
ЗАПОЧВАТ С ГЛОБИТЕ ЗА БЕЗ ЗИМНИ ГУМИ  
Напомняме 

на водачите да 
обърнат специ-
ално внимание 
на състоянието 
на гумите на 
техните пре-
возни средства.
Според Зако-

на за движение 
по пътищата, 
движещите се 
по пътя пътни 
превозни сред-
ства трябва да 
бъдат с гуми, 
предназначени 
за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка 
или равна на 4 mm през периода от 15 ноември до 1 март.
Нарушилите това изискване се санкционират с глоба от 50 лева.
Припомняме на всички участници в движението по пътищата – вода-

чи и пешеходци, че е в ход Акция „Зима“. Тя е разделена на три етапа.  
В момента акцията е насочен към поведението на пешеходците. 
Третият етап стартира на 20 ноември и ще е със специално внимание 

към водачите на моторни превозни средства. Те трябва да подготвят 
автомобилите си за управление в зимни условия.
Това означава, че освен на гумите, водачите трябва да обърнат 

внимание и на осветителната и стъклопочистващата системи на ав-
томобилите си.

18 - 24 ноември 2019г., година (XV), 45 /730

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

Във връзка с „ПРОЕКТ” „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педа-
гогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно образование 
на СУ „Св.св.Кирил и Методий, с. Сатовча, г-жа Маруся Лозанова – старши учител по 
английски език, проведе интерактивен урок по английски език с учениците от 8 клас при 
СУ „Св. св.Кирил и Методий“, с. Сатовча.
Учениците работят по учебна система: „Legacy for Bulgaria – А1”, изд. Longman. Урокът 

е Обобщение на първи модул на тема „Hello” с продължителност – 40 мин.
Целта на този урок бе да се изготви мисловна карта на изучения материал в първа едини-

ца на учебника, включваща граматика, лексика, въображение и креативност.
Очаквани резултати: изработване на обща мисловна карта, в която учениците показват 

знания, умения, въображение, виждане и креативно мислене за важните части от изучава-
ния учебен материал.
Учителят започна с кратка беседа за основните методични единици, след което раздели 

учениците на групи и екипи.

Електронните услуги на Агенцията по ге-
одезия, картография и кадастър (АГКК), са 
с 30% по-евтини от документите на хартиен 
носител. Издаването на скица на имот или 
схема на самостоятелен обект на хартия в 
момента струват 20 лв., а заявените и полу-
чени електронно – 14 лв. Важно е да се знае 
също, че скиците и схемите вече са безсроч-
ни, освен ако няма промяна в обстоятелствата 
за имота, коментират от Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.
Онлайн услугата също е обикновена 

или бърза
Предоставя -

ните от АГКК 
електронни ус-
луги са същите, 
като тези, които 
гражданите и 
бизнесът могат 
да получат на 
гише. Изготвя-
нето на заявени-
те на място или 
онлайн доку-
менти отнема едно и също време в зависи-
мост от срока на услугата – обикновена, за 
която са необходими 7 дни, или бърза, чийто 
срок е тридневен.
Най-бързият и удобен начин за тяхното за-

явяване и получаване е по електронен път, 
чрез Кадастрално-административната ин-
формационна система на кадастъра – https://
kais.cadastre.bg/. За да може да бъде използ-

вана, е необходимо да се направи регистра-
ция, която отнема няколко минути.
Със свободен достъп е търсенето на ин-

формация за имот
Услугите от кадастралната карта са общо 

12, от Геокартфонд – 19, а извършваните 
справки са 13. Сред тях, освен предоставя-
нето на скица на имот или схема на самосто-
ятелен обект, са също нанасяне на настъпили 
промени в кадастрална карта или в кадас-
тралния регистър на недвижимите имоти, 
предоставяне на извадка от архивен план в 

цифров вид, 
справка по ка-
дастрална кар-
та и други.
Чрез картата 

в КАИС, която 
е със свободен 
достъп, може 
да се потърси 
информация 
за имот или 
сграда по раз-
лични начи-

ни – чрез въвеждане на данни за адрес или 
чрез идентификатор, който е като „ЕГН“. 
Първите 5 цифри от номера дават информа-
ция за населеното място, следващите 4 обо-
значават кадастралния район, а тези след 
тях – номера на имота. Ако в него има сгра-
да или самостоятелен обект (апартамент в 
жилищен блок, например), те също се обо-
значават с допълнителни цифри.

СКИЦИТЕ НА ИМОТИ СТАВАТ БЕЗСРОЧНИ,
ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ НА КАДАСТЪРА С 30% ПО-ЕВТИНИ  

Класната стая бе подготвена предварително с различни кътове, поз-
воляващи на учениците да работят в екипи. Те имаха възможност да 
разположат белия лист на възможно най –подходящо място, така, че 
всички да могат да виждат и да работят заедно.
Учителят написа на средата на бялата дъска основното заглавие от 

първа единица. Заедно с учениците оформиха клоните на мисловната 
карта, като използваха различни цветове. След това, групите работи-
ха по оформените „клонове” на мисловната карта. Всяка група рабо-
ти като използва учебника за намиране на най – точните думи, които 
поставиха и използваха за оформянето на клоните.
Учениците работиха върху бял лист, в центъра на който бе написана 

думата от съответния клон, оцветена в същия цвят, както бе на бялата 
дъска. След завършване на клоните, всеки екип си избра ученик, кой-
то довърши клона на бялата дъска и говорител, който показа готовата 
карта пред класа. Екипите имаха по три минути да представят своето 
творчество.
Учителят наблюдава за правилното произношение, правилното из-

писване на думите на белия лист и на дъската, както и цялостното 
изпълнение на задачата.
Всички ученици работиха много активно, изключително усърдно, с 

огромно желание и вложиха много емоции, креативност и единство.
Този тип урок е много забавен, интересен, ползотворен и предпо-

читан от учениците, защото чрез мисловната карта, те достигнаха до 
крайния резултат и затвърдиха изучения материал в първата единица 
от обучението по английски език.
Като координатор на Проекта изказвам благодарности на г-жа Ма-

руся Лозанова и креативните ученици от 8 клас.
Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши 

учител по френски език и Координатор на Проекта.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

19 Ноември 2019, Вторник, 
Празник на сухопътните войски
 Сухопътните войски са най-мно-

гочисленият вид въоръжени сили на 
Българската армия. Предисторията 
им започва през лятото на 1877 г. в 
Кишинев, където се формира бъл-
гарското опълчение в състава на 
руската армия за участие в Руско-
турската война. След войната опъл-
чението се дислоцира на територи-
ята на страната и се трансформира 
в Българска земска войска. Армията е изцяло сухопътна до август 1879 г., 
когато се поставят основите на военния флот. В хода на Сръбско-българската 
война (ноември 1885 г.) сухопътни войски окончателно оформят съвременния 
си образ на самостоятелен вид въоръжена сила. Победата при Сливница на 
19 ноември 1885 г. е утвърждаващият момент за създаването на войските. 
Затова с Решение 477 на Министерския съвет от 16 ноември 1992 г. денят, в 
който се отбелязва блестящата победа на младата българска войска се избира 
и за празник на сухопътните войски на българската армия. 

23 Ноември 2019, Събота,
Празник на катедралния храм „Ал. Невски“ София 
Чества се в Деня на Свети 

благоверни княз Александър 
Невски, който е патрон на 
църквата. Най- голямата из-
точноправославна катедрала 
на Балканския полуостров, 
която събира около 5 хил. 
души, е построена по идея 
на Петко Каравелов. Пър-
вият камък е положен на 19 
февруари 1882 г., строежът 
завършва през 1912 г. Храм-
паметникът е издигнат в чест 
на падналите за освобождението на България от турско робство. Посветен е 
на руския национален герой и светец Александър Невски, княз на Новгород, 
живял през 13 век. Князът, предвождащ малобройна войска, разгромява на 15 
юли 1240 г. при река Нева настъпващата към града шведска армия. Според 
преданията заради победата в тази битка получава прозвището Невски. През 
март 2001 г. руската православна църква дарява частица от Светите мощи на 
покровителя на храма. Стенописите, мозаечните пана и икони са изпълнени 
от най-известните за времето си 13 руски и 11 български художници. Има 12 
камбани като най-голямата е и най-висока на Балканите - 52 метра. Храмът е 
осветен с тържествен ритуал продължил от 12 до 14 септември 1924 г. През 
1951 г. е обявен за Патриаршеска катедрала.

 24 Ноември 2019, Неделя,
Църкватa почитa паметтa на Светa Екатеринa
 Света Екатерина е покровителка на майките и е жи-

вяла по време на царуването на император Максимиан 
(ІV в.) в град Александрия. Майката на Екатерина била 
християнка, но скривала вярата си, самата Екатерина 
била девойка с рядка мъдрост и красота. На 18 години 
тя познавала книгите на философи и поети, изучила и 
лекарската наука. Скоро приела християнството и заги-
нала мъченически в името на вярата. В народния кален-
дар езическите представи се преплитат в по-голяма си 
част празникът се почита като езически срещу болестта 
шарка и бяс. Жените приготвят пресни питки и намазани с мед ги раздават на 
близките хора за предпазване от шарката, за здраве, благополучие и за света 
Катерина. Някъде захранват и кучетата с тази пита, за да не ги хваща бесът. 
Житната жертва, омилостивяваща шарката и бяса, е предназначена и за св. 
Екатерина, която по традицията на женските персонажи в християнската ми-
тология защитава майчинството, плодовитостта, децата и здравето на хората. 
На този ден празнуват: Екатерина, Катерина, Катя и Тина. 

Н О В И Н И
18 - 24 ноември 2019г., брой 45

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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 14.11.2019 г.
.     – 7 

2 - ,  
 /   – 
, ,    

( - ) 

1 ,     /   
(  ) 

1 ,  
 

 /    
( ) 

1    

1    (  , 
) 

1 ,   
 /    

 (  
) 

.     -   – 154  
18    

73 , /   /   

7 ,   
 /  

5        
5        
2   
2 -   
1  ,   
2 ,  /  
4 ,  ,  
15 ,   
16   
4   

Имало едно време жена, чийто съпруг я 
обожавал. Той всеки ден и казвал, че тя е най-
красивата на света. У дома им нямало нито 
едно огледало, защото мъжът искал съпругата 
му да се оглежда единствено в неговите очи и 
в тях да вижда колко е обичана.
Веднъж обаче жената си казала, че щом е 

толкова красива, заслужава някой мъж, по-
хубав от нейния.
Сърцето на съпруга и било сломено, но на 

раздяла той и пожелал щастие и я помолил, 
ако някога и потрябва, да дойде пак при него, 
за да се огледа в очите му.
Тя се влюбила в друг, но когато му признала 

чувствата си, онзи я отхвърлил, защото не била 
достойна по красота за него.
Тогава жената си купила огледало и когато 

се видяла в него, разбрала всичко...
Спомнила си за думите на своя съпруг и раз-

плакана се върнала при него, за да се огледа в 

очите му и пак да бъде красива.
Той и простил и те заживяли по-щастливо 

от всякога. 

ПРИТЧА: НАЙ-КРАСИВАТА ЖЕНА НА СВЕТА 

ПРОГРАМА „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ“ 
Краен срок: 2 декември 2019 г.
Основна цел на Програмата е създаване 

на условия и възможности за практикуване 
на спорт от деца в свободното им време с 
оглед подобряване на тяхното здраве, фи-
зическа дееспособност и спортно развитие.
Предоставя се възможност на спортните 

клубове и техните треньори да провеждат 
не по-малко от 6 месеца безплатни спорт-
ни занимания по предпочитан от децата 
спорт - 2 или 3 пъти седмично, както и за 
селекция на талантливи деца.

 МЕЖДУНАРОДЕН  УЧЕНИЧЕСКИ  КОНКУРС
„РОДИ  СЕ  ДЕТЕ ,  СИН  НИ  СЕ  ДАДЕ“  

Краен срок: 1 декември 2019 г.
Детско онлайн списание „Щър-

кел“ обяви Третия Международен 
конкурс за есе, разказ, стихотво-
рение, пиеса, рисунка и произве-
дение на приложното изкуство. В 
конкурса могат да участват всички 
деца и младежи до 18-годишна 
възраст от всички страни по света. 
Творбата трябва да бъде изпратена 
на родния език на автора, придру-
жена с превод на английски език.
Материалите се изпращат в 

електронен  вид ,  рисунките  и 
произведенията на приложното 
изкуство – като снимки с отлично 
качество и висока резолюция на e-
mail: newspaperstorks@gmail.com.
Участниците не заплащат такса 

за участие в конкурса. Всички изпратени творби ще бъдат публикувани в сп. „Щъркел“.



Въпрос:  Имам трудови правоотношения в Гер-
мания. В момента съм по майчинство, ползвала 
съм 14 месеца, отпускът ми изтича след 1 месец. 
Бащата на детето е в трудови правоотношения 
в България. Има ли право и как той да вземе от-
пуск за отглеждане на детето до навършване на 
2 годишна възраст?
Отговор но МТСП: Съгласно чл. 164, ал. 1 от 

Кодекса на труда (КТ) след използване на отпуска 
поради бременност, раждане или осиновяване, ако 
детето не е настанено в детско заведение, работнич-
ката или служителката има право на допълнителен 
отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-го-
дишната му възраст. С навършване на една година 
на детето, неговата майка има право да ползва пред-
видения в чл. 164, ал. 1 от КТ отпуск. Този отпуск 
със съгласието на майката се разрешава на бащата 
или на един от техните родители, когато работят 
по трудово правоотношение (чл. 164, ал. 3 от КТ). 
Следва да се има предвид, че съгласно чл. 46, ал. 7, 
т. 7 от Наредбата за работното време, почивките и 
отпуските (НРВПО) отпускът по чл. 164 от КТ се 
прекратява когато трудовото правоотношение на 
майката, която е дала съгласие отпускът да бъде 
ползван от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ, 
се прекрати. Обръщаме внимание също така, че съ-
гласно чл. 46, ал. 3 от НРВПО за да се ползва такъв 
вид отпуск от бащата е необходимо да се подаде 
писмено заявление, към което се прилага прилагат 
декларация и справка съгласно приложения № 2 и 3 
от НРВПО. Справката по приложение № 3 от НРВПО 
се попълва от предприятието, в което майката работи 
и е осигурена за общо заболяване и майчинство с 
безсрочен или срочен трудов договор. Във връзка с 
изложеното сме на мнение, че ползването на отпуска 
по чл. 164, ал. 3 от КТ от бащата, със съответното 
парично обезщетение от НОИ, е възможно, когато 
майката на детето работи по безсрочен или срочен 
трудов договор и е осигурена за общо заболяване и 
майчинство в страната.

неработоспособността, но за не повече от 30 кален-
дарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не 
се изплаща на лица, които получават пенсия или обез-
щетение за оставане без работа, определено съгласно 
нормативен акт. Изплатените парични обезщетения за 
временна неработоспособност се възстановяват от ли-
цата 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.

ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА  

Права на пациента при получаване на дентални 
услуги

 Задължително 
здравноосигуре-
ните лица могат 
да се лекуват по 
избор при всеки 
лекар по дентал-
на медицина, по-
дписал договор 
със  здравната 
каса, без оглед 
на адресната ре-
гистрация.

 При посещение при лекар по дентална медицина 
пациентът носи личната си здравноосигурителна 
книжка, в която лекарят по дентална медицина  вписва 
извършените дейности. При изчерпване на страни-
ците в здравноосигурителната книжка се използва 
допълнителен лист-притурка към нея по образец, 
одобрен от Българския зъболекарски съюз (БЗС) и 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 
Осигурените лица получават този документ в район-
ната здравноосигурителна каса (РЗОК).

 Задължително здравноосигурените лица могат 
свободно да осъществяват или променят избора си на 
лекар по дентална медицина за всяка от договорените 
дейности за срока на действие на НРД.

 Право на осигурените лица е да бъдат информи-
рани за пакетите, обемите и стойностите на догово-
рените дейности, преди да им бъдат предоставени  
дентални услуги. В здравноосигурителната книжка на 
лицето се отбелязват данните на лекаря по дентална 
медицина, извършил дейността, както и неговият 
подпис и печат. Вписват се кодовете на дейността 
и на съответния зъб - по договора с НЗОК, както и 
датата на извършването.

 Информация относно видoвете дейности по ден-
тална медицина, заплащани изцяло или частично от 
НЗОК, в полза на здравноосигурените лица, е публи-
кувана на интернет портала на НЗОК - в меню „НРД“ 
- „Национален рамков договор за дентални дейности“.

До 20-ти ноември:
ЗСВТС
Подаване съгласно 

чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на 
Интрастат декларации 
- пристигания/изпраща-
ния за месец октомври 
2019 г., за новореги-
стрираните Интрастат 
оператори с възникнало 
текущо задължение.
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС 

подава справка-декларация за доставки на далекосъ-
общителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен 
път, по които получатели са данъчно незадължени 
лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребивават на територията на държава 
членка за предходното календарно тримесечие и вна-
ся дължимия данък.  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -  пристигания/изпращания за ново-
регистрираните Интрастат оператори с възникнало 
текущо задължение през предходния референтен 
период.
До 25-ти ноември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец октомври за доходи от трудови 
правоотношения.  

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

удържан през предходния месец за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания по 
трудови правоотношения, направени през предходен 
месец, ако пълният размер на начислените от рабо-
тодателя доходи от трудово правоотношение за този 
месец не е изплатен до 25-о число на текущия месец.
До 30-ти ноември:
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

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

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
18 - 24 ноември 2019г., брой 45

УВЕДОМИТЕЛНИТЕ ПИСМА ЗА
АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЗА
КАМПАНИЯ 2017 ВЕЧЕ СА ОНЛАЙН  
Уведомителните писма за извършените плащания по 

мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-
2013 за кампания 2017 вече са публикувани в системата 
за електронни услуги (СЕУ) - https://seu.dfz.bg.
Земеделските сто-

пани, регистрирани в 
системата, имат дос-
тъп до публикувани-
те писма от личният 
си профил. До там 
се стига от основно-
то меню „Админи-
страция“ – секция 
”Справки” - поле „Ко-
респонденция“. При изтеглянето на уведомителното 
писмо, то се счита за връчено, като от следващият 
ден, започва да тече 14-дневен срок, в който при не-
съгласие, бенефициентите на ДФЗ могат да обжалват 
писмата по реда на чл.81 и чл.133, ал.1 от АПК.
Бенефициентите, които все още нямат активиран 

достъп (регистрация) в СЕУ на ДФЗ, могат да полу-
чат уведомителните си писма в областната дирекция 
на фонда по адрес на регистрация (за ЮЛ и ЕТ) или 
постоянен адрес (за ФЛ).
Чрез дигитализация на системите си ДФЗ в рамките 

на 2 месеца навакса двугодишното забавяне в пре-
доставянето на хартиен носител на уведомителните 
писма. Електронизацията на системите осигурява 
бърза и сигурна комуникация с бенефициентите.
Припомняме, че кандидатите по схемите и мерките 

на директните плащания, ще получават вече онлайн 
уведомителните си писма за извършените оторизации 
и преведени средства от ДФ „Земеделие“ – Разплаща-
телна агенция. Писмата се публикуват в Системата за 
електронни услуги (СЕУ), която е позиционирана на 
официалната интернет страница на фонда. 

ФЕРМЕРИ ДО 40 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ ЗА СВОБОДНИ

ДЪРЖАВНИ НИВИ 
Земеделски стопани до 40 години ще могат да 

кандидатстват за свободни земеделски земи от ДПФ 
(Държавен поземлен фонд). Това предвижда новият 
Закон за земеделските земи, публикуван за общест-
вено обсъждане, което ще продължи до 5 декември. 
По този начин се дава възможност на младите фер-
мери да създават нови стопанства или да разширят 
съществуващи такива, с оглед приоритетите на ЕС 
за промяна на възрастовата структура на заетите в 
земеделието лица, съобщават от Министерството на 
земеделието, храните и горите.  Проектът е изготвен 
в изпълнение на Решение на Народното събрание от 
19 септември 2017 година относно необходимостта от 
усъвършенстване на регламентацията на отношенията 
в областта на собствеността, ползването, управлени-
ето и опазването на земеделските земи.
В законопроекта са обединени Закона за собстве-

ността и ползването на земеделските земи, Закона за 
опазване на земеделските земи, Закона за арендата в 
земеделието и Закона за опазване на селскостопанско-
то имущество.
Променен е сро-

кът  при  отдава-
нето на земедел-
ските земи от дър-
жавния поземлен 
фонд под наем или 
аренда,чрез про-
веждане на тръжна 
процедура. Минис-
търът на земеделието, храните и горите ще издава 
заповед за откриване на търга за следващата стопанска 
година до 15 февруари на текущата календарна годи-
на, а не както досега до 31 март.
В процедурата по разпределение на общинските и 

държавни пасища, мери и ливади е предвидено съот-
ветните общински и държавни комисии да разпреде-
лят в съществуващата последователност първо имоти 
от двата фонда в землището, където е регистриран 
животновъдният обект на лицето. След това ще се 
разпределят имоти от ОПФ и ДПФ в съседни землища.

 
КАКВИ СА СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ПАРИЧНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННА 

НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ? 
Паричното обез-

щетение  за  вре-
менна неработос-
пособност 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 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 НОЕМВРИ 2019г.

Въпрос: Искам да попитам има ли документ, 
валиден за ЕС, чрез който да мога да удостоверя, 
че съм работила в България като преподавател по 
математика. Живея в Испания и кандидатствам за 
работа към академии като преподавател по мате-
матика, но реално няма как да докажа, че действи-
телно съм работила като учител по математика 
и имам опит и стаж. Надявам се да ми помогнете.
Отговор на МТСП: Документите, които могат да 

удостоверят трудовия Ви стаж в България са трудо-
вият договор, трудовата книжка, а по отношение на 
конкретните трудови функции – длъжностната харак-
теристика. Можете да се обърнете към НОИ за издаване 
на Удостоверение за социалноосигурителни периоди, 
които да бъдат взети под внимание при изчисление 
на обезщетения за безработица (формуляр U1). Този 
формуляр би Ви послужил в случай, че след като сте 
работила в Испания останете без работа и осигури-
телните Ви периоди в тази страна не са достатъчни 
за определяне на обезщетение за безработица. Повече 
за формулярите за удостоверяване на Вашето поло-
жение по отношение на обезщетенията (социалната 
сигурност), когато се местите в рамките на ЕС можете 
да намерите на https://europa.eu/youreurope/citizens/
work/social-security-forms/index_bg.htm . Освен това 
полезна информация за работни места и условия на 
живот и работа в Испания и другите страни, членки 
на ЕС можете да намерите на: https://ec.europa.eu/eures/
public/bg/homepage , в рубриката „Условия на живот и 
работа“. Там можете да намерите контакти на EURES 
съветници във всяка държава, от които да получите 
допълнителна информация.



СЪВЕТИ ЗА ПО- ЕНЕРГИЧЕН ДЕН    
Забелязали ли сте, че в съвременното общество на 

умората се гледа като на досадна пречка, която един-
ствено вреди на изпълнението на работните ни задъл-
жения. Разбира се, на някои места по света все още има 
отделено време за сиеста или следобедна почивка, но 
това са изключения. Най-често хората се опитват да си 
инжектират допълнителна енергия с големи дози кафе 
или други пълни със захар и калории храни. 
Истината обаче е, че така не помагаме особено на 

здравето си. Прозявките, затварящите се клепачи и 
липсата на концентрация са естествени механизми, 
чрез които тялото се опитва да ни каже нещо. А то е, 
че имаме нужда от възстановяване на биологичния си 
ритъм. Естествено, когато сме на работа, не можем да 
легнем да си поспим, но пък има и други техники на 
разположение за възвръщане на тонуса, които щадят 
организма и не го товарят с изкуствени стимуланти. 

 Забравете за мазните и сладки закуски! Сутрин 
хапвайте само протеини и въглехидрати, които се съ-
държат в храни като мюсли, варени яйца, сандвичи. 
Те ще се разграждат от организма по-бавно и така ще 
ви захранват с енергия за по-дълго време. 

 Движете се, колкото можете повече! Качвайте се 
по стълбите, вместо с асансьора. Разхождайте се след 
хранене. Ако работите на бюро, станете и се пораз-
тъпчете за малко. Упражненията карат сърцето да 
изпомпва повече кръв към мускулите, а това е един от 
най-добрите антидоти на умората.

 Опитвайте се да се обграждате 
с хора, които ви зареждат поло-
жително. Негативните емоции ни 
изтощават допълнително.

 На връщане у дома с колата или 
градския транспорт, не четете, не 
слушайте новините по радиото – 
това само ще ви приспи. Пуснете 
си любимата музика и се оставете 
на емоцията да ви завладее! 

 Когато се върнете от работа, 
опитайте петминутен стречинг. 
Разтягането  на  мускулите ще 
освободи напрежението в тялото ви и ще ви освежи!

 Не прекалявайте с телевизията. Стоенето пред ек-
рана най-често ни кара да се отпуснем още повече и 
да се оставим на умората да ни пребори.

 Една вечер си легнете с един час по-рано и вижте 
как ще се чувствате с повече време за сън.

 Във всеки от нас се крият резерви от енергия, които 
могат да се отключат с правилната искрица. Открийте 
какво ви мотивира, каква е страстта ви и когато по-
чувствате, че ви наляга умората, помислете за това. 
Можете да преживеете наново хубавите емоции с 
любимите си хора или да насочите мисълта си към 
бъдещо събитие, което наистина желаете да се случи.

 Дишайте, поемайте си дълбоко въздух, така че да из-
пълни цялото ви тяло! Сега бавно издишайте…и отново.

 Носете винаги със себе си някакви ядки: със своите 
полезни мазнини, те са чудесен източник на енергия. 
Плодовете, особено авокадото, също се славят със 
своите освежаващи качества.

 Искате мигновено енергитизиране: просто станете и 
се раздвижете. Пуснете си бърза музика и танцувайте! 
Скочете няколко пъти във въздуха! Развихрете се!

 Знаете ли, че ако повдигнете самочувствието си и 
енергията ви автоматично ще се увеличи? Сложете 
високите токчета, роклята в ярки цветове и да видим 
дали няма да се разбудите тогава!

 Обадете се на някоя от най-свежите си приятелки 
и излезте заедно. Ще се убедите, че ентусиазмът и 
доброто настроение са заразни.

 Накрая, ако чувството ви за отпадналост трае цял ден, 
по-добре отидете да си направите кръвни изследвания. 
Възможно е да имате анемия или намалена активност 
на щитовидната жлеза, но не се плашете, това са много 
разпространени състояния, и то напълно лечими!

НЕ САДЕТЕ АМУРСКИ КИСЕЛ ТРЪН
КРАЙ ЖИТНИ НИВИ  

В много български дворове киселият трън е пред-
почитан вкус, още повече че има полза и от плодовете 
му, които изпреварват лимона по съдържание на вита-
мин С. Близък негов роднина е и амурският кисел трън 
(Berberis amurensis), разпространен в Далечния изток 
по поречието на река Амур в Русия и в Северен Китай.

Амурският кисел трън е разклонен храст с височи-
на около 1,5 м, а клонките му са украсени с триделни 
бодли. Цветовете са двуполови, дребни, жълти, съ-
брани в гроздовидни съцветия. Цъфти през май-юни, 
а плодовете му узряват през септември. Те са черве-
ни, имат кисел вкус и са изключително витаминозни.
Саденето на киселия трън покрай житни ниви е 

нежелателно, защото е междинен гостоприемник на 
линейната ръжда - изключително опасно заболяване 
по зърнените култури. В този смисъл трябва да се 
каже, че амурският кисел трън е по-безопасен, поне-
же практически не се напада от ръждата.
За отглеждането му се избират полусенчести мес-

та. За разлика от често отглеждания у нас по паркове 
и градини обикновен кисел трън (Berberis vulgaris), 
който е светлолюбив, то за амурския кисел трън е 
необходимо известно засенчване – неслучайно той 
обича широколистни гори.
Размножаването на амурския кисел трън става и 

от семена. За по-доброто им покълване се прилага 
стратификация. Едната възможност е семената да 
престоят в почвата през цялата зима. Другият начин 
е да останат в хладилник 3-5 месеца. Кълняемостта е 
сравнително висока. Тъй като младите едногодишни 
растения (пониците) не растат бързо -височина около 
5-6 см, това позволява да се отглежда по-гъст посев 
- например растенията да са на 10 см едно от друго. 
Фиданките започват да цъфтят към 4-5-ата година.
Едногодишните растения от амурски кисел трън 

имат т.н. ювенилни (млади) листа, които обикновено 
се различават от тези на възрастното растение първи-
те 2-3 години. Листата са кръгли, с дълги реснички 
по периферията и са дълги около 3-4 мм. В основа-
та имат малки бодли. Разпознаването на различните 
видове (амурски от обикновения кисел трън) в това 
състояние е почти невъзможно.
Младите растения остават в разсадника две години. 

След това е необходимо да се прехвърлят в съдове за 
още толкова време. В тях достигат височина около 
1 m и частично започват да цъфтят. После храстите 
се прехвърлят на постоянно място. Тази операция да 
става навреме и да има пръст около корените, иначе 
растенията боледуват.
Кореновата система на амурския и на обикновения 

кисел трън е мощна и разклонена, затова трябва да се 
прекопава внимателно с вила от периферията на хра-
ста към стъблото. Корените на амурския кисел трън 
са жълти поради високото съдържание на берберин, 
имат кафеникава кожица. Понякога се препоръчва 
размножаване на киселия трън чрез делене на храста, 
но е доста трудоемко.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЦИКОРИЯ - ЦЕЛЕБНИЯТ ЗЕЛЕНЧУК 
Яли ли сте цикория?! Някои познават цикорията 
като заместител на кафето, но това е зеленчук, който 
е изключително вкусен на салати, супи и други ястия. 
Цикорията е малко позната у нас. Различават се 
няколко вида цикория, като всичките се използват в 
кулинарията. През първата година на засаждането 
образува кореноплодно с розетка, а през втората – 
цветоносно стебло с лилави цветове.
Познати са три вида 
цикория. Белгийска 
– много популярна, 
с  дребна  издълже-
на форма, която има 
характерен леко гор-
чив, но приятен вкус. 
Къдравата цикория 
също е много хрупка-
ва, слабо горчива и с 
по-накъдрени зелени листа. И червена италианска 
цикория /по-известна у нас като радичио, или ради-
кио/ - с червеникав цвят и много приятна на вкус.
Цикорията има богат състав, високо съдържание 
на калций, фосфор, желязо, магнезий и различни 
витамини.
В свежо състояние се консумира като салата, а може 
да я задушите, варите на супа или печете в други 
ястия. Вкусна е с ориз, сосове, яхнии.
Леко горчивият вкус лесно можете да премахнете 
като потопите във вода с оцет. 

 „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                                                                                                              

Веднъж един беден евреин, живеещ единствено със 
сляпата си майка, толкова дълго се молил на Бог, че Той 
се смилил и му казал:

- Добре, ще ти помогна, но ще изпълня само ЕДНО 
твое желание.
Евреинът без да мисли дълго поел въздух и започнал:
- Искам моята болна и сляпа майка да може да види, 

как красивата ми жена слага диамантено колие на шията 
на любимата ми дъщеря в скъпата ми кола, паркирана 
до басейна на разкошната ми къща на собствения ми 
остров!!!....ми,.. едно е !!..

Пернишка трагедия:
- Не ме биеш както в началото... Друга ли си имаш?

ЯЙЧЕНИ МЪФИНИ С БЕКОН И ИЗВАРА      
Необходими продукти:
- 500 г пушен бекон
- 10 яйца, разбити
- 500 г извара 
- 250 г кашкавал
- 1-2 люти чушки, ситно 

нарязани
- ½ чаша брашно
- ½ чаша разтопено масло 
- 1 чаена лъжица бакпулвер 
- ½ чаена лъжица сол
Начин на приготвяне: Запържете бекона до златис-

то в сгорещена мазнина. Отцедете го върху кухненска 
хартия. В купа разбийте яйцата и към тях добавете 
изварата, настъргания кашкавал, чушките и нарязания 
на кубчета бекон. Охладете в хладилник за през нощта. 
Загрейте фурната на 180 градуса. Извадете сместа 

БОЛЕСТИ ПРИ МОРКОВИТЕ
По време на съхранението 

най-честите болести, които мо-
гат да нападнат морковите са: 
Мокро гниене – причиня-

ва се от бактерията Erwinia 
carotovora, която прониква през 
ранички. Болестта се развива 
бързо. В началото нападнатата 
тъкан потъмнява. Развива се 
мокро гниене, което разрушава напълно коренопло-
да. От него остава само обвивката, изпълнена с мътна 
слизеста маса с неприятна миризма. Болеста се разви-
ва при голяма влажност и висока температура.
Склероцийно гниене – среща се много често при 

съхранението на морковите. По тях се развива полу-
мокро гниене и те се покриват с бял, плътен, памуко-
виден налеп, изпъстрен с едри, черни склероции. При-
чинители са гъбите Sclerotinia sclerotiorum и Sclerotinia 
minor. Те се развиват при хладно и влажно време.
Какво да правите
Морковите да се прибират в сухо време без да се 

нараняват. Да не се оставят на слънце. Да се съхра-
няват при температура от 0-4 градуса в пясък, при 
добро проветряване. Преглеждане и остраняване на 
загнилите моркови.


