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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

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

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

На 9.05.2017 г. по инициатива на Kлуб за ООН в 
СУ Сатовча се проведе ученическо самоуправле-
ние. На този ден ученици от 8-12 класове поеха 
управлението на училището. В деня на самоупра-
влението те организираха учебните часове и ре-
шаваха проблеми и ситуации, заставайки за един 
ден на мястото на техните учители, за да покажат 
как те виждат учебния процес.
Тази година имаше желаещи ученици за място-

то на любимия им учител и нямаше незаети учи-
телски места. Похвално е участието на дванаде-
сетокласничката  Емили Джилджова в ролята на 
учител по химия и ООС, както и големия брой 
ученици–учители от девети клас. Директорското 
място зае Цветелина Младенова от 10 „б“ клас, 
която се пребори с конкурентите си, представяй-
ки силно мотивационни писмо, което се изисква-
ше при кандидатстването. Тя е и председател на 
Клубът за ООН в училището, чиято инициатива 
се посвещава на Денят на Европа - 9-ти май.
Класиране на учениците-учители за деня на 

ученическото самоуправление:
• Джеват Дунчев (директор) – Цветелина Младенова
• Цветанка Янева (помощтник- директор) – Ави Гущерова
• Нели Коемджиева (начален учител) - Мария Бурова
• Росен Кумбаров (ресурсен учител) - Николинка Сиракова
• Сузана Влайкова (I-ви клас) - Фатме Кесимова
• Емилия Бошнакова (II-ри клас) - Зюмбюл Ковачева

• Нели Узунова (III-ти клас) - Христина Башова
• Десислава Юзекчиева (IV-тиклас) - Красимир Джилджов
• Суадин Чолак (БЕЛ) - Елица Тушинова
• Фикрие Бакалова (БЕЛ) - Рени Валериева
• Денка Николова (БЕЛ) - Каролина Доспатлиева
• Маруся Лозанова (Английски език) - Хери Кълкова
• Ивайло Селяшки (Английски език) - Айше Таирова
• Райка Славчева (Френски език) - Сузана Моллова
• Лиляна Камбова (Математика) - Валентин Заимов
• Величка Карабунарова (Математика) - Юзден Карадалиева
• Асен Тахиров (Математика) - Азизе Арнауд
• Зара Кавракова (ИТ) - Емел Шишкова
• Аксиния Айролова (ИТ) - Фатме Странджева
• Гюлзара Качанова (История и цивилизация) - Ели Дзаганова
• Биляна Хаджиева (География) - Фатме Калвунева
• Бисер Топалов (Биология) - Симона Будева
• Силвина Адамова (Физика и астрономия) - Рени Хаджиева
• Нели Бурова (ХООС) - Емили Джилджова
• Наум Странджев (Музика) - Сузана Хаджиева
• Цанко Влайков (ФВС) - Цанко Хаджиев
• Бисер Влайков (ФВС) - Йорданка Ибишева
• Емилия Тотева (технически секретар) - Зелверка Влайкова
• Библиотекар - Даяна Доспатлиева
• Наталия Косерова (медицинска сестра) - Кифсерка Кислева
• Силвия Тотева (медицинска сестра) - Данка Дренкова
• Охрана - Ахмед Калвунев, Сунай Доспатлиев
Фотографи: Снежка и Виктория

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ САТОВЧА  

Последната транс-
национална среща по 
Проект, по френски 
език на тема: „Гради-
на без граници. Нека 

нашият дух цъфти в градината на 
Европа”, Програма „Еразъм+”,  Клю-
чова дейност 2, Стратегически парт-

ньорства се проведе в гр.Аловера, 
Испания в периода от 10.05.2017г. 
– 14.05.2017г.
На срещата участваха: г-н Джеват 

Дунчев - Директор на СУ „Св.св.Кирил 
и Методий”, с.Сатовча, г-жа Райка 
Славчева – старши учител по френ-
ски език и Координатор на Проекта, 
г-жа Маруся Лозанова – старши учи-
тел по английски език, г-жа Величка 
Карабунарова – старши учител по 
математика, г-н Ивайло Селяшки – 
старши учител по английски език и 
г-н Бисер Влайков – старши учител по 
физическо възпитание и спорт.
Целта на срещата бе да се направи:

> заключителен отчет-анализ на 
извършените дейности от страните 
партньори – Италия, България, Испа-
ния, Португалия и Румъния;
> обучение за работа в eTwinning, 

Twinspace, Madmagz;
> кандидатстване за Европейски 
езиков знак.

Бяхме посрещнати любезно и мило 
от Директора на училището, Екипа 
на проекта, учителите и учениците. 
Организацията на нашите партньори 
от Испания бе на много високо ниво. 
Направихме обиколка из училището, 
което беше украсено със знамената на 
страните-партньори, изложби, табла, 
постери, свързани с темата на Проекта. 
Директорът на училището – г-жа 

Ева Кристина и Координаторът  г-жа 
Сузана Ортега откриха срещата, като 
ни приветстваха с „Добре дошли”, след 
което всеки Координатор представи от-
чет-анализ на извършените дейности 
по Проекта.     ...Следва на стр.2 

П >П

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО
Денят на детето -1-ви юни, както винаги досега, беше  един от най-слънчевите и 

усмихнати дни през годината. Това се дължи  не само на яркото и топло слънце,  но и 
на  грейналите усмивки и озарени личица на децата от община Сатовча.
През отминалата  седмица във всички детски заведения от общината се организи-

раха тържествени мероприятия по повод празникът на детето и изпращане на под-
готвителните групи от детската градина за първи клас. Ръководствата на детските 
градини бяха организирали прекрасни тържества за малчуганите, изпълнени с много 
музика, танци и веселие. Развълнуваните малчугани с трепет и вълнение очакваха 
този ден и нетърпеливо изчакваха реда си в празничната програма, за да покажат сво-
ите знания и умения пред близки и познати. С въодушевление рецитираха стихове, 
пяха песнички, играха сценки от най-известните сред децата приказки. Кметът на 
общината, както всяка година, така и тази по случай деня на детето беше осигурил 
средства за играчки за всяко детско заведение от общината – за 14 детски градини и 
5 детски ясли.  За всички групи бяха закупени детски играчки, а децата от предучи-
лищната група получиха и своя специален подарък и свидетелство за завършване на 
подготвителната група. Седмицата бе изпълнена и с тържества посветени на малките 
„абитуриенти”, които ще бъдат първокласници наесен. Те също бяха в трепетно очак-
ване, защото се сбогуваха по своеобразен начин с живота в детската градина и знаеха, 
че им предстои още по-вълнуващото изживяване – училищният живот. 
Колективите в детските градини се сбогуваха с най-големите си възпитаници с по-

желание за здраве, неуморно желание за знание и много, много радостни и щастливи 
моменти в предстоящият им училищен живот. Тържествата завършваха с искрени 
пожелания децата ни да растат в мир, доброта и обич, за да израснат спокойни, уве-
рени в себе си, можещи млади хора, които да направят светът ни по-хубав и смислен.



ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД“    
Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число. 
Фонд „Условия на труд“ е „лека“ програма за кандидатстване, при която фирмите 

могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи 
за почивка,санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на ра-
ботната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват 
на територията на селски райони или в областни градове- всички населени места са 
допустими за кандидатстване по програмата.
Кога мога да участвам ?
ВСЕКИ месец до 25-то число.
Кой може да кандидатства?
– Всички фирми, които имат назначен 

персонал
– Фирми, които нямат просрочени задъл-

жения към бюджета и към търговски банки
– Получили финансиране по други проекти 

за същите дейности
Какво можем да финансираме?
– Модернизация на помещенията, в които се 

намира персонала (подмяна подови настилки, 
измазване стени, тавани, изграждане на стаи за почивка, санитарни възли и други)

– внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии
– изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на 

работното място
– обезопасяване на машини и съоръжения
Каква парична помощ мога да получа ?
По проектът получавате 30% безвъзмездна помощ от стойността на разходите.
Максимумът, който можете да получите като парична сума е 100 000 лева.

  БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ФОТОГРАФИЯ И ДОБРОВОЛЧЕСКА 
КАМПАНИЯ ЗА РЕПОРТЕРИ И ВОДЕЩИ СТАРТИРАТ ВЪВ ВАРНА       
Краен срок: не е посочен 
 Това е част от най-новата инициатива на сдруже-

ние „ОРВ МЕДИЯ“ – „Младежко медийно студио 
– Варна 2017“. 

I. ПЪРВИЯТ ЕТАП включва серия от обучения 
по фотография и дигитална обработка и добро-
волческа кампания за набиране на млади хора с 
интерес към журналистиката и аудио-визуалните 
изкуства. През месеците юни и юли ще бъдат ор-
ганизирани обучения по фотография и дигитална 
обработка на изображения. Те ще се провеждат 
през почивните дни и ще включват теоретична и 
практична част. Тренингите са подходящи за хора, които имат собствена техника и мини-
мални умения по фотография. Целта е да бъдат повишени техните умения. Кандидатите 
за участие трябва да имат вътрешна мотивация да се развиват като фотографи. Планира 
се групата да посети различни младежки събития и инициативи, с цел заснемането 
им, като практическо обучение. Предвидено е и посещение във фотостудио, където ще 
се проведе практически уъркшоп и среща с гост-фотограф, с който ще се дискутират 
различни въпроси на тема студийно осветление, студийна техника. В рамките на ини-
циативата „Младежко медийно студио – Варна 2017“ ще бъде организирана изложба 
с най-добрите фотографии от практическата част. Всеки, който се включи ще получи 
специализирана литература по темата и сертификат за участие.
ІІ. ВТОРИЯТ МОДУЛ от „Младежко медийно студио – Варна 2017“ е доброволческа 

кампания за набиране на млади хора с интерес към журналистиката и аудио-визуалните 
изкуства. Ако камерата те обича и искаш да си репортер или водещ можеш да станеш 
част от екипа на ORV MEDIA. Всеки, който иска да бъде доброволец, ще получи 
безплатно обучение по журналистика и възможност да посети едни от най-големите 
събития, които се организират в града по повод „Варна – Европейска младежка столица 
2017“. Доброволците ще могат да работят с професионална аудио и видео техника и 
да проследят целия процес по създаването на видео репортажи. Ще бъдат създадени и 
новинарски емисии, които ще представят младежките събития във Варна. 
Инициативата „Младежко медийно студио – Варна 2017“ се реализира като част от 

програмата „Варна – Европейска младежка столица 2017“ на дирекция „Образование 
и младежки дейности“ към Община Варна.

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

5 Юни 2017, Понеделник,
 Световен ден за защита на околната среда 
Световният ден за опазване на околната среда. 

Чества се от 1973 г. по решение на конференцията 
на ООН по проблемите на околната среда, прове-
дена в Стокхолм през 1972 г. На този форум е при-
ета Декларация за околната среда - първият меж-
дународен договор за принципите за екологична 
защита на Земята. Провежда се под егидата на 
Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП). 
Ежегодно на този ден се присъжда основната награда на ООН в областта на 
околната среда и развитието - „Глобал - 500“ на държавни, политически и об-
ществени дейци, допринесли с дейността си за опазването на околната среда. 
Наградата няма паричен еквивалент, а е само почетно звание. В сливенския 
регион се намира природния парк „Сините камъни”, който заедно с други 
зони попада под директивата за птиците по местобитанията. Областта е на 
второ място в България по значение на опазване на световно застрашения 
царски орел. В района се намира и единственото място в страната, където 
се струпват млади и неполово съзрели орли. Тук те се хранят до възраст, до 
която могат да формират нови двойки. Мястото е от световно значение за 
гнезденето на ливадния дърдавец и е значимо за ЕС за опазването на видове, 
гнездящи в голяма численост като – черен и бял щъркел, осояд, поен и ням 
лебед, орел змияр, малък креслив орел, скален орел и други хищни птици.

6 Юни 2017, Вторник
Годишнина от смъртта на Дамян Дамянов 
На 6 юни 1999 г. в София умира Дамян Дамянов 

– български поет. През 1961 г. завършва Българска 
филология в СУ “Климент Охридски”. Работи като 
литературен консултант във вестник „Народна мла-
деж“. От 1968 г. е към писателската група при ЦС на 
българските профсъюзи, редактор в отдел „Поезия“ 
на списание „Пламък“. Първата му публикация е от 
1949 г. във вестник „Сливенско дело“. През 1997 г. 
получава наградата „Ив. Вазов“ за цялостното си 
литературно творчество. Някои от най-известните 

му книги са: „Ако нямаше огън“ (1958 г.), „Очакване“ (1960 г.), „Лирика“ 
(1962 г.), „Стени“ (1964 г.), „Живей така, че … Есета, силуети, импресии“ 
(1969 г.), „Тетрадка по всичко“ (1980 г.), „Отворен кръг“ (1983 г.), „Таванът“ 
(1983 г.), „Любовна лирика“ (1990 г.; 2. изд. 1992 г.), „Още съм жив“ (1993 г.). 
Автор е на пиеси, есета, пътни бележки и други. 

8 Юни 2017, Четвъртък,
 Световен ден на океана
 Отбелязва се от 2002 г. по инициатива на учас-

тниците в Конференцията на ООН за околната 
среда и развитието в Рио де Жанейро, Бразилия (3-
14 юни 1992). Одобрен с резолюция A/ RES/63/111 
на Общото събрание на ООН от 5 декември 2008 г.

 9 Юни 2017, Петък,
Международен ден на архивите 
Отбелязва се от 2008 г. с решение, прието на Общо-

то събрание на Международния съвет на архивите в 
Квебек (Канада) през ноември 2007 г., за да се обърне 
вниманието на световната общественост върху значе-

нието на архивното наследство като ценно свидетелство за икономическото, 
политическото и социалното развитие на човечеството. Годишнина от създа-
ването /1948/ в Париж на Международния съвет на архивите под егидата на 
Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата 
(ЮНЕСКО). 

10 Юни 20176, Събота
 Национален празник на Португалия 
Националният празник на страната се отбелязва като Денят на Португалия 

и португалските общности /1580 г./.
 11 Юни 2017, Неделя
Празник на икономистите в България 
Обявен с Решение на Министерския съвет от 28 април 2005 г. по повод 110 

г. от създаването през 1895 г. на първото българско икономическо дружество 
в България, преименувано през 1990 г. в Съюз на икономистите в България.

Н О В И Н И
5 - 11 юни 2017г., брой 23

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

ПРИТЧА - ТЪЙ ЛИ?
Дзен учителят Хакуин бил хвален от близките 

си за чистия си живот. Хубава девойка, чиито 
родители имали бакалия, живеели наблизо. 
Изведнъж, без никакво предупреждение, роди-
телите й забелязали, че е бременна. Това ги 
разгневило. Тя не могла да обясни кой е бащата, 
но като я притиснали, назовала Хакуин. Вбесени, 
родителите отишли при Учителя. „Тъй ли?“ всичко, 
което той казал.
След като детето се родило, занесли го на Ха-

куин. От този момент той изгубил репутацията си, 
което изобщо не го трогнало, и се отдал на грижи 

за детето. Вземал мляко от 
близките си и всичко от което 
детето имало нужда.
Година по-късно момичето-

майка не издържало. Тя от-
крила истината на родителите 
си - че истинският баща на детето е младежът, 
който работел в магазина за риба.
Майката и бащата на момичето веднага отишли 

при Хакуин да го молят за прошка, извинявали 
се дълго и си взели детето. Хакуин бил готов. 
Давайки детето, той казал само: „Тъй ли?“

Продължава от стр. 1..  Имахме възможност 
да си разменим подаръци. 
Г-жа Силвия Морети – главният координатор, за-

позна участниците с платформите и оформянето на 
крайните отчети по Проекта.
Г-жа Лижия Карвало проведе обучение върху плат-

формата Twinspace”, където се намира проекта. За-
позна ни с работата, дейностите и начина, по който 
трябва да се кандидатства за Европейски езиков знак.
Следобяд посетихме бирената фабрика, където 

чрез презентация ни представиха начина на пригот-
вяне на най-известната бира в гр.Аловера.
На следващия ден, срещата започна с попълване 

на въпросник от екипите на Проекта.
Г-н Луиз Руано – учител по френски език в испан-

ското училище, проведе обучение върху платформа-
та Madmagz и начина на подреждане на дейностите 
в нея. Всички екипи работихме с таблети за по-лесно 
усвояване начина на работа.
Следобяд посетихме Кралския дворец и кралски-

те градини в гр.Аранхуес.
На 12.05., Екипът на Испания бе подготвил инте-

рактивна работна среща, състояща се в рисуване на 
ръцете на координаторите и на всички участници. 
Таблото остана за спомен в училището на гр.Аловера. 
На 13.05. бяхме в гр.Мадрид. Имахме възмож-

ност да посетим ботаническата градина, парковете, 

Кралския дворец, статуята на Дон Кихот и Санчо 
Панса, изложбата на Пикасо и др.
Екипът на Испания ни бе организирал обяди и 

вечери в различни ресторанти. Имахме възмож-
ността да опитаме от вкусните испански ястия.
Последната вечер се насладихме на испанско 

Фламенко, получихме декларации за участие в мо-
билността и се сбогувахме с партньорите, като си 
пожелахме много здраве, творчески, професионал-
ни успехи и успешно приключване на Проекта. 
Останахме възхитени и силно впечатлени от кра-

сотата и забележителностите на Испания. 
Като Координатор на Проекта изказвам благо-

дарности на:  Директора на училището – г-жа Ева 
Кристина; Координатора на Испания – г-жа Сузана 
Ортега и г-н Луис Руано; Главния координатор на 
Проекта от Италия – г-жа Силвия Морети; Коор-
динатора на Португалия – г-жа Лижия Карвало; 
Координатора на Румъния - г-жа Михаела Минеа; 
Директора на СУ Сатовча – г-н Джеват Дунчев; 
г-жа Маруся Лозанова; г-н Ивайло Селяшки; г-жа 
Величка Крабунарова и г-н Бисер Влайков.
БЛАГОДАРЯ ВИ!!!  Информацията е предоста-

вена от г-жа Райка Славчева – старши учител по 
френски език, Директор по Европейски проекти 
към Френски Алианс, гр.Благоевград и Координа-
тор на проекта

Проддължавваоотстр 1 Имахме въъзмоожност Кралския двворец статуята на ДДон Кихот и СанчоПП дд 11 ИИ КК Д КК СС



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

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти юни: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно 

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

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки, 
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец май.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -  пристигания/изпращания за месец 
май 2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за май 
2017 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
5- 11 юни 2017г., брой 23

МАЙКИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ 1 ЮНИ 
БОНУС ЗА РАННО ВРЪЩАНЕ НА РАБОТА

 От 1 юни влиза в сила нова възможност за получава-
не на майчински.
Жените ,  кои -

то изберат да се 
върнат на работа 
след 135-ия ден 
от раждането до 
навършването на 
една годинка на 
детето, ще полу-
чават и заплата, 
и половината от 
високоплатеното 
майчинство. Така 
тези жени реално ще получават заплата и половина. 
Законовата промяна беше направена миналата 

година. Сега майките не получават нищо от НОИ, 
ако изберат да се върнат на работа, преди детето да 
навърши една година, но пък ако се върнат, преди да 
изтече втората година, получават половината от нис-
коплатеното си майчинство, или по 170 лв. месечно.
Според данни на осигурителния институт между 1 

и 2% от жените в момента се връщат още в първата 
година от майчинството на работа. От юни нататък 
НОИ се надява този дял да се увеличи.
Според техните разчети, ако 10% от майките се въз-

ползват от тази нова възможност (около 4200 жени), 
то НОИ ще спести над 5 млн. лв. 
Над 3 млн. лв. ще дойдат от факта, че осигурителната 

институция ще им плаща само половината от обезще-
тението, а още около 2 млн. лв. - от това, че тези жени 
ще плащат осигуровки, след като започнат работа.

ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО 
ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ 

С ДВ, бр. 41 от 23. 05. 2017 г. е изменена и допъл-
ненена Наредбата за работното време, почивките и 
отпуските. 
Промените са свързани със съставянето на графици 

при сумирано изчисляване на работното време и оси-
гуряване на съответствие на подзаконовата норматив-
на уредба с разпоредбите на Кодекса на труда относно 
отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и 
при смърт или тежко заболяване на родител.
Сумирано изчисляване на работното време
С промените се регламентират правила за съставяне 

на графици при установено от работодателя сумирано 
изчисляване на работното време и за определяне на 
нормата за продължителност на работното време за пе-
риода, за който е установено сумираното изчисляване.
Основен мотив за измененията е това, че съществуват 

разнообразни практики при тази форма на отчитане на 
работното време, които не винаги са в съответствие с 
изискванията, установени в Кодекса на труда. В тази 
връзка се въвеждат промени, с които се усъвършенства 
нормативната уредба относно сумираното изчисляване 
на работното време. Целта е да се осигурят: 

- ясни правила относно нормата и графика при суми-
рано изчисляване на работното време, което гарантира 
единно прилагане на нормативната уредба; 

- гарантиране правата на работниците и служителите, 
свързани с почивките и заплащането на труда им при 
работа при сумирано изчисляване на работното време.
В тази връзка се изменя чл. 9а, и се създават нови 

чл. 9б, чл. 9в и чл. 9г. Промените ще влязат в сила от 
01.01.2018 г.
Отпуска поради бременност, раждане и осиновяване
Другата част от промените са свързани с осигуря-

ване на съответствие на подзаконовата нормативна 
уредба с разпоредбите на Кодекса на труда относно 
отпуска поради бременност, раждане и осиновяване 
и при смърт или тежко заболяване на родител, приети 
с § 8 от преходните и заключителните разпоредби 
на Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване, обн., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила 
от 1 юни 2017 г., както и прецизирането на някои от 
действащите разпоредби.
От 1 юни 2017 г. са в сила промени в чл. 163 и чл. 

167 от Кодекса на труда относно отпуска поради 
бременност, раждане и осиновяване и при смърт или 
тежко заболяване на родител.
С промените в чл. 163 от Кодекса на труда се разши-

рява кръгът на лицата, имащи право да ползват отпуск 
поради бременност, раждане и осиновяване, а именно:

- лица, при които се настаняват деца под 1-годишна 
възраст по реда на чл. 26 Закона за закрила на детето 
в размер на разликата от възрастта на детето в деня 
на настаняването му до изтичането на полагащия се 
отпуск за раждане;

- осиновители на деца до 5-годишна възраст при 
условията на пълно осиновяване с право на 15-дневен 
отпуск от деня на предаване на детето за осиновяване; 

- родители на майката (осиновителката) или на 
бащата (осиновителя), които с нейно съгласие имат 
право на отпуск след навършване на 6-месечна въз-
раст на детето за остатъка до 410 дни, когато бащата 
на детето е неизвестен или когато бащата (осинови-
телят) е починал; 

- родители на работничка или служителка, която 
сама е осиновила дете, които с нейно съгласие имат 
право на отпуск след навършване на 6-месечна въз-
раст на детето за остатъка до 410 дни;

- съпрузи на работнички и служителки, които при 
наличие на тяхното съгласие имат право на отпуск 
след навършване на 6-месечна възраст на детето за 
остатъка до 410 дни, в случаите, когато по реда на чл. 
26 Закона за закрила на детето, детето е настанено 
при съпрузи. 
С промените в чл. 167 от Кодекса на труда се раз-

ширява кръгът на лицата, имащи право да ползват 
отпуск при смърт или тежко заболяване на майката 
(осиновителката), а именно:

- осиновителите на дете от 2- до 5-годишна възраст; 
- един от родителите на майката (осиновителка-

та) или на бащата (осиновителя), когато бащата е 
починал; 

- един от родителите на майката (осиновителката), 
когато бащата е неизвестен; 

- един от родителите на работничка или служител-
ка, която сама е осиновила дете до 5-годишна възраст.
В тази връзка, в разпоредбите на наредбата, за 

всеки един от видовете отпуск, изчерпателно се 
изброяват документите, които правоимащото лице е 
длъжно да приложи към писменото си заявление за 
ползване на отпуск до работодателя. Регламентирани 
са и обстоятелствата, поотделно за всеки вид отпуск, 
при наличието на които ползването му се прекратява. 

.
КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ, ЗА 
ДА СЕ ПРЕЦЕНИ ПРАВОТО НА ПАРИЧНО 

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА?
> Паричното обезщетение за безработица, при-

добито по условията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за 
социално осигуряване, се отпуска въз основа на заяв-
ление по образец – Приложение № 1 към Наредбата 
за отпускане и изплащане на паричните обезщетения 
за безработица, към което се прилагат: 

- документ за самоличност (за справка); 
- оригинал (за справка) и копие от акта за прекратя-

ване на правоотношението; 
- документи, удостоверяващи общ и/или служебен 

трудов стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, 
зачетен на основание на международен договор в об-
ластта на социалното осигуряване, по който Република 
България е страна. 

> В случай че по представен документ, удостоверя-
ващ осигурителен стаж и/или доход по законодател-
ството на държава, с която се прилагат европейските 
регламенти в областта на социалната сигурност, е не-
обходимо изясняване на осигурителния стаж и/или до-
ход, до постъпване на отговор от компетентната инсти-
туция на другата 
държава прецен-
ката на правото и 
определянето на 
размера на парич-
ното обезщетение 
за безработица се 
извършва въз ос-
нова на наличните 
редовни докумен-
ти и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО. 

> Паричното обезщетение за безработица, придоби-
то по условията на чл. 230 и 231 от Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България, се отпуска 
въз основа на заявление по образец – Приложение № 3 
към Наредбата за отпускане и изплащане на паричните 
обезщетения за безработица, към което се прилагат: 

- документ за самоличност (за справка); 
- оригинал (за справка) и копие от акта за прекратя-

ване на правоотношението; 
- удостоверение на командира (началника) на воен-

ното формирование, в което е преместен военнослу-
жещият, за датата на преместване и/или за времето на 
участие в международна операция (мисия); 

- копие от удостоверение за сключен граждански 
брак; 

- оригинал (за справка) и копие на удостоверение за 
настоящ/постоянен адрес за лицата (съпругите/съпру-
зите на военнослужещите, които са ги последвали при 
преместването им в друго населено място). 

> Заявлението и приложените документи се подават 
лично от лицата в избрано от тях териториалното 
поделение на Националния осигурителен институт 
(ТП на НОИ). 

КАКВИ СА СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА? 

> От 01.01.2017 г. паричните обезщетения за 
безработица се изплащат ежемесечно през месеца, 
следващ този, за който се дължат, за период според 
продължителността на осигурителния стаж, по време 
на който лицата са били осигурени за безработица, 
за времето след 31 декември 2001 г. Периодът на из-
плащане на паричното обезщетение за безработица, 
отпуснато на основание чл. 54а от КСО е между 4 и 
12 месеца (виж таблицата в дясно). 

> Периодът на изплащане на обезщетението за 
безработица на лицата, чието осигуряване е пре-

кратено преди 1 януари 
2017 г., се определя като 
за осигурителен стаж се 
зачита трудовият стаж 
до 1 януари 2002 г. по 
Кодекса на труда или по 
специални закони и вре-
мето след тази дата, през 
което лицата са осигуре-
ни за безработица. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ 2017г.

Въпрос: Студент съм в задочна форма на обучение. 
Мога ли да се запиша в бюрото по труда като без-
работен или не мога? От бюрото по труда, където 
живея ми отказаха регистрация с аргумента, че съм 
студент в задочна форма на обучение.
Отговор: Регистрацията в бюрото по труда е по жела-

ние на лицето. Според чл. 18, ал. 2 от Закона за насърча-
ване на заетостта търсещите работа лица се регистрират 
в една от следните групи: безработни; заети; учащи се, 
които желаят да работят през свободното си от учене 
време; лица, придобили право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст в Република България, лица, получава-
щи професионална пенсия за ранно пенсиониране по 
чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за 
старост в друга държава или пенсия за осигурителен 
стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса 
за социално осигуряване, които не работят. Приети са 
законодателни промени, които регламентират правото на 
учащи се, които отговарят на условията за получаване на 
парично обезщетение за безработица, регламентирани 
в чл. 54 а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, да 
получават такова обезщетение, независимо от факта, че 
продължават образованието си.

Въпрос: Когато лице е придобило право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст (чл68 ал1), като част 
от този стаж е учителски това от значение ли е за 
изчислението на пенсията му.
Отговор: Съгласно чл. 69в, ал. 1 от Кодекса за соци-

ално осигуряване (КСО) учителите придобиват право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване 
на възраст 58 години за жените и 61 години за мъжете и 
учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за 
жените и 30 години и 8 месеца за мъжете (през 2017 г.) 
Тази възраст нараства от първия ден на всяка следваща 
календарна година, както следва: за жените с по 2 месеца 
за всяка календарна година до 31 декември 2029 г., а от 
1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна 
година до достигане на 62-годишна възраст, а за мъжете 
от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна 
година до достигане на 62-годишна възраст. Пенсията по 
чл. 69в, ал. 1 е срочна и е с намален размер - 0,1 на сто 
за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на 
възрастта му за придобиване право на пенсия по чл. 68, 
ал. 1. Съгласно чл. 69в, ал. 3 КСО, на учителите, които 
са придобили право на пенсия при условията на ал. 1 и 
се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 (т.е. по 
общите условия за работещите при условията на трета 
категория труд), се изплащат пенсии за осигурителен 
стаж и възраст от фонд „Пенсии“ в пълен размер и до-
бавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто 
от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна 
вноска във фонда след придобиване право на пенсия 
по ал. 1. С оглед на горното, лице, имащо изискуемите 
по чл. 68, ал. 1 от КСО възраст и осигурителен стаж, 
би имало право на добавка от Учителския пенсионен 
фонд, само в случай че учителският осигурителен стаж, 
е не по-малко от 25 години и 8 месеца за жените и 30 
години и 8 месеца за мъжете. Тежестта на една година 
учителски осигурителен стаж, във връзка с определяне 
размера на пенсията, е същата като тежестта на една 
година осигурителен стаж при условията на трета ка-
тегория труд – 1,126 на сто за 2017г. 
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ПОДЛУЧЕНА КОПРИВЕНА ЧОРБА
Необходими продукти: 2 шепи коприва, 3 домата, 

1 морков, стрък магданоз с корен, 3 стръка пресен 
лук, чашка ориз, 3 суп. лъж. растително масло, 20 
г краве масло, супена лъжица брашно, чаена чаша 
кисело мляко, 2 суп. лъж. счукани орехови ядки, 6 
чаши вода, 3 стръка джоджен, 3-4 скилидки чесън, 
сол и черен пипер.
Пиготвяне: Коп-

ривата се почиства, 
измива и попарва за 
около 2 минути във 
вряща ,  подсолена 
вода. Изважда се с ре-
шетеста лъжица и се 
нарязва на ситно или 
се смила. Растител-
ното масло се загрява. Добавят се копривата, дребно 
нарязаният кромид лук и магданозът и се задушават до 
омекване. В предвиденото количество вода се сваряват 
почистените, измити и нарязани магданозен корен и 
морков. Прибавят се оризът, нарязаните на дребно 
домати и копривената смес. Супата се вари около 15 
мин., след което се добавят джодженът, нарязан на 
дребно и счуканият със сол чесън. Маслото се сгоре-
щява и в него се запържва брашното до златист цвят, 
след което се прибавя към супата.
Супата се поднася с кисело мляко, счукани орехови 

ядки и черен пипер.

БОЛКАТА В ГЪРБА МОЖЕ ДА Е
ПРЕДИЗВИКАНА ОТ СТРЕС  

Проблеми могат да предизвикат също психически-
ят стрес и преумората. Когато болките се появят, те 
принуждават към режим на щадене - най-често се из-
ключва движението, но напрежението и болките не 
изчезват, а се увеличават. Силният гръб не познава 
болката. Дори чрез обикновени мерки могат да бъдат 
предотвратени оплакванията и да се подобри качест-
вото на живот.
Щадене на гър-

ба при вдигане и 
носене на тежести, 
подходящ матрак 
за спане, поддър-
жане правилна 
стойка на тялото 
пред компютъра 
могат да изиграят 
решаваща роля за 
разтоварване на 
напрежението в гърба. Препоръчват се специална гим-
настика и плуване, тъй като колкото по-силна е муску-
латурата, толкова по-здрав е гърбът. Сгряващи бани, 
мазила или пластири стимулират кръвоснабдяването и 
освобождават мускулите. Облекчение може да донесе 
релаксиращият масаж със стимулиращи кръвообръ-
щението масла. Много важно е движението.
Леките болкоуспокояващи могат да облекчат симп-

томите, но те не лекуват причинителя. Друга възмож-
ност да се отпуснат напреженията предлага акупунк-
турата или билковите средства с екстракти от конски 
кестен, планински клек, арника и др. Ако болките не 
преминават е необходима консултация с лекар.

ЗАЩО  НАРОДНАТА  МЕДИЦИНА  НЕ  ПРАВИ 
РАЗЛИКА  МЕЖДУ  МАЛИНА  И  КЪПИНА? 

Приложението на малиновите и къпиновите листа 
съвпада, затова в старите билкови книги не се прави 
разграничаване, което фактически дава отражение 
и върху съвременната фитотерапия. Днес малинови-
те листа се употребяват най-често като съставка на 
различни билкови комбинации. Събират се през май 
–юни и се сушат 
на сянка.
В плодовете на 

малината се съ-
държат до 6.0% 
захари – фрукто-
за и глюкоза, до 
2% органични 
киселини – ли-
монена, сали-
цилова, винена и ябълчена, , фолиева киселина, С, 
пектини, багрилни вещества, дъбилни вещества, ете-
рични масла, микроелементи – мед, калий, желязо, 
кумарини,антоциани, катехини и др. Листата й  съдър-
жат белтъци, танини, флафоноиди, витамини, микро-
елементи и др.
Един кг къпинени плодове съдържа 9 мг. желязо, 8 

мг . мед и  46 мг. манган. Плодовете  съдържат значи-
телно количество каротин (провитамин А), витамини 
– А, В1, В2, В9, РР и др.
Още последователите на Хипократ прилагали пло-

довете за лекуване на гноящи и леко кървящи рани. 
Плиний, Гален и Диоскурид твърде много ценели от-
вара от листа и корени срещу диарии и за жабурене 
при възпаление на венците, за заздравяване им, дори 
препоръчвали дъвчене на свежи къпинови листа.
В средните векове назначавали къпината като кръ-

вопрочистващо средство.
2 суп.л. наситнени листа се заливат с 800 мл. вряща 

вода, кисне 1-2 часа и се прецежда. Запарката се пие 
топла, подсладена с мед като потогонно средство при 
простудни заболявания.
В козметиката се използват пресни плодове, листа 

и цветове. Благодарение на съдържанието на вита-
мините А, В2, Е и РР маските с препарати от малини 
подобряват тонуса и тургора на кожата, правят я по 
еластична, връщат цвета и младостта й, подхранват я 
и я правят свежа и чиста.

МАЛКИ ТАЙНИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДОМАТИ
1. Много светлина
Доматите трябва да се 

садят на места, където ще 
има много слънчева свет-
лина. Освен това те не по-
насят „пренаселеност“. 
Най-добре е да се садят на 
южни склонове, защитени 
от студените течения.

2. Подходящо поливане
Много е важно правилното поливане на доматите. 

Трябва да помните, че почвената влага под тях трябва 
да е не по-малко от 85%, а влажността на въздуха – 
50-60%. Най-добър ефект се получава не при често, а 
при обилно поливане. Не трябва обаче и да се прес-
таравате – преовлажняването ще направи доматите 
воднисти, а това означава и по-малко сладки.

3. Калиев перманганат
Ако обичате сочни домати по време на цъфтеж, мо-

жете да ги поливате с разтвор на калиев перманганат 
(2-3 г на 10 литра вода)

4. Топла вода
Добре е да поливате доматите с престояла вода с тем-

пература 23-24 градуса. За по-добър ефект можете към 
водата да добавите малко оборски тор или компост.

5. „Хитра схема“ за торене
Торенето трябва да се извършва на ранен етап, а 

след това трябва да се направи почивка, докато се об-
разуват завръзите. Въпросът е в това, че излишният 
азот забавя образуването на завръзи. Когато завръзът 
е вече налице, торенето ще е само от полза.
И един „подсекрет“: Към водата за поливане може 

да се добавят по 3-4 капки йод на кофа с вода. Ако 
всяка седмица поливате веднъж с такава вода, дома-
тите ще станат по-големи и ще узреят по-скоро.

6. Сол и пепел
За „захарност“ на доматите опитните градинари пре-

поръчват в периода на плододаване растенията да се 
подхранват с разтвор от готварска сол и дървесна пепел 
(1 суп. лъж. сол и 1 ч. чаша пепел на 10 литра вода). 
Достатъчно е да полеете с 0,5 л от разтвора всеки корен.

СЪБИРАЙТЕ БРЪМБАРИТЕ ОТ КАРТОФИТЕ РЕДОВНО  
Колорадският бръмбар е най-опасният вредител по 

картофите, но се храни и с листата на патладжана, дома-
тите и някои плевелни растения.
Неприятелят презимува в почвата и 

със затопляне на времето първо се на-
сочва към плевелите, а после премина-
ва по културните растения.
Първоначално ларвите се хранят око-

ло мястото на излюпване. След това нападат връхните 
листа, а по-късно унищожават всички листа на нападна-
тото растение. При силно нападение неприятелят може 
напълно да обезлисти посева.
Когато мястото, засадено с картофи, е по-малко, бръм-

барите се събират ръчно.
Химичната борба е най-ефективна срещу ларвите, ко-

ито са достигнали трета възраст.
Подходящите препарати за третиране на растенията 

са: биская - 20 мл/дка, калипсо - 10 мл/дка, актара - 6 г/
дка, карате зеон - 15 мл/дка и др.

5 УСЛОВИЯ ПЧЕЛАТА МАЙКА ДА РАБОТИ НОРМАЛНО
За нормалната работа на 

пчелата майка са необходими 
следните условия:

1. Наличие в семейството 
на необходимото количество 
въглехидратни и белтъчни 
храни: мед и прашец. Затова 
е необходимо подхранване.

2. Наличие на достатъчно количество пчели. Стари-
те пчели не осигуряват достатъчно майката с млечице, 
затова са необходими млади пчели.

3. Наличие на подготвени за снасяне на яйца рачки.
4. Наличие на подходящ микроклимат в пчелния ко-

шер, оптимално температурно равнище и влажност.
5. Липса на болести в пчелното семейство.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 

Вишна - Prunus cerasus 
Описание: Високо до 8 м дърво с широка корона. 

Листата са последователни, продълговато елипсо-
видни до продълговато яйцевидни. Листните дръжки 
са без жлези или с 1-2 жлезички. Цветовете са бели, 
2—3 см в диаметър, събрани по 2—4 в сенниковидни 
съцветия в основата, с дребни листа. Чашката и вен-
чето са петлистни. Плодовете са сферични, червени, 
костилкови. Цъфти април—май.
Разпространение: Отглежда се в цялата страна 

до 1500 м надморска височина.
Употребяема част:  За лечебни цели се използват 

дръжките на зрелите плодове.
Лечебно действие:  Аперитивно, сърдечно укреп-

ващо, пикочогонно, противовъзпалително и улесня-
ващо изхвърлянето на песъчинки от пикочните пъ-
тища средство.
Прилага  се 

при трудно ури-
ниране, камъни 
в бъбреците и 
пикочния  ме-
хур ,  диария , 
кашлица .  По-
добно действие 
имат и плодни-
те  дръжки  на 
черешата. Упо-
требява се още 
при задържане на вода в коремната област, импо-
тенция, възпаление на простатата.
Начин на употреба: В народната медицина се 

използват предимно плодните дръжки. От тях се 
приготвя запарка. Съществуват различни начини за 
получаване на запарката. Много приятен и с добро 
диуретично действие е извлекът, който се получава 
от 30 г вишневи дръжки, които се кипват в 1 л вода. 
С горещия извлек се заливат 1/2 кг вишни или на-
рязани ябълки (според сезона); 20 минути по-късно 
плодовете се пасират през марля. Напитката се 
изпива за 1 денонощие.
Приготвят се и водно-спиртни извлеци на сиропи 

от плодовите дръжки и от плодовете на вишната, 
които също оказват пикочогонно действие.

 „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                                                                                                              

– Ало, 112 ли е?
– Да, кажете какъв е проблема?
– Моля ви, спрете товарен камион С 12 34 ЕВ!
– Не разбирам!
– Вижте, закъсах с колата си между Бургас и Карнобат, 

помолих шофьора на камиона да ме дръпне до Петолъчката, 
но той ме забрави и подминахме Петолъчката. Сега ме дърпа 
към София!

– Присветкайте му с фаровете!
– Присветках му, но той ми маха с ръка през прозореца и ми 

дава път да го изпреварвам...

Пътен полицай спира за проверка кола.
- Голям карък си, старши...
- Защо?
- Аз веднъж да съм трезвен в колата и ти да ме спреш!

Ало, 112 ли е?


