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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

14 февруари е денят на Трифон Зарезан, 
съгласно каноните на християнството. На 
този ден се поставя началото на пролетния 
сезон, когато стартира резитба на лозата. 
Според традицията в празничния ден сел-
ските стопани излизат на полята и подряз-
ват по няколко пръчки, поливат корените на 
лозата с вино за благодат. А когато приклю-
чи работата идва ред на шумните веселби. 

14 февруари е и денят на влюбените. Ле-
гендата разказва за италианския владика 
Валентин фон Терни, който на 14-ти фев-
руари 269 година е бил осъден на смърт, 
защото е изповядвал християнската рели-

гия. Преди да бъде заловен, той е венча-
вал влюбени двойки, въпреки забраната на 
императора. След венчавката, Валентин 
подарявал цветя от своята градина на мла-
доженците. Днес светията се почита като 
патрон на Деня на влюбените. 
На този ден - 14 февруари, навсякъде в 

страната, а и в нашата община денят пре-
мина под мотото – вино и любов. Младите, 
а и не само младите влюбени двойки, както 
навсякъде по света разменяха помежду си 
признания за искрена любов, други дори 
за брак, а за необвързаните празникът бе 
повод за добро настроение и повечко вино.

арри е денят на ТТриффон ЗЗарезан гия ППреди да ббъде заловен той
ДЕНЯТ НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА

На 10.02.2018 г. ученици от СУ Сатовча се представиха отлично на регионалното състезание 
„Евроскола“, организирано от Европейския парламент, което се проведе в град Кюстендил.
Учениците трябваше да се подготвят по 14 теми свързани с Европейския съюз, законодател-

ство, членове на ЕП, парламентарни групи, европейски политически семейства, бежанската 
криза, филмова награда „Лукс“, промени в климата и околната среда, гласът на гражданите в 
ЕС, оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, единен цифров пазар, тероризъм, равенство 
между мъжете и жените, разширяване на ЕС и др.
Учениците се бяха подготвили отлично по всички теми, но жребият определи, че трябва 

да говорят по темата за „Промени в климата и околната среда“ представена в рамките на пет 
минути. Освен знания по темата, те трябваше да покажат и екипна работа, което бе един от 
най-важния критерий.
Учениците успяха силно да впечатлят журито най-вече с отличните си знания и свободни 

умения да дебатират по темата. В рамките на две минути те трябваше да представят в резюме 
темата и на английски език. Отговаряха компетентно на допълнителните въпроси от журито, 
като предлагаха и свои идеи за решаването им.
И накрая учениците спечелиха пътуване до ЕП в Страсбург не само за себе си, а за група от 

24 ученици, която ще пътува на 22.03.2018 година.
На 08.02.2018 г. в час по „Технологии и предприемачество“ II клас под 

ръководството на госпожа Нели Коемджиева се проведе урок с родители.
Гост беше Тодор Влахов - баща на ученикът Георги Влахов. Той запозна 

децата със своята професия граничен полицай. Обясни на децата, че основ-
ната работа е да охраняват държавната граница и контролират спазването 
на граничния режим, да откриват и задържат нарушители на държавната 
граница, и да ги предават на компетентните органи.
Граничният полицай не допуска преминаването през граничните контролно-

пропускателни пунктове на лица със забрана за влизане и излизане от страна-
та, извършва проверка за оръжие, взривни вещества и други общоопасни сред-
ства на лица и транспортни средства при преминаване на държавната граница.
А след това, Георги запозна своите съученици и със своето хоби „Резачките“. 

Георги заедно с баща 
си е изработил табло 
с предпазните дрехи, 
ръкавици и обувки, ко-
ито са необходими на 
професионалния секач. 
Разказа на съучени-
ците си за основните 
части на резачките и 
допълнителните ин-
струменти за работа. 
Знае също, че може 
да работи с моторния 
трион, само когато е 
навършил 18 години и 
е завършил курс.
Децата споделят, че 

им е било много за-
бавно и си обещаха 
да има повече такива 
срещи.
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От 6 на 35 лв., или почти 
6 пъти да се увеличи таксата 
за първоначална регистрация 
на автомобил, предвижда нов 
проект за промени в Тарифа 
№4 на МВР.
Въпросният документ оп-

ределя таксите, които въ-
трешното министерство съ-
бира за извършваните от него 
административни услуги.
Въпросната такса вече ще 

ваши и при възстановяване 
на прекратена регистрация. Досега тази услуга струваше 80 лв.
Предвижда се също така вече да се плащат по 4 лв. за получаване на та-

лон „Водач на МПС без наказания” или т.нар. „златен талон”.
Първоначалната регистрация на ремарке или полуремарке вече ще стру-

ва 30 лв. Досега цената беше 2 лв.
Собствениците на мотопеди, мотоциклети и триколесни возила ще пла-

щат 28 лв. за първоначалното регистриране. Досега и те плащаха 2 лв.
За да се промени регистрацията на превозното средство без да се сменят 

регистрационните табели ще се събира такса от 20 лв. За издаване на разре-
шение за временно движение без смяна на табели с регистрационен номер 
ще се събира такса 10 лв.
Проектът с промените в Тарифа №4 в момента е на етап „обществено 

обсъждане“.

ШЕСТ ПЪТИ СКАЧА ТАКСАТА
ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА АВТОМОБИЛ 



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

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ И
ДОКТОРАНТИ “РАСТЕНИЯТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН”  

Краен срок: 20 април 2018 г. 
Растенията са в основата на пирамидата на изхранването на човечеството! И така е било 

още в зората на цивилизацията, когато е започнало това което сега наричаме растителна 
селекция, преминало е през техническата революция на земеделието, така е днес при 
съвременните технологии и научни постижения! Накъде да вървим? Как да запазваме 
природата, но и да изхраним всички? Докъде може да стигне човешкото познание? 
Искаме да чуем отговорите на утрешните поколения на тези и много други въпроси! 
Участниците в конкурса са разпределени в три групи: 

I група-ученици от V до VII клас 
II група- ученици от VIII до XII клас 
III група – студенти и докторанти 
Есетата изпращайте по електронната поща на адрес: pbic@abi.bg, 

като посочите трите си имена, клас (възраст) и учебно заведение. 
Организатор: Информационен център по растителна биотехно-

логия на Агробиоинститут, София

20 Февруари 2018, Вторник,
 Световен ден на социална справедливост 
Отбелязва се от 2009 г. с резолюция 62/10 на Общото събрание на ООН от 26 

ноември 2007 г., за да се засилят мерките за спазването на човешките права и 
свободи, като се има предвид, че социалното развитие и социалната справед-
ливост допринасят за мира и сигурността 
на национално и международно равнище. 

21 Февруари 2018, Сряда,
 Международен ден на майчиния език
 Отбелязва се от 2000 г. с решение на 30-

ата Генерална конференция на Организаци-
ята на ООН по въпросите на образованието, 
науката и културата (ЮНЕСКО), прието на 
17 октомври 1999 г., утвърдено с резолюция 
56/262 на Общото събрание на ООН от 15 
февруари 2002 г., за да се съхрани езиковото 
и културно многообразие в световен мащаб. 
Годишнина от демонстрацията /1952/ на студенти в Дака, Бангладеш, за 

признаване на бенгалския за национален език, при която се стига до кървави 
сблъсъци, довели до убийството на 5 души от силите на реда. Понастоящем в 
света съществуват около 7000 езика, като близо 96 процента от тях се използват 
от малка група хора (4 процента от населението на планетата). 

23 Февруари 2018, Петък,
 Национален празник на Гвиана
 Националният празник на страната е Деня на републиката /1970/.
 Национален празник на Бруней Националният празник на страната е Деня 

на независимостта /1984/. 
24 Февруари 2018, Събота,
Национален празник на Естония 
Националният празник на страната е Деня на независимостта /1918/. 
25 Февруари 20187, Неделя,
Национален празник на Суринам 
Националният празник на страната е Деня на освобождението и обновле-

нието /1980/. 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ
“ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”, 22 МАРТ 2018                 

Краен срок: 2 март 2018 г. 
ЦЕЛИ: Да се даде възмож-

ност за изява на творческите 
заложби на учениците, да се 
стимулира техният интерес 
към решаване на проблемите 
с опазването и правилното 
използване на водата и съхра-
няване на природата- всичко 
това предадено със стилисти-
ката на фотографията.
УЧАСТНИЦИ: Ученици от 

VI до XII клас в 2 възрастови групи на всички училища, школи, клубове и 
центрове за подкрепа на личностното развитие от страната. 
Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
І-ва възрастова група. – ученици VI-VIII клас
ІІ-ра възрастова група – ученици IX-XII клас
Всяко учебно заведение, клуб, школа може да се представи с 1 творба от 

възрастова група или с 3 сюжетно свързани фотографии (триптих).
Фотографиите се изпращат по пощата на адреса на ЦПЛР-Бургас:
ЦПЛР - гр. Бургас
ул. ”Райна Княгиня”№11
8000 гр. Бургас
Организатори: Министерство на образованието и науката, РУО - Бургас, 

Национален дворец на децата, Община Бургас, Център за подкрепа на ли-
чностното развитие – Бургас

Н О В И Н И
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН  КАЛЕНДАР

Най-здравословната от всички човешки емоции 
е благодарността. Дори, когато смятаме, че сме 
ощетени, трябва да благодарим. Защото всичко 
във Вселената е в съвършен баланс и хармония. 
И когато животът ни отнема нещо, трябва с ши-
роко отворени сърца да усетим, какво ни е дал 
в замяна.
Имало едно време един цар. Той имал две 

дъщери. По-голямата била олицетворение на 
красотата, изтънчена, стройна, но имала много 
хаплив език. По-малката била много добродушна, 
но имала грозни черти. Именно заради недостатъ-
ците им, били те външни или на характера, никой 
в царството не искал да се омъжи за тях.
Царят много се загрижил за бъдещето на дъще-

рите си, защото щял да остане без наследници. 
Свикал съвет и поканил най-мъдрите хора от цар-
ството си, за да му помогнат да намери решение 
в тази ситуация. Най-старият от мъдреците казал:

- Царю, направи една странноприемница. Пър-
вите двама, които влязат в нея, ще бъдат твоите 
бъдещи зетьове, които са ти отредени от съдбата.
Царят решил, че може би съдбата ще му се 

усмихне и направил така, както го посъветвал 
мъдрецът. Когато странноприемницата била за-
вършена и отворила врати, първите посетители 
били двама млади мъже. Обаче за огромно учуд-
ване на бащата единият бил сляп, а другият - глух. 
Изненадан и шокиран царят повикал мъдреца:

- Какво е решила съдбата? Единият е сляп, а 
другият – глух. Как да ги оженя за дъщерите ми?

- Спокойно, - отвърнал мъдрецът – ще ти кажа 
как да постъпиш. Ще ожениш красивата си дъщеря 
за глухия, а грозната - за слепия.
Царят сторил това, което го посъветвал мъдре-

цът. И наистина двата брака се оказали сполуч-
ливи и щастливи.
Но двамата зетьове започнали да се притесня-

ват от своите увреждания.
Този, който бил глух, когато неговата жена 

крещяла и го проклинала, само вдигал рамене 
и си казвал:

- Така е, когато човек е лишен от едно от сети-
вата си. Не мога да чуя всички прекрасни думи, 
които моята жена изрича. Това е моето нещастие. 
Бих дал всичко на този свят, само да мога да чуя 
дори една от нежните думи, които казва.
Слепият от своя страна като слушал милия и 

сладък глас на своята жена, излиянието на ней-
ната душа, си мислел:

- Колко прекрасно същество е тя! Сигурно е мно-

го красива, а аз не мога да видя нейната хубост. 
Това е моето най-голямо нещастие на този свят. 
Бих дал всичко, да можех за миг да зърна това 
божествено създание!
Това стигнало до ушите на царя и той повикал 

стария мъдрец и го попитал:
- Не може ли някак да се промени съдбата на 

моите зетьове, да се възстановят изгубените им 
сетива.

- Може, - казал мъдрецът – но тогава ще се 
разруши тяхното щастие и блаженство.
Ако Бог те е свързал с красивата царска дъщеря 

и те е лишил от слух, да не ти е жал, че не чуваш 
гласа и�. Наслаждавай се от вида и� и благодари. 
Не искай да чуваш думите и�, да не би да се огор-
чиш и да станеш в противоречие със себе си. Две 
добрини на земята не може да се съберат на едно 
място. Ако Господ те е свързал с грозната царска 
дъщеря и те е лишил от зрение, от временните 
илюзии на земния живот, пак благодари. Наслаж-
давай се на добрия и� говор, на сладкия и� език; 
не искай да видиш нейния външен вид и образ, 
защото ще изгубиш и това, което имаш. Доброто 
не винаги е облечено в царска мантия. Добротата 
и красотата само на Небето живеят заедно. Тук, 
на този свят, е така – доброто и злото се редуват 
в човешкия живот.

ПРИТЧА ЗА ЦАРСКИТЕ ЗЕТЬОВЕ      

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 15.02.2018 г.
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Отговор: Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса 
на труда /КТ/, работодателят е длъжен да освобож-
дава от работа работника или служителя при смърт 
на родител, съпруг,брат, сестра и родител на другия 
съпруг, или други роднини по права линия – 2 ра-
ботни дни. В чл. 50,ал.1 от Наредбата за работното 
време,почивките и отпуските е предвидено,че работ-
никът или служителят има право на отпуск по чл. 157, 
ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ за деня на съответното събитие и за 
следващия го работен ден. Когато денят на събитието 
съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва 
в първите 2 работни дни след нея. Извън посочените 
в разпоредбата, този отпуск не може да се ползва в 
други дни.

Въпрос: Искам да ползвам платен отпуск за 
обучение по чл.169 от КТ. Работодателят ми е 
съгласен, но казва, че не е законно, защото съм 
в редовна форма на обучение (магистратура). 
Имам официален документ от университета, че 
се обучавам по програмата за задочна форма на 
обучение. Имам ли право на отпуск по чл.169? Как 
да постъпя?
Отговор: Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на 

труда, работник или служител, който учи в средно 
или висше учебно заведение без откъсване от про-
изводството, има право да ползва платен отпуск за 
обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна 
година, ако работодателят му е дал съгласие за това 
обучение. За да има работникът или служителят 
право на платен отпуск за обучение, трябва да бъдат 
изпълнени следните изисквания: - да учи в средно 
или висше училище без откъсване от производството 
и - да има съгласието на работодателя за това. Следва 
да се има предвид, че висшите училища осъществяват 
цялостната си дейност върху принципа на академична 
автономия в съответствие със законите на страната 
(чл. 19, ал. 4 от Закона за висшето образование (ЗВО). 
Те самостоятелно изготвят цялостната учебна доку-
ментация за всяка специалност, която съгласно чл. 
39, ал. 2 от ЗВО обхваща квалификационни характе-
ристики по степени, учебен план, учебни програми 
на изучаваните дисциплини и ежегоден график на 
учебния процес. Предвид различието и спецификата в 
учебните планове и формите на обучение, преценката 
дали се налага откъсване от производството за посе-
щаване на учебни занятия или не, следва да се прави 
индивидуално за всеки отделен случай. Ако формата 
на обучение не налага откъсване от производството, 
работник или служител, който учи в средно или висше 
училище със съгласието на работодателя, има право 
на платен отпуск по чл. 169, ал. 1 КТ. В чл.51 от На-
редбата за работното време, почивките и отпуските е 
предвидено, че отпуските на учащите се без откъсване 
от производството се разрешават от предприятието 
въз основа на документ, издаден от съответното 
учебно заведение, удостоверяващ дните на заетост с 
учебни занятия или изпити. След ползване на отпуск 
за присъствие на учебни занятия и явяване на изпити 
работникът и служителят е длъжен да представи сту-
дентска (ученическа) книжка или друг документ от 
учебното заведение за удостоверяване посещението 
на учебните занятия и явяването на изпит.

Въпрос: 45 дневния ми болничен преди термин 
ми беше от 12.04.2016-26.05.2016г. От 27.05.2018г. 
след като ми изтекат 2-те години по майчинство 
искам да изляза платен годишен отпуск, натру-
пан през годините. Въпроса ми е той на каква 
база ще бъде изчислен? На база на щатната ми 
брутна заплата или се взема предвид брутното 
възнаграждение изплатено за месеца в който 
имам 10 последователни реално отработени дни 
преди майчинството? 
Отговор: Разпоредбата на чл. 177, ал. 1 от Ко-

декса на труда /КТ/ регламентира заплащането на 
възнаграждение за времето, през което работникът 
или служителят ползва платения си годишен отпуск. 
База за изчисляване е полученото среднодневно 
брутно трудово възнаграждение за последния ка-
лендарен месец, предхождащ ползването на отпуска, 
през който работникът или служителят е отработил 
най-малко 10 работни дни. Когато в календарния 
месец, предхождащ предходния ползването на 
отпуска, не са отработени 10 работни дни е необхо-
димо връщане без ограничение назад във времето 
до определяне на месец, в който има 10 отработени 
дни. Това означава, че когато работничката или 
служителката е ползвала отпуск по майчинство и 
непосредствено след това поиска да ползва платен 
годишен отпуск, за база за изчисляване на възна-
граждението съгласно чл. 177 от КТ следва да се 
вземе последния месец назад във времето, в който 
има 10 работни дни, независимо колко назад във 
времето е този месец.  

Въпрос: В периода 15.01.2018г. до 19.01.2018г. 
бях в платен годишен отпуск. На 17 януари почи-
на баща ми на 19 беше погребението. Въпросът 
ми е имам ли право на отпуск по чл.157,ал.1,т.3 
от кодекс на труда и мога ли да я ползвам към 
настоящия момент.

До 20-ти февруари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 

от ЗСВТС на Интрастат декла-
рации -  пристигания/изпраща-
ния за месец януари 2018 г., за 
новорегистрираните Интрас-
тат оператори с възникнало те-
кущо задължение.
До 25-ти февруари
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец януари за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания 
по трудови правоотношения, направени през месец 
януари, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 февруари.

 3. Внасяне от работодателя по основното трудово 
правоотношение към 31 декември на предходната 
година на данъка, удържан при годишното облагане 
на доходите от трудови правоотношения по реда на 
чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ. 
До 28-ми февруари 
ЗМДТ
Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от 

предприятия при промяна на отчетната стойност на 
недвижими имоти, настъпила към 31 декември  на 
предходната година. 
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите 
от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през м. януари.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ПРЕВЕЖДАМЕ ДАНЪЦИ И
ОСИГУРОВКИ БЕЗ ТАКСИ

Клиентите на НАП, които притежават банкови 
карти, вече могат да превеждат без такси както 
дължимите данъци и осигурителни вноски, така и 
задължения към други институции, събирани от при-
ходната агенция. Това може да стане по два начина. 
Първият, най-лесен, е чрез новата услуга на НАП, 
достъпна чрез портала за електронни услуги на НАП, 
която функционира 24 часа в денонощието, седем 
дни в седмицата. Без такси клиентите на НАП могат 
да преведат задълженията си и чрез инсталираните 
физически ПОС терминали на работните места в 
салоните за обслужване на НАП.
О с в е н ,  ч е 

са  безплатни , 
другото  пре -
д и м с т в о  н а 
картовите пре-
води  чре з  т. 
нар .  „виртуа-
лен ПОС тер-
минал“ и физи-
ческите  ПОС 
терминали на НАП, е че плащането се отразява 
веднага в данъчно-осигурителната сметка на кли-
ента. Това означава, че задълженията се погасяват 
на момента, а не за 24 или повече часа, както е при 
традиционните банкови преводи. От НАП обръщат 
внимание обаче, че  когато се плащат задължения 
към други институции (например глоби от КАТ) 
или задължения,  които са в процес на принудител-
но изпълнение, погасяването им се отразява след 
допълнителна обработка и разпределение и отнема 
повече време.
Към момента безплатните преводи са достъпни 

за притежателите на банкови карти Mastercard и 
Maestro, както и Bcard на БОРИКА. По-късно през 
годината се очаква и собствениците на карти Visa 
също да имат достъп до тази услуга.
До момента от двете услуги на НАП са се възполз-

вали 800 клиенти, като те са превели към бюджета 
близо 80 000 лв.

КОИ ГРАЖДАНИ СА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ
ЗА СМЕТКА НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ?   

За сметка на републиканския бюджет се осигуряват 
гражданите, които отговарят на условията за получа-
ване на месечни социални и целеви помощи за ото-
пление по реда на Закона за социалното подпомагане, 
както и настанените 
в специализирани ин-
ституции за социални 
услуги. Осигуряването 
на тези лица се извърш-
ва чрез дирекциите за 
социално подпомага-
не. От 1 януари 2003 
г.  здравните  вноски 
на децата до 18-годишна възраст се заплащат от 
републиканския бюджет. Това важи и за навърши-
лите 18-годишна възраст до завършване на средно 
образование (редовна форма), както и за студентите 
редовно обучение до навършване на 26-годишна 
възраст, вкл. за докторантите редовна форма на обу-
чение по държавна поръчка, независимо от възрастта. 
Републиканският бюджет поема здравното осигуря-
ване на ветераните от войните и военноинвалидите, 
пострадалите при изпълнение на служебния си дълг 
служители на МВР и държавните служители, задър-
жаните под стража или лишените от свобода, лицата 
в производство за предоставяне на статут на бежанец 
или право на убежище, родителите, осиновителите 
или съпрузите, които полагат грижи на инвалиди със 
загубена работоспособност над 90 на сто, които по-
стоянно се нуждаят от чужда помощ, пенсионерите, 
както и на гражданите, които отговарят на условията 
за получаване на месечни социални помощи и целеви 
помощи за отопление по реда на Закона за социално 
подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, 
вкл. и на настанените в специализирани институции 
за социални услуги и приетите за обслужване в со-
циални учебно-професионални центрове и центрове 
за временно настаняване, центрове за настаняване 
от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, 
наблюдавани жилища и кризисни центрове...

КОГА ГРАЖДАНИНЪТ СЛЕДВА САМ ДА ЗАПЛАЩА 
ЗА ОКАЗАНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ?       

Здравноосигурителните права се прекъсват, ако 
гражданинът не е внесъл повече от 3 вноски за период 
от 36 месеца - до началото на месеца, предхождащ 
оказването на медицинска 
помощ. Тогава пациентът 
следва сам да заплати за 
помощта - по цени, обявени 
от лечебното заведение. Су-
мите, заплатени за оказана 
медицинска помощ, докато 
гражданинът е бил с прекъс-
нати здравноосигурителни 
права, не се възстановяват. 
Когато задължението за внасяне на здравноосигури-

телните вноски е на работодателя или на друго лице, 
невнасянето им не лишава служителя/работника от 
правото да ползва медицински услуги по линия на 
Националната здравноосигурителна каса.

ОСИНОВИТЕЛИТЕ НА ДЕТЕ ДО 5 Г.
ЩЕ ИМАТ ПРАВО НА 365 ДНИ ОТПУСК
Осиновителите на дете до 5-годишна възраст ще 

имат право на 365 дни отпуск. Отпускът ще може да 
се ползва от деня на предаването на детето за осино-
вяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната 
му възраст, предвиждат промени в Кодекса на труда, 
които бяха одобрени от правителството.
Те ще бъдат предложени за приемане от Народното 

събрание.
Промените имат за цел да се гарантират равни 

права на осиновителите, да се осигури необходимата 
родителска грижа и семейна среда за отглеждане на 
децата и повишаване на мотивацията за осиновяване.
С промените в Кодекса на труда се правят измене-

ния и в разпоредбите на Кодекса за социално оси-
гуряване, които регламентират обезщетенията при 
ползване на този вид отпуск. 
Размерът му ще е 90 на сто от среднодневното 

брутно трудово възнаграждение или среднодневния 
осигурителен доход на лицето, върху който са вне-
сени или дължими осигурителни вноски за периода 
от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на 
настъпване на осигурителния риск.
Когато осиновителката на дете до 5-годишна въз-

раст или осиновителят, който сам е осиновил дете, не 
ползва отпуск за осиновяване, ще се изплаща парично 
обезщетение в размер на 50 на сто от обезщетението, 
на което са имали право.
Ако след изтичане на отпуска в размер на 365 дни 

детето не е навършило 2-годишна възраст, осино-
вителката има право на допълнителен отпуск при 
отглеждане на дете до 2-годишна възраст, каквото 
право на отпуск има и рождената майка на детето.. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2018г.



ЗАКАЛЯВАНЕ НА ДЕТЕТО ИЛИ
КАКВО ДА ПРАВИМ ПРЕЗ ЗИМАТА?

Закаляването на детето е проблем, за който  се сеща-
ме особено в студените месеци на годината, когато то 
често започне да боледува.
Кои правила трябва да се спазват и кога да започнем?
Закаляването е процес, при който организмът се ук-

репва и става устойчив на колебанията на температу-
рата на околната среда, умората и др. въздействия на-
около. Закалените деца боледуват по-малко, особено 
от простуди и грипни инфекции. То не се разболява 
от всеки по-широко отворен прозорец, а също може и 
без проблем да се мие в по-хладка вода. Закаляването 
лекува още нервността у децата, безапетитие и зло-
ядство, както и повлиява по-благоприятно при много 
други болести като рахит и пр.
Всяко закаляване трябва да се прави постепенно и 

системно, за да даде резултат и да се съобрази с особе-
ностите на детския организъм.  Не се притеснявайте, 
че не сте започнали по-рано. По-важно е системността 
при провеждане на закалителните процедури, които се 
правят през цялата година  и без резки въздействия, 
особено когато са без предварителна подготовка.
Винаги трябва да имате предвид как реагира детето 

на тези външни дразнения, дали наддава на тегло, а 
също и да се храни правилно. Би било чудесно, ако 
с друг член на семейството заедно правят закалител-
ните упражнения. Защото личният пример е най-зара-
зителният стил на работа. Закаляването  се извършва 
чрез ежедневни процедури  в дневния режим на детето 
и чрез провеждане на 
специални закалител-
ни упражнения.
Средствата, които 

се използват при зака-
ляването са слънцето, 
въздухът и водата.
Чрез тяхното до-

зирано и ритмично 
прилагане се тренира 
организма на детето 
да понася колебанията 
на метереологичните 
фактори безпроблемно. Имайте предвид, че влажният 
въздух отнема повече топлина от сухия, затова и човек 
изстива повече на влажни места. Вятърът също увели-
чава загубата на топлина. Закаляването с въздух става 
не само когато сме съблечени. Обмяната на въздуха се 
извършва и чрез порите на облеклото.
Ето защо и през най-студените дни детето не трябва 

да е облечено повече от 3-4 пласта дрехи.
Крайно неподходящи за деца са кожените дрехи.
Температурата на стаята на детето трябва да се дви-

жи около 20-22 С. Тези градуси се считат за здраво-
словни, защото хем предпазват от прегряване детето, 
хем от простудяване. Дали му е било студено можете 
да разберете по това дали краката му са топли след 
вдигане от сън.
През зимата трябва да се въведе системно проветря-

ване на стаята в която живее детето. Това става като 
прозорците се оставят отворени 2-3 пъти дневно по 
5-10 минути като през това време детето или излиза от 
стаята, или се завива добре.
Децата трябва да  се приучат да излизат на разходка 

от най-ранна детска възраст през всички сезони на го-
дината и при всяко време освен при силен дъжд, силен 
вятър и гъста мъгла.
Зимата не бива да бъде пречка за редовното извеж-

дане на детето навън. Но на студения въздух детето 
трябва да свиква постепенно. В началото престоят 
трябва да бъде 10-15 мин., като времето се увеличава 
постепенно и се стигне до 1-2 часа през деня.
Часовете  на извеждане на детето на разходка през 

зимата е от 11 ч. до 15 ч.
През студените месеци са полезни и разходките в ху-

бавите снежни дни, когато в атмосферата изобилстват 
отразени от снега ултравиолетови лъчи.  Извеждане на 
по-големите деца навън може да става и при темпера-
тури от минус 5, минус 10 С. Но преди това трябва да 
сме сигурни, че на детето ще му останат топли краче-
тата , а по време на разходката да се осигури достатъч-
но игра , занимания и движения, но без да се изпоти.
Пролетно-летният сезон е най-подходящият за за-

почване  на специални закалителни процедури.  

ПРАВИЛЕН ИЗБОР НА РАЗПЛОДНИ ЗАЙЦИ
За да получите много здрави зайчета, трябва пра-

вилно да подберете зайкинята и разплодника.
Най-добре е за разплод да се подбират животни от 

ранните пролетни зайчила. Техният бърз растеж и 
развитие съвпадат с пролетно-летния сезон, който е 
най-благоприятен във фуражно и температурно отно-
шение. Това се отразява положително на качеството 
на потомството.
Зайкинята за разплод 

трябва да има здрави 
млечни жлези добре 
развити и функциони-
ращи и не по-малко от 
4 двойки цицки. Ако тя 
има много мляко, може 
да изхрани ориентиро-
въчно 6-8 зайчета.
Честа грешка при неопитните зайцевъди е, че не 

отделят необходимото внимание на оплождащите ка-
чества на самеца разплодник.
Когато избирате самеца огледайте добре половите му 

органи. Двата му семенника трябва да бъдат добре раз-
вити, да са здрави и еластични, а не меки и кашести.
Ако семенниците са малки или пък провиснали, 

това може да доведе до незаплождане на зайкинята.
Особено внимание трябва да обърнете на хране-

нето на зайкинята и самеца преди покриването и в 
периода на интензивното им използване. От двойка, 
която е хранена с фураж, който не съдържа всички 
необходими хранителни вещества или пък той е бил 
недостатъчен, може да получите потомство с намале-
на жизнеспособност
Затлъстелите животни трябва да се изключат от 

разплод.
За успешното заплождане на зайците е от значение 

и температурата на въздуха. Оптималната е 15-20 
градуса.
В периода на интензивно заплождане активният 

самец може да покрие 2-3 самки дневно. Но това е 
голямо натоварване за него и затова след това му е 
необходима почивка от 1-2 дни.
В зависимост от скорозрелостта на породата зай-

кините стават годни за разплод на различна възраст: 
от къснозрелите породи се използуват за разплод 
на 7-8-месечна възраст, от средно скорозрелите - на 
6-7-месечна, а най-скорозрелите - на 4,5-5-месечна 
възраст.

ЛИСТНИ И ПЛОДНИ ПЪПКИ
В зависимост от това, къде са разположени върху 

клоните, пъпките биват връхни и странични. А спо-
ред това какви органи се развиват от тях - при семко-
вите се делят на листни и смесени, а при костилкови-
те — на листни и плодни.
Листни пъпките
Разделят се на дървесни, 

растежни, вегетативни и от 
тях се развиват вегетатив-
ни органи. Те представля-
ват зачатъци на леторасли. 
Върху клончето заемат 
връхно и странично поло-
жение. Връхните пъпки са 
по-едри от страничните и 
конични по форма.
Плодни пъпки
Те са по-едри и по-зао-

блени от листните. Разделят се на прости и смесени.
От простите пъпки се развиват само цветове, т.е. 

завързи и плодове без листа и леторасли. Такива са 
плодните пъпки на всички костилкови овощни видове.
От смесените пъпки освен цветове се развиват още 

листа и дървесина. Смесени са плодните пъпки на 
ябълката, крушата, дюлята, мушмулата, малината и др.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Здравец
Geranium Macrrorhizium       

Здравеца е род растения, състоящ се от 422 вида 
едногодишни, двугодишни и целогодишни растения, 
които виреят в умерения пояс и в планините на тро-
пиците, но най-вече в източното Средиземноморие.
По-известните видове култивиран здравец са:

* Блатен здравец (Geranium palustre)
* Бохемски здравец (Geranium bohemicum)
* Едростълбчест  здравец 

(Geranium macrostyllum)
Основните видове диворас-

тящ здравец са:
* Geranium columbinum - Гълъ-
бов здравец
* Geranium dissectum - Насече-
нолистен здравец
* Geranium lucidum - Блестящ здравец
* Geranium macrorrhizum - Обикновен здравец
* Geranium molle - Нежен здравец
* Geranium nodosum
* Geranium phaeum - Кафяв здравец
* Geranium pratense - Син здравец
* Geranium pyrenaicum - Пиренейски здравец
* Geranium robertianum - Зловонен здравец
* Geranium rotundifolium
* Geranium sanguineum - Кървавочервен здравец
* Geranium sessilifl orum
* Geranium sylvaticum - Горски здравец

 Описание: Многогодишно тревисто растение с 
характерна приятна миризма и силно развито хори-
зонтално коренище. Стъблата са 15-40 сантиметра 
високи, покрити с жлезисти власинки. Цветовете са 
виолетовочервени или розови. Цъфти през юни-юли.
Разпространение: Расте по влажни, сенчести, тре-

висти, каменисти места в предпланините и планините 
от 300 до 2500 метра надморска височина.
Употребяема част: Използват се стръковете събра-

ни по време на цъфтеж.
Действие: Капиляроукрепващо, противовъзпалител-

но, хипотензивно. Понижава артериалното налягане у 
хипертоници и тонизира капилярите и вените.
Приложения: листа: лечебно средство при хиперто-

ния -  понижават нивото на кръвната захар при диабе-
тици, коренище: кръвоспиращо, противовъзпалително 
и запичащо средство, коренище: при кръвоизливи от 
венците, хемороиди, при кожни заболявания.
Като продукт: Здравец - суха билка
Може да се използва при: диабет, хипертония, хе-

мороиди, диария, има болкоуспокоително и антифе-
бриално действие.
Външно: при дермопатии.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката се 

запарват в 500 грама вряла вода. Прецежда се и се пие 
по 120 грама преди ядене.

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

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

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

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0879/12-18-04 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Мъж седял от обяд в кръчмата и пиел.
Стъмнило се и решил да си ходи. Когато опитал да стане, 

краката му не го слушали. Тогава той извикал:
– Келнер, донеси едно кафе!
Келнерът донесъл кафето и пияният го изпил. Пробвал пак 

да стане, но не успял.
– Келнер, донеси ми още две кафета!
Келнерът донесъл кафетата и пияният ги изпил и тях. Тогава 

той едва-едва станал и влачейки се тръгнал за вкъщи. Прибрал 
се и паднал на леглото, след което заспал. На сутринта телефона 
му звъннал:

– Ало?
– Аз съм келнера от кръчмата, в която бяхте снощи.
– И какво?
– Обаждам ви се за да ви питам, какво да правя с инвалидната 

ви количка….

ъж седял от обяд в кръчмата и пиел.

ЗАПЕЧЕН КАРФИОЛ СЪС СМЕТАНА
Продукти: 1 глава карфиол, 200 г сметана за готве-

не, 1 скилидка чесън, 1 ч. лъж. брашно, 1 суп. лъж. 
масло, 50 г настърган кашкавал, зелени подправки.
Приготвяне: Раз-

късайте карфиола на 
съцветия и ги пуснете 
във вряща подсолена 
вода за 3-5 минути. 
Прехвърлете в гевгер 
и оставете да се изте-
че водата. В дълбок 
тиган загрейте масло-
то и запържете на среден огън карфиола до златисто.
За приготвянето на заливката в дълбок съд смесете 

сметаната, чесъна и брашното. Разбъркайте добре, за да 
не останат бучки. Залейте с получената смес карфиола 
и загрейте на котлона, докато сосът не започне да се 
сгъстява. Прехвърлете в съд за печене и поръсете отгоре 
с настъргания кашкавал. Поставете в предварително 
загрята фурна докато се зачерви.
Поръсете със ситно нарязани зелени подправки.


