
Денят на славянската писменост, просвета и култура – 24 май се отбеляза във 
всички населени места от община Сатовча с провеждане на тържествени мероприя-
тия, за да отдадат почит и признателност към първоучителите ни светите братя Ки-
рил и Методий и към великото им дело. В тържествените програми и поздравления 
към всички бивши и настоящи учители и възпитаници се чуваха думи на благодар-
ност и признателност, думи на равносметка и надежда. Дванадесетокласниците от 
четирите гимназии в свои трогателни слова изразиха благодарността си към пре-
подаватели и родители за подкрепата, която им е оказвана през годините, за напът-
ствията и постиженията им. На тържествените мероприятия в гимназиите в селата: 
Слащен, Кочан, Вълкосел и Сатовча кметът на общината д-р Арбен Мименов, асис-
тиран от отличници на випуска, издигна националното знаме под звуците на химна 
на Република България, след което награди завършващите отличници, като им по-
жела успешна кандидатстудентска кампания и успешна професионална реализация. 
Също така с грамоти бяха удостоени изявени ученици от 4-те  гимназии, за постигна-

ти  високи резултати от олимпиади 
и състезания.
По традиция дванадесетокласни-

ците официално се простиха с учи-
лището, чрез ритуала по сбогуване с 
училищното знаме и предаването му 
в ръцете на нова знаменна група – 
знаменосец и асистенти.  
Тази година община Сатовча из-

прати 127 абитуриента, от които 42 
отличника. Абитуриентите в СУ-
Слащен бяха 33, от които 11 завър-
шиха с отличен успех.  СУ- Вълкосел 
изпрати 37 абитуриента, от които 13 
с отличен успех. СУ-Кочан изпрати 
28 дванадесетокласника, от които 7 
с отличен успех. СУ-Сатовча изпрати 
29 абитуриента, от които 5 отлични-
ка. Абитуриентите от село Вълкосел 
се отказаха от показността да дефи-
лират с бални дрехи в центъра на се-
лото и предпочетоха да си направят 
само тържествено парти и екскурзия 
в чужбина. Дванадесетокласниците 
от СУ-Кочан и СУ-Слащен дефили-
раха на 25-ти май, а абитуриентите 
от СУ-Сатовча вечерта на 24-ти май.

СУ Вълкосел

СУ Кочан

СУ Слащен
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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

Мили деца,
С огромна радост и удоволствие ви поздравявам по случай  

Международния ден на детето – 1 юни! 
Пожелавам детството ви да бъде изпълнено с много 

щастливи моменти и безгрижни игри. Бъдете здрави и нека 
усмивките винаги да греят на лицата ви!
Скъпи родители,
Децата са нашето бъдеще! Радвайте им се и ги напътствай-

те, за да бъдат достойни граждани на общината и страната ни!
Честит празник!    Д-р АРБЕН МИМЕНОВ
      Кмет на община Сатовча                              

ДЕНЯТ  НА  СЛАВЯНСКАТА 
ПИСМЕНОСТ  И  КУЛТУРА 

СУ Сатовча

СУ Сатовча



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

2 Юни 2018, Събота,
 Ден на Ботев и загиналите за свободата 
Всяка година на 2 юни в 12.00 часа сирените в цялата 

страна в продължение на три минути оповестяват отда-
ването на почит към паметта на загиналите за свободата 
и независимостта на България. На 2 юни 1948 г. точно 
в 12.00 часа е даден първият сигнал за едноминутно 
мълчание в цялата страна. Денят за всенародна почит 
официално се отбелязва от 1901 г., когато на тържествата 
на връх Вола присъстват живи Ботеви четници. От 1953 
г. до 1988 г. се чества като Ден на Ботев и на загиналите 
в борбата против турското робство, капитализма и фа-
шизма и в Отечествената война, от 1988 г. до 1990 г. като Ден на Ботев и на загиналите 
за национално и социално освобождение на България, от 1991 г. до 1993 г. като Ден 
на Ботев, и на загиналите за свободата на България. Денят на Ботев и на загиналите за 
свободата и независимостта на България е обявен е с решение на Министерския съвет 
от 31 май 1993 г. За първи път се отбелязва през 1884 г. във Враца и Пловдив.

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1“
Краен срок удължен: около 12 юли 2018 г. 
Основна цел на проекта е да бъде пови-

шена практическата насоченост на висшето 
образование и гъвкавостта на завършващите 
висше образование спрямо динамиката на 
пазара на труда, чрез засилване на връзката 
между образование и практика. В проектното 
предложение на “Студентски практики – Фаза 
1“ е заложено, че индикаторът за постигане на 
целите на проекта е успешното приключване 
на практическо обучение от не по-малко от 40 
020 студенти до края на проекта.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
„РАЗКАЖИ ЗА ДОБРИТЕ ДЕЛА НА ХОРАТА“ 

Краен срок: 1 юни 2018 г. 
Целта на конкурса е децата и учениците да творят за слава Божия, да бъдат стимулирани 

да развиват уменията си в област литература и изобразително изкуство, да разкажат за 
добрите дела на човеците за пример на всички, да бъдат наградени за усърдието и да 
създадат верни приятелства помежду си.
Участници: Деца и ученици от цялата страна на 

възраст 5-19 г.
Раздели:
>> 1-ви раздел: Рисунка
Какво е необходимо:
За 1 възрастова група- от 5 до 8 години- формат А 4
За 2 възрастова група- от 9 до 19 години- формат А 3
Материали: по избор
>> 2 -ри раздел: Литература - поезия и проза
Участниците да са на възраст 9-19 години. Разказите или стиховете да не надвишават 

2 машинописни страници , да бъдат формат Times new roman -12, накрая на произведе-
нието напишете име, фамилия на участника, години, град, телефон за връзка с родител 
или ръководител.
Творбите може да са художествена измислица, а може да са създадени по действи-

телен случай.
Всеки участник може да изпрати до 2 литературни творби.
Конкурсът се провежда с благословението на Негово Високопреосвещенство Сли-

венски митрополит Йоаникий.

 ФОТОКОНКУРС НА NATURE CONSERVANCY 2018                 
Краен срок: 31 май 2018 г., 11:59 ч. Източно лятно часово време 
Всеки вижда природата с различен обектив. Покажете ни вашия 

поглед.
Конкурсът е отворен за всички професионални фотографи и фото-

графи любители, които са достигнали пълнолетие в тяхната юрис-
дикция на пребиваване към момента на участие.
Изображенията ще бъдат оценени по оригиналност, техническо съвър-

шенство, композиция, цялостно въздействие и художествени заслуги. 

29 Май 2018, Вторник,
Международен ден на 

миротворците от ООН 
Отбелязва се от 2003 г. с 

резолюция 57/129 на Об-
щото събрание на ООН от 
11 декември 2002 г. в знак 
на почит към мъжеството 
и  себеотрицанието  на 
всички участници в опе-
рациите за поддържане на 
мира по света. Годишнина 
от решението /1948/ на 
Съвета за сигурност на 
ООН за провеждането на първата миротворческа операция в Близкия изток. 

31 Май 2018, Четвъртък,
 Международен ден на блондинките
 Отбелязва се от 2006 г., когато за пър-

ви път е връчена наградата „Диамантено 
токче“, която се присъжда на талантливи, 
умни, успешни и модерни блондинки. 
Първата известна блондинка в историята 
е богинята Афродита, получила златните 
си кичури като подарък от Зевс.

 Световен ден без тютюнопушене 
Отбелязва се от 1987 г. по инициатива на 

Световната здравна организация, одобрена 
на 42-ата й сесия с резолюция 42.19 от 17 
май 1989 г. По данни на Световната здравна 
организация тютюневият дим убива годишно 
около 6 млн. души, от които 600 000 са т.нар. 
„пасивани пушачи“. Ако не предприемат 
мерки до 2030 година епидемията ще убие 
над 8 млн. души, 80 процента от които са 
сред хората с ниски и средни доходи. 
Празник на военните духови оркестри
 На този ден е създаден първият военен духов оркестър в България. Денят на 

военните духови оркестри е обявен със заповед на министъра на отбраната на 
31 май 2001 г. Първият военен духов оркес-
тър в България е създаден през април 1879 г.

 1 Юни 2018, Петък,
 Първи юни - ден на детето
 Международният ден на детето е честван 

в много страни по света води началото си 
от Световната конференция по въпросите 
на детското здраве, състояла се в Женева 
през 1925 година. Според американските 
изследователи датата 1 юни съчетава в себе 
си традиции от китайската и американската 
история, а не комунистически както се счита 
в повечето бивши социалистически държави. 
Причината е, че комунистическите държави 
правят празника популярен по цял свят, но 

не го измислят. Идеята се появява още през 1925 година, когато генералният 
китайски консул в Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и ги 
води на празника на лодките-дракони това е китайски празник, водещ началото 
си от древността и свързан с пролетното равноденствие. По-късно неговата 
инициатива бива продължена, като независимо от благотворителна акция в 
САЩ, в Европа с. г. се провежда международна конференция по въпросите 
на детското здраве. В Женева, също решават да организират благотворителни 
инициативи за деца. Голямата популярност на празника у нас обаче се дължи 
на друга инициатива, през 1949 г. първи юни е официално обявен за Между-
народен ден за защита на децата. Това става с решение на сесията на Съвета 
на Международната демократична федерация на жените през ноември 1949 
г. в Москва. Така благодарение на съветският призив - една година по-късно 
1 юни за първи път е честван едновременно в 51 страни по света (1950 г.). 
На 14 декември 1954 г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен 
ден на децата, но дата не е повсеместно възприета, въпреки че остава и се 
отбелязва като празник. 

Н О В И Н И
28 май - 3 юни 2018г., брой 22

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

Живял някога един император в древен Китай. 
Веднъж дочул от придворните си, че по неговите 
земи живее човек с необикновена красота. Казвал 
се Сюй Гун.
На другия ден, ставайки сутринта от леглото, 

той веднага се обърнал към слугата си и го питал:
– Виждал ли си някога красавеца Сюй Гун?
– Да, много пъти, господарю мой.
– И кой е по-красив – той или аз?
– Разбира се, че Вие, господарю! Иска ли пита-

не... – бързо отговорил слугата.
По-късно през деня владетелят се обърнал със 

същия въпрос и към жена си:
– Срещала ли си случайно прочутия красавец 

Сюй Гун?
– Да, видях го веднъж.
– Кажи ми, кой е по-красив – той или аз?
– Не е нужно да питаш... ти, разбира се!
Вечерта императорът имал важен гост, с когото 

обсъждали важни държавни дела. По някое време 
се обърнал към него и попитал:

– Ако се е случвало да видите Сюй Гун, искам 
да ми кажете кой от нас е по-красив.

– Мисля, че вие сте по-красив – отговорил 
веднага гостът.
След няколко дни, докато бил на обиколка из 

града, владетелят се озовал в покрайнините, 
където живеели най-бедните. Там никой не го 
познавал и той спокойно се разхождал, необез-
покояван от жалби и прошения от поданиците си. 
Изведнъж покрай него минал непознат, който бил 
невероятно красив.

„Ето, този човек е по-красив и от мен, и от Сюй 
Гун“, помислил си императорът и се обърнал към 
първата възрастна жена, която срещнал:

– Знаеш ли кой е този човек?
– Разбира се, че зная. Всички тук го познават. 

Това е Сюй Гун – отвърнала старицата.
– Моля те, жено, кажи ми нещо! Как мислиш, кой 

е по-красив – този Сюй Гун или аз?
Жената го погледнала учудено и отговорила:
– Не знам защо питаш, страннико, но всеки ще 

ти каже, че Сюй Гун е по-красив.
Прибрал се владетелят и отишъл при най-мъд-

рия си съветник.
– Кажи ми, мъдрецо, защо слугата ми, жена ми 

и моят гост ме излъгаха като ме увериха, че съм 
по-красив от Сюй Гун? Какво да правя, за да съм 
сигурен, че винаги научавам истината?
А мъдрецът отговорил:
– Слугата ти те е излъгал от страх да не си 

навлече гнева ти. Жена ти ти е спестила истината 
от любов. Тя не е искала да те огорчи. А гостът 
ти просто е бил учтив и не е искал да ти развали 
настроението. Занапред, ако искаш да знаеш ис-
тината за себе си, не я търси от слугите, близките 
и гостите си. Питай хора, които никога не са те 
виждали и не знаят кой си

ПРИТЧА:  КОГАТО ИСКАШ ДА ЧУЕШ ИСТИНАТА ЗА СЕБЕ СИ               



Въпрос: Здравейте, аз съм пенсионер с ин-
валидна пенсия. На хемодиализа съм от 2016г. 
Появи се възможност да замина да живея при 
приятели във Франция. Бихте ли ми казали как-
ви сертификати трябва да си извадя за да мога 
да продължа да ходя на хемодиализа там без да 
трябва да я заплащам. 
Отговор:  Ако става въпрос за продължително 

или дългосрочно пребиваване във Франция като 
пенсионер с инвалидна пенсия, Вие имате право 
на преносим документ – формуляр S1 „Регистра-
ция за медицинска помощ“, издаден от Районната 
здравноосигурителна каса (РЗОК).
Формулярът служи за регистрация на пенсионери 

и придружаващите ги членове на семействата им в 
здравноосигурителната система на друга държава 
от Европейския съюз (ЕС) и след това необходима-
та медицинска помощ се предоставя (в пълен обем) 
като за местните осигурени лица.
В случая след като се  регистрирате  с формуляра 

във  френска здравна каса, Вие ще може да про-
веждате  необходимите диализни процедури  по 
реда определен за френските осигурени лица,  но 
за сметка на НЗОК.
Тъй като формуляр S1 се издава от районната 

здравноосигурителна каса (РЗОК) по местожи-
веене в България, но при наличие на законовите 
предпоставки съгласно европейските регламенти за 
координация на системите за социална сигурност, 
за повече информация относно условията и реда за  
получаването на документа следва да се обърнете 
към съответната РЗОК.

Въпрос: Трудоустроен с право на работа. Има 
ли право на допълнителен платен годишен от-
пуск, извън 20-те работни дни?
Отговор: В чл. 319 от Кодекса на труда (КТ) 

е предвидено, че работниците и служителите с 
трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на 
сто имат право на основен платен годишен отпуск 
в размер не по-малко от 26 работни дни. Отпускът 
по чл. 319 от КТ, на който имат право работници 
и служители с трайно намалена работоспособност 
50 и над 50 на сто, по съществото си е основен 
платен годишен отпуск и се ползва на специално 
предвидено за това правно основание (в 26 –те 
работни дни са включени и 20- те работни дни по 
чл. 155, ал. 4 от КТ). По-голям размер на отпуска 
по чл. 319 от КТ може да се уговори в колективния 
трудов договор, както и между страните по трудо-
вото правоотношение.

Въпрос: Гражданка, работила в едно предпри-
ятие по-малко от една година  без прекъсване, 
има ли право на платен отпуск и може ли да я 
пуснат в неплатен по принуда, преди да е полз-
вала платения отпуск?
Отговор: В чл. 155, ал. 2 от Кодекса на труда 

(КТ) е предвидено, че при постъпване на работа 
за първи път работникът или служителят може да 
ползва платения си годишен отпуск, когато при-
добие най-малко 8 месеца трудов стаж. Както е 
видно от разпоредбата, за да има право работникът 
или служителят да ползва платен годишен отпуск, 
необходимо е да има най-малко общо 8 месеца 
трудов стаж, независимо при колко работодателя го 
е придобил. Разпоредбата на чл.155, ал.2 от КТ не 
поставя изискване лицето да има 8 месеца трудов 
стаж при всеки нов работодател, за да има право 
да ползва платения си годишен отпуск. Съгласно 
чл. 155, ал. 4 от КТ, размерът на основния платен 
годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. 
Следва да се има предвид, че съгласно чл. 173, ал. 
1 от КТ до 31 декември на предходната календарна 
година работодателят утвърждава график за полз-
ването от работниците и служителите на платения 
годишен отпуск за следващата календарна година 
след консултации с представителите на синдикал-
ните организации и представителите на работници-
те и служителите по чл. 7, ал. 2от КТ. Графикът се 
изготвя така, че да се даде възможност на всички 
работници и служители да ползват платения си 
годишен отпуск до края на календарната година, 
за която се полага. Работникът или служителят е 
длъжен да използва платения си годишен отпуск 
до края на календарната година, за която се полага 
- ал. 2 на чл. 173. Съгласно чл. 160, ал. 1 от КТ ра-
ботодателят по искане на работника или служителя 
може да му разреши неплатен отпуск независимо 
от това, дали е ползвал или не платения си годишен 
отпуск и независимо от продължителността на 
трудовия му стаж. Както е видно от разпоредбата, 
неплатеният отпуск се разрешава по искане на 
работника или служителя, работодателя не може 
да предостави този вид отпуск без да е направено 
искане от лицето.

До 31-ви май:
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търгов-

ските банки и клоновете на чуждес-
транни банки в страната на окон-
чателния данък по чл. 38, ал. 13 
от ЗДДФЛ за доходите от лихви по 
банкови сметки на местни физиче-
ски лица, придобити през м. април.
ЮНИ
До 10-ти юни: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от 

организатори на хазартни игри и от оператори на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга 
за проведени през предходния месец хазартни игри, 
при които залогът за участие е чрез цената на теле-
фонна 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, заед-

но 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 
място на изпълнение на територията на друга дър-
жава членка за данъчния период – месец май.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Ин-

трастат декларации -  пристигания/изпращания за 
месец май 2018 г. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
28 май - 3 юни 2018г., брой 22

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА 
ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НАМАЛЯВАТ 

АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ВЪРХУ ТЯХ  
С Постановление на Министерския съвет №60 от 

23.04.2018 г. за изменение и допълнение на Правил-
ника за прилагане на Закона за интеграция на хората 
с увреждания (ППЗИХУ), публикувано в Държавен 
вестник, бр. 36 от 27.04.2018 г., се оптимизира про-
цесът за отпускане на месечни добавки за социална 
интеграция и целеви помощи на хората с увреждания 
и се намалява административната тежест за тях.
Считано  от 

01.07.2018 г. 
ще  влязат  в 
сила следните 
промени:
Социално -

икономическа 
подкрепа  на 
лице с увреж-
дане ще бъде 
оказвана по настоящ адрес – заявленията-декларации 
за извършване на социална оценка и отпускане на ме-
сечна добавка за социална интеграция ще се подават 
от лицата с трайни увреждания в дирекциите „Соци-
ално подпомагане“ (ДСП) по настоящия им адрес. 
Отпуснатите преди влизането в сила на промените 
в Правилника месечни добавки, ще се изплащат по 
досегашния ред от ДСП -  по постоянен адрес до края 
на срока на действие на социалната оценка.
Лице с трайно увреждане, което има право на 

добавка за обучение и за балнеолечение и/или ре-
хабилитационни услуги и е с различен постоянен и 
настоящ адрес, ще представя  документите, доказващи 
необходимостта от ползване правото на тези добавки 
в ДСП по настоящия си адрес.
Срокът за подаване на заявление-декларация за 

изготвяне на социална оценка и отпускане на ме-
сечна добавка за социална интеграция е увеличен, 
в случаите на преосвидетелстване на лица с трайни 
увреждания - от едномесечен на двумесечен от изда-
ването на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Променен е и механизмът на предоставянето и из-

плащането на целева помощ за изработване, покупка 
и ремонт на помощни средства, приспособления, 
съоръжения и медицински изделия. Лицата с увреж-
дания вече ще получават необходимите им помощни 
средства, приспособления, съоръжения и медицински 
изделия от производителите/търговците, вписани 
в регистъра на Агенцията за хората с увреждания, 
срещу представяне на заповед, издадена от дирек-
тора на ДСП. Изделията ще се заплащат от ДСП на 
производителя/търговеца след представяне на искане 
за плащане и необходимите документи. Предвидено 
е по досегашния ред да се изплащат и отчитат само 
целевите помощи за закупуване на обувки за протези.
Срокът за издаване на заповед за отпускане на до-

пълнителна парична помощ за пътни разходи в стра-
ната за изработване, покупка и ремонт на помощни 
средства, приспособления, съоръжения и медицински 
изделия е намален - от 10 на 5 дни от представяне на 
документите.
Включени са и нови медицински изделия, за които 

ще може да се отпуска целева помощ: детска ринго-
ва инвалидна количка, детска инвалидна количка и 
вертикализатор от седнало в изправено положение 
за деца с увреждания. Регламентирано е правото на 
целева помощ за закупуване на детска рингова инва-
лидна количка и детска инвалидна количка на лица 
над 18-годишна възраст с нисък ръст.
Подадените до 30.06.2018 г. заявления-декларации 

за отпускане на целева помощ за изработване, покуп-
ка и ремонт на помощни средства, приспособления, 
съоръжение и медицински изделия и за допълнителна 
парична помощ за пътни разходи в страната за изра-
ботване, покупка и ремонт на медицински изделия, ще 
се изплащат от ДСП, в която те са подадени и която 
е издала заповедта за отпускането им.

ПРОЕКТ НА ПМС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА
ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС 
НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА 

ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2018/2019Г.  
С проекта на Поста-

новление се предлага 
еднократната  помощ 
за ученици, записани в 
първи клас за учебната 
2018/2019 г. да бъде в 
размер на 250 лв. Едно-
кратната помощ за уче-
ници, записани в първи 
клас, се отпуска по реда 
на Закона за семейни 
помощи за деца (ЗСПД) 
на семейството, чиито 
деца са записани в първи клас в държавно или об-
щинско училище за първи път. Помощта се получава 
при средномесечен доход на член от семейството за 
предходните 12 месеца по-нисък или равен на 450 
лв., определен в Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2018 г. Помощта се отпуска 
без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца 
с един жив родител и за деца, настанени в семейства 
на роднини и близки и приемни семейства по реда на 
чл. 26 от Закона за закрила на детето.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ и ЮНИ 2018г.

Въпрос: Необходим ли е 8 месеца трудов стаж, за 
да се ползва платен отпуск по чл.169, ал. 1 от КТ?
Отговор: Платеният отпуск за обучение не е по-

ставен в зависимост от придобития трудов стаж. 
Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда , работник 
или служител, който учи в средно или висше училище 
без откъсване от производството със съгласието на 
работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 
работни дни за всяка учебна година. За да се ползва 
това право, следва да са налице едновременно и двете 
предпоставки: съгласие на работодателя и обучение 
без откъсване от производството. Под обучение без 
откъсване от производството законодателят има 
предвид задочна, вечерна и дистанционна форма 
на 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 (съгласно 
чл. 52 от Наредбата за работното време, почивките 
и отпуските (НРПВО) съгласието на работодателя се 
дава в писмена форма). 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 – чл. 51, 
ал. 2 от наредбата.

Въпрос:Редовните докторанти ползват ли до-
пълнително платен годишен отпуск?
Отговор: Ако лицето работи по трудово право-

отношение, 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 докто-
рантура на самостоятелна подготовка, имат право 
еднократно на 6 месеца платен отпуск, а за подго-
товка 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 

работникът 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 
съвместителство), освен ако не е уговорено друго в 
индивидуалния му трудов договор по основното му 
трудово правоотношение. Няма пречка по време на 
отпуск за отглеждане на дете от основната местора-
бота работникът или служителят да сключи трудов 
договор за външно съвместителство, стига в инди-
видуалния му трудов договор по основното трудово 
правоотношение да не е уговорена изрична клауза, 
изключваща възможността за сключване на договор 
за допълнителен труд при друг работодател.



КАКВИ БЪРЗИ МЕРКИ МОЖЕ
ДА ПРЕДПРИЕМЕМ У ДОМА ПРИ ЗАПЕК?
Ако се изхождате през раз-

лични интервали от време или 
веднъж на 4-5 и повече дни, зна-
чи със сигурност сте запечен. 

1. Сух екстракт от алое е про-
дукт познат с отличен ефект при 
хроничен запек. Сухият екс-
тракт от Aloe Ferox Miler (или 
горчивите кристали) се получава като сокът на расте-
нието се загрява до определена температура, което води 
до кристализация. Този процес отнема около 6 часа. 
Сух екстракт от алое можете да намерите в натурална 
форма, като от него се приема по едно парченце веднъж 
или два пъти дневно. Алое – сух екстракт може да бъде 
намерен и под формата на хранителна добавка - капсу-
ли. Сухият екстракт от алое няма странични ефекти и 
не предизвиква привикване.

2. Медът е незаменимо биологично лечебно средство 
при борба със запека. Пчелният прашец също оказва 
добър лечебен ефект върху нормализирането на чрев-
ната функция.

3. В зависимост от вида на запека - атоничен или 
спастичен трябва да се увеличи или намали съответно 
приемът на храни съдържащи целулоза. Необходимо 
е също така да се изключи прясното и киселото мляко 
от храната (временно) и да се проследи резултата. Въз-
можно е да има непоносимост към белтъците на краве-
то мляко.

4. Много важно е също така приемането на достатъч-
но количество течности, което за възрастен човек тряб-
ва да бъде към 2 литра в денонощие.

5. От храната трябва да се изключат също така пи-
кантните подправки, запържваните и пържени храни, 
големите количества лук, чесън, ряпа, праз също могат 
да причиняват стомашно-чревни смущения.

6. Внимание трябва да се обърне и на двигателния 
режим, пушенето, употребата на алкохол. Движението 
трябва да се увеличи, а алкохолът и цигарите да се спрат 
до нормализиране на функциите на червата. При липса 
на активно движение се намалява тонусът на коремната 
и чревната мускулатура, която помага за придвижване-
то и преработването на храната и акта на изхождане.

7. Силният пол по-рядко страда от запек, защото на-
бляга на бирата и салатите, богати на целулоза. Виното, 
особено червеното, също помага за перисталтиката.

8. При оплаквания от нередовен стомах повечето хора 
прибягват до слабителни средства. При честата им упо-
треба обаче червата започват да не работят нормално и 
да стават „лениви“. Така слабителните се превръщат в 
зависимост.

9. Срещу запек помагат храните, богати на целулоза - 
зелето, бялата ряпа, зелена салата, чушки, домати, праз 
лук, суров карфиол, царевица, зелен фасул, леща. От 
плодовете помагат черешите, кайсиите, динята, пъпе-
ша, сливите. Бананите и ябълките не са препоръчител-
ни.  Препоръчва се и китайската храна - соя и бамбук. 
ЗAДЪЛЖИТEЛНO ЛИ E ГOЛEМИТE ПOPOДИ 

ĸYЧEТA ДA ПPИEМAТ ĸAЛЦИЙ?    
Bcичĸи знaeм, чe ĸaлцият e 

вaжeн зa pacтeжa нa ĸocтитe и 
зaтoвa e лoгичнo дa cи миcлим, 
чe пo - гoлeмитe ĸyчeтa c пo - 
гoлeми ĸocти имaт нyждa oт 
пoвeчe ĸaлций. И тoвa e нa-
пълнo вяpнo.

Tвъpдe мaлĸитe ĸoличecтвa 
ĸaлций мoгaт дa пpичинят 
cepиoзни пpoблeми нa вaшeтo 
гoлямo или гигaнтcĸo ĸyчeнцe.

Ho тpябвa дa внимaвaтe, зaщoтo пpeĸaлeнo гoлeмитe 
ĸoличecтвa ĸaлций (зaeднo c фocфop и мaзнини) мoгaт 
дa имaт нeблaгoпpиятнo въздeйcтвиe въpxy живoтнитe.

Kaтo гoлeми или гигaнтcĸи пopoди ce ĸлacифициpaт 
ĸyчeтa, ĸoитo в зpялa възpacт имaт тeглo oт нaд 25 
ĸилoгpaмa. Зa paзлиĸa oт cвoитe пo - мaлĸи cъбpaтя 
тeзи ĸyчeтa pacтaт пo - бъpзo, нo дocтигaт зpялa възpacт 
пo - ĸъcнo.
Πopaди тeзи двe пpичини тpябвa мнoгo дoбpe дa пoз-

нaвaтe xpaнитeлнитe пoтpeбнocти нa ĸyчeнцeтo, зaщoтo 
нeпpaвилнoтo xpaнeнe мoжe дa пpичини пpoблeми, a 
ĸaлцият e ocнoвeн винoвниĸ.

ЛИСТНИ ВЪШКИ ПО ЦВЕТЯТА
ПРЕНАСЯТ МНОГО БОЛЕСТИ        

Листните въшки са едни от най-големите неприятели 
по декоративните растения, независимо дали се отглеж-
дат в стаята или навън в градината. Стайните растения 
обаче страдат през цялата година, докато градинските 
- само през лятото. Те не само вредят на растенията, но 
пренасят множество болести и вируси. 
За голямата им вредност допринася високата плодо-

витост и голям брой поколения - до 10-15 на брой за ве-
гетационен период.Възрастните екземпляри се развиват 
за 7 - 8 дни от излюпването и почти веднага започватда 
се възпроизвеждат.
Листните въш-

ки нападат всички 
части на растение-
то и най-вече неж-
ните, млади листа и 
леторасти. Основ-
ните струпвания на 
въшките са в осно-
вата на клоните и 
по долната част на 
листата. 
Въшките се хра-

нят като смучат сок 
от растенията, като остатъчните вода и захари оформят 
лепкава течност, така наречената медена роса. Често 
върху нея се образува черна плесен.
Народните методи за борба с листните въшки при 

цветята в дома и в градината са извлек от коприва, чай 
от пелин, разтвор от сапун и други. След успешното 
третиране на растенията, те трябва да се измият добре, 
защото мъртвите афиди остават полепнали по тях. 

ГРИЖИ ЗА ЛОЗЯТА,
ПОСТРАДАЛИ ОТ ГРАДУШКА        

Повредите , които нанася градушката в лозята пре-
ди всичко зависят от нейната интензивност и от фаза-
та, в която се намират лозите. При еднакъв интензи-
тет повредите са толкова по-малки, колкото по-късно 
е паднала.
Задължително е 

най-късно до 24 часа 
след падането на 
градушката лозите 
да се напръскат с 2% 
бордолезов разтвор 
или с други проду-
кти за растителна 
защита с активно 
вещество меден сул-
фат (син камък).
Резитбата е най-важното практическо мероприятие, 

което трябва да се приложи за възстановяване на ло-
зите след градушката.Извършването й има за цел да 
възстанови формировката, да се попълнят липсващи-
те звена от спящи пъпки, по-възможност да се получи 
известно количество грозде и да се осигури нормално 
плододаване на лозите за следващата година.
След градушка възстановителната резитба може да 

се проведе когато все още растежът на леторастите 
е интензивен, но не по-късно от края на юни. Тогава 
плодните пръчки се премахват, а зелените леторасти 
от старите чепове, се режат отново на чепове. Техни-
ят общ брой трябва да осигури нормално гарниране 
на кордоните; оптимална листна площ и възможност 
за натоварване при резитбата за следващата година.
Много често след падането на градушка спящите 

пъпки се развиват масово. Това предизвиква силно 
засенчване в зоната около кордоните и леторастите 
не успяват да узреят до края на вегетацията. Освен 
това те се нападат силно от оидиум. В такива случаи 
филизенето на излишните леторасти е наложително. 
Така се създават по-добри условия за опазването на 
новият прираст от болести и неприятели.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ВИШНА - PRUNUS CERASUS  
Описание:
Високо до 8 м дърво с широка корона. Листата 

са последователни, продълговато елипсовидни 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 ця-

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

използват дръжките на 
зрелите плодове.
Лечебно действие: 
Аперитивно, сър-

дечно укрепващо, пи-
кочогонно, противо-
възпалително и улес-
няващо изхвърлянето 
на песъчинки от пикочните пътища средство.
Прилага се при трудно уриниране, камъни в бъбре-

ците и пикочния мехур, диария, кашлица. Подобно 
действие имат и плодните дръжки на черешата. 
Употребява се още при задържане на вода в корем-
ната област, импотенция, възпаление на простатата.
Начин на употреба:
В народната медицина се използуват предимно 

плодните дръжки. От тях се приготвя запарка. Съ-
ществуват различни начини за получаване на запар-
ката. Много приятен и с добро диуретично действие 
е извлекът, който се получава от 30 г вишневи дръж-
ки, които се кипват в 1 л вода. С горещия извлек се 
заливат 1/2 кг вишни или нарязани 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: 
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                                                                                                              

Междуселски автобус. Баба сяда зад шофьора и поръчва:
- Момче, да се обадиш, когато стигнем до Попица!
- Бъди спокойна, бабо!
Автобусът се кламбичка час, два, три... По едно време 

бабата побутва шофьора:
- Много ли има още до Попица?
Шофьорът с ужас разбира, че е забравил. Ядосъл се, върти 

волана, кара петдесет километра в обратната посока.
- Ето ти бабо, Попица. Слизай!
- Ама аз не съм за Попица! Дъщеря ми каза като я набли-

жим, да си изпия хапчето!
 
- Преди месец ми татуирахте „Пешо“. Може ли някак да 

го изтриете?
- Не!
- В такъв случай добавете „е простак“... 

еждуселски автобус. Баба сяда зад шофьора и пор

ТАРТАЛЕТИ ОТ ПОЛЕНТА С
ПЪЛНЕЖ ОТ КОПРИВА

Продукти:
• 1 плик (около 100-150 гр) коприва
• 120 гр царевичен грис за качамак
• 1 малка глава лук и скилидка чесън
• 2-3 яйца
• 150 г сирене
• 2 печени червени чушки
• 100 мл прясно мляко
• 2-3 ч.л. олио и масло
 Начин на приготвяне:
Бланширайте за кратко 
копривата във вряща под-
солена вода и я отцедете.
Задушете лука и чесъна, 
прибавете копривата, а 
след това яйцата, сиренето 
и печените чушки, като 
леко разбърквате.
Затоплете 250 мл вода и 
прясното мляко, добавете 
сол и 1-2 ч.л. масло, сло-
жете на котлона и постепенно прибавяйте царевичния 
грис, като непрекъснато разбърквате докато сместа 
се сгъсти.
Оставете леко да се охлади и разтелете по стените на 
намаслените формички.
Сложете отгоре от копривената смес и сервирайте.


