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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Празникът на Баба Марта в българските 
традиции е символ на пролетта и носи по-

желание за здраве и плодородие в началото на новия цикъл в природата.  На този ден най-възрастната жена трябва 
да почисти основно къщата преди изгрев слънце, да изнесе и простре навън червена тъкан - покривка, постелка, 
пояс или престилка. Смята се, че това ще зарадва Баба Марта и ще предизвика благосклонността ѝ към къщата и 
обитателите. На децата, момите и младите булки се връзват усукани бял и червен вълнен конец - Мартеница - най-
често на ръката. Младите непременно трябва да излязат навън „да ги види Баба Марта и да се зарадва“, а старите 
жени не трябва да излизат навън, защото „ще разгневят Баба Марта“. В този ден на много места се гонят змии и 
гущери, като се палят огньове, обикаля се двора с дрънкане на метални предмети и наричания .
Денят на Баба Марта - първи март  бе типичен за нея. Тази година не изневери на традицията и посети всички 

детски градини и детски ясли в община Сатовча, където децата с трепет посрещнаха Баба Марта. Бяха подготви-
ли художествено-музикални програми, изпълнени със стихове и песни, с много веселие и радост. С безценната 

Населението на община Сатовча отбеляза националния празник на Република България – 3-ти март. Във всички на-
селени места на общината се проведоха тържествени чествания по случай 138 години от Освобождението на България.
Училищните ръководства във всички населени места от общината бяха подготвили художествено-музикални про-

грами, посветени на националният празник. За празникът тържествено бе издигнат националният трибагреник на 
фона на химна на републиката. Прочетоха се възпоменателни слова за героите, дали живота си за България, поднесоха 
се венци на признателност пред паметниците на героите от Отечествената, Балканската и Втората световна война. 
Рецитираха се стихове, посветени на безсмъртните герои на България, които за пореден път отекваха на тази паметна 
дата, дала ни място под слънцето.
Били сме и нека да останем задружни във всяко начинание, което ни дава тласък да вървим напред, за да има прос-

перитет, за да пребъде във вековете нашата родина България!

ЦДГ Вълкосел

ЦДГ Плетена
ни мартеници, за да бъдат децата ни здрави и силни, за да носят радост на своите 
родители, близки и познати, за дълъг и щастлив живот, за благополучие и плодоро-
дие през годината. Малчуганите освен, че посрещнаха баба Марта с песни, стихо-
ве и танци, те я изпратиха с широка усмивка, за да не я разсърдят и да се разлюти.

помощ на своите учителки 
децата представиха в своята 
празнична програма сценки 
за Баба Марта, за нейната 
променлива същност и нрав. 
Разказваха защо Баба Мар-
та се мръщи, за традициите 
на този ден, за преданията и 
легендите посветени на нея. 
За да не разсърдят непредви-
димата старицата, децата се 
стараха все повече и повече 
да я зарадват с много стихове 
и песни и с добро поведение. 
Като признателност за добро-
то представяне и в знак на 
благодарност, че децата не са 
я забравили, Баба Марта лич-
но раздаваше ръчно направе-



ЦЕНТРАЛИЗИРАНА КАМПАНИЯ ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ 
В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - СТАЖОВЕТЕ, КОИТО 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2016 Г. 
Краен срок: 15 март 2016 г. 
Изисквания към кандидатите:
- Да са студенти с непрекъснати студентски права, в процес на обучение във висше 

учебно заведение в страната или чужбина.
- Да се обучават в професионалното направление, което е обявено за съответната 

стажантска позиция.
- Да отговарят на специфичните изисквания, когато такива са обявени за стажантската 

позиция.
Публикувани са 241 позиции за стажове през месец май.

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА СТУДЕНТСКО И УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ 

Краен срок: 31 март 2016 г. 
Ако си ученик или студент, не пропускай Третия национален конкурс за есе, орга-

низиран от Клуб „Финанси“ при едноименната катедра на Икономически университет 
– Варна!
През първите две години над 350 ученици и студенти от България и Европа изпратиха 

своите креативни есета. Очакваме и твоето!
Темите тази година са:
- За студенти – „Бежанската криза през погледа на икономиста“
- За ученици – „Моите финанси формират моето бъдеще“.
Изпрати есето си в обем до 5 страници до 31.03.2016 г. на адрес essays_fi nance@ue-

varna.bg! НЕ пиши своите данни в есето! То трябва да бъде анонимно. Остави трите си 
имена, курс/клас, специалност и университет/училище като текст в писмото.

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

8 Март 2016, Вторник
 Международен ден на жената
Идеята за Международен ден на жената възниква в началото на XX век. 

Историята на празника започва през 1857 г. в Ню Йорк, когато е организиран 
един от първите протестни митинги на жените, работещи в текстилните фабри-
ки. Те настоявали за равни права с мъжете, намаляване на работното време и 
подобряване условията на труд. През 1909 г. Американската социалистическа 
партия провъзгласила 28 февруари за Национален ден на жената. До 1913 г. 
американките са го отбелязвали на последната неделя от месец февруари. 
През 1910 г. на Втората международна конференция на работещите жени в 
Копенхаген е взето решение за учредяване на „Ден на жената“, който да се 
отбелязва всяка година.
В резултат на това решение Международният ден на жената се чества за първи 

път през 1911 г. в Австрия, Германия, Швейцария и Дания, когато повече от 
един милион мъже и жени участват в шествия.
От 1914 г. отбелязването на празника в различните страни е на датата 8 март. 

Той се свързва в началото на века с борбата за политическо, икономическо и 
социално равноправие. През 1977 г. Общото събра-
ние на ООН решава 8 март да стане Международен 
ден за правата на жените и за мир.

12 Март 2016, Събота
Национален празник на Мавриций
Националният празник на страната е Денят на не-

зависимостта /1968/ и Денят на републиката /1992/.
През 1810 г. страната е завладява от Великобрита-

ния. През 1814 г. официално е обявена за британска колония Мавриций. На 12 
март 1968 г. е провъзгласена независимостта на Мавриций като парламентарна 
монархия в рамките на Общността на нациите (бивша Британска общност). 
На 12 март 1992 г. е провъзгласена за република.

13 Март 2016, Неделя
Сирни заговезни
Сирни заговезни (Поклади) или Прощална неделя е празник на всеобщото 

опрощение. Той е винаги седем седмици преди ВЕЛИКДЕН.
На този ден Църквата призовава вярващите да пречистят душите си, да 

изпълнят с мир и любов сърцата си, за да посрещнат Възкръсналия Христос.
На трапезата като блажни се ядат само млечни и яйчени ястия, затова е на-

речен Сирни заговезни - последната неделя преди Великия пост
Прощална неделя, защото в този ден всеки иска и дава прошка за волни или 

неволни обиди, недобри помисли и намерения спрямо своите близки и познати.
В Библията е казано, че който не прости прегрешенията на ближния си, и 

Бог няма да му прости безбройните прегрешения, с които всеки ден го прог-
невяваме.
В някои български селища на този ден казват: „простено - прости!“, т. е. „аз 

ти прощавам и ти ми прости“.
Обичаят хората да се маскират по Заговезни датира още от Средновековието 

и дори много преди това, като у нас е разпространен само в някои краища.
Маските трябвало да прогонят злите духове, които бродят между хората, 

карнавалът символизира победата на светлината над мрака, т. е. настъпването 
на пролетта и края на зимата.

НОВО: КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КИБЕРСКАУТИ  
Краен срок: 10 март 2016 г. 
Националният център за безопасен интернет обяви конкурс за училища от 

цялата страна за излъчване на ученици от 5 клас, които да преминат обучение 
по Обучителна програма за деца „Киберскаут“. Групите трябва да наброяват 
между 25 и 30 ученика доброволци и по 1 учител от всяко участващо училище, 
който ще им помага след обучението да приложат знанията си на практика. 
Разходите са изцяло за сметка на обучаващата организация.
Сред кандидатстващите за програмата ще бъдат избрани 6 групи, които ще 

преминат двудневно обучение на място от експерти на Центъра за безопасен 
интернет. 
През първия ден на обучението учениците се запознават с рисковете и 

опасностите в интернет, как да ги разпознават и избягват. Тези знания им 
помагат не само да предпазват себе си, но и да могат да дават съвет на свои 
връстници при инцидент онлайн към кого могат да се обърнат за помощ и 
съдействие за решаване на проблема. През втория ден те се учат по какви 
начини могат да предават своите знания и умения на връстниците си. Обучават 
се да прилагат на практика методи като кампания, дискусия, обучителен театър 
и др. След приключване на обучението учениците ще разполагат с 2 месеца, 
през които да се разделят на групи по желание и с помощта и подкрепата на 
учител да изберат и организират дейности сред връстници. С проведените 
инициативи те влизат в състезание помежду си и жури ще избере трите 
най-успешни дейности, участниците в които ще бъдат поканени в София на 
тържествена церемония за награждаването им в Деня за безопасен интернет 
на 7 февруари 2017 г.

Н О В И Н И
7 - 13 март 2016г., брой 10

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

ПРИТЧИ: ТУХЛАТА          
Един преуспял, млад мъж, карал в краен квартал, твърде бързо с новия си „Ягуар“. Търсел място 

за паркиране и с голяма скорост профучавал между паркираните коли. Изведнъж тухла се блъснала в 
страничната врата. Той натиснал спирачката и ядосан скочил от колата. Грабнал и разтърсил детето, 
което било хвърлило тухлата.

„Какво по дяволите правиш? Това е новата ми кола, знаеш ли колко много струва?“
Момчето започнало да се извинява.
„Моля, господине … много съжалявам … аз не знаех какво друго да направя… хвърлих тухла, защото 

не знаех как да Ви спра … „
Със сълзи по лицето посочил място зад една паркирана кола. „Това е брат ми, падна от своята 

инвалидна количка и не мога да го вдигна.“ След това момчето сподавило риданията си и попитало 
зашеметения от случващото се мъж:

„Бихте ли да ми помогне да го върна в инвалидната количка? „
Младият мъж едва преглътнал гнева си. Той вдигнал падналото дете, след това извадил носната си 

кърпичка и почистил охлузванията на момчето. Успокоил го с поглед.
„Благодаря ви и Бог да ви благослови!“, благодарило детето на непознатия.
Тези думи и цялата ситуация разтърсили човека. Той продължил мълчаливо да гледа как едното братче 

тика в количката другото на път към дома.
Дълго стоял така зашеметен, докато се отърсил и тръгнал бавно към „Ягуара“ си. Огледал щетите, 

не били големи – можело да се отстранят безпроблемно. Но той странно защо не направил ремонт. 
Изпълвало го с особено чувство да гледа вратата и да си спомня за случката. Сякаш някой му казвал:

„Не минавай през живота толкова бързо, че някой трябва да хвърли тухла по теб, за да привлече 
вниманието ти ! „
Бог шепне в нашите души и говори в сърцата ни. Понякога, нямаме време да чуем, но Той намира 

начини да привлече вниманието ни.
РАНАТА   

Живял някога юноша с лош характер. Баща му веднъж му дал едно пълно с пирони чувалче и казал 
да забива по един пирон във вратата на двора всеки път, когато изгуби търпение или се скара с някого. 
Първия ден той забил 37 пирона във вратата. През следващите седмици се научил да контролира ко-
личеството забити пирони, намалявайки го до един на ден. Разбрал, че е по-лесно да контролира себе 
си, отколкото да забива пирони.
Най-сетне дошъл денят, в който юношата не забил нито един пирон в дворната врата. Тогава той 

отишъл при баща си и му казал новината. Тогава бащата му казал, да изважда по един пирон от вратата 
всеки път когато не загуби търпение. Накрая настъпил и денят, когато юношата могъл да каже на баща 
си, че извадил всички пирони. Бащата го завел при вратата:

- Сине, ти се държа прекрасно, но погледни, колко дупки останаха на вратата! Тя никога няма да бъде 
същата както преди. Когато се скараш с някого и му кажеш неприятни неща, оставяш му рани като тези на 
вратата. Можеш да намушкаш човек с нож и после да го извадиш, но раната остава завинаги. И няма да 
е от значение колко пъти ще молиш за прошка. Раната си остава. Раната, направена от думи, причинява 
такава болка, както и физическата.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 2.03.2016 г.
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МЗХ ОТГОВОРИ
НА ВЪПРОСИ НА ЖИВОТНОВЪДИ

 На страницата на Министерството на земеделието 
са публикувани отговори на декларация, постъпила 
във ведомството след дискусия с председателите на 
областните съвети. Ето какво гласи текстът на съоб-
щението:
Във връзка с постъпила в МЗХ декларация, от 9 
февруари 2016 г., бе проведена среща на 22 февру-
ари 2016 г. с част от председателите на Областните 
консултативни съвети, на която се дискутираха въ-
просите в нея.
На срещата присъстваха Д. Шишкова, Ю. Коюн-
джийска, Б. Дочева, Я. Попова, Б. Синапов, М. Сте-
панчева, М. Тачев, от страна на МЗХ представители 
на дирекции „Поземлени отношения и комасация”, 
„Животновъдство” и ИАГ.
В резултат на дискусията на животновъдите бяха 
предоставени отговори на поставените въпроси, 
както следва:
Въпрос: В Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ) да бъде разписан механизъм за извърш-
ване на предварителна проверка от общините за 
свободните пасища, мери и ливади, участващи в 
процедурата по разпределение върху ЖЕ.
Oтговор: Общинските служби имат възможност да 
генерират сечение за имотите общинска собственост 
попадащи извън и в допустимия слой, което сечение 
ще се предостави при поискване от кмета на общината.
Въпрос: Изпращане на писма до областните упра-
вители, с цел проверка за изпълнение на условието 
от ЗСПЗЗ за прекратяване на договорите със земе-
делски стопани, които не притежават животни 
или намаляване на площите им с приравняване към 
ЖЕ към 01.02.2016 г.
Oтговор: Взето е решение да бъде предоставена 
информация за тези общини, които не са направили 
процедура за разпределение на свободни пасища, 
мери и ливади;
Взето е решение да се орга-
низира среща с Общините, 
под егидата на областните 
управители, които не са 
провели такава процедура.
Въпрос: Съдействие от 
МЗХ, разпределените до 
10 март 2016 г. и склю-
чени договори с живот-
новъди с ОПФ/ДПФ да 
бъдат правно основание в 
кампанията по заявяване 
за стопанската 2015/16 г.
Oтговор: Не може да се на-
прави такова изключение, 
защото се отнася за две различни години. Съгласно 
ЗСПЗЗ, свободните имоти ще се регистрират в кам-
панията за следващата стопанска година 2016/17 г.
Въпрос: При заявяване по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ 
да не бъде вземана предвид собствената земя.
Oтговор: Към настоящия момент такова изключение 
не може да се направи, тъй като това е свързано с про-
мяна на действащата нормативна база, което изисква 
време. Процедурата е постъпателна и философията е 
да се направи доразпределение за задоволяване спря-
мо нормата на собствеността: частна земя, държавен 
поземлен фонд, общински поземлен фонд.
Въпрос: Издаденото разрешително за паша по 
реда на чл. 123, ал.2 от Закона за горите да бъде 
признато като правно основание.
Oтговор: С изменението на Закона за горите се 
позволява провеждане на търгове за земи от горски 
фонд за животновъди отглеждащи пасищни животни. 
Правно основание за подпомагане са само договорите 
за наем по чл.43а.
Въпрос: Да бъде въведен анкетен формуляр чрез ре-
гистрация по Наредба 3, код за пасищата и мерите, 
както беше през изминалата стопанска година.
Oтговор: Предложението е целесъобразно. За да 
бъде въведен код „пасище, мера“ е необходимо да се 
направи промяна в Наредба 3.
Въпрос: Да отпадне ежегодната регистрация на 
ЗС, тъй като това утежнява стопаните. Това 
действие да се случва автоматично, а ако някой не 
желае да се пререгистрира едва тогава да го заяви 
изрично на службите.
Oтговор: Идеята за пререгистрация, като ЗС е в 
регистъра данните да са сравнително актуални, за да 
могат да се ползват от администрацията, да има само 
реални стопани в него. Същият се ползва и от други 
административни структури, освен от МЗХ, а именно 
от ДФЗ за проекти по ПРСР и по част от схемите за 
директни плащания, НАП, НОИ, Митниците и т.н. 
Освен това – когато има закрити фирми и такива с 
променени данни, починали ЗС и др. подобни случаи, 
информацията в регистъра няма да е актуална. Освен 
това във връзка с облекчаване на административната 

тежест трябва да се има предвид, че в последните две - 
три години са направени редица улеснения, а именно:
1. Отпадна задължението в рамките на 1 месец от 
промяна на дейността и обема й (което касае основно 
животновъди, защото техните животни като брой и вид 
се менят често), да се актуализират данните в регистъ-
ра. Сега е само при желание, най-често ако се изискват 
актуални данни по мерки от ПРСР;
2. При заверка не се искат документи за собственост 
и наем на земеделски земи, когато често едни и същи 
договори/нотариални актове се представяха ежегодно.
Въпрос: Да бъде разширен обхвата на мярка 10 „Агро-
екология и климат“, направление „Традиционни прак-
тики за сезонна паша – пасторализъм“ като бъдат 
включени и горските територии за подпомагане, пред 
това, че в повечето случаи са захрастени и неподхо-
дящи по директните плащания и предоставените 
пасища, мери и горски поляни могат да се обвържат 
с плащане на ЖЕ към хектар.
Oтговор: По направление „Традиционни практики за се-
зонна паша (пасторализъм)“ от мярка 10 „Агроекология 
и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020 г. се подпомага традиционната високопланин-
ска паша в летните месеци. Към настоящия момент на-
правлението се прилага единствено на територията на на-

ционални паркове в Република 
България – Централен Балкан, 
Рила и Пирин, с изключение 
на резерватите. За подпомагане 
се допускат всички територии, 
които попадат в границите на 
националните паркове и за 
които кандидатстващи по на-
правлението трябва да прите-
жават годишно разрешително 
за паша, издадено от дирек-
циите на национални паркове 
Рила, Пирин и/или Централен 
Балкан годни за подпомагане, в 
това число и горски територии, 
за които земеделските стопани, 

кандидатстващи по направлението трябва да притежават 
тревопасни животни (овце, говеда) и да имат годишно 
разрешително за паша, издадено от дирекциите на наци-
онални паркове. Анализира се възможността за разши-
ряване на обхвата на направлението на териториите на 
високопланинските пасища в природни паркове.
Въпрос: Спешно свикване на работна група с участи-
ето на животновъди и представители на дирекция 
РСР и ДФЗ за промяна на нормативна уредба по мярка 
12 „Плащания по Натура 2000“ и Рамкова директива 
за водите от ПРСР 2014 – 2020 и уеднаквяване на тек-
стовете от Наредба № 5/24.02.2015 г. за прилагане на 
мярка 12 и Рамковата директива за водите и Наредба 
№ 3/17.02.2015 г. за критериите за допустимост на 
земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки 
за плащане на площ.
Oтговор: Условията за допустимост на площи, попа-
дащи в обхвата на екологична мрежа Натура 2000 и 
описани в Наредба № 2/17.02.2015 г. за критериите за 
допустимост на земеделските площи за подпомагане 
по схеми и мерки за плащане на площ не са претърпели 
промяна спрямо условията за допустимост по Натура 
2000 от предходния програмен период (въведени през 
2011 г. със стартиране на мярка 213 „Плащания по Натура 
2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО - за 
земеделски земи“).
Наредба № 5 от 24.02.2015 г. урежда прилагането на 
мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата дирек-
тива за водите“, като в наредбата са въведените условия 
за допустимост на подпомаганите площи, които касаят 
всички групи земеделска земя, върху които кандидатите 
за подпомагане извършват земеделска дейност.
В Наредба № 2 за критериите за допустимост на земе-
делските площи за подпомагане по схеми и мерки за 
плащане на площ са определени основните критерии за 
оценка на физическите блокове (ФБ), част от Система 
за Идентификация на Земеделските парцели (СИЗП), 
като за постоянни пасища в Натура 2000 са въведени 
по-облекчени изисквания за допустимост. Информацията 
от СИЗП, включително и по отношение на ФБ в Натура 
2000, се използва от ДФ „Земеделие“ за осъществяване 
на административен контрол по подадените заявления.

До 14-ти март: 
ЗДДС
1.  Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец февруари. 

2.  Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /вклю-
чително получените авансови плащания/, с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец февруари.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
февруари 2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за февру-
ари 2016 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
7 - 13 март 2016г., брой 10

ДФЗ ЗАПОЧНА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУБСИДИИ 
ПО МЯРКА 11 ОТ ПРСР 2014-2020
Държавен фонд „Земеделие“ започна поетапното 

изплащане на субсидиите по мярка 11 „Биологично 
земеделие“ от Програмата за развитие на селските ра-
йони (ПРСР) 2014-2020 г. Към момента са преведени 
близо 4 милиона лева на над 400 земеделски стопани, 
заявили за подпомагане само направление „Биологич-
но пчеларство“.

   Предстои поетап-
ното изплащане на суб-
сидиите в останалите 
направления от мярка 
11 „Биологично земе-
делие“ - „Биологично 
растениевъдство” и 
„Биологично  живот-
новъдство”, както пре-
веждането на субсидии 
в двете направления от мярка 10 „Агроекология и 
климат“ от Програмата за развитие на селските ра-
йони за периода 2014- 2020 година.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗАБАВАЧКА ЩЕ 
МОЖЕ ДА СЕ КАРА И ВКЪЩИ  

5-годишните деца, които подлежат на задължителна 
предучилищна подготовка, ще могат от тази есен да 
се подготвят за училище и от вкъщи или да ходят на 
забавачка само за няколко часа. Това става възможно 
с въвеждането на две нови форми на организация в 
детските градини - самостоятелна и почасова. Те са 
предвидени в училищния закон, а сега се регламен-
тират в държавния образователен стандарт за преду-
чилищното образование, представен от просветното 
министерство.
Според проекта родителите ще могат да изберат да 

водят децата си на градина почасово - между 3 и 5 часа 
дневно. Графикът за това ще се определя с правилника 
на всяко детско заведение. Родителите ще заявяват 
всеки месец начален и краен час за детето си, като се 
съобразяват с посочен от учителите график. Тези деца 
ще учат заедно с другите, но ще има ограничение колко 
да бъдат - до две над пределно допустимия брой деца 
за една група.
За обучение в самостоятелна форма ще има ред 

изисквания. Родителите ще гарантират с декларация, 
че ще осигурят среда за учене чрез игра, съобразена 
с възрастта и опазваща физическото и психическото 
здраве на детето. 

„Родителят трябва да покаже, че знае какво иска да 
прави, т.е. ще е нужен план за развитието на малчугана, 
гарантиращ постигането на заложените в закона цели“, 
коментират експерти от МОН. Във въпросната програ-
ма трябва да се посочат избраните методи и подходи 
за обучение, примерно разпределение на темите за 
постигане на нужните компетентности, както и списък 
на избраните познавателни книжки. Разрешението за 
самостоятелната форма ще се взема от експертна коми-
сия към регионалните управления по образованието, 
която може да провежда събеседване с детето. В нея 
задължително трябва да участва човек от съответната 
община и от Агенцията за социално подпомагане.
В края на годината пък учителите ще преценяват 

дали децата са постигнали заложените цели в стандар-
та. Ако се установи, 
че нямат нужните 
компетентности , 
следващата година 
се преминава към це-
лодневна форма. Не 
е ясно какво става, 
ако детето е било в 
самостоятелна фор-
ма в последната пре-
дучилищна година и 
не е било подготвено добре за училище - дали учили-
щето може да откаже приема, или не. По данни на МОН 
в момента в задължителна предучилищна подготовка 
са обхванати около 85% от децата от 5 г. нагоре, като 
няма статистика дали се налагат глоби. 
В момента санкцията за незаписване на градина на 

дете, подлежащо на задължителна подготовка, е между 
20 и 100 лв., а според новия училищен закон глобата 
се повишава от 50 до 150 лв. Няма данни също така да 
е отказан прием на дете в първи клас.
Сред новостите в стандарта са изричното посочване 

на играта като основно средство за обучение (досега 
тя бе отделен фрагмент от дейностите в забавачката), 
както и предоставянето на свобода на всяка детска 
градина да определя стратегията, организацията си, 
разпределението на учебното време и избора на позна-
вателните книжки. Учебното време ще е както досега 
между 15 септември и 31 май, а неучебното - между 1 
юни и 14 септември, когато няма да има задължителни 
занимания.
Според новия стандарт децата в първа група (между 

3-4 г.) на седмица трябва да имат минимум 10 дейности, 
или т.нар. „педагогически ситуации“ - по една по 
български, математика, околен свят, музика и констру-
иране и технологии, две по рисуване и три по спорт. 
Продължителността им е в зависимост от възрастта на 
детето - до 20 минути за първа група и до 30 минути 
за трета и четвърта група. За децата във втора група 
(4-5 г.) са предвидени 12 дейности, за трета група (5-6 
г.) - 15 дейности, а за четвърта (6-7 г.) - 17 дейности.
Освен по здравословни и други уважителни причи-

ни, удостоверени със съответния документ, децата ще 
могат да отсъстват и по семейни причини. За тях обаче 
се въвежда ограничение - максимум 10 дни отсъствия 
по семейни причини с предварително родителско 
уведомление, при неограничен брой досега - нещо, 
срещу което синдикатите са против.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2016г.



ПИЛЕ НА ТИГАН С МОРКОВИ И
ПОРТОКАЛОВ СОС 

Продукти: 500 г пилешки гърди (без кости и 
кожа), 250 мл портокалов сок, 3 с.л. (около 45 мл) 
балсамов или винен оцет, 1 чаена чаша брашно, 30 
мл растително масло, 4 стръка зелен лук, ситно 
нарязан на кръгчета, 4 средно големи моркова 
нарязани на парчета дебели около 5 мм, сол, черен 
пипер и кориандър на вкус, нарязан магданоз.
Приготвяне: 
1 .  В  малка  купа 

смесвате портокаловия 
сок и оцета.

2 .  О в к у с я в а т е 
пилешкото месо със 
солта и черния пипер. 
Овалвате в брашно и 
пържите в сгорещено 
олио ,  докато  стане 
кафяво. Прехвърляте 
месото в чиния

3. В мазнината, в която сте пържили слагате зеления 
лук, кориандъра и чаша от портокаловия сок и готвите 
половин минута. Добавяте останалия сок, месото и 
морковите. Похлупва се плътно, котлона се намалява 
и се оставя да ври на тих огън 20 мин, докато пилето 
е готово и морковите омекнат.

4. Сервирате парче месо, разпределяте отгоре 
морковите и заливате със соса. Отгоре украсявате със 
ситно нарязан магданоз.

БРОНХИТ СЛЕД ПРЕКАРАН ГРИП 
Простудата и грипът, прекарани на крак, могат да 

дадат сериозни усложнения
Едно от най-разпространените заболявания след 

прекаран грип или силна простуда е бронхитът. При-
чината е, че прониквайки в организма чрез дихател-
ните пътища, инфекцията стига до белите дробове и 
в тях започва възпалителен процес. Бронхитът е най-
разпространеното заболяване на дихателните органи. 
Под въздействие на външни и вътрешни фактори на-
стъпват нарушения в трахеята и бронхите. Дали брон-
хитът е остър или хроничен зависи от възбудителя. 
Острият бронхит започва със суха и болезнена каш-
лица, отпадна-
лост, побива-
не на тръпки. 
Температурата 
се повишава до 
38 градуса. При 
прослушване се 
чуват сухи сви-
рещи хрипове. 
Ако не се взе-
мат мерки при 
такава здравна 
картина и кашлицата продължи повече от 3 месеца 2 
пъти в годината вече се говори за хроничин бронхит.
При бронхит обезателно се назначава постелен ре-

жим, отхрачващи средства, инхалации, витамини А,С 
и от групата В, топъл билков чай (липов цвят, малина) 
с мед. При по-тежки случаи се назначава и антибио-
тик или сулфамиди. Препоръчва се и курс от физио-
процедури и специална дихателна гимнастика. 

 
ЗАПОЧВА ЗАСАЖДАНЕ
НА ЛЕТНИЯ ЧЕСЪН

Най-подходящото време 
е след втората половина на 
февруари и началото на март.
Чесънът е студоустойчива, 

светлолюбива и влаголюби-
ва зеленчукова култура. Тъй 
като издържа на ниски тем-
ператури, може да се засажда 
още рано през пролетта.
Чесънът традиционно се 

отглежда във всяка любителска градина.
У нас се реколтира два вида чесън - зимен и летен. 

Обикновено зимният чесън се засажда в средата на ок-
томври. Предназначен е главно за консумация в зелено 
състояние през пролетта.
Летният чесън се отглежда за производство на луко-

вици, които могат да се съхраняват трайно до пролетта.
Най-добре се развива на структурни, плодородни и 

добре аерирани почви. Към влагата в почвата чесънът 
има по-високи изисквания през периода на формиране 
и растеж на листната маса.
Най-добри предшественици на чесъна са бобовите 

култури, дини, пъпеши, домати, пипер, краставици и 
др. Чесънът не понася монокултурно отглеждане и на 
същото място идва чак след 4-5 г.
Скилидките на летния чесън се засаждат през втората 

половина на февруари. Основната обработка на лехата 
се прави през есента, след прибиране на предишната 
култура, на дълбочина 20-25 см.
Ако не е извършено торене с основната обработка, се 

внасят добре разложен оборски тор (не понася пресен 
оборски тор), фосфорни и калиеви торове. За площ от 
1 кв. м се препоръчва торене с 40-50 грама суперфос-
фат, 40-50 грама амониева силитра, 10-20 грама калиев 
сулфат.
Преди сеитбата на чесъна се извършва плитка обработ-

ка на дълбочина 10-12 см, при която се оформя и лехата.
Непосредствено преди сеитбата скилидките на чесъна 

се отделят внимателно и сортират. Засаждат се здрави ски-
лидки на разстояние 9-10 см в реда, на дълбочина 5-6 см.
След засаждането площта се заравнява с дъска или с 

гребло. При нормални условия чесънът пониква след 
10-15 дни. През вегетацията основните грижи са окопа-
ванe (1-2), плевене и при необходимост - борба с чес-
новата муха.

Летният чесън се прибира обикновено през първата 
половина на юли - растенията пожълтяват, а стъбла-
та - омекват. Луковиците се изваждат, изсушават и 
прибират на сухо и проветриво място. При правилно 
съхранение луковиците на летния чесън се запазват до 
пролетта.
Борбата с чесновата муха е задължителна
Чесновата муха напада чесъна и лука, засадени през 

есента. Тя излиза през февруари - март, когато време-
то е слънчево и тихо при температура 1 градус на 5 
сантиметра дълбочина в почвата.
Борбата се води срещу мухата, като се пръска първо 

през февруари, а следващите две пръскания се правят 
през 10 дни. Използва се един от следните продукти 
за растителна защита: нуреле Д - 7 мл за 100 кв метра, 
вазтак - 5 мл за 100 кв метра, карате 2,5 ЕК - 5 мл за 
100 кв метра, децис 2,5 ЕК - 5 мл за 100 кв метра и др.
Действа силно срещу бактерии
Чесънът съдържа витамини - А,В1,В12,С, минера-

ли - желязо, фосфор, германий, биоактивни съставки, 
най-важната от които е алицинът, на която се дължи 
антибактериалното му действие.
Има широко приложение в народната медицина 

като имуностимулатор, а също и като природен анти-
биотик срещу вируси, бактерии и гъбички. Той е до-
бре познат като ефикасно средство против острици и 
други чревни паразити.
Чесънът регулира сърдечната дейност, поддържа 

еластичността на кръвоносните съдове, предотвратя-
ва тромбоза, намалява холестерола в кръвта, помага 
за регулиране на артериалното налягане, понижава 
кръвната захар.

ПОБЪРЗАЙТЕ С РЕЗИТБАТА
Масово в цялата страна се правят резитби за фор-

миране на овощните дръвчета. За съжаление, на 
много места топлото време провокира по-ранен 
цъфтеж при някои видове. Вече цъфнаха джанки, 
праскови, кайсии, бадеми 
и др.
Задължително обаче тряб-

ва да се направи санитарна 
резитба на дръвчетата, ко-
ято включва изрязване, из-
насяне и изгаряне на всич-
ки болни клонки. Освен 
това се премахват счупени 
клони, мумифицирани плодове, яйчни купчинки и 
пръстенчета, зимуващи гнезда от листогризещи гъ-
сеници, щитчета на щитоносни въшки и т.н.
Резитба ограничава инфекциозния фон на причи-

нителите на: ранно кафяво гниене по семковите и 
костилковите, сачмянка по костилковите, струпяс-
ване по ябълка и круша, брашнеста мана по ябълка-
та, огнен пригор по семковите видове, дидимела по 
малините и т.н.
Непосредствено след резитбите входните рани 

се замазват с паста терванол Ф, фунгуран - 1% или 
щампион - 1%.

ЗАЩО СЕ РАЗГОНВАТ ТРУДНО
МЕСОДАЙНИТЕ КРАВИ

Първо, при месодайните крави има ясно изразена се-
зонност на половите цикли.
Второ, дългото сукане на телето е възпрепятстващ 

фактор за проява на разгонване при майките.
Ако млечните крави се доят само 2-3 пъти дневно, то 

месодайните телета сучат 5-7 пъти. Сукането стимули-
ра у самките засилено отделяне от хипофизата на про-
лактин и потискане на секреция-
та на гонадотропен хормон.
Сукането и продължително-

то присъствие на телето оказва 
затормозяващо действие върху 
половата функция на кравите 
чрез невро-хуморалната система. 
Проявата е, че при кравите чес-
то се наблюдава т.нар. тихо разгонване, т.е. без външни 
признаци. Това трябва да се има предвид при организи-
рането на осеменяването на месодайните крави.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

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.

Медът
Медът се оказа ефективно оръжие срещу пато-

генни гъбички, които причиняват тежки инфекции 
при уязвими пациенти. Терапевтичните свойства на 
меда са познати още от древността, но сега са наме-
рени нови 
д о к а з а -
телства за 
ползите от 
употреба-
та му чрез 
н я ко л ко 
експери -
мента.
Учените 

използва-
ли различ-
ни концентрации на меда за производство на хими-
чески реактивни молекули, съдържащи кислород. 
Така се установила ефективната доза за убиване на 
гъбички, които се срещат по растенията и в почвата.
Дори малки концентрации на специално култи-

виран биологично активен мед Surgihoney оказвали 
значителен ефект върху разцепването на клетъчните 
стени на гъбичките, което разкрива огромен потен-
циал в разработването на нови методи за лечение 
на пациенти, сочи проучването. Може да се прилага 
при хронични инфекции като например трудно за-
растващи рани, които са 60-80% от всички инфекци-
озни заболявания при хората. В раната се развиват 
гъбички, което е пряко следствие от употребата на 
антибиотици с широк спектър.
Дългото време, необходимо за лечението на тези 

рани е заради образуването на биофилм – тънък слой 
от микроорганизми, плътно свързани заедно, който 
се натрупва върху повърхността на раната. Учените 
демонстрирали способността на меда да разрушава 
този биофилм, като по този начин ускорява процеса 
на оздравяване. Природният продукт се оказал по-
мощен дори от някои противогъбични средства.

 „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: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Млад и красив мъж минава покрай цветарски магазин 
на 8ми март.
Продавачката го поглежда и казва:
– Младежо, няма ли да купиш букет за приятелката си?
– Няма.
-Защо?
-Защото нямам приятелка.
-Как може, такъв хубав мъж да си няма приятелка?
– Жена ми не ми дава….

– Как да те позная?
– Ще бъда с дънки, висока съм 165 см и тежа 54…..
– Добре, аз съм със светло яке ще нося кантар и рулетка.

й


