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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

По традиция и тази година в най – 
голямото село на общината – с. Кочан 
се проведе „Празник на моето село“ 
на 1 май 2019 г. Празникът беше орга-
низиран от Народно читалище „Про-
света – 1938 „ с. Кочан, кметство с. 
Кочан и в партньорство с Общинска 
администрация – с. Сатовча. 
Най – вълнуващата част от програма-

та беше XVII-ят по ред Турнир по фут-
бол, който се организира под патрона-
жа на кмета на община Сатовча – д-р 
Арбен Мименов. В него взеха участие 
18 отбора и близо 200 футболисти от 
общината -  от с. Кочан, с. Ваклиново, 
с. Фъргово, с. Сатовча, с. Плетена и с. 
Жижево. Отборите бяха разделени в 3 
възрастови групи: 1) мъже – 7 отбора; 
2) юноши – старша възраст – 6 отбора 
и 3) юноши - младша възраст – 5 отбо-
ра. Извън турнирната програма се про-
веде футболна среща между детските 
отбори на с. Кочан и ФК „Неврокоп“ 
– гр. Гоце Делчев, която завърши с ре-
зултат 3:0 в полза на младите футбол-
ни надежди на с. Кочан. 
По безспорен начин първото място 

при мъжете беше спечелено от отбора 
на „Торес“ – с. Кочан. Те победиха на 
финала другия отбор на селото – ФК 
„Спартак“. Третото място остана за 
ФК „Родопи“ – с. Сатовча. 
При юношите – старша възраст побе-

дител стана отборът на ФК „Плетена“, 
на второ място е отборът на ФК „Фър-
гово“, а на трето – „Найк“ – с. Кочан.
При най – малките победител е от-

бора на с. Кочан – „Кочан – 2“. Гол 

майстор на Турнира при юношите 
стана Венцислав Камбошев, а при 
мъжете – Сюлейман Абдурахманов 
от с. Жижево. 
Победителите в Турнира и гол май-

сторите получиха преходни купи, 
флагчета и парични награди. Кмета 
на община д-р Арбен Мименов награ-
ди отборът на „Торес“ с първомайско 
агне. Останалите награди бяха връ-
чени от народния представител г-н 
Елхан Кълков и кмета на с. Кочан – 
г-н Юрий Моллов. Поздравления по 
случай празника на селото поднесоха 
кмета на общината д-р Арбен Миме-
нов и г-н Кълков. 
След обяд на празнично украсения 

площад беше представен празничен 
концерт, в който взеха участие мест-
ните самодейни колективи, фолклор-
ни групи от с. Кочан, с. Ваклиново, с. 
Сатовча, с. Плетена, с. Буйново и с. 
Борино, област Смолянска. С пъстра 
смесица от мелодии и ритми, песни 
и надпявания, със задоволство може 
да се каже, че Празника на с. Кочан 
обогати историята на Родопския 
фолклор. На Празника беше поканен 
и гост – изпълнител, а именно народ-
ната и обичана от всички нас певица 
– Ирина Паскалева, която под музи-
калния съпровод на орк. „Щуро маке” 
впечатли отново с прекрасно предста-
вена програма и направи Празника 
още по – весел. Последни на сцената 
се представиха местната рок – група 
„Самсара“. Празникът завърши с об-
щоселско веселие и празнична заря.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

9 Май 2019, Четвъртък,
Свети Николай Летни (Летен Никулден)
Християнската църква тържествено отбе-

лязва летния Никулден, празникът съществу-
ва още от ХI век и е свързан с пренасянето 
на светите мощи на Николай Чудотворец от 
балканските земи в италианския град Бари. 
Св. Николай се родил през втората половина 
на III в. в Патара, град в малоазийската област Ликия и още от детски години 
проявявал истински християнски добродетели. По-късно Свети Николай става 
архиепископ на град Мира в Ликия (Мала Азия), умира на 6 декември 342 г. 
(Зимен Никулден) и светите му мощи се пазели в града до 1087 година. През 
управлението на византийския император Алексий I Комнин (1081-1118 г.) 
мощите на свети Николай били пренесени от град Мира в град Бари, център на 
южно италианската област Апулия. Там живеело многобройно гръцко населе-
ние. Светите мощи били тържествено посрещнати от епископи, свещеници и 
възторжения народ на 9 май 1087 г., откогато е установен днешният празник, 
наричан у нас „летен свети Никола“. Според народния календар, на този ден 
жените не трябва да хващат игла през деня, защото „дупчат“ светеца в очите 
и ще се разболеят от „очибол“. Денят е посветен на Св. Никола - Летни, който 
трябва да осигури дъжд и плодовита година. В негова чест се коли мъжко 
животно за курбан, за да се предпази реколтата от градушка.

 Ден на Европа 
Обявен на срещата на високо равнище на 

Европейската общност в Милано, Италия 
(28-29 юни 1985). Честването му се свързва 
с речта на министъра на външните работи 
на Франция Робер Шуман на 9 май 1950 
г. в Париж, Франция, с която се полагат 
основите на европейската интеграция. В 
България се отбелязва с Постановление 54 
на Министерския съвет от 29 март 2005 г.

 10 Май 2019, Петък,
 Професионален празник на химика 

Определен съгласно устава на 
Българската камара на химическата 
промишленост, приет на Общото 
събрание на организацията на 8 но-
ември 2001г. С решение на Минис-
терски съвет от 1970 г. празникът се 
отбелязва втората неделя на м. май, 
но традицията е прекъсната след 
1989г. През 2001г. Българската камара 
на химическата промишленост въз-
становява празника и определя той да 
се отбелязва всяка година на 10 май.

 11 Май 2019, Събота,
 Св.св. равноапостоли Кирил и Методий
Славянските първоучители - братята Кирил 

и Методий, са канонизирани като светци от 
Българската православна църква. На името 
на Кирил е наречена създадената по- късно 
азбука, която става основа на всички славян-
ски езици - „кирилица“. Канонизирани са 
като светци заради превода и популяризи-
рането най-необходимите за богослужение 
църковни книги на старославянски език, както и за разпространяването на 
християнството сред славяните. Считани са за равноапостоли. Православната 
християнска църква ги почита и като едни от светите Седмочисленици. Св. 
Методий е по-големият брат и е роден през 810 година, а Св. Константин е 
роден през 827 година и чак към края на живота си приема името Кирил. През 
862 или 863 г. Константин- Кирил Философ създава първата българска азбука 
- глаголицата. Оригинално творческо дело, азбуката предава точно звуковите 
особености на българската реч и е пригодена към фонетичните особености на 
старобългарския език. С глаголицата се слага началото на голямото просвети-
телско и книжовно дело на Св. св. Кирил и Методий. Двамата братя превеждат 
от гръцки на старобългарски език някои от най-необходимите за богослу-
жението книги: т. нар. Изборно евангелие, Хризостомовата (Златоустовата) 
литургия, Служебник (молитви и четива за различните църковни служби), 
части от Псалтира и Требника. С това полагат основите на старобългарския 
литературен език. В Моравия отиват през 863 г. и остават три години и поло-
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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

Нека ви разкажем..
Собственикът на книжарницата бе решил, че 

е време да разчисти от ненужните книжа, за да 
освободи място за други. Заедно с купчина книги 
и свитъци в задния двор, до боклука, той изхвърли 
много стар ръкопис. 
Просякът, както обикновено проверяваше кофи-

те. Днес не откри нищо интересно освен купчина 
книжа, с които реши, че ще запали огън. 
Огънят жадно поглъщаше с горещ език всяко 

късче хартия, което просякът слагаше в него. Миг 
преди да сподели участта на другите, просякът 
се зачете в един ръкопис. И каква изненада! Ръ-
кописът разказвал за голяма тайна: „Този, който 
открие на брега на морето горещ камък, може 
да си поиска и получи всичко, за което мечтае.“
Нямало време за губене. Просякът оставил 

всичко и тръгнал към морето. Разбира се хвърлил 
в морето. Малко по-нататък видял друг, затичал 
се към него... и той бил студен. 
Дни, седмици, години. Всичко друго освен 

търсенето на камъка загубило смисъл за този 
човек. Следващият камък... и следващият, всички 
студени до един той запращал към морето. Един 
ден ръката му повдигнала горещ камък... и по 
навик той отново го хвърлил в морето...
Нещо такова се случва и в живота, ако позво-

лим. Търсенето ни обсебва. И дори намирайки, 
това което търсим, го подминаваме - свикнали 
да търсим и да не намираме. 
Да бъдем будни.

ПРИТЧА: ТЪРСАЧЪТ 

вина по молба на моравския княз Ростислав, който иска да създаде славянска църква и 
така да се противопостави на германизацията. През 867 г. те отиват да защитят делото 
си пред папата в Рим, където Кирил принуждава папа Адриан II да признае официално 
славянските книги. В римската църква „Св. Марина“ е отслужена литургия на славян-
ски език. Кирил се разболява и умира в Рим на 14 февруари 869 г., където е погребан в 
базиликата „Св. Климент“. Методий продължава своята проповедническа и просветна 
дейност сред западните славяни до смъртта си на 6 април 885 г. Кирило-Методиевото 
дело е съхранено и продължено от техните ученици - Климент, Наум, Сава, Горазд и 
Ангеларий. През 1851 г. в Епархийското училище „Св.св. Кирил и Методий“ за първи 
път денят се чества и като Празник на българската просвета (24 май - нов стил). Днес 
11 май се чества като църковен празник на двамата свети братя, докато 24 май се отбе-
лязва като ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост. 

12 Май 2019, Неделя,
Международен ден на сестринството
 Отбелязва се от 1965 г. от Междуна-

родния съвет на медицинските сестри. 
Обявен за Международен ден на меди-
цинските сестри през 1971 г. от Между-
народния съвет на медицинските сестри. 
Годишнина от рождението /1820/ на 
британската медицинска сестра Флорънс 
Найтингейл (12 май 1820-13 август 1910). 
В България се отбелязва от 1993 г.  
ФОНДАЦИЯ „ШАНС ЗА ДЕЦАТА И ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ”:

НАГРАДИ, СТИПЕНДИИ И ОТЛИЧИЯ 2019
Краен срок: 10 май 2019 г. 
За девета поредна година 

подпомагме обучението и 
развитието на изявени деца и 
млади хора чрез отпускане на 
награди и стипендии на:

- Първенци с отличен успех, 
класирали се от първо до 
трето място на национални 
конкурси, олимпиади, състе-
зания от областен и национа-
лен мащаб, при условие, че 
продължават образованието си в областите, в които са изявили таланта си;

- Редовни студенти и ученици от 6 до 20 години с отличен успех – първенци, класирали 
се от първо до трето място на международни олимпиади.
За 2019 г. обявяваме следните индивидуални награди и отличия за талантливи деца 

и младежи:
>> Две парични награди в размер до 550 лв. за талантливи деца/младежи с ограничени 

финансови възможности, постигнали особени успехи в областта на науката и изкуство-
то. Освен изборените документи, кандидатите за годишната стипендия представят и 
удостоверение за финансовото състояние на родителите си за една година назад.

>> Една парична награда за иновативен проект в областта на науката, технологиите 
и изкуството отличен/създаден през 2018/2019, в размер до 500 лева.

>> Две индивидуални парични награди за отлично представяне на републикански или 
международни олимпиади, конкурси, състезания, в размер до 500 лева.

>> Приз на Фондацията „Шанс за млади таланти” за 2019 г.: Призът на Фондацията 
се връчва еднократно на едно лице за календарна година за постигнати особено високи 
постижения в областта на науката и изкуството на възпитаник/възпитаници на Фон-
дацията. Призът има за цел да подпомогне участието в международни изяви на млади 
таланти, спечелили конкурси през съответната година.

 СЛАВЕЙКОВА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЯ 2019  
Краен срок: 10 май 2019 г. 
Община Трявна обявява Национален конкурс на името 

на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение 
Под патронажа на г-н Румен Радев, Президент на Репу-
блика България.
Славейковата награда се присъжда на български или чуж-

дестранен автор за лирично стихотворение след провежда-
не на Национален конкурс „Петко и Пенчо Славейкови”.
Конкурсът е анонимен и се провежда всяка година. Няма 

възрастови ограничения.
Авторите участват с едно стихотворение от максимум 

30 стиха. Текстовете следва да са неиздавана поезия. 
Приема се за неиздадено произведение това, което към 
крайната дата за участие в конкурса не е публикувано. 
Самостоятелно публикувани книги не се считат за изда-
дени произведения.
Текстовете на чужд език трябва да бъдат придружени 

с превод на български език.
Творбите за Националния конкурс „Петко и Пенчо 

Славейкови“ се изпращат в електронен вид или на хар-
тиен носител.



До 10-ти май: 
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 съоб-
щителна услуга. Внасяне на 
този данък от операторите на 
телефонна или друга елек-
тронна съобщителна услуга.
До 14-ти май: 
ЗДДС
1.  Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

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 април.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -  пристигания/изпращания за месец 
април 2019 г. 
До 15-ти май: 
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за май за 

корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец април.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец април.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец април.

Въпрос: В момента работя на срочен договор 
в Австрия, следва да се прибера в България в сре-
дата на този месец. Бих желал да се запиша в 
Бюрото по труда. За целта трябва да представя 
документ U1, но не зная колко време ще го заба-
вят от Австрийска страна. В тази връзка от коя 
дата ще се счита правото ми на обезщетение за 
безработица?
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 54а, ал. 1 от 

Кодекса за социално осигуряване, право на парично 
обезщетение за безработица имат лицата, за които 
са внесени или дължими осигурителни вноски във 
фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през по-
следните 18 месеца преди прекратяване на осигуря-
ването и които имат регистрация като безработни в 
Агенцията по заетостта; не са придобили право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република 
България или пенсия за старост в друга държава или 
не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст 
в намален размер или професионална пенсия; не 
упражняват трудова дейност, за която подлежат на 
задължително осигуряване по този кодекс или по 
законодателството на друга държава, с изключение 
на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Па-
ричното обезщетение за безработица се отпуска въз 
основа на заявление до териториалното поделение 
на Националния осигурителен институт. Съгласно 
чл. 54а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване 
паричното обезщетение за безработица се изплаща 
от датата на последното прекратяване на осигурява-
нето, ако заявлението до териториалното поделение 
на Националния осигурителен институт е подадено в 
тримесечен срок от тази дата и лицето се е регистри-
рало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 
7 работни дни от тази дата.

Въпрос: Какви мерки се предприемат за намаля-
ване на безработицата при младежи на възраст 
до 29 години?
Отговор на МТСП: Безработните младежи до 29 

години са приоритетна целева група на активната 
политика на пазара на труда. В тази връзка в Нацио-
налния план за действие по заетостта през 2019 г. са 
включени програми, проекти и насърчителни мерки, 
насочени към тях, за които е предвидено финансиране 
със средства от Държавния бюджет. Допълнителна 
информация по темата може да намерите на сайта 
на Министерството на труда и социалната политика 
(www.mlsp.government.bg)/ рубрика „Политики“/ 
секция „Заетост“/ „Програми и проекти за заетост“. 
С Националния план за действие по заетостта през 
2019 г. може да се запознаете отново на страницата 
на Министерството на труда и социалната политика, 
рубрика „Политики“/ секция „Заетост“/ „Национални 
планове за действие по заетостта“.

Въпрос: Аз съм на 54г. със 53% ТЕЛК. В момента 
съм на платена борса до 3 юни. Бях по програма но 
с 75% ТЕЛК, сега нямам право. На какви програми 
имам право и какви се очаква да стартират през 
тази година.
Отговор на МТСП: Безработните лица с уврежда-

ния и безработните лица над 50-годишна възраст са 
приоритетни целеви групи на активната политика на 
пазара на труда. В тази връзка в Националния план 
за действие по заетостта през 2019 г. са предвидени 
програми, проекти и мерки по Закона за насърчаване 
на заетостта, насочени към тях, за които е предвиде-
но финансиране със средства от Държавния бюджет. 
Допълнителна информация по темата ще намерите на 
сайта на Министерството на труда и социалната поли-
тика (www.mlsp.government.bg)/ рубрика „Политики“/
секция “Заетост“/ „Програми и проекти за заетост“. 
Също така може да се информирате за изпълняваните 
програми, проекти и мерки за субсидирана заетост 
на страницата на Агенцията по заетостта (www.
az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/ секции 
„Програми и проекти“ и „Мерки за заетост“. На стра-
ницата на Агенцията по заетостта, рубрика „На фокус“ 
ежемесечно се публикува график на организираните 
трудови борси в цялата страна. В рубрика „Е-трудова 
борса“ може да се информирате за обявените свободни 
работни места в цялата страна, включително и работни 
места, адаптирани за хора с увреждания.
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УВЕЛИЧАВАТ ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА
СТУДЕНТИ В 13 ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА    
Министерският съвет утвърди таксите за канди-

датстване и за обучение на студенти и докторанти за 
новата академична 2019/2020 г.
В сравнение с учебната 2018/2019 г. и предложе-

нията на държавните висши училища за учебната 
2019/2020 г. намаление на таксите за студенти има 
при Висшето строително училище „Л. Каравелов“ - 
София, от 17%. То е при професионално направление 
„Архитектура, строителство и геодезия“, отнася се за 
задочна форма на обучение и е 450 лева (при 540 лева 
за настоящата учебна година).
При 13 държавни висши училища размерът на так-

сите за обучение на студенти се увеличава с от 5% до 
63%, или от 30 до 270 лева спрямо размера на таксите 
за миналата учебна година.
Това са Техни-

ческият универ-
ситет - Габрово, 
Техни ч е с к и я т 
университет - Ва-
рна, Национална-
та художествена 
академия, Иконо-
мическият уни-
верситет - Варна, 
АМТИИ „Проф. 
Асен Диамандиев“, УНИБИТ, НАТФИЗ, и др. Най-
голямото увеличение от 63% е на ТУ Габрово и се 
отнася за студентите задочна форма на обучение в 
техническите науки.
При 19 държавни висши училища няма промяна в 

размера на таксите за обучение на студенти.
При таксите за обучение на докторанти при 5 

държавни висши училища увеличението е средно с 
20% (от 50 до 150 лева). Това са ХТМУ, МУ - Варна, 
НАТФИЗ, ВТУ „Тодор Каблешков“ - София, и УНИ-
БИТ. При 28 висши училища и Българската академия 
на науките няма промяна в размера на таксите за обу-
чение спрямо тези от учебната 2018/2019 г.

ОДОБРЕНА Е ОЩЕ ЕДНА ПОМОЩ
ЗА ДОИЛНИ АПАРАТИ В МАЛКИТЕ ФЕРМИ 
Европейската комисия одобри нотифицираната от 

България схема за държавни помощи „Инвестиции за 
закупуване на съоръжения за добив и съхранение на 
сурово мляко и съоръжения за изхранване на ново-
родени животни с мляко“. Това стана ясно по време 
на редовно заседание на Консултативния съвет по 
животновъдство, който се проведе днес. Схемата ще 
се прилага до 31 декември 2020 г. Заявления за канди-
датстване се приемат до един месец преди изтичане 
срока на прилагане на схемата.
Помощта има за цел да подпомогне малки и средни 

фермери, както и обединения от фермери, отглеждащи 
едри и дребни преживни животни, в процеса по доби-
ване и съхранение на сурово мляко, особено в сезона 
на пашуване на животните. Бюджетът за помощта е в 
размер 2 млн. лева.
Максималният 

интензитет  е  до 
50% от приемливи-
те разходи за един 
ин в е с т и ц и о н е н 
проект на един по-
лучател, но не по-
вече от 25 000 лева.
Инве стициите 

имат за цел подо-
бряване на общата производителност и устойчивост 
на стопанството, по-специално чрез намаляване на 
производствените разходи или подобряване и прена-
сочване на производството.
По време на срещата се обсъдиха резултатите от 

извършените проверки за идентификация на едрите 
преживни животни и пчелните семейства.
Министър Румен Порожанов коментира, че със 

съвместни усилия в най-кратък срок несъответствията 
трябва да се отстранят. „Всички животни трябва да 
бъдат регистрирани. По този начин ще се прекрати 
изплащането на субсидии на недобросъвестни жи-
вотновъди“, категоричен бе министърът. Засегнат бе 
въпросът за изчистване на информационната систе-
мата „ВЕТИС“ от виртуални животни.
Сред дискутираните теми по време на заседанието 

на Консултативния съвет по животновъдство е било 
и изпълнението на Националната програма за профи-
лактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите. 
Представена беше и актуална  информация за епизоо-
тичната обстановка в страната, както и предприетите 
действия за контрол и превенция.

КОЙ ИМА ПРАВО НА МЕСЕЧНА ДОБАВКА ЗА
СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И НА КАКВА?     

Право  на  ме -
сечна добавка за 
социална интегра-
ция имат хората 
с трайни увреж-
дания .  „Човек  с 
трайно уврежда-
не“ е лице, което 
в резултат на ана-
томично, физиоло-
гично или психическо увреждане е с трайно намалени 
възможности да изпълнява дейности по начин и в сте-
пен, възможни за здравия човек, и за което органите 
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на медицинската експертиза са установили степен на 
намалена работоспособност или са определили вид 
и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. Съгласно 
Закона за интеграция на хората с увреждания и Пра-
вилника за неговото прилагане, хората с трайни 
увреждания ползват правото на месечна добавка за 
социална интеграция според индивидуалните им 
потребности съобразно вида и степента на уврежда-
нето и степента на трайно намалена работоспособ-
ност и въз основа на извършената социална оценка. 
Потребностите на лицето от рехабилитация, обуче-
ние, трудова заетост и професионална реализация, 
социални услуги, социално включване се преценяват 
от консултативна комисията определена от дирек-
тора на дирекция „Социално подпомагане“. За да 
получите подробна информация за правата си, моля 
обърнете се към дирекция „Социално подпомагане“ 
по постоянен адрес.

КАКВИ СА СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНОТО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ?
Паричното обезщетение за временна неработоспо-

собност поради общо заболяване, трудова злополука 
и професионална болест се изплаща от първия ден 
на настъпването до възстановяване на работоспособ-
ността или до установяване на инвалидност.
Изключенията от това правило са две:
-   когато временната неработоспособност поради 

общо заболяване, трудова злополука или професио-
нална болест е настъпила до 30 календарни дни след 
прекратяването на трудовия договор или осигурява-
нето, паричното обезщетение се изплаща за срока на 
неработоспособността, но за не повече от 30 кален-
дарни дни. В тези 
случаи парично-
то  обезщетение 
не се изплаща на 
лица, които по-
лучават  пенсия 
или обезщетение 
за  оставане  без 
работа, опреде-
лено  съгласно 
нормативен акт. 
Изплатените парични обезщетения за временна 
неработоспособност се възстановяват от лицата за 
периода, за който им е отпусната пенсия, или им е 
изплатено обезщетение за оставане без работа;

-   когато временната неработоспособност е настъ-
пила преди прекратяване на срочни трудови и слу-
жебни правоотношения, договори за военна служба 
и договори за управление и контрол на търговски 
дружества, паричното обезщетение се изплаща за не 
повече от 30 календарни дни след прекратяване на 
правоотношенията или договорите. Ако временната 
неработоспособност е поради трудова злополука или 
професионална болест, паричното обезщетение се 
изплаща до възстановяване на работоспособността 
или до установяване на инвалидност.



ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
ДОПЪЛВА ДОМАШНАТА АПТЕЧКА
Дървото на живота носи ла-

тинското име Красула овата. 
То е сукулент и принадлежи 
към семейство Дебелецови. 
Познати са около 350 вида и 
произхожда от Тропическа 
Африка и о-в Мадагаскар. У 
нас се отглежда като стайно 
растение, което има висока 
декоративна стойност и много лечебни свойства.
Формиране     Формирането на растението е желателно 

да стане още докато е съвсем малко, като се премахват по 
две връхни листенца и под тях израстват разклонения. 
Най-често срещаната грешка е да се засажда в голям обем. 
Красулата обича малки и плитки съдове. Когато е засадена 
в голяма саксия израства дълъг корен, а растението се 
източва нагоре, но е тънко и слабо облистено. При пресаж-
дане корените се подкъсяват и така се стимулира да расте 
приоритетно на широчина. Растението е светлолюбиво и 
в летните месеци е добре да се изнася на открито.
Почва и поливане     Красулата обича пропусклива 

почва, защото корените лесно загниват. Използва се 
наполовина хумусна почва, примесена с пясък и дребен 
чакъл. Полива се умерено и с малки количества вода, като 
изтеклата в подложката се изхвърля.
Вредители     Дървото на живота се напада от листни 

въшки – най-често памукова и борбата е доста трудна, 
защото растението проявява висока чувствителност към 
химически препарати. Може да се използва отвара от 
външната обвивка на лук и кора на цитруси, с която се 
пръска и почвата.
Цъфтеж      Като повечето сукуленти и красулата е цве-

те на късия ден. За обилен цъфтеж е нужно от октомври, 
когато дните започнат бързо да намаляват да се редуцира 
поливането, като в студените и дълги нощи се спре окон-
чателно. Почвата трябва да остане напълно суха.
Размножаване     Размножаването е много лесно и става 

с резници, поставени в пясък или листа, които падайки в 
контейнера бързо пускат коренчета.
Лечебни свойства     Лечебните свойства на Красулата 

са извън всякакво съмнение. Тя стои редом до Алоето и 
Каланхое Дегремонтиана. Притежава антивирусни, анти-
бактериални и противовъзпалителни свойства.
Използва се при рани, порязване, навяхване и натърт-

ване. Измиват се няколко листа, смачкват се и получената 
паста се поставя върху стерилна марля. След 3-4 часа се 
сменя с нова превръзка.
При херпес се използва сок, с който се маже или се 

прикрепва напоен памучен тампон.
При ухапване от насекоми – пчели, оси, комари се маже 

мястото на ухапаното няколко пъти на ден, като премахва 
подуването, сърбежа и болката.
Мазоли и изгаряния се лекуват, като се прикрепва върху 

мястото обелено от външната обвивка листо.
Артритните болки се успокояват, ако се маже със сок 

от листата.
За възпалено гърло се използва сока от 10-на листа, 

който се смесва с 200 милилитра преварена вода – прави 
се гаргара.
При враснали нокти и хемороиди се прикрепва разря-

зано листо на болното място.
Вероятно има още много други лечебни свойства и не 

случайно е наречено Дърво на живота
 
ЗАКАЛЕТЕ АЛАБАША ПРЕДИ ЗАСАЖДАНЕ  
Ранният алабаш, който се засе-

ли през есента, се разсажда в края 
на април, след като са преминали 
трайните застудявания. Преди да 
разсадите зеленчука, трябва да 
го закалите. Внимавайте обаче да 
не го простудите. Ако го оставите 
повече от 4-5 дни на студено, рас-
тенията бързо ще образуват цвето-
носни стъбла. Ако пролетта се задържи хладна и разса-
дът е застарял, ще имате цвят, но ще останете без гулия.
Растенията се разсаждат на кавали (тирове). Със 

садилото се прави дупка   на височина около 1/3 над 
дъното на браздата. Разстоянието между редовете от 
двете страни на кавала е 30 см . А в редовете - между 
растенията е 25 см. Полива се със затоплена вода в 
дупката, оставена от садилото.

КАК ДА СИ ОТГЛЕДАТЕ ГОДЖИ БЕРИ ОТ СЕМЕНА
Основната характеристика на това растение, е ми-

нималната грижа от която се нуждае. Освен това е 
доказано, че годжи бери е най-продуктивно, когато е 
под стрес. Така че, отгледайте го до младо растение 
и след това просто се радвайте на богата реколта. Го-
джи бери е многогодишен храст с ядливи плодове, 
произхождащ от Хималаите и познат като „храната 
на дълголетниците“. Плодовете му са вкусни и бо-
гати на антиоксиданти и могат да се консумират ди-
ректно или да се добавят в ястия и напитки. Расте 
добре в климатичните условия на България. Защите-
те младите растения от зимата в закрити помещение 
през първата година от живота им, а след това ги за-
садете на постоянното им място в двора.
Отглеждане от семена – стъпка по стъпка
Най-подходящото време за размножаване на го-

джи бери от семена е в периода януари-април. Ще 
ви трябват: средноголяма саксия с дренажни дупки 
на дъното и подложка, торфена смес за разсади и 
семена от Годжи Бери.

Засейте семената на 1-2 см дълбочина в саксия, 
на дъното, на която предварително сте сложили 1-2 
шепи дребни камъчета за по-добър дренаж. Допъл-
нете саксията с торф за разсади - фина смес от торф, 
кокосови стърготини и перлит, която не съдържа 
вредители и причинители на болести (Можете да си 
я поръчате на познатите ви телефони). Това ще ви 
гарантира здравословна среда на растеж. След като 
разпръснете равномерно семената, допълнете с 1-2 
см почва и притиснете леко с ръка така, че да създа-
дете добър контакт между почвата и семената. По-
лейте с вода на тънка струя и сложете на светло място 
и стайна температура, докато семената покълнат.
Грижи за младото растение
Когато разсадът достигне 7-8 см го пресадете в 

по-голяма саксия и го поставете на слънчево и то-
пло място. Поливайте го умерено: почвата трябва да 
е влажна, но без да заблатявате. Подхранвайте го 1-2 
пъти месечно с тор за цъфтящи храсти. 
Осигурете защитено място през първата зима на 

годжи бери или, ако вече сте засадили растението на 
двора, го покрийте с градински текстил. Това ще оси-
гури оранжерийни условия на младото растение и ще 
го защити от студовете през първата му зима.
През следващата година, пресадете годжи бери на 

постоянното му място в градината. Растението е не-
претенциозно към почвата и може да се отглежда и в 
по-бедни и каменисти почви. В условията на българ-
ските зими, порасналото годжи бери издържа до -20 
градуса и не изисква особени грижи.
Събиране на реколтата
Отгледано от семена, годжи бери ще ви дари с 

плодове след 2-3 години в периода от юли до октом-
ври. Те са изобилни с овална форма и ярко червен 
цвят. Само добре узрелите плодове са вкусни, зато-
ва имайте търпение и изчакайте дребните плодче-
та да станат ярко червени. При силно стискане или 
нараняване от падане, плодовете почерняват и не са 
годни за консумиране.
Най-често, плодовете на годжи бери се ядат след 

термична обработка или в суров и сушен вид. Годжи 
бери може да се добавя към мюсли, овесени ядки, 
кейкове и други десерти. Запарка от Годжи Бери по-
нижава кръвната захар и действа общо пречистващо.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

БАХАР - ПОДПРАВКАТА ЗА ЗДРАВ 
СТОМАХ И ХРАНОСМИЛАНЕ

Някои хора, срещали бахара само в мляно състоя-
ние, смятат, че той е смес от подправки. Други не се 
докосват до него, поради специфичния му аромат и 
вкус. Трети го употребяват твърде често, без да знаят, 
че той е там - в сушени колбаси или...готвено зеле, 
например. А някои дори го бъркат с черния пипер.
Бахарът (англ. Allspice, лат. Pimenta dioica) е под-
правка с богато минало, много характерна за кариб-
ската кухня, освен това и много полезна - един от 
онези позабравени „овкусители“ в кухнята, който си 
заслужава да познаваме по-добре. Той може да при-
даде невероятен изтънчен вкус на прости ястия като 
печено зеле или яхния, гювеч - неотличим от общия, 
но незаменим, веднага, щом усетим липсата му.
В миналото тази под-
правка е била много по-
употребявана. Христофор 
Колумб я открива на Кари-
бите, смятайки я за пипер. 
В последствие в Испания 
му дават името пимиента, 
което в превод си е именно 
пипер. Наименованието 
бахар пък всъщност е турската дума за подправка. Със 
своята сложна и специфична миризма, наподобяваща 
нещо средно между канела, карамфил и индийско 
орехче, бахарът се нарежда в графа специфични под-
правки, с които обаче, стига да знаем как, можем да 
превърнем ястието в шедьовър. Малко хора знаят, че 
по скалата на Сковил за лютивина, бахарът получава 
между 100 и 5000 единици, което не е никак малко. 
Голяма част от тази подправка се добива в Ямайка, 
но сред основните му производители се нареждат и 
Мексико, Хондурас и Гватемала. Бахарът представля-
ва малко храстообразно дръвче, обичащо топлината. 
Самите му зрънца всъщност са сушените плодове на 
растението Pimenta dioica. Тези плодчета се берат, 
докато са все още зелени и се сушат. Когато изсъхнат, 
те са кафяви и добре знаете, че приличат на големи ка-
фяви зърна пипер. Пресните листа също се използват. 
Те наподобяват дафинов лист и се поставят в ястието 
по време на готвене. За разлика от дафиновия лист 
обаче, те губят много от аромата и вкуса си, когато се 
изсушат. Една от най-хубавите черти на това растение 
е, че лесно се приспособява към отглеждане в саксия 
у дома или в парник.
Едва цели 3-4 зрънца в ястието са ви напълно доста-
тъчни - не си позволявайте по собствено усмотрение 
да надвишавате дозата. Може да стриете зърна или 
да приемате бахар под формата на етерично масло.
Бахарът е противопоказен при дразнимо чер-
во, язва, колит, хора с чернодробни и бъбречни 
проблеми. Възможно е да предизвика алергична 
кожна реакция. Също така трябва да се избягва от 
бременни и кърмачки. 

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

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

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

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Мъж с червен нос, целия лъхащ на алкохол отива на лекар:
- Докторе, нещо не ми е добре напоследък. Гади ми се 

често, а понякога и драйфам..
Докторът го преглежда, преслушва, пощипва, почуква 

и казва:
- Нищо особено не мога да намеря..... Сигурно това 

е от алкохола.
- Е, сега кво? Да взема да дойда като изтрезнееш ли?

Катаджия дебне на паркинг пред една дискотека. Излиза 
голяма, пийнала компания и се качват по колите. Полицаят 
си избрал един, който едвам си влачел краката и го спрял.

- Проверка за алкохол, духнете моля!
Мъжът без да се съпротивлява духнал в дрегера.
- Резултат нулев??? Как е възможно това???
- Днес аз съм дежурен по отвличане на вниманието...

ъж с червен нос целия лъхащ на алкохол отива на л

ПЕЧЕН ОМЛЕТ С ТИКВИЧКИ   
Продукти: тиквички 500 грама, 1 малка глава лук 

- 50 гр, 150 гр не много солено сирене, 5 яйца, 7 с.л 
зехтин, 4 с.л царевица - замразен, 4 с.л грах - замразен, 
2 с.л наситнен пресен копър, сол, млян черен пипер

 Приготвяне: Тиквичките нарязваме на малки кубчета 
и задушаваме заедно с лукът в зехтина за 5 минути. Доба-
вяме царевица, грах, наситнения копър, сол (много малко, 
защото има сирене) и млян черен пипер - разбъркваме 
още 5 минути.
С помощта на вилица надро-

бяваме в дълбока купа сирене-
то и разбиваме заедно с 5 яйца.
Фурната загряваме на 200 

градуса. Намазваме не залеп-
ваща тавичка (около 2 педи 
широка) и изсипваме зеленчу-
ковата смес, отгоре изливаме 
яйцата със сирене. По желание можете да добавите 
маслинки и домат. Печем за около 20 минути. Ястието е 
прекрасно, както топло, така и студено. 


