
31 октомври - 6 ноември 2016г., година (XII), 44 /576

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

Как се гласува, когато срокът на документа за самоличност е изтекъл?
В страната 
Когато личната карта е с изтекъл 

срок на валидност, повредена, уни-
щожена, изгубена, открадната или в 
процес на издаване, избирателят се 
допуска до гласуване при представяне 
на удостоверение от органите на МВР 
за издаване на лични документи.
Извън страната 
Когато срокът на валидността на 

личната карта или паспорта е изтекъл, избирателят се допуска до гласуване, 
ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско 
представителство на Република България, че е подал заявление за издаване 
на нов паспорт или лична карта.
Може ли да се анулира прието електронно заявление през интернет 

страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън 
страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 
6 ноември 2016 г.?
Приетото електронно заявление през интернет страницата на Централната 

избирателна комисия за гласуване извън страната в изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. не може да бъде анули-
рано, както и не може да се подаде ново електронно заявление. Това обаче не 
лишава избирателя от възможността да гласувате в изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. извън страната.
Българските граждани могат да гласуват навсякъде, където има открити 

избирателни секции извън страната, при спазване на следните условия:
1. да представят валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;
2. да подадат декларация по образец (Приложение № 22-ПВР/НР от из-

борните книжа), която ще получат в съответната избирателна секция.
 Какви са вашите права в изборния ден?
Гласуването се извършва в секцията по постоянния адрес на избирателя
• Ако не сте вписан в избирателния списък за гласуване, но имате право 

да гласувате, можете да поискате да бъдете вписан в допълнителната стра-
ница на списъка;

• Да оспорвате отказа на СИК да Ви допише в избирателния списък в из-
борния ден, ако имате право да гласувате. Отказът на СИК е писмен. Длъж-
ни са да ви го връчат и можете да го оспорвате пред РИК, която се произнася 
по жалбата незабавно;

• При установяване в изборния ден, че сте вписан в списъка на заличените 
лица, имате право да гласувате, ако: 

- представите удостоверение, че е отпаднало основанието или не е нали-
це основание за вписването Ви в списъка;

- се явите в избирателната секция по постоянен адрес, когато е издадено 
удостоверение за гласуване на друго място или сте вписан в списъците на 
лицата заявили, че ще гласуват извън страната;

• да искате от член на СИК точното вписване на данните от документа Ви 
за самоличност в избирателния списък.
В случай че сгрешите бюлетината, следва да проследите дали сгрешената 

бюлетина се унищожава, без да се разгъва, с надпис „СГРЕШЕНА“; сгре-
шената бюлетина се подпечатва с печата на СИК и се подписва от предсе-
дателя, секретаря и друг член на СИК. Сгрешените бюлетини се описват в 
протокол на комисията.

 Кога се допуска гласуване с придружител на избиратели с трайни 
увреждания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 
на 6 ноември 2016 г.?
Гласуването с посочен от избирателя придружител се допуска, когато из-

бирателят е с увредено зрение или със затруднение в придвижването, което 
не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.
Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на 

председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да представи документ от 
ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с 
лична карта. Отказът на председателя може да се оспори пред СИК. Секци-
онната избирателна комисия се произнася с решение.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Не може да бъде придружител:
• член на СИК;
• представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
• застъпник;
• наблюдател;
• лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.

В дните  19 - 21 октомври 2016 година се проведе 31-та Сесия на Конгреса на местните и ре-
гионалните власти на Съвета на Европа (КМРВЕ) Страсбург, Франция, на която за пореден път 
кметът на община Сатовча - Д-р Арбен Мименов  участва като член на българската делегация.
Освен кметът Мименов, в делегацията на страната ни  участваха и кметовете на дру-

ги български общини: Дилян Млъзев - кмет на град Елена, Никола Белишки - кмет на 
община Панагюрище, кметът на Казанлък - Галина Стоянова, както и председателят на 
Общински съвет град Самоков - Силвия Стойчева, Красимира Германова - председател на 
Общинският съвет в град Созопол и експерта в НСОРБ - Диана Кънева.
Целият състав на делегацията на Република България за предстоящият мандат е по пред-

ложение на Управителния съвет на НСОРБ  одобрен с постановление на Министерски съвет. 
Всеки един от българските делегати  е разпределен в съответната Камара на конгреса, а 

именно: Камарата на регионите и Камарата на местните власти.  Кметът на община Сатовча 
бе разпределен в Камарата на местните власти. Д-р Арбен Мименов бе избран за титуляр в Ко-
мисията по актуални въпроси, а в Комисията по мониторинг е посочен като заместник делегат.
Темата на първото заседание за мандата бе „ Етика и прозрачност на местното и регионал-

но ниво“ , което поставя началото на работата на предстоящия мандат за периода 2016-2020 
година.  Разбира се актуална тема за обсъждане бе и темата за бежанците и много други.
След официалното откриване на 31-та сесия на Конгреса  новите членове на делегаци-

ите получиха акредитация, а също се проведе и официална процедура по назначаването 
им, коментира кметът на Сатовча д-р Арбен Мименов.  Проведе се избор на Президент на 
Конгреса, Президенти на  Камарата на местните власти и Камарата на регионите  и на се-
дем (7) вицепрезиденти на двете камари, както и се одобриха проекти на програмите им.
Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа (КМРВЕ) е кон-

султативен орган на СЕ, който съществува от 1994 г. и цели насърчаване на местната и 
регионалната демокрация в страните членки и следи за прилагането на принципите на 
Европейската харта за местно самоуправление. Национална българска делегация участва 
в работата на Конгреса от 1995 г. 

ЧЕСТИТ 1 НОЕМВРИ –
ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

На този ден отправяме поглед към онези духовници и книжовници, 
раздавали от талант безразсъдно, с една едничка надежда – да се запа-
зи родното, истинското, вечното. Вечно е словото, което ни събира като 
народ. Вечен е подвигът към свободната мисъл. Вечни са заветите на 
прадедите – да се научим на четмо и писмо. Скъпи будители! Всеки пише 
своята собствена история, но бъдещето ни е общо, защото се борим един 
до друг и гледаме в една посока – към усъвършенстване на науката и об-
разованието, на добродетелите и таланта. Желая здраве и храброст, за да 
направите света по-красив и по-мъдър.            Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ

            Кмет на община Сатовча

За втора поредна година в община Сатов-
ча се изпълнява програмата „Забавно лято, 
грижовна есен”, осъществявана със съдей-
ствието на Кметът на общината д-р Арбен 
Мименов  и Фондация BCause в партньор-
ство с Фондация “Направи добро-Алек-
сандровска” към УМБАЛ Александровска, 
финансово подпомогната от „Филип Морис 
България“ ЕООД.

 Инициативата - безплатни медицински 
прегледи за възрастни хора е част от Програ-
мата „Забавно лято, грижовна есен“, която се 
осъществява с финансовото съдействие на 
Филип Морис Интернешънъл, като част от 
инициативите на компанията за корпоратив-
на социална отговорност за подпомагане на 
общности в различни тютюнопроизводител-
ни региони и общини. В  дните 24-28 октом-
ври 2016 година в селата:  Сатовча, Плетена, 
Кочан, Вълкосел и Слащен  се проведоха 
специализирани медицински прегледи  от  
кардиолози, ендокринолози, уролози и орто-
педи от УМБАЛ „Александровска”, при ко-
ито имаха възможност възрастните хора от 
община Сатовча да се прегледат и  консулти-
рат за здравословното си състояние.
Подборът на медицинските специалисти 

за провеждане на прегледите беше уточнен 

предварително, съвместно с общопракти-
куващите лекари от общината.
Основни заболявания, които лекарите 

консултираха в периода на прегледите  са 
били урологични, кардиологични и ендок-
ринологични при средна възраст на паци-
ентите 60 години. По думите на специали-
стите голям процент от хората имат нужда 
от допълнителни изследвания и лечение, 
които са били насочени веднага, а има и 
много случаи, в които се откриват здраво-
словни проблеми, за които хората дори не 
са подозирали, като например  диабет, хи-
пертония, глаукома, в това число и вроде-
ни аномалии, за които хората също нямали 
представа. 



 ДОБРОВОЛЦИ ОТ ГЕРМАНИЯ И БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРАТ 
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА: „АЗ И ЖИВОТНИТЕ”         
Краен срок: 4 ноември 2016 г. (важи датата на пощенското клеймо) 
Организация „Щрьонерхилфе Булгариен” съвместно с доброволческата инициатива 

„Котешки ангели” обявява Конкурс за детска рисунка на тема: „Аз и животните”. 
Целта е популяризиране на отговорното и културно отношение у децата към без-

домните животни и домашните любимци сред възпитаниците в началните училища. 
Организаторите на конкурса искат да обърнат внимание на искрената любов и културно 
отношение между децата и животните, отговорната грижа за домашните любимци, 
търпимостта към уличните кучета и котки. С доброволния си труд „Щрьонерхилфе 
Булгариен” и „Котешки ангели” целят да намалят изоставянето на домашни любимци, 
жестокостта кьм уличните животни и липсата на информираност.
В конкурса с рисунка по темата могат да се включат деца до 14-годишна възраст 

(включително).

 FRIDA - ФОНД НА МЛАДИТЕ ФЕМИНИСТКИ  
Краен срок: 10 ноември 2016 г. 
Ще бъдат подкрепени до 30 нови млади феми-

нистки групи, с бюджет под 25 000 щ.д., ръко-
водени от млади жени и транс * млади хора до 
30-годишна възраст.
Грантовете на FRIDA са до 5000 щ.д. и са гъв-

кави безвъзмездни средства, които могат да бъдат 
използвани за обща подкрепа и / или проекти, 
които да бъдат използвани в продължение на 12 
месеца и са отворени за подновяване.
Подкрепата се предоставя за:
- защита на правата на жените от феминистка гледна точка;
- подобряване на живота на младите жени / транс * млади хора на местно, национално, 

регионално и международно равнище;
- включващо организиране, колективни действия и изграждане на феминисткото движение. 

МЛАД ЕВРОПЕЕЦ НА ГОДИНАТА     
Краен срок: 15 ноември 2016 г. 
Наградата „Млад европеец на годината“ 

се присъжда на млади европейци на възраст 
между 18 и 26 години, които са се отличили по 
отношение на своя ангажимент и всеотдайност 
в подкрепа на международното разбирателство 
и / или на интеграцията на Европа.
Сумата на наградата е 5000 евро. Тя е пред-

назначена за финансиране на шестмесечен стаж 
в Европейския парламент или друга европейска институция. Възможно е сумата също 
така да се използва за финансиране на проект, който подкрепя европейската интеграция.

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

31 Октомври 2016, Понеделник
Отпускане на целеви помощи за отопление
Краен срок за подаване на молби-декларации в дирекциите „Социално под-

помагане“ за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 
2016/2017г. Молбите се приемат от 1 юли 2016 г. в дирекциите по постоянен 
адрес. Право на помощ имат всички лица и семейства, които за последните шест 
месеца имат доходи, по-ниски или равни на диференцирания минимален доход 
за отопление и отговарят на условията, посочени в чл.10 и чл.11 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане. В молбата-декларация задъл-
жително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електрое-
нергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия 
и топлоенергия се прилага и последната платена фактура. Целевата помощ се 
отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември 2016 г. до 31 март 2017 г.
Ден на вси светии (Хелоуин)
Католически празник, утвърден от папа Григорий Четвърти през 853 г., 

като ден за почит към всички християнски светци и мъченици. Отбелязва се 
в нощта срещу 1 ноември. Особено е популярен в Ирландия, Великобрита-
ния, САЩ и Канада. Предполага се, че тържествата на този ден са свързани 
с древна келтска традиция. На 1 ноември келтите празнували Нова година 
- Самейн. Те вярвали, че в нощта срещу Нова година се отваря границата 
между мъртвите и живите, а сенките на умрелите през изминалата година 
навестяват Земята. Тези души търсели живи тела, в които да се вселят. Затова 
живите се маскирали с животински кожи и страшни маски с надеждата да 
уплашат привиденията и да се предпазят от тях. Оставяли им храна отвън, 
за да не влизат в домовете им. След това се събирали около големи огньове, 
запалени от жреците.

1 Ноември 2016, Вторник
Ден на българската журналистика
Отбелязва се с решение на 6-ия конгрес на Съюза на българските журна-

листи (1981) в Деня на народните будители. На този ден през 1891 г. излиза 
бр. 1 на в. „Работник“.
Ден на народните будители
Посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за нацио-

нално освобождение съхранили духовните ценности и морал на българската 
нация през вековете. Сред тях са имената на : Йоасаф Бдински, Григорий 
Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей 
Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин 
Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван 
Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинту-
лов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание. За 
първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив. 
От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален 
празник в памет на заслужилите българи. През 1945 г. е забранен.
Честването му се възстановява със Закона за допълнение на Кодекса на 

труда, приет от 36-ото Народно събрание на 28 октомври 1992 г., когато е 
обявен официално за Ден на  народните будители и неприсъствен ден за 
всички учебни заведения в страната.

2 Ноември 2016, Сряда
Годишнина от началото на Сръбско-българската война
На 2 ноември 1885 г. (14 ноември по нов стил) сръбският крал Милан обя-

вява война на България. Формален повод за това е недоволството на Сърбия 
от извършеното на 6 септември 1885 г. Съединение на Източна Румелия с 
Княжество България. На 5-7 (17 - 19 по нов стил) ноември сръбските войски 
са разбити при Сливница и започват да отстъпват; на 10 ноември (22 нов 
стил) те са разбити отново при Драгоман, на 11-12 ноември (23-24 нов стил)

- при Цариброд. На 15 ноември (27 нов стил) българската армия завладява 
Пирот. Тази война остава в историята като „войната на генералите срещу 
капитаните“ - сръбското правителство разполага с 60-хиляден военен кон-
тингент и 500 оръдия. В първите няколко дни на войната сръбските войски 
бързо навлизат в българската територия. Срещу тях действат незначителни 
български части, които обаче не позволяват на сръбските войски да преми-
нат линията Драгоман - Сливница. След съсредоточаване на българските 
главни военни сили започват ожесточени боеве в района на Сливница. След 
тридневни сражения (5-7 ноември стар стил и 17-19 по нов стил) сръбските 
войски са разбити и принудени да отстъпят. Победата на българските войски 
при Сливница решава изхода на войната в полза на България. Голяма заслуга 
за тази победа имат подполковник Д. Николаев, командващ Източния корпус, 
майор А. Гуджев, командващ Западния корпус, и други български военачал-
ници. В следващите дни сръбските войски започват да понасят поражения 
и на другите военни сектори - при Драгоман, Цариброд и др. Защитниците 
на Видинската крепост под командването на капитан Ат. Узунов не допус-
кат нейното завземане от противниковите войски. След пораженията при 
Сливница, Драгоман, Цариброд и др. крал Милан се принуждава да отправи 
апел до правителствата на западните велики сили да се намесят незабавно и 
спрат настъплението на българите в пределите на неговата страна. В същото 
време сръбският владетел заповядва на своите войски да отбраняват Пирот. 
На 16 ноември (28 по нов стил) 1885 г. Австро-Унгария, Русия и Германия 
отправят ултиматум за спиране на войната (ултиматум на Кевенхюлер), приет 
от България. На 7 декември 1885 г. във Виена е подписано примирие, а на 19 
февруари 1886 г. - Букурещкият мирен договор, който слага край на Сръбско-
българската война и възстановява довоенното положение.

Н О В И Н И
31 октомври - 6 ноември 2016г., брой 44

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

ПРИТЧА ЗА ОГЛЕДАЛОТО 
Една млада жена се оплаквала на майка си:
– Мамо, не мога да бъда повече с моя съпруг. Той се промени толкова много. Спря 

да ме разбира, не зачита мнението ми, ругае ме. Може би той вече не ме обича. 
– А ти? Ти уважаваш ли го, зачиташ ли го? Мислиш ли, че го разбираш? – по-

питала майката.
– Сега и ти започваш! – казала дъщерята. – Ако мъжът ми се сърди, аз не мога, 

така ли? И като ме засяга, аз не мога него да засегна, така ли? А когато не ме 
разбира, защо аз да го правя?

– Е, тогава, дъще, не очаквай чудеса. Ти си като огледало, което повтаря греш-
ките на съпруга ти. Но за разлика от огледалото, жената може да отразява не само това, което вижда, 
но това, което не се вижда на пръв поглед в мъжа.
Ако жената е добра, тогава мъжът ще се опита да бъде любезен. Ако жената отразява уважението, 

мъжът й също ще започне. Ако жената отразява любов, мъжът й ще я обича.
Жената трябва да помогне на мъжа си да види своите добри качества.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 7.10.2016 г.
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До 10-ти ноември: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти ноември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

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

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 октомври.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

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

ление за неподаване на месечни декларации за октом-
ври 2016 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
31 октомври - 6 ноември  2016г., брой 44 

ЖИВОТНОВЪДИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ 
ПО 272 ЛЕВА СУБСИДИЯ
ЗА МЛЕЧНА КРАВА 

Със заповед на министъра на земеделието и храните 
Десислава Танева е определен размерът на плаща-
нето за едно допустимо за подпомагане животно по 
схемите за обвър-
зано с производ-
ството подпомагане 
за млечни крави, 
месодайни крави и/
или юници и крави 
под  селекционен 
контрол за 2016 г. 
както следва:
По Схемата за об-

вързано подпомагане за млечни крави, животновъди 
ще получават по 272 лв. (139.07 евро) на животно.
По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни 

крави и/или юници, определеният размер за подпома-
гане на глава животно е 206 лв. (105.33 евро).
По Схемата за обвързано подпомагане за млечни 

крави и/или месодайни крави под селекционен кон-
трол, фермерите ще получават по 275 лв. (140.61 евро) 
на животно.

11 ЛЕВА ЗА ПЧЕЛНО СЕМЕЙСТВО
Е ПОМОЩТА ЗА ПЧЕЛАРИ

Одобрените кандидати пчелари за минимална по-
мощ de minimis през 2016 г. ще получат финансиране 
в размер до 11 лева на пчелно семейство в рамките 

на утвърдения за 
годината бюджет. 
Старият индика-
тивен размер беше 
7 лева.
Срокът за сключ-

ване на договорите 
и изплащането на 
помощта е от 17 до 
31 октомври 2016 г.

По-висок размер на de minimis ще получат пчела-
рите, подали валидни заявления за кандидатстване в 
определения за прием срок, които отглеждат между 20 
и 200 пчелни семейства, като за стопаните с над 200 
семейства финансиране ще се предоставя за първите 
200 пчелни семейства.
Задължение на стопаните е да запазят 80 на сто от 

броя на семействата, за които е получена помощта и 
до 1 декември да представят заверен ветеринарно-
медицински дневник на пчелина за извършен задъл-
жителен есенен профилактичен преглед.

 
 ЕНЕРГОТО СЪС СЪВЕТИ

КАК ДА СВИЕМ СМЕТКИТЕ ЗА ТОК 
ЕНЕРГО-ПРО стартира информационна кампания 

за пестене на електроенергия. Дружеството излезе със 
съвети към своите потребители как да свият сметките 
си за ток в предстоящия зимен сезон.
Оптималното използване на отоплителните уреди 

изисква поставянето им на подходящо място в жили-
щето. През нощта те трябва да се настроят да поддър-
жат по-ниска температура, като най-много с 5 градуса 

значително 
пести енер-
гия.
Преграж-

дането  на 
ел. уредите 
с  м е б е л и 
или покри-
ването им с 
дрехи за су-
шене  води 
до 20% за-

губа от енергията им. Препоръчителната стайна 
температура е следната: във всекидневната – средно 
около 20°C, в спалнята 16 – 17°C е достатъчна за 
здравословен сън, в детската стая – около 20°C, в 
банята – 22°C, в кухнята – 18°C, тъй като при готвене 
също се отделя топлина. 
Прозорците и вратите трябва да са уплътнени добре, 

проветряването да е редовно, но за кратко -около 10 
минути, като през това време се изключват отоплител-
ните тела. При отсъствие до 2 дни температурата на 
климатика например може да се нагласи на 15 градуса, 
а при по-дълго отсъствие - на 12 градуса.
Според статистически данни използваното количе-

ство електроенергия в домакинството се разпределя 
по следния начин: за отопление – 31%, охлаждане – 
12%, затопляне на водата – 12%, осветление – 11%, 
компютри и друга електроника – 9%, други дома-
кински уреди – 9%, хладилници и фризери – 8%, 
други – 8%.

НОВ РЕД ЗА ВЪЗРАЖЕНИЯ
ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЗА ПЛОЩИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Проектонаредба за изменение и допълнение на На-

редба № 105 от 2006 г., публикувана от МЗХ, внася 
промени в реда за създаване, поддържане, достъп и 
ползване на Интегрираната система за администри-
ране и контрол /ИСАК/.
Добавя се разглеждането на възражения срещу 

заповедта на министъра на земеделието и храните за 

одобряване на проект на специализиран слой „Пло-
щи, допустими за подпомагане“.
Начините да бъдат обновявани специализираните 

слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими 
за подпомагане“ изчерпателно се изброяват.
Други промени в наредбата произтичат от тълкува-

телно решение на Вър-
ховния администрати-
вен съд от 2015 г.
Според него запо-

ведта на министъра 
на земеделието акт, 
който по отношение на 
отделния земеделски 
производител е инди-
видуален администра-
тивен акт.
Т.е. производството по оспорването следва да се 

проведе като оспорване на индивидуални админи-
стративни актове от Административно-процесуал-
ния кодекс (АПК).
Определя се редът за подаване на възражения до 

министъра - земеделските стопани ще могат да ги 
подават по образец чрез автоматично генериране от 
интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.
МЗХ ще извършва проверки на подадените възраже-

ния и ще отстранява пропуски и непълноти в обхвата 
на проекта на специализиран слой „Площи, допустими 
за подпомагане“, когато са установени такива.
Резултатите от извършените проверки на всяко 

отделно възражение следва да се публикуват на ин-
тернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“!

ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ ПРИЕМЪТ ПО МЯРКАТА 
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

НА КРАВЕ МЛЯКО 
От 20 октомври 2016 г. ДФ „Земеделие“ прекра-

тява приема на заявления по мярката за помощ за 
намаляване на производството на краве мляко. След 
приключването на 12 октомври на втория период 
за намаляване на производството на краве мляко, 
Европейската комисия уведоми, че е достигнат 
максималният наличен общ размер на количествата 
сурово краве мляко, подлежащи на подпомагане по 
Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1612 на Комисията. В 
тази връзка изпълнителният директор на Фонд „Земе-
делие“ издаде Заповед № 03-РД/2941 от 19.10.2016г., 
с която се преуста-
новява приемът по 
мярката.
Съгласно запове-

дта, от 20 октомври 
се прекратява при-
емът на нови заявле-
ния по текущия при-
ем за третия период 
на намаление, както 
и на заявления за четвъртия период. Заявленията за 
помощ, приети в периода от 13 октомври до 19 ок-
томври, отнасящи за третия период на намаление на 
продукцията, няма да бъдат одобрени за подпомагане.
От получената от ЕК нотификация става ясно, че за 

периода, обхващащ месеците ноември-декември 2016 
г. и януари 2017 г., в страните-членки са приети заяв-
ления за планирано намаление на производството на 
краве мляко с 97 880 тона при определени за периода 
12 198 тона. На тази база ЕК изчисли коефициент на 
разпределение 0.12462762.
С влизащия в сила днес, 20 октомври 2016 г. Ре-

гламент за изпълнение (ЕС) 2016/1845, Комисията 
постановява прилагането на коефициента за всички 
заявления за втория период, приети по схемата, което 
води до редуциране на планираните количества за 
намаление. По този начин за България одобреното 
намаление е 31 тона (при заявени 249.5 тона).
Коефициентът няма да се прилага за одобрените 

304 заявления по предходния първия период, обхва-
щащ месеците октомври, ноември и декември, 2016 
година.
Коефициентът ще бъде приложен за всички 27 

заявления на млекопроизводители, които са канди-
датствали от 22 септември до 12 октомври за втория 
период на намаление на продукцията.
Припомняме, че срокът за подаване на заявления 

за плащане по схемата за първия период е от 3 яну-
ари до 14 февруари 2017 г., а за втория период - от 1 
февруари до 17 март 2017 година.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ 2016г.

Отговор: Следва да имате предвид, че за децата с 
един жив родител всички семейни помощи за деца се 
отпускат независимо от доходите на семейството. По 
смисъла на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) 
„дете с един жив родител“ е ненавършило пълнолетие 
дете, както и навършилото пълнолетие, ако продължава 
да учи, до завършване на средното образование, но не 
по-късно от навършване на 20-годишна възраст, на ко-
ето единият от родителите (осиновителите) е починал 
и което се отглежда от другия родител (осиновител), в 
случай че не е сключил граждански брак. В тази връзка, 
в случай, че попадате в посочената хипотеза, Вие може 
да получавате помощи по ЗСПД без доходен крите-
рий. Въпросите относно възможностите за социално 
подпомагане следва да поставите по компетентност в 
рубрика „Социални помощи“, а относно условията за 
настаняване в общинско жилище следва да се обърнете 
към съответната община. 

Въпрос: Доходите на дете с ТЕЛК 60% по чл.8.(д) 
от ЗСПД 240лв, добавката по чл.7.(8) от ЗСПД в 
размер на 100 лв. Взимат ли се предвид за доход на 
семейството? И следващия ми въпрос е: Помощи 
отпуснати по реда на правилника от ППЗЗД влизат 
ли в дохода на семейството.
Отговор: Следва да имате предвид, че за децата с 

трайни увреждания всички семейни помощи за деца 
се отпускат независимо от доходите на семейството. 
Същото се отнася за децата с един жив родител и за 
децата, настанени в семейство на роднини, близки и 
в приемно семейство по реда на Закона за закрила на 
детето. В останалите случаи по смисъла на Закона за 
семейни помощи за деца (ЗСПД) „доход“ са всички 
брутни доходи на семейството, които са облагаеми по 
Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, 
помощи и стипендии, с изключение на добавката за 
чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално оси-
гуряване, стипендиите на учащите се до завършване 
на средно образование, но не по-късно от навършване 
на 20-годишна възраст, както и помощите и средства-
та, получени по този закон и по Закона за закрила на 
детето. В тази връзка, посочените от Вас помощи не 
се считат за доход по ЗСПД.

Въпрос: Майка съм на 8 месечно бебе. С бащата 
нямаме сключен граждански брак и не живеем на 
един адрес. При подаване на документи за детски 
надбавки ще се взима ли предвид неговият доход и 
трябва ли и той да подава декларация за доход ?
Отговор: На основание чл. 2, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за семейни помо-
щи за деца (ППЗСПД), семейни помощи се отпускат 
от дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) въз 
основа на заявление декларация заедно с необходи-
мите документи. Заявлението декларация се подава от 
посочените в Закона за семейни помощи за деца лица 
в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен 
адрес с изключение на случаите по § 1, т. 1, буква „б“ 
от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни 
помощи за деца, когато майката живее на настоящ 
адрес, различен от постоянния й, но идентичен с този 
на бащата на детето/децата, за което/които се иска 
помощта. В случай, че не живеете съвместно с бащата 
на детето и не попадате в хипотезата на § 1, т. 1, буква 
„б“ от ДР на ЗСПД, не следва да бъде изисквано удос-
товерение за негов брутен доход. За разглеждане на 
конкретния случай и преценка на възможностите за 
отпускане на исканите от Вас семейни помощи за деца, 
моля да се обърнете с повече данни по компетентност 
към съответната дирекция „Социално подпомагане“.

Въпрос: Скоро почина бащата на детето ми, с 
който живеехме заедно без брак. В момента сме 
под наем, (нямаме никакъв имот на наше име),аз 
съм регистрирана в бюрото по труда за 9 месеца.
Какви са възможностите за социално подпома-
гане или общинско жилище? Детето получава 
минималната наследствена пенсия.



6 ПРИЧИНИ ДА ПИЕТЕ ВОДА С МЕД ВСЕКИ ДЕН
Редовният прием на вода с мед може да окаже поло-

жително влияние върху много аспекти на вашето здра-
ве. Всъщност всекидневната консумация на вода с мед 
подсилва имунната система и подпомага отслабване-
то, но това не е всичко. Вижте кои са 6-те причини, 
заради които си струва да пиете вода с мед всеки ден.

 Едва ли има някой, който да не знае, че водата е жи-
зненоважна за организма на човек. Тя поддържа еже-
дневните функции на тялото като транспортиране на 
хранителни вещества и кислород, както и стимулира 
правилното смилане на храната. Поради тази причи-
на всеки от нас се нуждае от минимум 1,5 литра вода 
всеки ден.
Какво обаче може да направи обикновената вода 

по-вкусна и по-полезна? Преди време ви разказахме 
ползите от консумацията на вода с лимон. Днес е ред 
да ви запознаем с качествата на водата в комбинация 
с мед. Истината е, че чаша топла вода с мед всеки ден 
влияе благоприятно върху цялостното здраве на човек.
Ето и 6 конкретни причини, заради които си струва 

да пиете вода с мен всекидневно:
 „Сбогом” на подутия корем
Ако често страдате от подут корем и образуване на 

газове, редовната консумация на чаша топла вода с 
мед може да облекчи този проблем. Много скоро ще се 
почувствате по-леки и по-привлекателни.
По-силна имунна система
Сам по себе си медът е страхотно средство за под-

силване на имунитета – особено в студените месеци, 
когато човек е по-податлив на грипове и настинки. 
Опитайте се да си намерите възможно най-органичен, 
„истински” мед от пчелари, за да сте сигурни в него-
вите полезни свойства. В меда се съдържат ензими, 
витамини и минерали, които ще ви предпазят от не-
приятните бактерии.

 Премахване на токсините
Водата в комбинация с мед е един от най-добрите на-

чини да освободите тялото си от токсините. Редовният 
прием на тази лесна напитка е лесен начин за детокси-
кация. Ако прибавите и лимон към меда и водата, това 
ще увеличи честотата на уринирането и следователно 
ще се освободите от повече токсини.
По-сияйна кожа
Медът е естествен ан-

тиоксидант, което озна-
чава, че всекидневният 
прием на вода с мед ще 
спомогне за по-добър 
вид на кожата. Може 
да откриете и различ-
ни приложения на меда 
като успешно средство 
за разкрасяване тук.

 Отслабване
Не се заблуждавайте – макар медът да е сладък, не-

говата захар е по-различна от тази, която трябва да 
избягвате, когато искате да отслабнете. Топлата вода 
с мед е чудесен начин да замените сладките напитки, 
които ви изкушават, но които съдържат много кало-
рии. Водата от своя страна е задължителна, когато чо-
век се бори с излишните килограми.

 Лекуване на възпалено гърло
С какво винаги лекувате болки в гърлото? С чай, 

разбира се! Освен него чаша топла вода с мед също 
може да успокои възпаленото гърло. Медът е естест-
вен лек за инфекции на дихателните пътища, както и 
общата кашлица, което го прави още по-добър избор 
за всекидневна употреба.

МОРКОВИ СЕ ВАДЯТ, АКО ПОЧВАТА Е СУХА
Морковите могат да се изваждат в продължителен пе-

риод от време, докато настъпят трайните студове.
Дори е препоръчително да не вадите всичките коре-

ноплоди наведнъж, тъй като в почвата се съхраняват 
най-добре. Затова изваждайте коли-
чества, които ви трябва в момента.
Прибирането се прави само в сухо 

време. Извършва се внимателно, с 
помощта на нож или малка лопатка, 
за да не се наранят кореноплодите.
Ако извадете моркови в дъждов-

но време или ако почвата е мокра, кореноплодите се по-
чистват трудно, остават влажни и лесно загниват.

ЕСЕННО ЗАСАЖДАНЕ НА ДРЪВЧЕТА
Предстои есенното засаждане на овощните дръв-

чета. Припомняме ви основните акценти, с които е 
добре да се съобразите.
Почистете растителните 

остатъци от цялата площ, 
където ще е новата градина.
Препоръчително е да сте 

взели предварително по-
чвена проба за лабораторен 
анализ, който с точност да 
определи торенето.
Трябва да обработите по-дълбоко почвата - на око-

ло 60-70 см дълбочина, т.е. да я риголвате.
Преди обработката на почвата се внасят 4-5 тона 

оборска тор на 1 декар, както и останалите торове, за 
да може да се заорат.
Ако овощната градина е на място с по-голям на-

клон, добре е да се терасира, за да може по-нататъш-
ните дейности по отглеждането на дръвчетата да се 
извършват по-лесно.
Сега изкопайте посадъчните ямки
Около месец преди засаждането, е препоръчител-

но да се подготвят посадъчните ямки. Мястото им се 
определя в зависимост, от това колко дръвчета ще за-
саждате и дали са няколко или цяла овощна градина. 
Когато са повече - засаждат се в редове или шахматно.
При риголвана площ, посадъчните ямки са с раз-

мер - 50/50/50 см, а на нериголваните - 100/100/60 
см. Препоръчително е най-горният почвен пласт - от 
около 30 см, да се остави отделно, а останалата - на 
друго място.
Когато мястото не е торено предварително, торове-

те се поставят в посадъчните ямки.
Ориентировъчните норми са: една кофа разложен 

оборски тор, 150-200 г суперфосфат и 50-60 г калиев 
тор. Торовете се разместват добре с горната пръст. С 
тази смес се запълва ямата до 30 см под почвената 
повърхност. За да се изолират корените от прекия до-
пир с торовете, отгоре се насипва слой чиста пръст.
Градината да е на ново място
Създаването на нова овощна градина е препоръчи-

телно да е на ново място.
По принцип могат да се засаждат семкови видове 

след костилкови и обратно.
На място с ябълки, праскови, кайсии и ябълки, съ-

щите видове може да се засаждат след 20 години.
При другите овощни видове - нови градини да се 

правят най-малко след 5 години.

ДНЕВНИ ДАЖБИ ЗА ТЕЛЕТА ЗА УГОЯВАНЕ
Храненето през този период трябва да им осигури 

нормален растеж и развитие.
Хранене през първите 2 дни след раждането: по 5-6 

кг коластра дневно - 3 пъти по 2 л.
3-10-и ден: по 5л мляко дневно - 2 пъти по 2,5л.
10-30-и ден: по 5л мляко или млекозаместител - 

2 пъти по 2 л.
31-50-и ден: 2л днев-

но - 1 път по 2л.
Телетата се отбиват 

на 50-55-дневна въз-
раст, когато са дости-
гнали жива маса 65-68 
кг. Много важно е да 
привикнат да приемат 
стартерна смеска тоест 
концентриран фураж още на 8-10-дневна възраст - по 
15-20 г дневно. Количеството й постепенно да се уве-
личава и на 35-ия ден достига 300 г дневно; на 40-50-
ия ден - 700 г; на 60-70-ия ден - 1,5-2 кг.
Важно е телетата да получават и ситно нарязано ка-

чествено сено - ливадно или люцерното още след 10-ия 
ден, като постепенно до 30-40-дневна възраст дневно 
трябва да получават 300-350 г сено; на 50-дневна въз-
раст - 800 г сено; на 90-дневна възраст - по 1,5 кг сено.
След като телетата станат на 3 месеца, концентрира-

ната смеска нараства на 2,2-2,5 кг, а ситно нарязаните 
или смлени обемисти фуражи - сено, слама, цареви-
чак, на воля.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Нар - еликсирът на есента  
Нарът съдържа повече антиоксиданти от остана-

лите плодове, чая и червеното вино. В Гърция нарът 
е символ на плодовитост. В древногръцкия мит за 
Деметра и Персефона, и отвличането на Персефона 
от бога на подземното царство Хадес, се казва, че  
Хадес се съгласил да пусне Персефона обратно при 
майка й, но преди това й дал да погълне едно зърно 
от плода на нара, символ на брака. Има междуна-
родни проучвания според които мъже, които имат 
проблеми с ерекцията, могат да се възползват от 
чудодейните свойства на сока от нар.
Съвременната наука потвърди още за спазмали-

тичното и противовъзпалително свойство на екстра-
ктите от нар. Запарката потиска грамположителните 
бактерии,а полифенолите от плодовата кора спират 
размножаването на дизентерийните пръчици.
В американската фитотерапия изтъкват стягащото 

им действие, а стрити на прах ги препоръчват при 
диария, потене, във вида на гаргари – при гърлобол, 
трескави състояния и за промивки при бяло течение.  
Прилага се също за жабурения при стоматит.
Тлъстото масло от нар  оказва екстрогенно въз-

действие. Сокът от плодовете му повишава съпроти-
вителните сили на организма и има общоукрепващо 
действие. Сокът е богат на витамини от В-група, 
витамин С и още 15  различни аминокиселини, фру-
ктоза и др. Но както всеки продукт, така и той не е 
за всички: хора, които  имат  повишена киселинност 
на стомаха, панкреатит или други заболявания на 
храносмилането 
да го избягват.
Нарът се счита 

за  един  от  най-
старите дървесни 
видове, появява се 
преди 50-70 млн. 
години в централ-
ните  райони  на 
Предна Азия.
Още  от  древ -

ността са известни 
и действието на корите на нара против тения. Затова 
са използвани при диарии, дизентерии, гастрити.
Когато за лечебни цели се ползват кори от корени 

и клончета (събират се март-юни), съдържат пипе-
ридинови алкалоиди, които имат токсично действие 
и затова трябва да се взема под лекарски контрол.

20 гр. сушени плодови кори врят в 200 мл. вода 
на тих огън 15-20 мин., прецежда се и се приема по 
2 суп.л. отвара 2 пъти дневно. Особено ефикасна е 
рецептата при алергични ентероколити. 

 „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                                                                                                              

Мъж влиза в аптека и пита:
- Хляб имате ли ?
- Разбира се, че не ! Това е аптека ! - отговаря му 

аптекаря.
На следващия ден се повтаря същото и така няколко 

дена подред. Аптекаря си мисли: „Ще взема да купя един 
хляб и утре като дойде този глупак, ще му го продам, за да 
не отговарям на тъпи въпроси. Вижда се, че човека е болен“
На следващия ден оня пак идва:
- Салам имате ли ?
Аптекаря:
(ошашавен отговаря)
- Не, имаме само хляб !
- Е, то днес хляб има във всички аптеки!

ъж влиза в аптека и пита:

ЛЕСНИ ДОМАШНИ СПАГЕТИ
Продукти: спагети - 400 г,  лук - 3 глави кромид, 
чесън - 1 скилидка, наденица - 3 бр, сол, черен пипер, 
доматен сос - 400 г, захар - 1 ч.л, зехтин - 2 с.л, бо-
силек - 1 щипка, пармезан - 50 г настърган, магданоз
Приготвяне: Сварете спагетите по описанието на 

опаковката в тенджера с 4 литра вода и щипка сол. По-
чистете и нарежете лука на дребно.
Сложете зехтина в тиган и за-

грейте на котлона. Добавете лука 
и запържете до златисто. Нарежете 
наденицата на дребни парчета, 
може да ползвате и чоризо.
Сложете наденицата в тигана 

при лука и пържете до златисто, накрая добавете наря-
зана на ситно скилидка чесън и разбъркайте. 
Сипете доматите със лъжичка захар, подправете със 

сол и черен пипер и оставете сместа да поври до изпа-
ряване на течността и сгъстяване на соса.
Накрая сложете малко босилек, отцедете спагетите и 

ги сложете в тигана, разбъркайте и махнете от котлона. 
Поднесете поръсени с настърган пармезан, ако ня-

мате може и кашкавал и сипете няколко капки зехтин 
и няколко листенца магданоз.


