Ванев съобщи, че 
проектът, качен на интернет стра-
ницата на министерството на зе-
меделието, трябва да бъде одобрен 
преди да стартира приемът по 
същинската подмярка 6.3.
С пакетите фермерите ще полу-

чават съвети за прилагане на стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние на стопанство, 
за конкретни селскостопански практики от рода на 
климат и околна среда, на трето място - за безопас-
ност на труд.
Четвъртият пакет е за продукти за растителна защи-

та, петият е за изготвяне на безплатни бизнес планове 
и заявления за подпомагане на малките земеделски 
стопанства, шестият - за иновации и пазарно ориен-
тиране, постигане на икономически показатели.
Земеделците ще могат да кандидатстват в Нацио-

налната служба за съвети в земеделието за определен 
брой пакети до рамките на определена сума.
Ще имат право на едно посещение от страна на 

експерт за препоръки.

ЗАПОЧНА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА 
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА 2016Г.  

Националният осигурителен институт (НОИ) 
информира, че от 31 март (четвъртък) започна из-
пълнението на програмата за профилактика и реха-
билитация за 2016 г.
Средствата, предвидени за нейната финансова ре-

ализация в Закона за бюджета на ДОО за 2016 г., са 
в размер на 17 902 942 лв. Предвижда се през тази 
година около 44 700 лица да ползват парични помощи 
за профилактика и рехабилитация.
Програмата е с продължителност 10 дни, като НОИ 

поема цената на нощувките и частична помощ за 
храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя. Всяко 
лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да 
ползва до четири основни диагностични и терапев-
тични процедури дневно. Вече са подписани догово-
рите със 17 юридически лица за общо 47 заведения, 
изпълнители на 
програмата.
Право на па-

рична помощ за 
профилактика 
имат осигуре-
ните  лица  за 
общо заболява-
не, майчинство 
и/или трудова 
з л ополука  и 
професионална 
болест. За тях 
трябва да са внесени или дължими осигурителни 
вноски за период от шест последователни календарни 
месеца, предхождащи месеца, през който се провежда 
рехабилитацията. Заболяването им трябва да е диагнос-
тично уточнено и лекуващият им лекар да е установил 
необходимост от провеждане на рехабилитация към 
периода на ползване на паричната помощ.
Право да ползват програмата имат и лицата, получа-

ващи лична пенсия за инвалидност. Условието за тях 
е да не са навършили възрастта за придобиване право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на 
инвалидността в експертното решение да не е изтекъл 
и лекуващият лекар да е установил необходимост от 
провеждане на рехабилитация към периода на полз-
ване на паричната помощ.
Подробности за условията за ползване на програ-

мата, изпълнителите на дейността, необходимите 
документи и заболяванията, за които се провежда про-
филактика и рехабилитация, ще намерите в рубриката 
„Обезщетения” - “Профилактика и рехабилитация”.

С 3% ПО-ВИСОКИ СТАВАТ ТАКСИТЕ ЗА 
СТАРИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Актуализират се продуктовите такси за моторните 

превозни средства, за да се стимулира употребата на 
нови и да се ограничи употребата на стари МПС, да 
се поощри навлизането на електрическите и хибридни 

автомобили, как-
то и прехода към 
енергийно ефек-
тивна и устойчива 
транспортна сис-
тема в страната.
Намалява се с 

5% продуктовата 
такса за новите 
МПС и с 3% за 
тези до 5 години. 

Размерите на продуктовите такси за стари МПС се 
увеличават с 3 %. Покупката на електромобили се 
насърчава с 30 % намаление на продуктовата такса, а 
за хибридните автомобили е намалена с 15 %.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРЪТ НА ПЕНСИИТЕ 
ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ?

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и въз-
раст се определя като доходът, от който се изчислява 
пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по 
процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж 
и съответната пропорционална част от процента за 
оставащите месеци осигурителен стаж.
След 31 декември 2016 г. процентът за всяка година 

осигурителен стаж нараства от първо число на всяка 
следваща календарна година с процент, равен или 
по-голям от процента по чл. 100, ал. 1 от КСО до 
достигане на 1,5. Процентът се определя ежегодно 
със Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за съответната година.
Ако лицата са придобили право на пенсия по чл. 

68, ал. 1 и 2 и продължават да работят след датата 
на придобиване на правото, без да им е отпусната 
пенсия, за всяка година осигурителен стаж след 
тази дата процентът е 3, а от 1 януари 2012 г. - 4, и 
съответната пропорционална част от тези проценти 
за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка 
година осигурителен стаж след датата на придоби-
ване на правото по чл. 68, ал. 1 и 2 се определя за 
действителен календарен осигурителен стаж, без 
превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.
Минималният размер на пенсията за осигурите-

лен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-2 се определя 
със Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване. За периода от 1 януари до 31 май 2012 
г. e 136,08 лв., от 1 юни до 31 март 2013 г. – 145 лв., 
от 1 април 2013 г. до 30 юни 2014 г. – 150 лв., от 1 
юли 2014 г. до 30 юни 2015 г. - 154,50 лв., а от 1 юли 
2015 г. - 157,44 лв.
Размерът на пенсията за осигурителен стаж и въз-

раст по чл. 68, ал. 3 за лицата, пенсионирали се с 15 
години действителен осигурителен стаж и навършени 
65 години и 8 месеца през 2014 г. и 2015 г. за мъжете 
и жените, не може да бъде по-малък от 85 на сто от 
минималния размер на пенсията по чл. 68, ал. 1. За 
периода от 1 януари до 31 март 2013 г. тя е в мини-
мален размер 123,25 лв., от 1 април 2013 г. до 30 юни 
2014 г. – 127,50 лв.,от 1 юли 2014 г. до 30 юни 2015 
г. - 131,33 лв., а от 1 юли 2015 г. - 133,82 лв.
Доходът, от който се изчислява пенсията, се опре-

деля като средномесечният осигурителен доход за 
страната за 12 календарни месеца преди месеца на 
отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния 
коефициент на лицето.
Индивидуалният коефициент се изчислява от дохо-

да на лицето, върху който са внесени осигурителни 
вноски за периода от три последователни години от 
последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 
1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след 
тази дата до пенсионирането му.
За изчисляване на индивидуалния коефициент се 

определят:
1. съотношението между средномесечния осигу-

рителен доход на лицето за периода до 31 декември 
1996 г. и средномесечната работна заплата за страната 
за същия период, обявена от Националния статисти-
чески институт;

2. съотношението между средномесечния осигури-
телен доход на лицето за периода след 31 декември 
1996 г. и средномесечния осигурителен доход за 
страната за същия период.
Индивидуалният коефициент се определя, като 

всяко от тези съотношения се умножава съответно 
по броя на месеците, за които то е установено, и 
сборът на получените произведения се разделя на 
общия брой на месеците, включени в двата периода.
Когато лицата не са работили след 1 януари 1997 

г., индивидуалният коефициент е равен на съотно-
шението по т. 1, а когато базисният период е изцяло 
след тази дата, индивидуалният коефициент е равен 
на съотношението по т. 2.
От 1 януари 2019 г. от формулата за определяне 

размера на пенсията, при изчисляване на индивиду-
алния коефициент отпада доходът на лицето върху, 
който са внесени осигурителни вноски за периода от 
три години по избор преди 01.01.1997 г. За пенсиите, 
отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., 
индивидуалният коефициент се изчислява от осигу-
рителният доход на лицето за осигурителния му стаж 
след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на 
пенсията. От 1 януари 2019 г. индивидуалният коефи-
циент се определя като средно съотношение между 
месечния осигурителен доход на лицето и средния 
осигурителен доход за страната за същия месец.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2016г.

Въпрос: Служител, който е приет редовна форма 
на обучение. Има ли право да на отпуск по чл. 169 
от Кодекса на труда?
Отговор: Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на тру-
да, работник или служител, който учи в средно или 
висше училище без откъсване от производството със 
съгласието на работодателя, има право на платен от-
пуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година. 
Видно от разпоредбата, правото на такъв отпуск е 
предвиден само за учащи се в задочна, вечерна и 
дистанционна форма на обучение. Редовно учащите 
се нямат право на този вид отпуск.



ЯБЪЛКОВ СЛАДКИШ С КАРАМЕЛ
Продукти:
- 4 ябълки
- 1 пакетче масло
- 150г захар
- 5 яйца
- 1 чаша захар
- 1 чаша брашно
Приготвяне:  От 

водата, брашното и 
солта се замесва не 
много. Ябълките се 
нарязват на кубчета, 
прибавя се масло нарязано също на кубчета и се 
задушават леко във фурната. 

• През това време във тавичката, в която ще се пече 
сладкиша се карамелизира 150г захар като се разстила 
много добре по дъното и стените на тавичката. 

• Върху карамела се изсипват леко омекналите 
ябълки и всичко това се залива със смес от яйцата, 
захарта и брашното - като яйцата и захарта се разбиват 
на пяна с миксер, а брашното се прибавя бавно като 
се бърка със голяма лъжица. 

• Пече се на 220 градуса докато тестото се зачерви 
и се отлепи от стените. 

• След изваждането сладкиша веднага се обръща 
върху кръгла табла или чиния, така че ябълките 
остават отгоре. 

• По желание се поръсва със кокосови стърготини 
или разбити белтъци със малко захар.

КОШМАРНИТЕ ТАПИЦЕРИИ -
КАК ДА СЕ СПРАВИМ

Без значение от какъв материал са тапицираните ви 
мебели – кадифе, кожа, микрофибър, замърсяванията 
по-тях са едни от най-упоритите и трудни за премах-
ване. Не се отчайвайте, защото има решение и за най-
упоритите петна. Това, което ви е необходимо е тър-
пение и желание. Е, да запретваме ръкави и заедно да 
се захващаме за работа:

 Кадифени тапицерии
Кадифето е деликатна материя, ето защо се нуждае 

от по-специална грижа.
Какво ви е нужно:
• Прахосмукачка с приставка за килими
• Хладка вода
• Течен сапун или веро
• Пулверизатор
• Груба кърпа
• Кофа
• Бял оцет
• Мека четка
1. С прахосмукачкаат 

премахнете праха и бок-
луци от тапицерията.

2. Смесете 1 ч.л. са-
пун/веро с 16 ч.л. хладка 
вода. Разбъркайте сме-
ста, докато сапуна се раз-
твори напълно. След  това излейте течността в пулве-
ризатора.

3. Напръскайте тапицерията с почистващия разтвор. 
Не мокрете прекалено тъканта.

4. Разтрийте повърхността с груба кърпа или гъба. 
Колкото по-груба, толкова по-добре, тъй като тя играе 
роля на скраб.

5. Изплакнете кърпата със студена вода и потопете 
в кофа с хладка вода, в която сте добавили капачка 
бял оцет.

6. Избършете тапицерията с кърпата, за да премах-
нете препарата от синтетичната тъкан.

7. Изчеткайте повърхността с мека четка, докато е 
още влажна, за да не се получат сплъстявания. Оставе-
те тапицерията да изсъхне напълно(може да ускорите 
процеса, като използвате сешоар).
Полезно:
• Не четкайте тъканта, ако е суха, за целта навлажне-

те отново повърхността и тогава използвайте четката.
• Избягвайте химически разтвори или препарати за 

премахване на петна, тъй като те могат да повредят 
кадифените дамаски.
Микрофибрна тапицерия
Следи от мръсотия и мастило се премахват с изопро-

пилов алкохол (спирт за разтривки).
1. Сложете в бутилка с пулверизатор алкохола. На-

пръскайте повърхността и изтъркайте замърсяванията 
с гъба в неутрален цвят (така ще избегнете вероятно 
оцветяване на дамаската). Най-добри резултати се по-
лучават, когато тапицерията се навлажни добре и тър-
кате усилено с гъбата, докато петната изчезнат.

2.  След като повърхността изсъхне, изчеткайте със 
суха твърда четка, за да предотвратите заплитания 
между влакната.
Кожена дамска
1. Върху кожената тапицерия особено личи захабя-

ване и надраскани места от коткешки нокти. Реше-
нието е зехтина. Вземете мек марцал и го напоете с 
зехтин. С кръгообразни движения минете върху заха-
бените участъци. Важно е да търкате внимателно, за 
да има резултат от процедурата. Накрая минете по-
върхността със суха хартиена кърпа, за да полирате 
тапицерията.

2. За премахване на тъмни следи от светли кожени 
тапицерии, смесете равни части лимонов сок и амо-
нячна сода. С получената паста изтъркайте петната и 
оставете да подейства около 10 минути. След това по-
ставете още един слой от пастата и отново потъркайте 
повърхността. Накрая избършете с чиста влажна гъба. 

3. За общо почистване на кожени тапицерии, из-
ползвайте овлажняващ сапун. Нанесете го с помощта 
на мека влажна кърпа. След като премахнете замърся-
ванията, не изплаквайте повърхността, а само я забър-
шете със суха кърпа. Овлажняващият ефект на сапуна 
ще подейства благоприятно на кожата като я омекоти 
и предотврати напуквания.

ДА ПРИГОТВИМ РАБОТНИЯ РАЗТВОР ЗА 
ПРЪСКАНЕ ПРАВИЛНО И ЛЕСНО

За сетен път наши читатели искат да развием темата 
за приготвянето на работния разтвор за пръскане, за-
щото всяка година има и нови любители, които искат 
да научат всички правила и да не допускат грешки.
Каквото и да ви говорят, най-важно е преди започ-

ване на работа да прочетете етикетите на всеки пре-
парат и лично да се запознаете с пълната информация 
за дозата, концентрацията и начина на прилагане. Не 
пропускайте указанията, които ви е дал производите-
лят или вносителят.
Когато се пръска с течни растителнозащитни пре-

парати, пръскачката се напълва до половината с вода, 
след което се прибавя необходимото количество пре-
парат и после се допълва догоре.
Когато препаратите са във вид на прах, те първо 

трябва хубаво да се размесят с вода в отделен съд и 
тогава да се излеят в напълнения пак до половината 
с вода резервоар на пръскачката - след това пак се до-
пълва до горе с вода.
Обикновено препоръчваме на читателите си колко 

от препарата да сложат в 10 литра вода, защото така 
им е по-лесно и няма опасност да сбъркат.
Но някои читатели желаят да изчислят сами необхо-

димото количество препарат, което трябва да се сложи 
в пръскачката.
Когато дозата на про-

дукта е дадена в грамо-
ве или милилитри на 
декар, тогава необходи-
мото количество се из-
числява лесно, като зна-
ете каква площ покрива 
пръскачката.
Когато обаче е дадена концентрацията на препара-

та, имайте предвид, че тя е пресметната на база из-
пръскването на 100 литра работен разтвор на 1 дка, а 
изчисленията стават доста сложни и не ги обясняваме, 
защото зависят от това с колко разтвор каква площ по-
крива вашата пръскачка.
Един пример:
Когато работният разтвор надвишава 100 л, коли-

чеството препарат се изчислява, като се умножи кон-
центрацията по разхода на вода за 1 дка и се раздели 
на 100. Например, за да се приготви 0,15 на сто раз-
твор се пресмята 0,15 х 120:100 = 0,18 л препарат.

ПОДРЕДЕТЕ КОШЕРИТЕ В ПЧЕЛИНА НА 
РЕДОВЕ ИЛИ НА ГРУПИ

При подреждането в редове разположете кошерите 
шахматно като спазвате разстояние от 3-4 м ред от 
ред и 1-2 м кошер от кошер. Специалистите смятат, 
че подреждането на кошерите в групи е по-добро.
Разположете ги по 2-3 заедно на 0,5 до 1 м един от 

друг под формата на триъгълник или полукръг и с из-
вити малко настрани входове. При този начин на под-
реждане пчелите майки се ориентират по-лесно пък 
и на вас ще ви е по-удобно, тъй като за много манипу-
лации - например присъединяване или подсилване на 
пчелни семейства, преместване на пити, изкуствено 
роене и др., ще ви 
бъде по-удобно, 
като кошерите са 
по-близо.
През пролетта, 

лятото и есента 
входовете на ко-
шерите трябва „да 
гледат“ на изток 
или югоизток
За да не се объркват пчелите, добре е домовете им 

да са боядисани различно. Спрете се на цветове, кои-
то те лесно различават - бял, жълт и небесносин.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Телчарка
Polygala Major

Описание: Многогодишно тревисто растение с 
приповдигащи се стъбла, високи 15—40 см. Лис-
тата са последователни, приосновните са обратно 
ланцетни, а стъбловите — ланцетни до линейни. 
Съцветието е грозд с 20—50 цвята. Цветовете са 
пурпурночервени, синьовиолетови или бели. Чаш-
ката е петлистна с 2 по-едри 
венчевидно обагрени лист-
чета (крилца). Крилцата са с 
1/4 по-къси от тръбовидната 
част на венчето. Венчелист-
четата са 3, а Тичинките 8. 
Цъфти юни—юли.
Употребяема част: Из-

ползват се коренищата и 
корените (Rhizoma et Radix 
Polygalae majoris).
Разпространение: Расте 

по тревисти места и в лива-
дите, предимно в предпла-
нинския и планинския пояс 
из цялата страна.
Лечебно действие: Корените на телчарката поради 

съдържанието на сапонини имат секретолитично 
и отхрачващо действие — усилват секрецията на 
бронхиалните жлези и съдействат за по-лесното 
изхвърляне на гъсти бронхиални секрети.
Приложения: • при остри и хронични бронхити и 

други заболявания на дихателните пътища;
• при катари на стомашно-чревния тракт;
• за външна употреба се препоръчват водните 

извлеци при лечение на фурункули, гнойници и др.;
Начин на употреба: Приготвя се запарка от 2 

чаени лъжички дрога и 400 см3 гореща вода. След 
изстиване се прецежда и се пие по 1 кафена чашка 
3—4 пъти на ден.
Като продукт: Телчарка - суха билка
Може да се използва при: кашлица, бронхит, без-

апетитие, стомашни катари, сърдечни и бъбречни 
болести, болкоуспокоител.
Начин на приготвяне: 2 супени лъжици от бил-

ката киснат 10 минути в 500 грама гореща вода. 
Прецежда се и се пие 3 пъти дневно по 150 грама 
преди ядене.
Опаковка: 50гр. суха билка в целофанов плик.
Билков чай, добавка към храната.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

В бара видимо отчаян мъж седи с чаша уиски. Минава няка-
къв, изпива му скоча на екс и отминава. Човекът: - Обраха ми 
къщата, жената взе децата и замина, вилата изгоря, любовни-
цата ме заряза. Асега някакъв нахалник ми изпи и отровата.

Минути преди затварянето на магазин, мързелив продавач 
прибирал стоката. В този момент влезнала една баба.

- О, колко хубаво, че работите. Имате ли пиле? 
Продавачът отворил хладилника и извадил последното 

пиле. Внимателно го сложил на кантара. Везната показвала 
точно един килограм.

- Нямате ли по-малко? - попитала баба.
Продавачът върнал пилето във фризера и го извадил 

отново. Сложил го на кантара и чукнал с пръст по скалата. 
Този път отчело половин килограм. 

- Отлично! Ще взема и двете!

бара видимо отчаян мъж седи с чаша уиски. Минава


