
Уважаеми учители и ученици,
Уважаеми просветни и културни дейци,
Имам честта и удоволствието да ви поздравя 

по случай Деня на българската просвета и кул-
тура и на славянската писменост!
Делото на светите братя Кирил и Методий е 

най-яркото свидетелство за жаждата на бълга-
рина за наука и познание и за народно самооп-
ределение. То е символ на национална гордост 
и достойнства.  Създаването на славянската 

азбука от солунските братя е от особено историческо и духовно зна-
чение, както за българския народ, така и за всички славяни по света. 
През многовековната история на нашата държава училището винаги е 
било стожер на националната ни идентичност и символ  на неугасва-
щия стремеж към просвещения.
От името на екипът ми и лично от свое име изказвам  най-искрени 

благодарности  към всички Вас, които продължавате да будите интереса 
у младите хора към познанието!
Признателен съм на всички, посветили себе си на образованието, кул-

турата и изкуството. Без Вас няма прогрес и духовно израстване в едно 
общество.
Прекланям се пред всички Ви, съвременни просветители!
Пожелавам Ви вдъхновение, лични и творчески постижения и много 

сили, за да продължите мисията си!
Честит празник!

д–р Арбен Мименов, Кмет на община Сатовча

17 - 24 май 2021г., година (XVII), 16 /803

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

С този празник завършва месец Рамазан (Рамадан), през който мюсюлманите стават 
преди изгрев слънце, закусват и до залез слънце не се хранят и не поемат течности, вклю-
чително и вода, пази се „оруч“- въздържание. Въздържанието се налага от религията, за 
да може всеки мюсюлманин да се доближи до състоянието на бедните, гладните и стра-
дащите хора. 
Рамазан е месец на опрощението, покаянието и милосърдието.
По време на постите вярващите трябва да изпълнят 33 рекята намаз (молитви), а всяка 

вечер се организират благотворителни вечери „ифтар“ за бедните. Религиозният празник 
е единственият ден, в който на мюсюлманите не е разрешено да постят.

 Празникът чества края на 29 или 30-дневния пост от изгрев до залез слънце по време на 
целия месец Рамазан. Рамазан байрамът е Празник на Рамазан или Празник на говеенето, 
познат и като Шекер байрам. Той е важен мюсюлмански празник, наричан също саум. 
Празничният ден започва с тържествена молитва, след която вярващите се поздравяват 
един друг с думите: „Ид мубарак!“ (Честит празник!) 
Рамазан байрам води началото си от 624 г. от времето на мюсюлманския пророк Мо-

хамед. Поверието разказва, че именно в свещения месец Рамазан Мохамед е получил от 
Аллах свещените писания на Корана чрез главния ангел Джебраил (Гавраил).
Мюсюлманската общност в Сатовча отново спази традицията. В навечерието на праз-

ника се раздаваха зекят алфитр или т.н. милостиня, чийто размер се определя от Главното 
мюфтийство. Дадоха се  курбани  - агне или коза. Децата поздравяваха своите родители и 
роднини, поискаха прошка от тях. За мюсюлманите, както Рамазан байрам, така и Курбан 
байрам, са повод да покажат благодарността си към Аллах.
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Ръководството на училището изказва благодарности на организаторите 
на тържеството - г-жа Нели Коемджиева, г-жа Силвина Адамова, г-жа Ве-
личка Карабунарова и г-н Наум Странджев.

Хартиени рецепти ще се издават и обработват до 31 май 2021 г.
В Държавен вест-

ник са обнародвани 
измененията в На-
редба за условията и 
реда за предписване 
и отпускане на ле-
карствени продукти. 
Предписването и 
отпускането на ле-
карствени продукти 
само с електрон-
ни рецепти влиза в 
сила не по-късно от 
1 юни 2021 г.
Издадените от 1 

до 6 май, включи-
телно, хартиени рецепти, се изпълняват по досегашния ред, което озна-
чава, че се изпълняват и рецептурни бланки на хартиен носител.
От НЗОК са информирали регионалните си подразделения да запозна-

ят своевременно договорните си партньори - лекарите в първичната и в 
специализираната извънболнична помощ, както и работещите в аптеките.
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На 11.05.2021 г., СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча чества своя патронен празник 
и тържествено отбеляза 148 години от своето създаване.
Това е първият общобългарски празник, ден, в който изразяваме своето преклонение 

пред делото на славянските равноапостоли - създатели на славянската писменост и култу-
ра.Тържеството бе открито от водещите Айлин Джилджова и Мустафа Салиев.
Ученици изпълниха химна на училището, създаден по текст на г-н Лъчезар Селяшки и 

музика – г-н Наум Странджев.
Венци бяха поднесени пред паметника на светите братя Кирил и Методий.
След официалната част, празникът продължи с богата литературно-музикална програма.
По повод патронния празник на училището, г-жа Нели Коемджиева - главен учител, ор-

ганизира конкурс на тема „Аз и моето училище“, а класните ръководители посветиха часа 
на класа на тема „148 години училище в Сатовча“.
Г-жа Цветанка Янева - заместник-директор на училището връчи грамоти на всички кла-

сирали се ученици.
Празникът завърши с народни танци под ръководството на г-жа Маруся Лозанова.
Поклон пред делото на нашите покровители, чието име носи училището ни – светите 

братя Кирил и Методий.
Гордеем се, че тяхната сила ни закриля и изпълва с вяра и надежда.



Ерген с къща и колаЕрген с къща и кола
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17 Май 2021 година, Понеделник,
Ден на българския спорт 
Професионален празник на рабо-

тещите в сферата на спорта. Обявен 
с Решение 581 на Министерски съвет 
от 4 август 2006 г. На 17 май 1894 г. 
в София пристигат първите учители 
по физическо възпитание от Швей-
цария. Тяхната мисия е да положат 
основите на спорта в България след 
Освобождението на България от Ос-
манско иго (1878). Най-известни са 
Шарл Шампо и Луи Айер. Швейца-
рците внасят за първи път в България 
футболни топки и различни уреди за гимнастика. Те основават и емблематичната 
гимнастическа организация „Юнак“. Шампо е и първият участник за България 
на Летни олимпийски игри през 1896г. в Атина. Състезава се в три индивидуални 
дисциплини на гимнастика. На прескок заема престижното пето място и донася 
първите две точки за България.
Църквата почита паметта на св. Николай Нови Софийски 
Мъченически загиналите през 1876 г. християни в храма в Батак са канони-

зирани за светии на 3 април 2011 г. от патриарх Максим, съгласно решение на 
Светия синод на 16 март 2011 г. От имената на Баташките мъченици са запазени 
само тези на местните свещеници Петър и Нейчо, великомъченикът Трендафил 
Тошев, както и на някои от избитите в Батак - Иван, Илия и др.

20 Май 2021 година, Четвъртък,
Световен ден на метрологията 
Обявен е с Решение 342 на Минис-

терския съвет от 17 май 2001 г. На 20 
май 1875 г. на проведената в Париж, 
Франция, международна техническа 
конференция 17 държави подписват 
Конвенция за метъра, с което ме-
тричната система става световна. В 
България първият Закон за мерките 
и теглилките е приет на 15 ноември 
1888 г. Той е един от първите метро-
логични закони в света, и е признат 
от световните научни среди като един от най-съвършените в тази област. След 
приемането му в България се въвежда като задължителна метричната система. 
Съгласно Закона за измерванията, приет от 39-ото Народно събрание на 24 април 
2002 г. Държавната агенция за метрология и технически надзор осъществява 
държавното управление в областта на измерванията.

 21 Май 2021 година, Петък,
Свети равноапостолни Константин и Елена 
Празник в памет на Светите Равноапостоли император Константин и неговата 

майка Елена. Царуването на Константин е свързано с налагането на християн-
ството като официална религия - Милански едикт (313г.). Самият той приема 
християнската вяра в края на живота си. Според преданието, майка му царица 
Елена отива на поклонение в местата, където е живял Христос, построява ня-
колко манастира и открива кръста, на който е бил разпнат Исус. Денят е свързан 
с годишнината от смъртта на Константин Велики, римски император /около 
280-337/. Той премества столицата на Римската империя в гръцката колония 
Бизантион. На 11 май 330 г. новият столичен град е осветен и наречен в негова 
чест Константинопол. 
На този ден именници са всички с имена Елена (означава - факел), Ели, Елка, 

Койчо, Константин (означава - твърд), Коста, Костадин, Костадинка, Кунчо, 
Ленко, Стамен (означава - постоянен), Станимир, Станка, 
Стоил, Стоян, Стоянка, Трайко.

23 Май 2021 година, Неделя,
Професионален празник на НРС
 На този ден през 1947г. се създава българското задгранич-

но 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-политическото разуз-

наване на държавата се възлага на новосъздаденото самостоятелно 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 до-
пълнение 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 наци-
онална сигурност на Република България, приета от 38-ото Народно събрание 
на 16 април 1998г., както и със Закона за специалните разузнавателни средства, 

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

Закачило се едно мече в един трънак. Минал 
дървар. Извадил мечето от трънака. Видяла го 
мечката. Рекла му: 

— Жив да си, човече! Голямо добро ми направи. 
— Искаш ли да станем другари?

— Че знам ли?
— Защо бе, човече?
— Ех, как да ти кажа… На мечка вяра да нямаш… 

Ама всички мечки не са все такива я!
Мечката отговорила:
— То и човекът не е за вярване. Ала ти не си 

от тия хора.
Сприятелили се мечката и дърварят. Почнали 

често да се срещат.
Една вечер дърварят замръкнал в гората. Ня-

мало де да спи. Влязъл в мечата дупка. Мечката 
го нагостила.
На сутринта дърварят си тръгнал.
Мечката го целунала и рекла:
— Прощавай, побратиме, че не можах да те 

нагостя, както трябва!
— Не се ядосвай, Мецано — отговорил дърва-

рят. — Много добре прекарах. Едно само не ти 
харесвам. Миришеш на лошо.
Домъчняло на мечката. Рекла му:
— Вземи брадвата и ме удари по главата. Дър-

варят вдигнал брадвата и я ударил полека.
— По-силно, по-силно! — рекла мечката.

Дърварят я ударил по-силно. Потекла кръв. Ала 
мечката нищо не рекла.
Дърварят си отишел.
Минали се години. Веднъж дърварят пак попад-

нал в мечата дупка. Мечката го посрещнала и пак 
го нагостила. На тръгване дърварят рекъл:

— Какво стана, Мецо, раната?
— Коя рана? — попитала мечката.
— Дето те ударих по главата.
— Е-е, тя ме боля, преболя, зарасна и съвсем 

я забравих. Ала тая дума, дето тогава ми рече, 
никога няма да я забравя.

ПРИТЧА ЗА ЛОШАТА ДУМА

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 2021 година, Понеделник,
Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост
 Официален празник посветен на делото на Светите братя 

равноапостоли Кирил и Методий, създатели на славянската 
писменост. За първи път, празникът в памет на създателите на 
славянската писменост се чества в епархийското 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 шествие. 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 Методий пред Народната библиотека, поднасяне на венци и цветя в столи-
цата. Празник на народните читалища Чества се съгласно Устава на Съюза на народните 
читалища, приет от 26-я редовен конгрес през ноември 1990 г

КАК МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ
Ако студентът учи две специалности, може да вземе 

заем с държавна финансова подкрепа само за една от тях
Право да кандидатстват за получаване на студентски 

кредит имат студенти и докторанти - български граж-
дани, както и такива на друга държава в ЕС, които не 
са навършили 35 години и се обучават в редовна форма 
за придобиване на степен „бакалавър“, „магистър“, 
или „доктор“ както м държавно, така и в частно висше 
училище.
Когато студентът или докторантът, кандидатства за 

кредит с държавна финансова подкрепа, подава до бан-
ката искане като прилага копие от документ за самоличност, документ, удостоверяващ, 
че има право да се запише за следващ семестър, декларация, че няма други кредитни 
задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца.    
Вижте Регистър на банките, които са сключили типов договор за кредитиране на 

студенти и докторанти тук.
Ако теглите кредит за заплащане на такси за обучение, то трябва да знаете, че мак-

сималният му размер се формира на база на дължимите такси за срок, равен на оста-
ващия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната 
специалност и образователно-квалификационна степен.      
Ако кредитът е за издръжка, то максималният размер се формира като сбор от семе-

стриалните издръжки за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучате-
ля съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна 
или образователна и научна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната 
работна заплата към момента на усвояване на конкретния банков превод, умножена по 
броя на месеците през съответния семестър.     
Лихвата, която кредитополучателят дължи на банката, е годишна, фиксирана и не може 

да надхвърля седем процентни пункта. Тя се начислява върху усвоената част от кредита.     
Студентите и докторантите не дължат заплащане на главница и лихва по време на 

гратисния период. Той е в сила от сключването на договора за кредит до изтичане на 
една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита 
на дипломна работа съгласно учебния план за съответната специалност и образовател-
но-квалификационна степен, съответно от датата, на която изтича определеният срок 
на докторантурата.  
По време на гратисния период банката начислява лихва върху усвоената част от кре-

дита, която се капитализира годишно.     
Студените не дължат  такси, комисионни или други разходи, свързани с отпускането 

и управлението на кредита. Кредитополучателят погасява общия размер на кредита на 
равни месечни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период в съот-
ветствие с погасителен план, изготвен от банката. Банката не може да изисква плащане 
по кредита по-рано от 1 месец след изтичане на гратисния период. 
Тя няма право да откаже предсрочно изпълнение на част или цялото кредитно за-

дължение, както и да начислява такси, комисиони или допълнителни лихви при такова 
изпълнение.      
Заемът може да бъде обявено от банката за предсрочно изискуем, когато кредито-

получателят не предостави на банката документ, че има право да се запише следващ 
семестър, за два поредни семестъра, ако не е платил на падежа три последователни 
погасителни вноски или се  установи, че е представил неверни сведения.      



Въпрос: Аз съм учителка и в момента съм в платен 
отпуск след втората година майчинство, смятам 
като се върна на работа да си подам молба за непла-
тен отпуск за отглеждане на дете под 8 годишна 
възраст (като си спазят 10 дневното предизвестие и 
ползвам за първи път такъв отпуск, също съм самот-
на майка), какъв размер ще ми е платения отпуск по 
време на този едногодишен неплатен период. Като 
учител  отпуската ми е 48 дни+8 от синдикат, и 
за този период, в които съм в неплатен пак ли ще е 
същия? До колкото прочетох от написаните подоб-
ни въпроси, работодателя нямо право да ми откаже 
да ползвам неплатен отпуск за отглеждане на дете 
под 8 год.възраст?
Отговор: От запитването е видно, че става въпрос за 

правото на неплатен отпуск по чл. 167а КТ.
Неплатеният отпуск по чл. 167а от КТ е с продължи-

телност 6 месеца за всеки родител. Родител, който сам 
се грижи за отглеждане на детето, има право да ползва 
отпуск в размер на 12 месеца.
Отпускът се ползва наведнъж или на части (с продъл-

жителност не по-малка от 5 работни дни) до навърш-
ване на 8-годишна възраст на детето.
Редът и начинът за ползване на отпуска са подробно 

регламентирани в чл. 49 и сл. от Наредбата за работното 
време, почивките и отпуските. Неплатеният отпуск по 
чл. 167а КТ се ползва въз основа на писмено заявление. 
Правоимащото лице подава писмено заявление до ра-
ботодателя най-малко 10 работни дни преди датата, от 
която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че 
детето не е настанено в заведение на пълна държавна 
издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска 
от деня, посочен в заявлението.
Няма пречка отпускът по чл. 167а КТ да се ползва вед-

нага след изтичането на отпуска за отглеждане на дете 
до 2-годишна възраст по чл. 164 КТ. Не е необходимо 
майката да се връща на работа, за да подаде писменото 
заявление за ползване на отпуска по чл. 167а КТ, а е 
необходимо да се спази срокът за подаването му - най-
малко 10 работни дни преди датата, от която желае да 
ползва отпуска.
В чл. 49, ал. 2 изрично е предвидено, че отпускът се 

ползва в календарни дни, респективно в календарни 
месеци.
Условие за ползването на отпуска по чл. 167а КТ е 

детето да не е настанено в заведение на пълна държавна 
издръжка. Тъй като условие за ползване на отпуска е 
детето да не е настанено в заведение на пълна държавна 
издръжка, то няма пречка детето да посещава детска 
ясла/градина, ако за нея се заплаща такса (т.е. не е на 
пълна държавна издръжка).
Съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното 

време, почивките и отпуските, учителите имат право на 
удължен платен годишен отпуск в размер на 48 работни 
дни. Посоченият размер на отпуска е минимален и се 
полага и на работничка или служителка за времето, 
зачетено за трудов стаж на основание ползван неплатен 
отпуск поради отглеждане на дете (чл. 352, ал. 1, т. 3 
във връзка с чл. 167а, ал. 8 КТ).
Кодексът на труда (чл. 156а) изрично допуска възмож-

ността за уговаряне на по-голяма продължителност на 
отпуска по чл. 155 КТ в индивидуален или колективен 
трудов договор.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
17 - 24 май 2021г., брой 16

ОТ 17 МАЙ ЗАПОЧВА ВТОРИ ПРИЕМ
ПО ПОДМЯРКА COVID 1

ДФ „Земеделие“ отваря от 17 май до 4 юни 2021 г. 
прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 
„Извънредно временно подпомагане за земеделските 
стопани COVID 1 от мярка 21 „Извънредно временно 
подпомагане за земеделските стопани и малки и сред-
ни предприятия, които са особено засегнати от криза-
та, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г.
Приемът по подмярка COVID 1 се обявява със За-

повед №03-РД/1407 от 7 май 2021 г. на изпълнителния 
директор на ДФЗ – РА. Заявленията за подпомагане ще 
се приемат в общинските служби по земеделие.
Подмярка COVID 1 е с бюджет 7 524 692 евро или 

14,7 млн. лева. Тя обхваща секторите - „Плодове и зе-
ленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декора-
тивни растения“ и „Животновъдство“ (говеда, биволи, 
овце и кози).
По подмярка 

COVID 1 се подпо-
магат земеделски 
стопани, които са 
особено засегнати 
от кризата, предиз-
викана от пандемия-
та от коронавирус. 
Всички кандидати 
следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 
от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на 
земеделските стопани.
Допустими за подпомагане за прием през 2021 г. по 

подмярка COVID 1 са земеделски стопани, които са 
кандидатствали за подпомагане по схемите за директ-
ни плащания през Кампания 2020 и отговарят на поне 
едно от следните условия:

- Нямат подадено заявление за подпомагане в рамки-
те на предходния прием по мярката през 2020 г.;

- Имат подадено заявление, но не са получили под-
помагане в рамките на предходния прием по мярката 
през 2020 г.
За допустимите за подпомагане кандидати размерът 

на финансовата помощ е в зависимост от установената 
допустима за подпомагане площ със съответната земе-
делска култура по схемите за обвързано подпомагане 
за Кампания 2020 или размера на установената допус-
тима за подпомагане площ по СЕПП за Кампания 2020 
г. за културите, които не се подпомагат по схемите за 
обвързана подкрепа.
Размерът на подпомагането за животновъдите се оп-

ределя от броя на установените допустими животни от 
съответния вид по схемите за обвързано подпомагане 
за Кампания 2020 и схемата за преходна национална 
помощ за овце майки или кози майки, обвързана с про-
изводството за Кампания 2020.
Припомняме, че един земеделски стопанин може 

да получи подпомагане по подмярка COVID 1 за по-
вече от една от изброените дейности, но не повече от 
левовата равностойност на 7000 евро. Финансовата 
помощ по мярката се изплаща под формата на едно-
кратна сума.

ВСЕКИ ИНЦИДЕНТ НА РАБОТНОТО МЯСТО 
ЛИ Е ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

Трудовите злополуки на-
маляват заради пандемия-
та, показват данни на На-
ционалния осигурителен 
институт. За първите три 
месеца на тази година са 
регистрирани 556 са трудо-
вите злополуки у нас.
По време на работа са възникнали 447 от тях, а 109 

станали по време на обичайния път при отиване или 
при връщане от работното място. За първите три месеца 
на миналата година те дса били 586 или с 30 по-малко.
Кога една злополука се счита за трудова, отговор 

дава Кодексът за социално осигуряване.
Според чл. 55, ал. 1 от КСО трудова злополука „е 

всяко внезапно увреждане на здравето станало през 
време и във връзка или по повод на извършваната ра-
бота, както и при всяка работа, извършена в интерес 
на предприятието, когато е причинило временна не-
работоспособност, трайно намалена работоспособ-
ност или смърт“.
Освен това за трудова злополука се зачита и такава, 

станала по време на обичайния път при отиване или 
при връщане от работното място до:

- основното място на живеене или до друго допъл-
нително място на живеене с постоянен характер;

- мястото, където осигуреният обикновено се храни 
през работния ден;

- мястото за получаване на възнаграждение.
- до основното място на живеене или до друго до-

пълнително място на живеене с постоянен характер;    
- мястото, където осигуреният обикновено се храни 

през работния ден;    
- мястото за получаване на възнаграждение.
Не е налице трудова злополука, когато пострадали-

ят умишлено е увредил здравето си.
Работодателят е длъжен да декларира всяка трудова 

злополука в срок от 5 работни дни от узнаването за 
нейното настъпване. Посоченият срок има инстру-
ктивен характер и с изтичането му не отпада задъл-
жението на осигурителя да декларира злополуката.
Ако осигурителят не декларира злополуката, по-

страдалият или неговите наследници имат право да я 
декларират в срок една година от злополуката.

КАК УЧИТЕЛИТЕ ДА ПОЛЗВАТ ПО-ЕВТИН
САНАТОРИУМ ПО НОИ

Вижте какви из-
исквания има, за да 
ползвате програмата
У ч и т е л и т е  ще 

плащат по-малко за 
10-дневно възстано-
вяване по програмата 
за профилактика и ре-
хабилитация за 2021 
г. на НОИ. На тях ще 
могат да им бъдат възстановени до 100 лв. от разходите, 
направени за доплащане на храна и такса резервация.
Това ще се случи по един от модулите на новата 

национална програма на МОН „Профилактика и ре-
хабилитация на педагогическите специалисти“, която 
е предложена за общественото обсъждане.
За да бъдат одобрени по програма, рехабилитация 

трябва да е направена до 30 септември 2021 г. По нея 
не могат да бъдат възстановени разходи за нощувки, 
рехабилитационни процедури и разходи за храна, 
които са за сметка на НОИ.
За де се включат в програмата за рехабилитация 

учителите трябва да покажат удостоверение/протокол 
за рехабилитация, което е в резултат от медицинско 
направление от личен или лекуващ лекар за рехаби-
литация  за  съответния  педагогически  специалист.
Педагогическият специалист представя удостове-

рението/протокол за рехабилитация и разходооправ-
дателен документ н на директора на училището или 
градината за възстановяване на общ разход.
Ако учителите получат възстановяване на разходите 

си за рехабилитация за храна и така в пълен размер от 
100 лв., то близо половината сума ще им е поета по 
програмата.
В програмата могат да участват преподаватели от 

държавни, общински и  частни детски градини и учи-
лища, центрове за подкрепа на личностното  развитие  
(ЦПЛР),  регионалните  центрове  за  подкрепа  на  
процеса  на приобщаващото образование (РЦПППО), 
Националният дворец на децата (НДД) Държавен 
логопедичният център (ДЛЦ)чрез бюджетите на ПРБ 
и педагогическите специалисти от частните  училища  
(ЧУ) и  частните  детски  градини  (ЧДГ),включени  в  
Модул  2  чрез регионалните управления на образо-
ванието (РУО).
Те трябва да имат медицинско направление и медицин-

ска документация за заболявания от следните групи:
1.)сърдечно-съдови;
2.)стомашно-чревни и чернодробни;
3.)бъбречно-урологични;
4.)ендокринни;
5.)гинекологични и андрологични;
6.)кожни заболявания;
7.)заболявания на централната нервна система;
8.)заболявания на дихателната система;
9.)заболявания на опорно-двигателния апарат;
10.)заболявания на периферната нервна система.

КАК ДА ПОИСКАТЕ
НЕПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ПЕНСИИ

Когато има неполучени суми от пенсия, пенсионе-
рът или неговите наследници могат да ги поискат от 
Териториалното поделение на НОИ.
Кодексът за социално осигуряване предвижда 

вземането за пенсия да се погасява с изтичането на 
3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на 
годината, следваща годината, за която се отнася.
Този срок се прилага както по отношение на ти-

туляра на пенсията, така и за неговите наследници.
Фирмите трябва да съхраняват за срок 50 години 

ведомости за заплати, трудови договори, допълни-
телни споразумения, заповеди за назначаване, допъл-
нителни споразумения/заповеди за преназначаване, 
заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 ра-
ботни дни в една календарна година, заповеди за пре-
кратяване на трудови или служебни правоотношения.

Документи за осигурителен стаж и/или осигури-
телен доход, и/или категория труд за периоди пре-
ди 1 януари 2000 г., се издават безплатно по искане 
на осигурените лица или техни представители, в 
14-дневен срок.
Документи за осигурителен стаж и/или осигури-

телен доход, и/или категория труд на осигурените 
лица, както и факти и обстоятелства, свързани с та-
кива документи се издават безплатно, в 14-дневен 
срок и по искане на длъжностните лица, на които е 
възложено ръководството по пенсионното осигуря-
ване в ТП на НОИ.

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

ал. 2 от ЗСВТС на Интра-
стат-декларации пристига-
ния/изпращания за месец 
април 2021 г., за новоре-
гистрираните Интрастат 
оператори с възникнало 
текущо задължение.
До 25-ти май:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец април за доходи от трудови правоот-
ношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец април, когато 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 май.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2021г.



ЗАЩО КОТКИТЕ БЯГАТ ОТ ДОМА СИ?
Котките са известни като терито-
риални животни. За разлика от ку-
четата, които са готови да следват 
своя стопанин навсякъде, котките 
разглеждат дома като своя крепост 
и рядко напускат за дълго време 
неговите предели. Въпреки това 
има случаи, в които мъркащите 
любимци буквално се изпаряват от жилището на стопа-
ните си. Какви са причините котките да бягат от вкъщи?
Промени в дома
Има няколко причини за това спонтанно поведение 
на пухкавите животни. Промяна в местообитанието 
на животното е сред водещите фактори. Това включва 
разместване в жилището, ремонт, промяна на котешките 
принадлежности. Дори появата на нов член в семейството 
може да обърка домашния любимец. Котките са изклю-
чително чувствителни към промени и изживяват тежко 
всяка новост. Ако питомецът не разпознава своя дом, той 
може да забегне.
Разгонване
Желанието за размножаване също може да доведе до бяг-
ството на вашия питомецът. Ако котката ви не е преминала 
през процедура за кастриране, при разгонване може да се 
отправи на любовно турне и да я няма с дни.
Придирчивост към котешката храна
Причина котката да избяга от дома е нейният своеобразен 
бунт към храната, която ѝ предлагате. Ако в къщата на съ-
седите писаната е посрещана с по-богато и разнообразно 
меню, не се изненадвайте, че предпочита да гостува на 
друго семейство. За да избегнете този проблем, предла-
гайте на животното домашни котешки лакомства, а не 
само купена котешка храна.
Грубо отношение на стопаните
Друг фактор, допринасящ за решението на котката да 
избяга, може да е неправилното поведение на някой от 
семейството. Ако животното е малтретирано или гонено, 
не се учудвайте, че избягва компанията на близките ви. 
При подобни ситуации трябва да се отнасяте по-нежно 
и дружелюбно към зверчето, за да спечелите отново 
доверието му.
Любопитство
 Въпреки че много котките предпочитат да прекарват 
ежедневието си в хоризонтално положение, има и такива, 
които се изживяват като изследователи. Те изучават света 
с огромен интерес и лесно предприемат пътешествия в 
съседни пространства. Ако не станат жертва на недобро-
съвестен човек, обикновено избягалите котки се завръщат 
у дома след няколко дни или седмици.

ПОМОЩНИЦИ В БОРБАТА СРЕЩУ
КОЛОРАДСКИЯ БРЪМБАР

Колорадският бръмбар е вредител със завидна еколо-
гична пластичност, специализирал храненето си, като 
консумира листата на няколко култури от семейство 
Картофови – предимно картофи и патладжан. Тази му 
особеност да оцелява при променящите се условия дава 
възможност за повсеместно разпространие. В борбата 
се използват различни химични, биологични и народни 
средства.
Вредителите не обичат много високи температури и 

излишна влажност. Могат да се скриват под земята ня-
колко пъти на сезон, което прави средствата за борба не-
ефективни.
Картофите са основна култура, на която колорадският 

бръмбар паразитира и в зависимост от степента на напа-
дение на надземните части може да унищожи до 50% от 
реколтата.
Ботаническото планиране дава възможност да използ-

ваме растения- компаньони, които се развиват добре в 
непосредствена близост до картофите, отблъскват вреди-
телите, затрудняват развитието на плевелите и оптими-
зират пространството.
Съображения при използването на растения-компа-

ньони
1. Картофите са растения с дълбока коренова система и 

е логично при избора на подходящи компаньони да тър-
сим растения, чиято коренова система обитава повърх-
ностните слоеве на почвата. По този начин се изключва 
конкуренцията за хранителни вещества и влага.

2. Компаньоните трябва да конкурират плевелите, рас-
тящи не само в междуредията, но и по натрупаната около 
стъблата пръст при загърляне.

3. Осигуряване на биологична защита по време на 
целия сезон чрез включване на растения, чиито преи-
муществата дава самата природа и намаляване на хи-
мичните препарати до разумен минимум.
Зелена тройка срещу колорадския бръмбар
Вредителят не понася много растения, но в случая те 

трябва да бъдат и отлични съседи на картофите. Зеле-
ната тройка, която е най-подходяща са: лен, кориандър 
и невен.
Лен
Танините са естествени полифенолни съединения в 

лена, които се произвеждат от растенията като естест-
вена защита срещу тревоядните насекоми, а в това чис-
ло и срещу колорадския бръмбар.
Семената на лена могат да се засяват по различно 

време – кълновете и младите растения издържат на 
температури до -2 градуса по Целзий. Ленът потиска 
развитието на плевелите, а миризмата му пропъжда 
вредителите. Прибират се целите растения тогава, ко-
гато семенните чашки добият златистожълт цвят и се 
остават да изсъхнат 3-5 седмици на сухо и проветриво 
място.
Кориандър
Това растение се счита за един от най-добрите ком-

паньони на картофите. Причината е в това, че кориан-
дърът привлича ентомофагите – калинки, сирфидни 
мухи, златоочици и паразитоидни оси, които с голямо 
удоволствие си похапват личинките на колорадския 
бръмбар.
Растенията се засаждат в междуредията на карто-

фите. Кориандърът принадлежи към семейството на 
сенникоцветните и се използва не само като подправка 
(листа се използват в сурово състояние за салати, ом-
лети и месни блюда, а семената придават портокалов 
привкус на ястията и маринатите), но притежава и ле-
чебни свойства.
Невен
Невенът е крайно непривлекателен за колорадския 

бръмбар, а цветовете му се използват още за профи-
лактика срещу вирусни и бактериални заболявания по 
картофите. Засаждат се около картофените лехи или в 
междуредията.
Други растения, които не обичат колорадските бръм-

бари са: котешка трева, чубрица, тагетис, пелин.
Отвари и настойки, приготвени от чесън, змийско 

мляко, бял синап, лют пипер, пелин, хвощ и глухарче 
се използват за обработване на надземните части. Те 
отблъскват или унищожават вредителите.
Практиката на съвместимите култури намира все по-

широко приложение и се изучава много задълбочено.

РЕЗИТБА ЗА ПЛОДОДАВАНЕ ПРИ ОРЕХА 
Поради дългия младенчески период на ореха, границата 
между резитбата за формиране и резитбата за плододава-
не при този овощен вид е добре очертана. Обикновено, 
когато дървото е с добре оформена корона, започват и 
първите по-значими добиви. С резитбата за плододаване 
се цели постигането на равновесие между плододава-
нето и вегетативния растеж, като резитбените практики 
са съобразени с типа на плододаване на отглежданите 
сортове - терминален, междинен или латерален.
Резитбата на сортовете с терминално и междинно плодо-
даване е съобразена с факта, че при тях плодните пъпки 
са локализирани в края на клонките. С течение на годи-
ните се наблюдава оголване в основата на клоните и из-
насяне на плододаването към периферията на короните, 
далеч от стъблото. Периферната плододаваща зона може 
да дава плодове в продължение на години, които да са с 
добро качество, но като цяло е намалено количеството 
на добива. С резитбата за плододаване се цели повиша-
ване продуктивността на клоните, т.е. на количеството 
плодове в килограми на линеен метър дървесина. Това се 
постига, когато се осигурява достатъчно светлина в цен-
търа и основата на короните, посредством премахването 
на клоните предизвикващи засенчване. При резитбата за 
плододаване се избягват многото съкращавания, което 
би довело до значително намаляване на добива, пора-
ди апикалното (връхното) разположение на плодовете 
върху плододаващата дървесина. Резитбата е насочена 
основно към прореждане на цели клони. По този начин 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

 „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 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

- Тоше, на години стана, а още не си се оженил, 
що бе?

- Честно?
- Да бе брат, кажи?
- Ами постоянно си мисля за твоята жена.
- А бе ти нормален ли си бе, идиот!
- Не бе, мисля си, ако и на мен се падне същата....

Влиза Тошето у кръчмата:
- Привет юнаци, жена ми ме изгони от вкъщи и 

идвам да пием...
- Ама, ти кога се ожени?
- Е, не съм още, ама тренирам.

СПАНАКЪТ - ПОДЦЕНЯВАНА
ХРАНА ЗА ДЕЦА  

Пресният спанак е 
едно от пролетни-
те растения, което 
е подценявано при 
храненията за деца. 
А той усилва дет-
ския организъм, ос-
вен това е полезен за 
възстановяване след 
тежки болести и про-
дължително лечение.
Мнозина обаче, когато чуят думата спанак, започват да 
се мусят. Има толкова различни начини, по които може 
да се приготви и да е вкусен. Спанакът е богат на хлоро-
фил и фолиева киселина, която е отговорна например за 
образуването на червените кръвни клетки в организма. 
Не случайно той е едно от растенията, които първи се 
появяват на трапезата след дългата зима.
За тези, които не го обичат готвен, може да е истинска 
наслада да го ползват в смутита или като пресен сок. 
Невероятен е за стомаха и стомашно-чревния тракт! 
Препоръчителната доза като фреш е 3 супени лъжици 
преди хранене, разпределени за цял ден.  На деца да се 
дават по 3 чаени лъжички преди хранене  3 пъти дневно.
Сокът от спанак може да се смеси с малко мед, ако 
някой се страхува да го пие чист и неразреден. Ако 
имате малко количество прясно изцеден, което ви е ос-
танало, можете да го добавите в супа, непосредствено 
преди сервиране.

ГРАХ С КАРТОФИ  
Продукти:

• 500 г грах
• 500 г картофи
• 2 глави лук
• 100 г мазнина
• сол
• черен пипер
• кимион
• 1 с.л. (10 г) доматено пюре
Начин на приготвяне:
Нарязаният на ситно лук се задушава в мазнината. 

Доматеното пюре се разрежда с 1 ч.ч. (200 мл) вода и 
се прибавя към лука. Когато заври, се добавят грахът, 
нарязаните на едро картофи и подправките. Долива се 
вода, колкото е необходимо за да се покрие ястието. 
Вари се на умерен огън..

наред с нормирането 
на добива се осигуря-
ва и добър светлинен 
режим.
Резитбата на сортове-
те с латерално (стра-
нично) плододаване е 
съобразена с факта, че 
те плододават основно 
от пъпки в странична 

позиция по цялата дължина на клонките. При тази 
група сортове броят на плододаващите зони на линеен 
метър е значителен, което може да доведе до отслабване 
на едногодишния прираст. В тази връзка от значение 
е осигуряването на достатъчно силен прираст, върху 
който ще се локализира плододаването. Това се постига 
с извършването на редовни резитби, състоящи се от 
прореждане и съкращаване на клоните. Силата на тази 
резитба трябва да бъде съобразена с общото състояние 
на дърветата и сорта. Необходимо е да се има предвид, 
че прореждането влияе по-слабо върху засилването на 
растежа, отколкото съкращаването. При прореждането 
на клоните силният прираст се развива обикновено 
само до по-големи отрези, което не решава въпроса с 
осигуряването на млада плодна дървесина. Поради тази 
причина се извършват и съкращавания на 2-3 годишна 
и по-стара дървесина. По този начин се редуцират част 
от плодните клонки и се стимулира покарването на нов 
прираст, което е гаранция за получаването на редовни, 
високи и качествени добиви.


