
23 - 29 май 2016г., година (XII), 21 /553

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

ЧЕСТИТ  24 МАЙ !
Честит Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост! Честит празник на всички 
училища, чийто патрон са светите братя Кирил и Ме-
тодий! Честит празник на всички учители и ученици! 
24 май е най-чаканата дата за всички абитуриенти 
– сбогуване с училищното знаме и приветствие на 

истинския час. Знаем, че няма бивши учители, както и бивши ученици, за-
щото не спираме да се учим на знание и добродетели. С трепет всеки път 
очакваме този празник на вярата и надеждите за светли бъднини, празник 
на припознаването и преоткриването, празник на търпението, положено в 
изминалите години, и на смелостта за всички онези препятствия, които ни 
очакват. На добър час, скъпи ученици! 
            д-р Арбен Мименов, Кмет на община Сатовча

Г- жа Райка Славчева – старши учител по френски език 
от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, получи 
най-голямото признание за професионализма и отговор-
ното й отношение към образованието и младите хора. 
Тя бе удостоена с голямата награда „Учител на годи-

ната  в средното образование за 2016 г.“, учредена от 
Синдиката по образование на КТ „Подкрепа“ – награда - 
плакет „Стоян Михайловски“, почетна грамота и парична 
награда от 500 лева. 
Престижната награда й бе връчена за особени заслуги 

в областта на просветното, културното и синдикалното 
дело, като чрез нея учредителите популяризират сред об-
ществеността професионализма, гражданския принос, 

таланта и постиженията й.
На 11.05.2016 г., на  тър-

жествена церемония в 
гр.София, наградата на 
г-жа Райка Славчева бе 
връчена лично от заместник-председателя на Комисията по 
образованието и науката в Народното събрание – г-жа Галя 
Захариева.
Директорът на СОУ „Св.св.Кирил и Методий”, с.Сатовча – 

г-н Милко Сиркьов поздрави наградената и й пожела много 
здраве, лични, професионални и творчески успехи в бъде-
щата й работа.
На 24 май по случай Деня на българската просвета и кул-

тура и на славянската  писменост,  г-жа Райка Славчева ще 
присъства на президентския прием, по покана на Президен-
та на Република България – Росен Плевнелиев. 

Г Р й С ф

УЧИТЕЛ  НА  ГОДИНАТА
В  СРЕДНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ  ЗА  2016 ГОДИНА

На 17 май 2016 година се прове-
де заседание на Общински съвет 
– Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча, 

прие:
> Годишен план за развитие на 

социалните услуги  на община 
Сатовча за 2017 година.

> План за противодействие на 
тероризма на територията на 
община Сатовча. 

>  Информация за финансовото 
състояние на Общински фонд 
„С един лев в помощ на болни-
те деца от община Сатовча” и 
изпълнението на приетите ре-
шения за отпускане на средства 
от фонда за първото четириме-
сечие на 2016 година.

> Актуализация на Програма 
за управление и разпореждане с 
имотите – общинска

>  Изготвената оценка от неза-
висим лицензиран оценител на ½ 
имот: дворно място с площ на це-
лия имот 180 кв. м, съставляващ 
УПИ XVI от кв. 20 по действащия 
регулационен план на село Кочан, 
в размер на 700 лева (без ДДС).
Общинският съвет даде съ-

гласие:
> Община Сатовча да съфи-

нансира изработването на Общ 
устройствен план на община 
Сатовча в размер на 20% от су-
мата определена по Поименния 
списък за подпомагане от страна 

на МРРБ на Република България 
или 30 313,25 лв. 

> Да се проведе търг с явно 
наддаване за продажба на добита 
дървесина по утвърден от кмета 
на община Сатовча и прие мини-
малните цени за продажба. 

>  Да се продадат на съсоб-
ственика „НИТ-ЕКС” -  АД, село 
Сатовча, поземлени имоти с пл. 
№959 и 560 от кв. 5 по плана на 
село Сатовча, с площ 2423 кв. м 
и 2079 кв. м, с която площ се е 
увеличила площта на УПИ I, от 
кв. 5 по плана на село Сатовча 
и прие  изготвените оценки от 
независим лицензиран оценител 
съответно 5 450,00 лева и 4 700,00 
лева.

> Одобри задание и разрешава 
изработването на специализи-
ран подробен устройствен план 
за добив на сколнооблицовъчни 
материали – гнайси, гнайсошити 
и амфиболити в поземлен имот 
в горска територия  с номер 
000816, с площ 4,562 дка в земли-
щето на с. Крибул.

> Изрази мотивирано предложе-
ние, с което предлага опрощаване 
на вземане за неправомерно по-
лучено обезщетение за отглеж-
дане на малко дете за периода 
19.06.2009 до 28.05.2010 година 
и дължимата лихва на Миглена 
Младенова Кумбарова, жител на 
село Кочан.

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 39

Под надслов „Опознай родния край, за да го обик-
неш!“ на 14. 05. 2016 г.  учениците от ІІІа клас под 
ръководството на г-жа Нели Коемджиева, Десислава 
Юзекчиева и Йорданка Шекерова в допълнителния 
час по ФВС посетиха едно от най-старите светилища 
в Югоизточна Европа, което се намира в местността 
„Градище” край село Долно Дряново. 
Да опознаеш родния край е като да опознаеш самия 

себе си. Любовта към родината и родния край продъл-
жава да бъде част от ценностната система на българи-
на и да го сплотява духовно с неговите сънародници. 
Родолюбието не се придобива само с разглеждането на 
земята, в която си се родил – трябва да се чувстваш част 
от нейния народ и нейната история.
По главния път Гоце Делчев - Доспат е разположена 

местността „Градище“. Там, на площ от около 20 дка 
върху рида има три отделни скалисти възвишения, които 
са на надморска височина от 880 метра. Те са естествено 
защитени и достъпни единствено от северозапад, като 
останалата част е обградена от красив каньон. Светилището е на повече от 7 хил. години. 
На входа му има чистилище, през което древните са минавали, за да се освободят от злото.
В мегалитното тракийско светилище „Градище“ учениците се озоваха във вълшебен 

каменен град, където видяха причудливите форми, изваяни в огромните скали - каменна 
човешка глава, различни животни - па-
тица, орел, костенурка, змия. Тракий-
ското светилище е възникнало през 
първото хилядолетие пр. Хр. Открити 
са различни съоръжения, свързани с 
религиозни обреди – глинени олтари 
и култови сгради с каменни основи. В 
естествени скални цепнатини и ниши са 
открити обредни дарове като глинени 
съдове, лампи, изделия от метал. 
Светилището е открито от археолога 

Мечислав Домарадски при теренно 
проучване в края на 80-те години на ХХ 
век. Десет години по-късно през 2000 г. 
професор Тодор Бояджиев преоткрива 
култовото място при едно свое пътуване 
от Гоце Делчев до Смолян. Той спира 
случайно на отбивка по пътя и влиза в 
гората, където разпознава древното све-
тилище в изобилието от зоо и антропо-
морфни скални образувания. В рамките 
на района на светилището са открити 
два пещерни заслона, които още не са 
проучени, а във подножието на рида 
Дърбаш има останки от римски път.
Посещението на Тракийското свети-

лище даде  възможност на децата да се 
запознаят със  значими исторически, 
културни и природни забележително-
сти, да станат пътешественици и откри-
ватели на историята на родния  край.

ОПОЗНАЙ  РОДНИЯ  КРАЙ

Ученическа спартакиада в Кочан
Проведе се седмата уче-
ническа спартакиада в с. 
Кочан, организирана от 
СОУ-Кочан с финансо-
вата подкрепа на земля-
ци от САЩ, Норвегия, 
Испания, Чили, Англия 
и Германия.  Дарителите 
от чужбина показаха, че 
дори и на хиляди кило-
метри от родното си село 
милеят за спорта в Кочан 
и не са забравили откъде 
са тръгнали.  В спартаки-
адата участваха над 250 
състезатели  в няколко вида спортни дисциплини: футбол, волейбол, тенис 
на маса, тенис на корт, шахмат и лека атлетика. Мероприятието предизви-
ка голям зрителски интерес и протече при оспорвана спортсменска игра. 
Симона Яхова, трикратна победителка в досегашните издания на проявата, 
прочете поздравителен адрес до участниците от заместник- министъра на 
образованието и науката Диян Стаматов. Купата за отборен победител за-
служи СОУ „Христо Смирненски“ село Кочан след първи места по футбол, 
волейбол - момчета, тенис на маса и тенис на корт - момчета. В останалите 
раздели триумфираха представителите на СОУ “Св. св. Кирил и Методий”  
село Сатовча  - волейбол - момичета и шахмат - момчета. Учениците от  
СОУ  „Св. Климент Охридски” село Слащен се представиха в дисциплини-
те - лека атлетика и шахмат -момичета.             ....Следва на стр. 2



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

23 Май 2016, Понеделник
Професионален празник на НРС
На този ден през 1947 г. се създава българското задгранично разузнаване, 

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

24 Май 2016, Вторник
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Офи-

циален 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 църко-

вен, 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 равноапостолни Ки-
рил 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 столицата.
Празник на народните читалища
Чества се съгласно Устава на Съюза на народните читалища, приет от 26-я 

редовен конгрес през ноември 1990 г.
25 Май 2016, Сряда
Еврейски празник Шавуот
Празникът е наричан още Празник на жътвата или Празник на цветята. Бук-

валният превод на думата „шавуот“ от иврит е „Седмици“ и идва от това, че 
с него се отбелязват точно 7 седмици от най-древния еврейски празник Пасха 
(Песах). На Шавуот се празнува получаването на Тората (Петокнижието, което 
е в основата на Стария завет - първите пет книги от Библията: Битие, Изход, 
Левит, Числа и Второзаконие, известни под името Мойсеево петокнижие).
Празникът съвпада с жътвата. На този ден се ядат млечни продукти, домовете 

и синагогите се украсяват със зеленина. Правят се излети в природата или се 
гостува в стопанства.

26 Май 2016, Четвъртък
Седмица на солидарност с народите от несамоуправляващите се те-

ритории
Отбелязва се от 1973 г. с резолюция 2911 на Общото събрание на ООН от
2 ноември 1972 г. първоначално като седмица за солидарност с колониалните 

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

28 Май 2016, Събота
125 години от първото училище за медицински сестри
125 години от откриването в София на първото редовно училище за меди-

цински сестри в България /1890/. Приемат се девойки, завършили трети клас 
(по тогавашната учебна система) със срок за обучение 1 година. Обучението 
се води от руските медицински сестри Висоцка и Сухонен.

29 Май 2015, Неделя
Международен ден на миротворците от ООН
Oтбелязва се от 2003 г. с резолюция 57/129 на Общото събрание на ООН 

от 11 декември 2002 г. в знак на почит към мъжеството и себеотрицанието на 
всички участници в операциите за поддържане на мира по света. Годишнина от 
решението /1948/ на Съвета за сигурност на ООН за провеждането на първата 
миротворческа операция в Близкия изток.

Н О В И Н И
23 - 29 май 2016г., брой 21

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 ...продължава от стр. 1
Възпитаниците от  ІІ-ро ОУ 
„Петко Рачов Славейков”  от 
Стара Загора се представиха  
като най-добри  в дисциплина-
та - тенис на корт -момичета. 
Включиха се и възпитаници 
на СОУ “Христо Ботев”  от 
село Баните, Смолянско и СОУ 
„Христо Ботев”  село Вълко-
сел. Сред официалните гости 
на крупното спортно меропри-
ятие бяха кметът на община 
Сатовча д-р Арбен Мименов,  
на община Гърмен Минка Ка-
питанова,  на Кочан  д-р Юри Моллов, старши експертът по физическо възпитание и 
спорт в РИО - Благоевград Александър Илков, преподавателите от ЮЗУ „Неофит Рил-
ски” проф. Кирил Костов, доц. Евгени Кавдански и ас. д-р Стефан Кинов, както и дирек-
торите на всички училища, участници в спартакиадата.



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.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
23 - 29 май 2016г., брой 21

ПРЕДВИДЕН Е РЕСУРС ОТ 1 МЛН. ЛЕВА
ЗА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ СЕМЕНА 

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ прие бю-
джет от 1 милион лева за 2016 г. за финансиране на 
Държавна помощ за участие на земеделските стопани 

в схема за качество 
за производство на 
семена и посадъчен 
материал.
Помощта се пре-

доставя на малки и 
средни предприятия 
в растениевъдство-
то, получили раз-
решение за произ-
водство на посевен 
и посадъчен мате-

риал. Финансирането е под формата на субсидирани 
услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол (ИАСАС) и/или лицата, 
сключили договор за предоставяне на такива услуги с 
ИАСАС по силата на Закона за посевния и посадъчен 
материал. Целта е насърчаване на производството и 
използването на сертифицирани качествени семена 
за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, 
тютюн, памук, сертифициран и стандартен посадъчен 
материал от овощни култури, сертифициран и стан-
дартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и 
стандартни семена от зеленчукови култури.
Кандидатстването и договарянето на средствата по 

схемата ще продължи от 16 май до 3 юни 2016 г. Зе-
меделските стопани, които искат да се възползват от 
помощта, трябва да подадат заявление и съпътстващи 
документи в централния офис или в териториални-
те звена на ИАСАС. Агенцията по сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол от своя страна обобщава 
постъпилите заявки и изготвя обобщено заявление към 
ДФ „Земеделие“ с искане за необходимите средства за 
текущата календарна година.
Фондът отпуска средствата по схемата на ИАСАС за 

извършване на полска инспекция на семепроизводни 
посеви и маточни насаждения, издаване на етикети, 
вземане на проби от партиди семена, предназначени за 
сертифициране, лабораторен анализ на проби семена 
по групи култури, извършване на последващ контрол 
на семената, както и окачествяване на сертифициран и 
стандартен овощен и лозов посадъчен материал.
Субсидията е до 100% от разходите за извършените 

от ИАСАС услуги. Средствата се изплащат на три 
транша за една календарна година. Първият транш в 
размер на 50% от помощта се отпуска до 10 юни на те-
кущата година. По време на втория транш се изплащат 
още до 40 на сто от средствата, съобразно прогнозната 
заявка от ИАСАС и представения от нея междинен 
отчет. Тези средства се превеждат на агенцията до 
30 октомври. Последното плащане се извършва до 15 
декември след представяне на окончателния отчет за 
предоставените услуги.

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА 
ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  

Проектът на За-
кон за допълнение 
на Закона за данък 
върху  добавената 
стойност (ЗДДС) е 
изготвен във връзка 
с предотвратяване 
на възможностите 
за злоупотреби чрез 
ефективна превен-
ция и борба с да-
нъчните измами в 

областта на данък върху добавената стойност.
Данъчните измами  с ДДС са едни от най-сложните 

социално-икономически негативни явления, които 
оказват изключително отрицателно въздействие 
върху икономиката на страната. Тези незаконни 
действия лишават бюджета от значителни по размер 
приходи, като едновременно с това оказват негативно 
влияние върху пазарната среда и конкуренцията, ико-
номическото развитие и инвестициите, подкопавайки 
реалната икономическа дейност.
Със законопроекта се предлага механизъм, съ-

гласно който, при осъществяване на търговия с 
течни горива, лицата задължително да предоставят 
обезпечение в пари, държавни ценни книжа или 
в безусловна и неотменяема банкова гаранция за 
срок една година пред компетентната териториална 
дирекция на Националната агенция за приходите.
Задължението за предоставяне на обезпечение 

ще възниква, когато регистрирано по ЗДДС лице за 
текущия данъчен период е извършило облагаеми дос-
тавки на течни горива с обща стойност на данъчните 
основи по доставките над 25 хил. лв., вътреобщност-
но придобиване на течни горива с обща стойност на 
данъчните основи на придобиванията над 25 хил.лв. 
или освобождава течни горива за потребление по чл. 
20 от Закона за акцизите и данъчните складове на 
стойност над 25 хил. лв.
Режимът ще се прилага по отношение на търго-

вците с течни горива, които са рискови, като следва 
да се отбележи, че най-рискови са вложителите в 
данъчните складове (66,3% от броя на вложителите 
в данъчни складове през 2015 г. се идентифицират 
като рискови лица), както и лица, посредници в 
търговията с течни горива.

НОВО БЕЗПЛАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
ДДС ПРОЦЕДУРА И ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 ОТ ППЗДДС
По инициатива на наши потребители създадохме 

ново безплатно приложение, с което лесно и удобно 
се проследява възникнала ДДС процедура за възста-
новяване и попълва Приложение № 6 от ППЗДДС.
Приложението се използва при възникване на ДДС 

за възстановяване за проследяване на процедурата за 
приспадане в следващите периоди и указва съответ-
ните клетки за попълване в справките-декларации за 
месеците, участва-
щи в процедурата.
Модулът  авто -

матично попълва 
Приложение № 6 
към чл. 68, ал. 4 от 
ППЗДДС „Справ-
ка за извършеното 
приспадане на да-
нък върху добаве-
ната стойност“, ако 
и когато изчисли, че има приключила процедура в 
някой от следващи въведени месеци. 
Приложението може да откриете тук- http://www.

kik-info.com/dokumenti/dds-procedura-i-prilojenie-6.php 
- публикувано от НОЙ

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА НОИ ВЗЕ 
РЕШЕНИЕ ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА 
ПЕНСИИТЕ С 2,6% ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г. 
На свое заседание, проведено на 16 май 2016 г., 

Надзорният съвет на Националния осигурителен 
институт (НОИ) взе решение от 1 юли 2016 г. пен-
сиите, отпуснати до 31 декември 2015 г., да бъдат 
осъвременени с 2,6%.
Решението е в изпълнение на разпоредбите на 

чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), 
според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на 
предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 
юли с процент, равен на сбора от 50% от нарастването 
на осигурителния доход и 50% от индекса на потреби-
телските цени през предходната календарна година.
Националният осигурителен институт напомня, 

че за новите размери на пенсиите няма да бъдат из-
пращани разпореждания на лицата. Те ще могат да 
се информират за тях чрез електронната „Справка за 
издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ 
на интернет страницата на института или като заявят 
безплатното получаване на екземпляр от разпорежда-
нето в съответното териториално поделение на НОИ.

УВЕЛИЧЕН Е РЕСУРСЪТ ЗА ПРОЛЕТНИЯ 
ЕТАП ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО 

ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ 
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ разгледа 

разпределението на финансовия ресурс за 2016 годи-
на по Схемата за държавна помощ за компенсиране 
разходите на земеделски стопани, свързани с изпъл-
нение на мерки по На-
ционалната програма за 
контрол на вредителите 
по трайните насаждения 
през зимния период.
За  тази  година  по 

схемата са предвидени 
общо 3 млн. лв., от кои-
то 2 млн. лв. за продукти 
за растителна защита в периода след преминаване 
на студовете до набъбване на пъпките и 1 млн. лв. 
за препарати за ускоряване на процесите на гниене 
на листата през зимния сезон, които се прилагат в 
периода на масов листопад през есента.
След обобщаване на информацията от допусти-

мите за подпомагане заявления (2 155 на брой) за 
пролетния етап изчислената помощ, на базата на 
допустимите площи за подпомогане и представените 
разходооправдателни документи, е в размер на 2 732 
585 лева, съобщиха от фонда.
С оглед на изпълнението на целите на схемата за 

100-процентно подпомагане на земеделските стопани, 
Управителният съвет взе решение да не бъде прилаган 
коефициент на редукция спрямо изчислената сума 
за плащане. Ресурсът по помощта се увеличава от 2 
млн. лв. на 2 732 585 лв., като разликата се осигурява 
от помощта за есенния етап на прилагане на схемата.
Срокът за сключване на договорите и за изплащане 

на средствата е до 27 май 2016 година.

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” КОМПЕНСИРА С НАД 3 МЛН. ЛЕВА 
ЩЕТИ ОТ ПРОПАДНАЛИ ПЛОЩИ

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 3 310 263 
лева по Схемата за държавна помощ за компенсира-
не на загубите на земеделски стопани в резултат на 
природни бедствия или неблагоприятни климатични 
условия, настъпили през 2015 г.
Компенсация получават 386 земеделски стопани. 

Това съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд 
„Земеделие”.
С държавната помощ се компенсират 80% от щети-

те за плодове, зеленчуци, царевица за зърно, царевица 
за силаж, сладка царевица, тютюн, памук и други 
култури. Обезщетението за зърнени и фуражни кул-
тури е 50 на сто, а за зимна маслодайна рапица – 30%.
На подпомагане подлежат земеделските стопани, 

които имат констативни протоколи за 100% пропад-
нали площи със земеделски култури, в резултат на 
неблагоприятни климатични условия.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2016г.

Въпрос: Какви са сроковете за изплащане на парич-
ното обезщетение за временна неработоспособност?
Отговор: Паричното обезщетение за временна нерабо-
тоспособност поради общо заболяване, трудова злополу-
ка и професионална болест се изплаща от първия ден на 
настъпването до възстановяване на работоспособността 
или до установяване на инвалидност.
Изключенията от това правило са две:
-   когато временната неработоспособност поради общо 
заболяване, трудова злополука или професионална 
болест е настъпила до 30 календарни дни след пре-
кратяването на трудовия договор или осигуряването, 
паричното обезщетение се изплаща за срока на нерабо-
тоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. 
В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща 
на лица, които получават пенсия или обезщетение за 
оставане без работа, определено съгласно нормативен 
акт. Изплатените парични обезщетения за временна 
неработоспособност се възстановяват от лицата за пери-
ода, за който им е отпусната пенсия, или им е изплатено 
обезщетение за оставане без работа;
-   когато временната неработоспособност е настъпила 
преди прекратяване на срочни трудови и служебни 
правоотношения, договори за военна служба и дого-
вори 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 инва-
лидност.

Въпрос: Прекратява ли се обезщетението при 
бременност и раждане при прекратяване на осигу-
ряването?
Отговор:  При прекратяване на осигуряването за общо 
заболяване и майчинство (например поради прекратява-
не на трудовото правоотношение на лицето) през време 
на получаване на обезщетение за бременност и раждане, 
на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до 
изтичане на целия срок на обезщетението за бременност 
и раждане – 410 дни, от които 45 дни преди раждането.

Въпрос: Има ли право бащата на парично обезщете-
ние при раждане на дете?
Отговор:  От 1 януари 2009 г. осигурените за общо 
заболяване и майчинство бащи имат право на парично 
обезщетение при раждане на дете за срок до 15 кален-
дарни дни, считано от датата на изписване на детето от 
лечебното заведение при следните условия:
- осигурени са  за общо заболяване и майчинство към 
момента на ползване на правото;
- имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като 
осигурени за общо заболяване и майчинство лица;
- разрешен им е отпуск при раждане на дете по чл. 163, 
ал. 7 от Кодекса на труда;
- майката и бащата се намират в брак или живеят в едно 
домакинство.
От 1 януари 2009 г. осигурените за общо заболяване и 
майчинство бащи/осиновители имат право на парично 
обезщетение при раждане на дете в размера, определен 
по реда на чл. 49 (размера на паричното обезщетение за 
бременност и раждане) , след навършване на 6-месечна 
възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, 
през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на 
труда, ако са осигурени за общо заболяване и майчинство 
към момента на ползване на правото и имат не по-малко 
от 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо 
заболяване и майчинство.
Начинът за изчисляване на паричните обезщетения на 
бащите/осиновителите при раждане на дете след на-
вършване на 6-месечна възраст на детето е същият като 
на майките (осиновителките) и на бащите при раждане 
на дете до 15 календарни дни.
Дневното парично обезщетение е в размер 90 на сто от 
среднодневното брутно трудово възнаграждение или 
среднодневния осигурителен доход на бащата/осинови-
теля, върху който са внесени или дължими осигурителни 
вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени оси-
гурителни вноски за общо заболяване и майчинство за 
периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца, 
в който е датата, от която е разрешен отпускът.



МЪФИНИ С КАШКАВАЛ И ШУНКА
Продукти:За пълнежа: 100 г кашкавал, 100 г шунка 

или бекон, 7 клонки копър, 1 скилидка чесън
За тестото: 2,5 ч.чаши брашно, 1 ч. чаша кисело 

мляко, 2 яйца, 1/2 ч. лъжичка сол, 1 ч. лъжичка захар, 
бакпулвер, 30 г масло
Приготвяне: Шунката 

се  нарязва  на  дребни 
кубчета. Голяма част от 
кашкавала се настъргва на 
едро ренде и около 20 г на 
ситно. Чесънът се стрива, 
а копърът се нарязва на 
ситно. В дълбок съд се 
смесват пресятото брашно, солта, захарта и бакпулверът. 
В друг съд се разбиват леко яйцата и млякото. Прибавя 
се към брашнената смес и се разбърква. Към тестото 
се слагат едро настъргания кашкавал, шунката и 
подправките. Разбърква се. Тестото се разпределя във 
форми за мъфини на височина 2/3. Пекат се 30 мин. на 
180 градуса. Мъфините се изваждат от фурната, посипват 
се с отделения кашкавал и се запича още 5 минути. С 
клечка за зъби се проверява дали са изпечени. Могат 
да се сервират както топли, така и студени.

КАКВО ДА ПРАВИМ
ПРИ БОЛКИ В ГЪРБА
Хората на възраст от 30 до 

50 все по-често се оплакват от 
болки в гърба, но напоследък 
се оплакват и по-млади. Лип-
сата на движение, едностран-

ното натоварване и неправилната постановка на тялото 
са най-честите причини за болезненото напрягане на 
гръбначната мускулатура.
Проблеми могат да предизвикат също психически-

ят стрес и преумората. Когато болките се появят, те 
принуждават към режим на щадене - най-често се из-
ключва движението, но напрежението не изчезва, а се 
увеличава.
Щадене на гърба при вдигане на тежести, подходящ 

матрак за спане, поддържане правилна стойка на тяло-
то пред компютъра могат да изиграят решаваща роля за 
разтоварване на гърба. Препоръчват се специална гим-
настика и плуване. Сгряващи бани, мазила или плас-
тири стимулират кръвоснабдяването и освобождават 
мускулите. Облекчение може да донесе релаксиращият 
масаж със стимулиращи кръвообръщението масла. Ва-
жно е движението.
Болкоуспокояващи медикаменти могат да облекчат 

симптомите, но те не лекуват. Друга възможност пред-
лагат акупунктурата или билковите средства с екстра-
кти от конски кестен, планински клек, арника и др. Ако 
болките не преминат, е необходима консултация.

УХАПВАНЕ ОТ КЪРЛЕЖ. КАКВО ТРЯБВА 
ДА ЗНАЕМ И КАК ДА СЕ ПАЗИМ?

Кърлежите са голяма и разнообразна група членесто-
ноги. Наброяват повече от 10 000 вида. У нас се срещат 
30, които са опасни за здравето. Обикновено са много 
малки, но когато се насмучат с кръв могат да достигнат 
размери до 3-4 см.
Кърлежите изчакват жертвата си или активно я напа-

да сред пасища, гори, синори, и навсякъде, където има 
висока растителност или трева. Това е причината да са 
най-опасни през пролетта и есента.
Една група от тях обитава тавани, мазета, дупки на 

гризачи, стари постройки, складови помещения. Има и 
такива, които паразитират върху кокошки, мишки, до-
машни животни.
Един от многото видове е причинителят на крастата. 

Силният сърбеж, характерен за това кожно заболяване, 
се причинява от движението на самия кърлеж по и под 
кожата на човека.
Кърлежите са причинители на повече от 80 заболява-

ния с вирусен или бактериален характер.
Какво трябва да правим ако ни ухапе кърлеж?
Предимно в горите и храсталака кърлежите нападат 

своите жертви, захапват здраво кожата.
Пренасят вируси и бактерии, които могат да причинят 

опасни заболявания: пролетно-летен менингит, възпале-
ние на менингите) или борелиоза (тежки ставни и сър-
дечно мускулни възпаления или нервни парези).
Затова носете дрехи с дълги ръкави в области богати 

на растителност, затворени обувки и никакви къси пан-
талонки! Преглеждайте след разходките тялото си за 
кърлежи.
Лечение: Отстранете кърлежа с пинсета: издърпайте 

животното с леко въртеливо движение.
Дезинфекцирайте ухапаното място и наблюдавайте!
Ако се образуват зачервявания или болка отидете вед-

нага на лекар!
До какво води ухапването от кърлеж?
Кърлежите предават инфекцията на потомството си.
Човек се заразява от Лаймска болест при ухапване от 

заразен кърлеж.
Най-често боледуват ловци, животновъди, горски ра-

ботници. Заболяването се среща 
предимно от юни до октомври.
Как да се предпазим?
Предпазването изисква по тре-

висти места и там където е въз-
можно да се срещне кърлеж да се 
ходи с покрито по възможност тяло – дълги крачоли или 
чорапи, дълги ръкави и ръкавици на ръцете, затворени 
обувки на краката. Ако се влиза в прашни помещения, 
складове, тавани, мазета и др.отдавна необитавани поме-
щения, на лицето и пред устата да има кърпа или маска. 

КОИ ФУРАЖИ ВОДЯТ ДО ПОДУВАНЕ ПРИ ОВЦЕТЕ?
Опасното подуване (тимпания) овцете получават 

вследствие разтягане на търбуха им с газове. Те се об-
разуват, когато живот-
ните изядат голямо 
количество белтъчни 
фуражи които фер-
ментират бързо: дете-
лина, люцерна, зелен 
фий, зелена леща, зе-
лени царевични стъб-
ла, рапица, кресон.
Овцете се подуват 

най-често от преяждане със зелена трева - сочна и рос-
на, ако преди това не са получили достатъчно количе-
ство сух груб фураж.

ПОЛИВАЙТЕ ТИКВАТА РЕДОВНО.
СПРЕТЕ, КОГАТО ПЛОДОВЕТЕ НАРАСТНАТ
Тиквата е топлолюбиво и светлолюбиво растение. 

Семената поникват при температури над 12-14 гра-
дуса, а оптималната температура за растежа и раз-
витието на растенията е 25-26 градуса. Затова сеит-
бата се извършва, когато температурата на почвата 
трайно се е покачила над 12-14 градуса. Обикновено 
това става към края 
на април, но заради 
по-студената пролет 
сеитбата може да се 
извърши и сега.
Тиквата е и сил-

но влаголюбива, 
особено в началния 
период на развитие, 
но когато започват 
да нарастват плодо-
вете, не се полива, 
за да не се влошат 
качествата им. Най-
подходящо е капко-
вото напояване.
Семената се сеят в 

гнезда на разстояние средно 2-2,5м между редовете 
и 1,5-2м в реда. Във всяко гнездо се поставя по 1-3 
кг угнил оборски тор, 10-15 г амониева селитра и 20-
25г суперфосфат, които се смесват с почвата, както 
и по 4-6 семена. После семената се заравят с влажна 
почва на дълбочина 5-6см и леко се притъпкват. След 
поникването гнездата се разрохкват и растенията 
леко се загърлят. Когато се образуват 2-3 листа, се 
извършва прореждане.
Реколтата се прибира към края на септември, но 

преди да започнат есенните дъждове. Тиквите се бе-
рат ръчно.
За засяване на декар площ са необходими 300-500г 

семена.

ПЪРВА ПОМОЩ СЛЕД ГРАДУШКА
На много места в страната през последните дни 

паднаха градушки. За съжаление опасността от тях 
ще продължи и през следващия период. В тези слу-
чаи е препоръчително градинарите да предприемат 
незабавно мерки, за да помогнат на растенията да 
преодолеят стреса.
След градушка, в рам-

ките на 24 часа, е препо-
ръчително да се третира 
с фунгицид. Подходящо е 
да се използват продукти, 
които съдържат мед. Таки-
ва са бордолезов разтвор, 
шампион, купроцин супер 
М и др.
Растенията ще се въз-

становят по-бързо, ако 
към фунгицидния разтвор 
се прибави листен тор, 
който съдържа по-голям 
процент калий и калций.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Бял оман
Inula Helenium

Описание: Многогодишно 
тревисто растение с дебело, късо, 
месесто коренище и дълги кафяви 
корени. Стъблата са 100-150 см 
високи, разклонени на върха. 
Листата  са  последователни , 
влакнести. Цветовете са жълти. 
Цъфти от юни до септември.
Разпространение: Расте 

по влажни сенчести места в горите, из крайречни храсти и по-
край планински потоци, по-често до 1000 м надморска височина, 
предимно в източните части на страната.
Употребяема част: Използват се корените с коренището, 

събрани късно през есента или през ранна пролет.
Действие: Коренището и корените притежават отхрачващо, 

секретолитично и противовъзпалително действие.
Лечебно действие и приложение: Противовъзпали-

телно, противокашлично и успокояващо лигавицата действие; 
потиска функциите на бронхиалните жлези. Прилага се при 
кашлица от различен произход (настинка, грип, туберколоза), 
при стомашни заболявания (гастрит, язва), при болезнена и 
липсваща менструация, като помощно средство при черно-
дробни и жлъчни страдания. В българската народна медицина 
белият оман се използва при газове, киселини в стомаха, трудно 
уриниране; при възпаление на бъбреците и пикочния мехур, 
водянка, бяло течение, виене на свят, главоболие, припадъци, 
ускорено сърцебиене, при възпаление на простатата. Служи 
като средство, предпазващо от преждевременно раждане.
Корени, киснати 10 дни в червено вино (1:10) се пият при 

кашлица, за увеличаване на апетита, за усилване при малки 
деца, както и при възпаление на седалищния нерв. • при въз-
палителни заболявания на дихателната система • бронхити, бе-
лодробни заболявания и други • при възпалителни заболявания 
на стомашно-чревния канал, диарии, язва, гастрит • стимулира 
апетита и подобрява храносмилането • жлъчегонно действие, 
при заболявания на жлъчните пътища • при хемороиди, кожни 
заболявания, чревни паразити, болезнена менструация
Външно приложение: За гаргара при гърлобол и жа-

бурене при зъбобол, ситно смлени/счукани корени, накиснати 
в зехтин (1:10) се прилагат за мазане на кръста, сърбежи, 
копривна треска.
Вътрешно приложение: 1 с.л. корени се слагат в 500 

мл вода. Ври 10 минути. Пие се по 100 мл преди ядене, 4 пъти 
дневно.
Като продукт: Оман бял - суха билка
Може да се ползва при: анемия, язва, гастрит, болести на 

дихателните пътища, възпаления на стомашночревния канал, 
хемороиди, болезнена менструация и кожни болести.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката врат 5 

минути в 400 грама вода. Прецежда се. Пие се 3 пъти дневно 
по 120 грама преди ядене.

 „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                                                                                                              

Влиза човек в бръснарницата и сяда на стола. Бръснарят 
го пита:

– Как да бъде?
– Ами, от ляво – много ниско, почти голо. Отдясно – по-

дълго, ама на вълни. На врата – на степени. Отгоре на 
главата косата да стърчи във всички посоки, а точно на 
средата една дупка, колкото монета от 50 стотинки.
Бръснарят го гледал, мислил и накрая казал:
– Братле, аз така не мога.
Другият скочил от стола и взел да го налага:
– Не можеш, а? Не можеш… А миналия път как можа?

Майката към детето:
-Защо не ядеш, нали каза, че си гладен, като вълк?
-Ти да си виждала вълк да яде спанак?

лиза човек в бръснарницата и сяда на стола. Бръс


