
На 10.05.2019 г. СУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ с. Сатовча празнува 146 години от 
създаването си. Празника започна още преди 
първият училищен звънец, когато във фоайе-
то на първия етаж ученици под ръководството 
на г-жа Денка Николова – учител по Българ-
ски език и литература, закачиха табло, с което 
призоваха учениците през целия ден да изпис-
ват своите имена на глаголица и кирилица под 
мотото „Да научим нещо ново и интересно за 
Българския език“. Освен у учениците, това 
табло предизвика интерес и сред учителите, 
които също написаха своите имена.
По случай патронния празник бе изготвена и 

изложба с творби на учениците.
Алеите в училищния двор бяха почистени и 

аранжирани с цветя от ученици от IV и V клас.
Празника имаше и официална част, която за-

почна след приключването на учебния процес 
за деня. В нея се включиха ученици от II, V, 
IX, X и XI клас, които представиха различни 
стихотворения, скечове, пяха песни, танцува-
ха и се забавляваха.
Тържеството започна с издигането на бъл-

гарския трибагреник от Джеват Дунчев – ди-
ректор на училището и асистентите му от 
първи клас. След това всички заедно изпяха 
химна на родното училище и изслушаха хим-

на на Европа „Ода на радостта“.
Директорът на училището поздрави всички 

присъстващи и им пожела да бъдат здрави и да 
имат още по големи успехи занапред. Проведе се 
и награждаването на участниците в проведените 
конкурс за есе на тема „Моите думи за Левски“ 
и лекоатлетически крос по случай празника.
На сцената поле за изява получиха ученици-

те от II и V клас, които рецитираха текстове 
посветени на солунските братя. После взеха 
микрофоните и по–големите учениците. Те 
забавляваха присъстващите със специално 
подготвени скечове за празника и представиха 
пред публиката ритмични български хора.
Денят остави у учениците само положител-

ни емоции.
Не трябва да пропуснем да поздравим и еки-

па, които работеше, за да бъде реализиран този 
празник: Денка Николова, Биляна Хаджиева, 
Маруся Лозанова, Величка Карабунарова, Сил-
вина Адамова, Нели Коемджиева.

20 - 26 май 2019г., година (XV), 20 /705

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

Един от най -дългогодишните преподаватели в 
СУ“ Св. Климент Охридски „ - с. Слащен, получи 
диплом „Учител на годината“ .

Г- жа Звездица Пачеджиева - старши учител по БЕЛ, по-
лучи достойна награда, извоювана с труд и всеотдайност. 
Официалната церемония по награждаването се състоя 

в зала“Роял“ на хотел „Шератон“ - гр. София, в присъст-
вието на вицепрезидента Илияна Йотова, министъра на 
образованието Красимир Вълчев,председателя на СБУ 
г-жа Янка Такева, кмета на София -г-жа Фандъкова и 
много други гости, уважили XXII Национален конкурс 
„Учител на годината‘‘ организиран от  Синдиката на 
българските учители.
Вицепрезидентът г-жа Йотова подчерта колко трудна е 

в днешното свръхинформирано време мисията на учите-
лите.Колко упоритост и отдаденост са необходими, за да 
се научат младите хора да оценяват информацията с кри-
тичен поглед, да имат свое мнение, което да отстояват, а 
не да я приемат механично. 
Учителската професия е призвание, мисия и работа. Пре-

подаването и ученето е сложен процес,в който учителят има 
огромна отговорност.Той изгражда у учениците качества, 
умения и нагласи, които да им помогнат в утрешния ден. 
Г-жа Пачеджиева получи и покана за държавен прием 

на президента на Република България по случай 24 май - 
Ден на българската просвета и култура и на славянската 
писменост. 
Ръководството на община Сатовча и общинския коор-

динационен съвет на СБУ към КНСБ общ.Сатовча поз-
дравяват г-жа Пачеджиева за високото признание. Пожелаваме ѝ да бъде здрава, все така 
всеотдайна и отговорна в благородната професия. Честито!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И 
НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Уважаеми дами и господа,
Уважаеми учители и ученици,
Уважаеми просветни и културни дейци,
24  май   е   възторжен  и  паметен  ден, 

в който всички заедно почитаме  силата  на  
просветата и се прекланяме  пред  магиче-
ската  мощ  на писмото и четмото. За мен е 
чест, да Ви поздравя по повод този светъл 
празник - Деня на българската просвета и 
култура и на славянската писменост!

”Върви народе възродени, към светла бъднина върви ” – това са 
думи, които всеки българин знае от момента на пристъпването на 
училищния праг, и които носи в сърцето си, докато е жив. 24 май е 
празник, символизиращ  достойнството, традицията и духовността 
на българина. Достойнство, защото на този ден честваме азбуката, 
която сме дали на света, и която дава на нас самочувствие и култур-
на независимост за “вси славяни”. Този празник ние честваме вече 
повече от 200 години - ето това е традиция! Духовност, защото това 
е празник на културата и науката, и на онези хора, които възраждат 
нацията, и които възпитават бъдещите поколения!
По своя културен размах, делото на Кирил и Методий има не само 

национално значение – то е част от световната културна съкровищни-
ца! Това е достойнство и гордост, българско самочувствие и възход!
На всички Вас пожелавам  здраве, професионални успехи и само-

чувствие, с което да предавате на идните поколения своите знания, 
душа и любов! Гордейте се със своята просветна мисия и пазете живо 
пламъчето на българщината!
А Вие, ученици, бъдете любознателни и последователни в открива-

нето на нови хоризонти! Бъдете горди  със своите знания и стремежи! 
Бъдете отговорни млади българи!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!   д–р Арбен Мименов

 Кмет на община Сатовча
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Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

23 Май 2019, Четвъртък, 
Професионален празник на НРС
 На този ден през 1947г. се създава бъл-

гарското задгранично разузнаване, което 
функционира до края на 1989г. като структура 
в Министерство на вътрешните работи. С 
Указ 152 на Държавния съвет от 5 февруари 
1990г. се създава Национална разузнавателна 
служба при Държавния съвет на НРБ. По силата на указа външно-полити-
ческото разузнаване на държавата се възлага на новосъздаденото самостоя-
телно ведомство. Със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България, приет от 37-ото Народно събрание на 13 декември 1995г., в сила 
от 28 февруари 1996г., НРС е включена в състава на въоръжените сили. Със 
Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените 
сили, приет от 39-ото Народно събрание на 5 април 2002г., НРС е извадена от 
състава на въоръжените сили на България. По отношение на правомощията 
на ръководителите и на статуса на служителите на НРС се прилага Законът 
за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от 40-ото 
Народно събрание на 29 април 2009г. Функциите, задачите и дейността й са в 
съответствие с Концепцията за национална сигурност на Република България, 
приета от 38-ото Народно събрание на 16 април 1998г., както и със Закона 
за специалните разузнавателни средства, приет от 38-ото Народно събрание 
на 8 октомври 1997г. За професионален празник на НРС денят е обявен със 
заповед на директора на ведомствата от 2006г. 

24 Май 2019, Петък,
Ден на българската просвета и култура и 

на славянската писменост 
Официален празник посветен на делото на 

Светите братя равноапостоли Кирил и Мето-
дий, създатели на славянската писменост. За 
първи път, празникът в памет на създателите 
на славянската писменост се чества в епар-
хийското училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Пловдив през 1851 г. по 
инициатива на Найден Геров. На 11 май 1856 г. Йоаким Груев извежда за 
първи път на манифестация ученичките от Пловдивското класно девическо 
училище. През 1857г. денят на Светите братя е почетен в българската църква 
„Свети Стефан“ в Цариград заедно със служба и за Свети Иван Рилски. През 
1857 г. този ден е отпразнуван и в Пловдив в църквата „Света Богородица“. 
Учителят Йоаким Груев произнася вълнуващо слово за живота и делото 
на двамата братя. Първото честване на празника в София е през 1859 г., но 
традицията е свързана с дата 11 май, от 1880 г. започва да се провежда шест-
вие. През 1885 г. дата е обявена за „Ден на просветата“ в малка църква край 
Златния рог в Цариград. С въвеждането на Григорианския календар 24 май 
се отбелязва като църковен, училищен и всенароден празник (1916 г.). През 
социалистическия период, денят е обявен за официален празник през 1957 
г., но след 1969 г. църковното честване е отделено и остава на 11 май - Деня 
на Светите равноапостоли Кирил и Методий. За официален празник е обявен 
с решение на 9-ото Народно събрание на 30 март 1990 г. По традиция денят 
се отбелязва с литийно шествие до паметника на Светите братя Кирил и Ме-
тодий пред Народната библиотека, поднасяне на венци и цветя в столицата. 
Празник на народните читалища Чества се съгласно Устава на Съюза на 
народните читалища, приет от 26-я редовен конгрес 
през ноември 1990 г.

 25 Май 2019, Събота,
 Еврейски празник Шавуот
 Празникът е наричан още Празник на жътвата или 

Празник на цветята. Буквалният превод на думата 
„шавуот“ от иврит е „Седмици“ и идва от това, че с 
него се отбелязват точно 7 седмици от най-древния ев-
рейски празник Пасха (Песах). На Шавуот се празнува 
получаването на Тората (Петокнижието, което е в основата на Стария завет 
- първите пет книги от Библията: Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие, 
известни под името Мойсеево петокнижие). Празникът съвпада с жътвата. 
На този ден се ядат млечни продукти, домовете и синагогите се украсяват със 
зеленина. Правят се излети в природата или се гостува в стопанства.

26 Май 2019, Неделя,
 Седмица на солидарност с народите от несамоуправляващите се 

територии. Отбелязва се от 1973 г. с резолюция 2911 на Общото събрание 
на ООН от 2 ноември 1972 г. първоначално като седмица за солидарност с 
колониалните народи от южната част на Африка, Гвинея-Бисау и островите 
Зелени нос (сега Република Кабо Верде), които се борят за свобода, независи-
мост и равноправие. С резолюция A/RES/54/91 на Общото събрание на ООН 
от 6 декември 1999 г. е преименувана в Седмица за солидарност с народите 
от несамоуправляващите се територии. Започва от 25 май - Деня на Африка.

Н О В И Н И
20 - 26 май 2019г., брой 20

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

-Не мога–казах му. -Не мога!
-Сигурен ли си?- попита ме той.
-Да, толкова бих искал да седна с нея и да й 

кажа какво чувствам… Но знам, че не мога.
Дебелия седна като Буда в едно от ужасните 

сини кресла в кабинета си. Усмихна се, погледна 
ме в очите и снижавайки глас, както винаги, когато 
искаше да го слушат внимателно, ми каза:

-Нека ти разкажа…..
И без да чака отговор, започна да разказва.
Когато бях малък бях влюбен в цирка и най-

много от всичко обичах животните. Особено 
слона, който беше любимото ми животно и на 
другите деца, както разбрах по-късно. На всяко 
представление той демонстрираше невероятното 
си тегло, ръста и силата си …. Но след номера и 
дори малко преди да излезе на арената, стоеше 
завързан за едно колче, забито в земята, със 
закачена на крака му верига.
А колът беше само парченце дърво забито едва 

няколко сантиметра в земята. И въпреки дебелата 
и здрава верига, ми беше съвсем ясно, че едно 
толкова силно животно, способно да изтръгне 
цяло дърво от корен, би могло лесно да се осво-
боди от кола и да избяга.
Тук явно има някаква загадка. Какво го спира 

тогава? Защо не бяга?
Когато бях на шест–седем години още вярвах, 

че възрастните са много умни. И попитах един 
учител, един отец и един мой чичо за загадката 
на слона. Някои от тях ми обясни, че слонът не 
бягал защото бил дресиран.
Тогава зададох съвсем ясно въпроса :“Щом е 

дресиран, защо го оковават ?„.
Не си спомням да съм получил някакъв смислен 

отговор. С времето забравих за слона и за колчето 
и си спомнях за него само когато срещнах други 
хора, които си бяха задавали този въпрос.
Преди години разбрах, че за щастие се е на-

мерило достатъчно умен човек, който е открил 
отговора:
Слонът от цирка не бяга, защото е бил вързан 

за такъв кол още много, много малък.
Затворих очи и си представиш беззащитното 

новородено слонче, вързано за кола. Сигурен 

съм, че тогава 
малкото слон-
че се е дърпа-
ло, блъскало и 
напъвало, мъ-
чейки се да се 
освободи. Но 
въпреки всички 
усилия, не е ус-
пяло, защото онзи кол е бил твърде здрав за него.
Представих си как е заспивало изтощено и как 

на другия ден отново се е мъчело, на следващия и 
на по-следващия също….. Докато един ден, един 
ужасен за него ден, животното просто е повярвало 
в своето безсилие и се е примирило с участа си.
Огромния силен слон, който виждаме в цирка, 

не бяга, защото си мисли, горкият, че не може.
Споменът за поражението, преживяно малко 

след раждането му, го е белязал завинаги.
Но най-лошото е, че той никога не дръзва да 

постави под съмнение този спомен.
Никога, никога не дръзва да изпробва отново 

силата си….
–Така е, Демиан. Всички ние сме донякъде 

като слона в цирка: крачим по света, привързани 
към стотици колове, които ни отнемат свободата.
Живеем с мисълта, че „не можем“ да направим 

куп неща, просто защото някога, преди много 
време, като малки, сме опитали и не сме успели.
Така ставаме като слона и си набиваме е гла-

вата : “Не мога, не мога и никога няма да мога.“
Растем с тази мисъл, която сами сме си внуши-

ли, и за това никога повече не се опитваме да се 
освободим от кола.
Понякога, като усетим оковите и веригите 

задрънчават, поглеждаме под око колчето и си 
мислим: „Не мога и никога няма да мога“.
Хорхе направи дълга пауза. После се приближи, 

седна на пода пред мен и продължи:
-Това става и с теб, Демиан. Живееш, обвързан 

със спомена за един Демиан, който не е успял и 
който вече не съществува.
Единствения начин да разбереш дали можеш 

да постигнеш нещо, е да опиташ пак, влагайки 
цялата си душа…. Цялата си душа!

ПРИТЧА: ОКОВАНИЯТ СЛОН – ХОРХЕ БУКАЙ

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс 
Желаещите ще заплащат половината от стойността 

на курсовете за преквалификация. 
Агенцията по заетостта започна нов разширен при-

ем на заявления по проект „Ваучери за заети лица”. 
Проектът е съфинансиран от оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 
Общо безвъзмездната финансова помощ по проце-

дурата е 50 млн. лв. От първия прием до момента от 
тях са усвоени над 20 млн. лв. Издадените ваучери 
са над 24 хил. 
Финансовият ресурс за втория прием е близо 19 млн. лв., като се очаква още 30 хил. 

заети лица да повишат квалификацията си. 
Право да подават заявления имат работещи на трудов договор извън държавната 

администрация, които са: 
- със средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);
- навършили 55 г. с висше образованиe. 
Желаещите ще имат възможност да преминат професионално обучение с ваучери, 

включително компютърно и езиково обучение. Те ще заплащат 50% от стойността на 
ваучера с цел мотивация и споделена отговорност между тях и обучителната институция.
Заетите лица могат да подават заявления само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч. както 

по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната.

КОНКУРС „МАЙСТОРСКИ КЛАС ГАЛИЛЕО“   
Краен срок: 31 юли 2019 г. 
Имате услуга, продукт, бизнес решение или 

идея, която използва спътникова навигация в 
ежедневния живот? Конкурсът кани новатори, 
предприемачи и лица от всички страни да по-
дадат своите новаторски решения. Конкурсът 
търси да награди приложения, услуги и нови 
идеи, които използват спътниците Галилео и 
ЕГНОС, за да отговорят на належащи предиз-
викателства, които среща бизнеса и обществото. 
Най-новаторските решения ще могат да раз-

делят парични награди на стойност повече от 
един милион евро. в допълнение към паричните 
награди, победителите ще могат да се възползват от възможности за бизнес развитие; 
разработени пакети за бизнес подкрепа на Акселератора E-GNSS - на стойност 62 000 
евро; кампания за групово финансиране - на стойност 35 000 евро; и много други. 
Конкурсът има две категории:
- Стартираща фирма на годината - категорията цели да идентифицира най-добрия прото-

тип, продукт или идея за продукт от годината, използващи спътникови услуги за глобална 
навигация, на стартиращи фирми от целия свят и да им помогне да увеличат мащаба си;

- Идея на годината - категорията цели да насърчи новаторски решения и да помогне 
те да се превърнат в действителност.
Освен участие в двете общи категории, участниците подават своите решения, така че 

да бъдат допустими и за една от шестте специални награди:
- Съвместно предизвикателство „Галилео - Коперник“;
- Предизвикателство „Галилео пето поколение Интернет на вещите“;
- Предизвикателство „Навигация с DLR изкуствен интелект“;
- Университетско предизвикателство;
- Награда на германското Федерално министерство на транспорта и цифровата ин-

фраструктура;
- Награда „Жива лаборатория за спътникови услуги за глобална навигация“.
В допълнение, участници от някои определени страни могат да участват в регионални 

предизвикателства, организирани от регионалните партньори на конкурса.
https://www.galileo-masters.eu/apply/



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

от ЗСВТС на Интрастат-декла-
рации пристигания/изпраща-
ния за месец април 2019 г., за 
новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо 
задължение.
До 25-ти май:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец април за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания по тру-
дови правоотношения, направени през месец април, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 май.

Въпрос: Има ли право здравно осигурен пациент 
при посещение на семейния си лекар да получи в 
един ден направления за хоспитализация относно 
плануван прием в заведение за осъществяване на 
болнична помощ в отделение по ендокриноло-
гия, която важи 30 календарни дни от датата 
на издаването му и в същото време да получи и 
направление за ревматолог за извънболничната 
помощ. Обяснимо е ,че пациента няма да ползва 
двете направления в един и същи за двата вида 
помощ дни. Не виждам причина в тези 30 дни в ко-
ито важи направление № 7 пациента да не може 
посети специалист- ревматолог и обратното. 
Благодаря предварително.
Отговор от НЗОК: Общопрактикуващият лекар 

има право да издаде направление за консултация  
или провеждане на съвместно лечение (бланка МЗ-
НЗОК №3) и направление за хоспитализация относно 
плануван прием (бланка МЗ-НЗОК № 7) след извър-
шен преглед и предвид установеното здравословно 
състояние на пациента.

Въпрос: В момента съм в болничен до 14.05.2019 
след операция за дискова херния. Операцията е 
направена в МБАЛ …..Бях на преглед при лич-
ния ми лекар, тъй като болничния ми изтича 

утре, а все още не мога да се движа нормално, а 
още по-малко да работя (работата ми е свързана 
с товаро-разтоварна дейност). Личният лекар 
отказа да ми издаде нов болничен или да ми даде 
направление за неврохирург. Иска да дойда пак на 
15,05 следобяд (не работи сутрин) и тогава ще ми 
даде направление за неврохирург. Така аз ще имам 
прекъсване в болничния, а и е невъзможно да мина 
на преглед следобяд. Какви са ми правата в този 
случай? Наистина ли личния лекар няма право да 
ми даде направление днес, за да имам възможност 
днес и утре да мина на преглед и комисия и да нямам 
прекъсване в болничния ? 
Отговор от НЗОК: Личният лекар преценява не-

обходимостта от издаване на направление към лекар 
специалист, дали и кога да бъде осъществена консулта-
ция със специалиста, в зависимост от здравословното 
състояние на пациента.
В случаите, в които след болничното лечение оси-

гуреното лице се нуждае и от домашно лечение, при 
изписването му от лечебното заведение се издава 
един болничен лист от ЛКК, в който се включват 
дните за болничното лечение, включително денят на 
изписването, както и не повече от 30 календарни дни 
за домашно лечение.
Болничният лист се издава в деня на изписването от 

лечебното заведение за болнична помощ и се отразява 
в историята на заболяването, в личната амбулаторна 
карта (ЛАК) и в епикризата, като се обосновава необ-
ходимостта от отпуск за домашно лечение.
Общопрактикуващият (личният лекар) насочва 

пациента към ЛКК в извънболничната помощ за про-
дължение на болничния лист, издаден от лечебното 
заведение за болнична помощ.
НЗОК осъществява задължителното здравно осигу-

ряване, което представлява дейност по управление и 
разходване на средствата от задължителни здравнооси-
гурителни вноски за заплащане на здравни дейности. 
Тези средства за заплащане на здравни дейности не 
включват осъществяване на организация и контрол на 
медицинската експертиза, в т.ч. и на актовете, издадени 
от органите за експертиза на временната работоспо-
собност (в случая - болнични листове).

Въпрос: През 2018г. майка ми прекара инсулт. До-
сега не съм ползвала болничен, но се налага. На колко 
календарни дни имам право еднократно и сумарно 
за една календарна година? Кой личен лекар тряб-
ва да го издаде, когато не сме при един и същ? Ако 
знаете, кажете моля какъв процент се изплащат 
от дневното трудово възнаграждение?
Отговор от НЗОК: Наредбата за медицинската 

експертиза определя условията и реда при издаване 
на болнични листове, които са различни за гледане 
на болен член от семейството в дома и за гледане на 
болен член от семейството в лечебно заведение за 
болнична помощ.
По отношение на издаването на болничен лист за гле-

дане на болен член от семейството в дома, Наредбата за 
медицинската експертиза определя, че такъв болничен 
лист се издава от лекуващия лекар еднолично до 14 дни 
непрекъснато за едно или повече заболявания.
При издаване на болничен лист за гледане на болен 

член от семейството лекуващият лекар или ЛКК вписва 
в личната амбулаторна карта на болния името на лице-
то, на което е издаден болничният лист за гледането му, 
местоработата, постоянния адрес, родствената връзка 
с болния, размера на отпуска и номера на болничния 
лист. В ЛАК на болния се отразяват прегледът, изслед-
ванията, назначеното лечение и диагнозата. Данните 
от болничния лист - номер, серия, начало и продъл-
жителност на отпуска, се нанасят и в ЛАК на лицето, 
на което е издаден болничният лист.
Съгласно Закона за здравето, контролът върху акто-

вете, издадени от органите за експертиза на временна 
неработоспособност - от лекуващите лекари, ЛКК и 
ТЕЛК, се осъществява от регионален съвет, създаден 
със заповед на директора на съответната регионална 
здравна инспекция (РЗИ). За София това е Регио-
налният съвет към столичната регионална здравна 
инспекция, ул. „Враня“ № 20. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
20 - 26 май 2019г., брой 20

КАК ДА ЗАЩИТЯТ ПРАВАТА СИ
СЕЗОННИТЕ РАБОТНИЦИ В ЧУЖБИНА 

С  началото  на 
пролетта стартира 
активното наемане 
на  работници  за 
сезонна заетост в 
чужбина – най-чес-
то за работа в сел-
ското стопанство, 
строителството и 
туризма.
По  този  повод 

напомняме някои 
от основните правила, с които трябва да се съобра-
зяват търсещите работа лица преди да заминат да 
работят зад граница, за да се предпазят от евентуална 
измама или нарушаване на трудовите им права.
Използването на интернет, и в частност на социал-

ните мрежи, като единствен начин за контакт, отказ от 
лични срещи или определяне на такива на публични 
места вместо в офис, от страна на предлагащите работа, 
са сигнали за евентуална измама.
Отказът за сключване на договор или предлагането 

на договор на език, който лицето не разбира също 
предполага риск от измама. Подобна опасност има и 
когато предприятие, неизвършващо никаква дейност в 
България, сключва договори с работници с обещанието 
след това да ги командирова веднага зад граница (т.н. 
предприятия пощенски кутии). Ако предлагащите 
работа задържат личните документи на лицата, това 
може да бъде сигнал за попадане в схема за трафик на 
хора с цел трудова експлоатация.
Измамата и трафикът на хора са престъпления по 

смисъла на закона и ИА ГИТ няма правомощия да 
упражнява контрол, но сигнализира компетентните 
органи, когато й стане известна подобна информация. 
Инспекцията по труда може да се намеси, когато при 
изпращането на работа в чужбина или командироване-
то е нарушено трудовото законодателство.
Зачестяват обаче случаите, в които наетите не могат 

да предоставят достатъчно информация, за да бъде 
идентифицирана фирмата, която ги е изпратила или 
командировала, или местният им работодател, за да 
може контролните, а при необходимост – разследва-
щите органи да се намесят.
Търсещите работа в чужбина трябва предварително 

да проучат дали фирмите, които им предлагат оси-
гуряване на заетост зад граница, имат регистрация 
в Агенцията по заетостта като фирми посредници 
или предприятия, които осигуряват временна работа. 
Списъците са публични и достъпни на сайта на АЗ.
При командироване трябва да се провери дали 

фирмата, която им предлага договор, извършва иден-
тична дейност в България, което е условие за реално 
командироване.
Всяко искане на такси и други плащания под каквато 

и да е форма за осигуряване на работа в чужбина са 
забранени. Законодателството изрично регламентира, 
че фирмите посредници и предприятията, осигурява-
щи временна работа нямат право да искат такси под 
каквато и да е форма.
Заплащането трябва да бъде от работодателя, за 

когото осигуряват работна ръка.  Работодателите, 
които командироват свои работници и служители за 
изпълнение на дейности в чужбина, също нямат право 
да искат такси.
Най-често се искат суми за издаване на формуляр 

А1 за командироването им, който се издава напълно 
безплатно от НАП. При евентуално плащане е нало-
жително да се поискат документи, доказващи за какво 
са заплатените суми.
Лицата, търсещи работа, следва да бъдат запознати 

предварително и писмено с минималните условия на 
труд и заплащане в държавата, в която се полага тру-
дът. Предварително между страните трябва да бъдат 
уговорени и разходите за транспорт, квартира и др.
При изпращане от предприятие, което осигурява вре-

менна работа, лицето трябва да сключи трудов договор 
с него, в който да е разписано при какви условия на 
труд в предприятието ползвател ще работи.
Трудовият договор трябва да съдържа данни за 

страните и определя: размера на основното и на до-
пълнителните трудови възнаграждения с постоянен 
характер; условията за полагане на извънреден и на 
нощен труд и размера на заплащането им; продължи-
телността на работния ден и на работната седмица; на 
дневната, междудневната и на седмичната почивка, 
както и дните на официалните празници в приемащата 
държава; размера на платения годишен отпуск; финан-
сови условия на изпращането извън посочените (пътни 
разходи, квартира и др.).
Когато предприятие командирова зад граница свои 

работници и служители за предоставяне на услуги, с 
които има сключен и регистриран в НАП трудов до-
говор, работодателят трябва да подпише с командиро-
ваните лица и споразумение за изменение на договора 
за периода на командировката. В него се разписват 
всички условия на командироването, включително се 
регламентират и разходите за транспорт и спане и др.
Дали командироването е законосъобразно може 

да бъде проверено и чрез попълване на въпросник в 
сайта, създаден от ИА ГИТ по проект „Контрол на 
командированите лица“. След анализ на отговорите 
системата предупреждава дали има риск от „фалшиво“ 
командироване.
Анкетата може да бъде попълнена на интернет адрес 

https://vaprosnik.gli.government.bg:8080/CSP_Ext
Лицата, търсещи работа в чужбина, трябва да знаят, 

че когато използват услугите на фирми посредници, 
трябва да тръгнат от България с подписан трудов 
договор с чуждестранен работодател, преведен на 
български или на разбираем за тях език и на езика на 
приемащата държава.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 АПРИЛ 2019г.

Важни реквизити от трудовия договор са всички 
данни за работодателя, условията на труд и заплащане. 
Именно договорът е документът, чрез който на по-
късен етап, при необходимост, може да се извърши 
проверка и да се защитят правата на работника.
Трябва да имат сключен и посреднически договор 

с фирмата посредник, който включва определени 
клаузи, разписани в специална наредба. Този договор 
задължително трябва да съдържа коректните данни на 
посредника и мястото, на което е подписан.
Важно е търсещите работа лица да имат достатъчно 

данни за посредниците или за предприятията, които 
ги изпращат или командироват в чужбина, по които 
след това същите да бъдат идентифицирани, за да бъде 
упражнен контрол или при необходимост извършено 
разследване от компетентните органи.
В рамките на контролната си дейност през 2018 г. 

са извършени 1415 бр. проверки, свързани с трудо-
вата мобилност и трудовата мобилност и трудовата 
миграция. За отстраняване на констатираните общо 
5561 броя нарушения Инспекцията предприе спрямо 
работодателите и посредниците над 4700 принудител-
ни административни мерки, основно задължителни за 
изпълнение предписания.
Съставени са и 536 акта за установяване на адми-

нистративни нарушения. Най-често нарушенията са 
свързани с неуговаряне на минималните условия на 
труд, неосигуряване на минималното заплащане, липса 
на някои задължителни реквизити в трудовите дого-
вори и в споразуменията при командироване, липса 
на договор между фирмата посредник и предприятие, 
за което се набира персонал в приемащата държава.

КАК ДА ПОЛУЧА ЛЕКАРСТВАТА СИ
ОТ ЗДРАВНАТА КАСА? 

Фондация “В помощ на здравето“ създаде нова 
секция за улеснение на всички здравноосигурени 
български граждани в  първата у нас онлайн плат-
форма за информираност за най-разпространените 
социалнозначими заболявания - Портал на пациента 
(www.portalnapacienta.bg).

 Новата секция се казва „Път 
на пациента“и  включва ясна 
и точна информация по трите 
важни направления:  

- „Как да получа лекарствата 
си от НЗОК“

- „Какво получавате срещу здравните си вноски от 
НЗОК в болничната помощ“

- „Какво получавате срещу здравните си вноски от 
НЗОК в извънболничната помощ“
Информацията е изготвена със съдействието на 

Националната здравноосигурителна каса и е написана 
на достъпен, ясен и точен език с подходящ дизайн и 
инфографики.Така всеки ще може да намери бързо 
отговор на въпросите, които касаят личното му здраве 
или на близките му хора. Има възможност за удобно 
сваляне на информацията и разпечатване на хартия.
За съжаление все още в българския пациент съ-

ществува недоверие към по-сериозно поднесената 
информация, често се прибягва до „самолечение“ и 
до различни недоказани методи. 
Лекарите не всякога могат да отделят достатъчно 

време, за да обяснят на всеки пациенти повече за забо-
ляването и различните методи на лечение. Затова много 
хора прибягват до търсене на информация в интернет, 
която все още е доста непълна и често подвеждаща.
Портал на пациента беше създаден в края на 2018 

година в отговор на липсата от адекватна, достъпно 
написана и проверена здравна информация на едно 
място в българската онлайн среда. Основната мисия 
на платформата е освен да информира и да позволи 
на пациентите да вземат обективно решение за из-
бора на лечението си.



ПРЕЗ МАЙ ДА СЕ ПОГРИЖИМ
ЗА КЪПИНИТЕ

Правилното отглеждане на къпините е важно за тяхно-
то добро развитие и плододаване. През май трябва да се 
поддържата почвената повърхност в рохкаво състояние и 
задължително чиста от плевели. Това създава благоприят-
ни условия за оптимален растеж и развитие на издънките 
на къпините. Окопайте растенията вътре в редовете и меж-
дуредията. Дълбочината на обработките трябва да бъде 
съобразена с  рас-
тежа на издънките 
и разположението 
на кореновата им 
система.
В редовата ивица 

се копае на дълбо-
чина 5-6 см, за да не 
се повреждат плит-
ко разположените 
корени и кълновете 
израстващи от подземната част на стъблото. Междуреди-
ята се обработват на по-дълбоко -  до 12-13 см.
Азотните торове се внасят еднократно, ако почвите са 

тежки, с първата пролетна обработка. При леки почви 
подхранването трябва да се направи на два пъти. През 
пролетта внесете ½ от дозата, а през втората половина 
на май – другата част. Обикновено се дава амониева 
селитра по 35-40 г/1 кв.м.
В младите насаждения торовете се внасят на ивица 50-

60 см от двете страни на редовете, а при плододаващите 
може да се разхвърлят на цялата площ.
Къпината е взискателна влагата в почвата, особено по 

време на усиления растеж на издънките. Затова през май 
са й необходими поне 2 поливки.
През май можете да подрежете храстите, ако не сте го 

сторили в ранна пролет. Прави се прореждане, като се 
оставят по 5-6 издънки на един храст. За плододаващи 
се оставят най-добре развитите и с правилно разпо-
ложение в храста здрави издънки. Всички останали 
се изрязват до основи, изнасят се от градината и се 
изгарят. Прореждане на издънките може да се извър-
ши и на зелено, когато достигнат 20-25 см височина. 
Оставените за плододаване издънки се съкращават на 
височина 1,70 – 1,80 см. Страничните разклонения се 
намаляват с ¼ до 1/3 от дължината им, като обикновено 
се оставят с обща дължина 30-35 см или 45-50 см. Ниско 
разположените разклонения до 50-55 см от почвената 
повърхност обикновено се изрязват до основата им.
Растителна защита
Къпината се напада от: антракноза, ръжда, листни 

петна, малинов агрилус, малинова стъблена галица, 
ягодово-малиново хоботниче,  листни въшки и листо-
завивачки. За да опазите от тях къпиновите растения, 
трябва редовно да преглеждате растенията във фено-
фазите „бутонизация и цъфтеж”.
Борбата с болестите и неприятелите се води комбини-

рано чрез използване на агротехнически и растително-
защитни средства. Особено голямо значение от агроте-
хническите методи е недопускане прекомерно сгъстяване 
на издънките в реда, поддържане на насажденията чисти 
от плевели  и изрязване на силно заразените. Извърш-
вайте и комбинирани третирания с растително защитни 
препарати срещу установен вредител. 

ПОДСИЛВАНЕ НА КОШЕРИТЕ
ПРЕДИ ОСНОВНАТА ПАША НА ПЧЕЛИТЕ  
През месец май, особено в планинските райони, започ-

ва основната паша на пчелите. В полето тя вече е започ-
нала още след средата на април при топло време.
В тази връзка, преди началото на основната паша, кое-

то е различно за всеки регион, пчеларят трябва да напра-
ви преглед на пчелните семейства. По време на този пре-
глед той придобива представа за силата на семействата 
и тяхното здравословно състояние.
Пчелните семейства са силни, 

средни и слаби. Силните семейства 
имат имат 8-12 пити при кошер Да-
дан-Блант с пило и пчелите заемат 
целият плодник. При многокорпус-
ните кошери, трябва да са запълнени 
един или два корпуса.
Средните по сила семейства се подсилват със зряло 

пило и с летящи пчели. Подсилването става като се взема 
пита с пило и летящи пчели и се придава към средните 

по сила кошери. Питата с пилото се поставя зад преград-
ната стена и остава там два-три дни, след което се мес-
ти сред другите пити в кошера. Част от летящите пчели 
ще се върнат в кошера, от който е взета питата, а пилото 
остава и подсилва новия кошер. Така средните по сила 
кошери стават достатъчно силни за основната паша.
След този преглед пчеларят определя на кои коше-

ри да постави магазини (при Дадан-Блат) или корпус 
(при многокорпусните кошери). Това става два-три 
дни преди началото на пашата. 

КАК  ДА  ПОДМЛАДИМ  АНТУРИУМА 
Екзотичният антуриум или „мъжко щастие“, както 

още се нарича, радва с красивите си листа, необикно-
вено ярки цветове, с нежните съцветия. С течение на 
времето, антуриумът губи своята привлекателност: 
долните листа увяхват, стъблото се оголва, листата на 
растението намаляват значително, цветовете намаля-
ват или дори изчезват. Растението винаги подсказва, 
че трябва да го подмладите.
Има няколко начина за подмла-

дяване на старото растение:
Отрежете върха на възрастния 

антуриум с няколко зачатъка на 
въздушни корени. Засадете го в 
малка саксия с рохкав субстрат.
Увийте горната част на стъбло-

то със зачатъците на въздушните 
корени с навлажнен мъх. Когато корените прораснат 
през мъха, отрежете стъблото с част от мъха и го по-
садете в рохкава почва.
Всяко растение се пресажда след цъфтежа, макар 

че антуриумът няма проблеми и при пресаждане по 
време на цъфтежа.
Преди пресаждането се препоръчва да се отрежат 

цветоносите и увехналите листа.
След пресаждането антуриумът е добре да се защи-

тава от слънцето и да се полива с престояла вода при 
просъхване на почвата.
Операцията по подмладяването е добре да се из-

вършва от февруари до август, когато растението рас-
те активно.
За младите растения пресаждането се извършва един 

път в годината, а възрастните един път на три- четири 
години, за да се подмени почвата с по-хранителна.

ОРЕХ ОТ ОРЕХ - КАК ДА РАСТЕ?
Някои разсад на ядката надминават родителите си в 

съвкупност от икономически ценни черти. Те са избрани 
за отглеждане на нови зимни сортове, бързо разрастващи 
се сортове. Най-добрите skoroplodny форми pereopilyat 
помежду си, както и от плодовете, получени в резултат 
на пресичане, растат нови разсад, които се използват за 
полагане на насаждения от орех.
Възможно е да се разграничат ран-

ните разсад от обикновените чрез 
следните характеристики:

- в листата аксили, те имат две пъп-
ки (а не един), които са ясно видими 
след падането на листа (ако растени-
ята нямат достатъчно топлина през 
сезона, не всички листа попадат).

- двойните аксиларни пъпки уве-
личават шансовете на ядката да дава 
плодове, особено след тежка зима. 
Ако част от пъпките умрат, от останалите нови издънки 
ще се развият така или иначе;

- в горната част на централните и страничните издън-
ки те образуват мултиок звънец;
Подготовка на ядки за засаждане:
Избрани ядки почистете перикарпа, изложени в един 

слой върху равна повърхност, сушени за няколко дни на 
слънце и след това на сянка в добре проветрив подслон. 
Правилно изсушените плодове се проясняват, обвивката 
на сърцевината става жълта и самата сърцевина става 
кремообразна и мазна.
Не изсушавайте гайките във фурната, от което губят 

вкуса и качествата на семената. Ядки, предназначени за 
есенна сеитба, е допустимо да се сеят без сушене.
В началото на април, събраните плодове 6 дена се на-

кисват във вода при стайна температура.
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Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЗМИЙСКО МЛЯКО - CHELIDONIUM MAJUS
Описание: Многогодишно тревисто растение с оранжев мле-
чен сок. Стъблата са разклонени, 30-60 см високи. Листата са 
пересто наделени, отгоре зелени, отдолу сивозелени. Цветовете 
са жълти, събрани по 2-6 в съцветия с дълги дръжки. Венчето 
е четирилистно, а тичинките са 
многобройни. Плодът е 3-5 см 
дълга едногнездна шушулко-
видна кутийка.
Цъфти през април - юни.
Разпространение: Среща 
се из каменливи, влажни, сен-
чести места, из храсталаци и 
разредени гори в цялата страна.
Употребяема част: Използват се стръковете. Събира се цялата 
надземна част малко преди разцъфтяване.
Действие: Билката притежава бактерицидни свойства. 
Пресният сок, както и отварата от билката задържат растежа 
на патогенните гъбички. Тя притежава спазмолитично, успоко-
яващо, жлъчегонно, противовъзпалително действие.
Приложения: • за лечение на чернодробни болести - жълте-
ница, жлъчнокаменна болест
• за лечение на гастрит, колит и други
• при бъбречни заболявания и отоци, при лошо храносмилане, 
хемороиди
• при високо артериално налягане, за регулиране на менстру-
ационния цикъл
• при скрофули, глисти и при някои кожни болести - брадавици и др.
• във вид на маслен или воден извлек билката намира приложе-
ние в стоматологичната практика за лечение на язвен и афтозен 
стоматит и пиорея; в гинекологията - за лечение на ерозии на 
шийката на матката и трихомонаден колпит
• В дерматологията змийското мляко се използува за лечение 
на брадавици, мазоли, лишеи, екземи, рак на кожата  външно 
под форма на унгвенти и със свеж сок от растението, като всеки-
дневно трикратно се третират поразените участъци. В отвара от 
растението са къпели децата при различни кожни заболявания.
Змийското мляко се прилага за лечение на псориазис под 
форма на горещи вани, унгвенти (с равни части свинска мас) и 
спиртни разтвори (20%) вътрешно.
В експерименти върху животни екстракт от змийско мляко при 
местно приложение оказва известно противотуморно действие.
Народната медицина препоръчва дрогата и при подагра, при 
отоци като диуретично средство, при малария, за регулиране на 
менструацията, при кожна туберкулоза, коремен тиф, импетиго, 
псориазис, а млечният сок - за премахване на брадавици.
Външно приложение: Препоръчва се при туберколоза на 
кожата, при брадавици и пигментни петна, за къпане в отвара; 
при рани и язви (мазане с млечния сок, бани или налагане с 
отвара от билката). Пресен сок, смесен със свинска мас и дъвка 
(1:10:1) се прилага за мазане при рак на кожата, псориазис, 
импетиго.
Вътрешно приложение: 1 супена лъжица от билката се 
залива с 400 мл вряла вода. След изстиване се прецежда и се 
пие по 1 супена лъжица 15 минути преди ядене, 4 пъти дневно.
Внимание!
В по-големи дози растението е отровно (в резултат на съдър-
жащите се в него алкалоиди). Предизвиква възпаление на ли-
гавицата на стомаха и червата с диария, обща слабост, гърчове 
и др. Да се приема само по лекарско предписание!

 „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                                                                                                              

Семеен спор кой да вземе хлапето от яслата. 
- Аз на теб кожено палто подарих ли ти?
- Подари ми...
- А зимни ботуши подарих ли ти?
- Подари ми...
- Ами, обличай се и тръгвай!
- Ти защо не отидеш!?
- Е, как да отида? По чорапи и крем за бръснене ли?

- Знаеш ли, че Пешо минал на работа в Енергото!
- Кой ще го вземе на работа в Енергото, бе, той нали 

е пенсионер?!
- Ами, не знам - видях му снимката на един стълб.

САЛАТА С ПАСТА, КОЛБАСИ И
МАЙОНЕЗЕН ДРЕСИНГ    

Продукти: Няколко лис-
та маруля или айсберг, 300г 
сварена къса паста, 150 г 
шунка, 150 г колбас по ваш 
избор, 150г кашкавал
За дресинга: 3 с.л. майо-

неза, 2 с.л. кисело мляко, 1 
стрък нарязан пресен чесан, 
1 стрък нарязан пресен лук, 
сол, черен пипер на вкус, 1 ч.л. дижонска горчица 

 Приготвяне: 
Измитата зелена салата се нарязва на ситно или се 

накъсва. Сложете я в голяма купа и прибавете към нея 
нарязаните меса, сварената и отцедена паста, настърга-
ният кашкавал. Пригответе дресинга, като комбинирате 
всички съставки, овкусете салатата и сервирайте.


