
Вече 13 години вестникът на   
Община Сатовча се разпространя-
ва, както на територията на общи-
ната, така и извън нея. От 13 годи-
ни ние, като редакционен екип се 
опитваме да оправдаем доверието 
и задачата, която кметът на общи-
ната  д-р Арбен Мименов ни въз-
ложи, а именно да предоставяме 
на жителите на общината свое-
временна и точна информация. Да 
ги информираме за предприетите 
от общинското ръководство ини-
циативи, проведени и предстоящи 
събития,  за приети решения на 
Общинският съвет, за новостите в 
законодателството, както и касаеща 
ги интересна и полезна информация.
Като редакционен екип на вест-

ника сме радостни, за това че успя-
ваме да изпълним в голяма степен 
поставените от кметът на общината 
високи изисквания за достъпност и полезност на публикуваните 
материали,  за това, че имаме редовни читатели, както и това че 
задържаме вниманието им към изданието.
С благодарност към кмета на общината д-р Мименов за това, че 

повярва в нас като редакционен екип,че ни даде възможност да до-
кажем, че можем,  макар и новобранци в начинанието да се справя-
ме и да сме полезни с работата си.
Редакционна колегия: Мария Самарджиева и Красимир Стран-

джев, а през годините назад и Венцислав Тюфекчиев, Инцафка Укова, 
Яна Джинева, Айше Джуджева, Фатме Рамадан и Емине Дренкова.

18 - 24 юни 2018г., година (XIV), 25 /659

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
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ПРАЗНИКЪТ ПРЯДОЙ В СЛАЩЕН 
Всяка втора събота от месец юни е денят „Прядой“ в село Слащен. Празникът по традиция се ор-

ганизира съвместно от Общинска администрация Сатовча, Кметство Слащен и Читалище Слащен. 
Организаторите бяха подготвили празнична програма, включваща спортни мероприятия и музикално-
художествено представяне. В Клубът по интереси беше организирана прожекция и изложба, свързани 
с бита и живота на селото.  През деня най-атрактивен бе футболния турнир, в който участие взеха мал-
ки и големи от цялата община. Играта на малките футболисти от I-IV клас беше оспорвана, но отборът 
на село Туховища заслужено взе купата, втори останаха домакините от Слащен.Като голмайстор бе 
отличен Мартин Илиев от Слащен. Изигра се и приятелски мач между два отбора от село Слащен, със-
тавен от ученици от 5-ти и 7-ти клас, като победител стана „ОЛ СТАРС“, а „сините лъвчета“ останаха 
втори. Голмайстор сред тях пък стана Боби Караилиев от Слащен.Във футболният турнир за големи 
взеха участие седем (7) отбора от община Сатовча. След директна елиминация и оспорвана битка, зва-
нието шампион на турнира заслужи отбора на „Дружба“ от село Слащен, който специално за празника 
получиха и играха с екипи на МДПС. Втори в класирането остана отбора от село Жижево, а третото 
място получи отбора от село Вълкосел. Безспорно на ниво и с много добра игра се представиха и от-
падналите отбори на селата Кочан, Туховища и останалите 2 отбора от село Слащен. Като голмайстори 
бяха отличени Кевин Джинджиев от Слащен и Сюлейман Адраманов от село Жижево. През целия ден 
за доброто настроение на стадиона се грижеше DJ Вадим Фърладжов, а за студени питиета и гореща 
скара персонала на механа „Селена“. В късният следобед в центъра на селото започна художестве-
но-музикалната програма с участието на  учениците от гимназията и самодейните състави при чита-

лище Слащен. Като гост из-
пълнител в програмата беше 
поканена певицата Емилия 
Широва, на чийто песни се 
виеха дълги и кръшни хора. В 
късният следобед се проведе 
надбягване - кушия, при кое-
то най-бърз бе Абидин Юме-
ров от село Туховища. След 
приключване на спортните 
прояви, Кметът на общината 
д-р Арбен Мименов връчи 
наградите на победителите, 
поздрави всички участници 
в надпреварата, благодари им 
за добрата и спортсменската 
игра, висок дух и желание за 
развитие на масовия спорт. 
Поздрави всички празнува-
щи, като им пожела да бъдат 
здрави, весели и с много бе-
рекет. Организаторите от-
правят и специални благо-
дарности към спонсорите на 
празника от село Слащен.

ОБЯВА
На 14 и 15 юли 2018 година (събота и неделя) под патронажа на 

Кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов ще се проведе за 
XIV-ти път Традиционния Ваклиновски събор посветен на тютю-
нопроизводителите от община Сатовча. Този събор се утвърди като 
един от най-посещаваните, който дава поле за изява, както на млади 
таланти, така и на утвърдени и признати самодейни и професионал-
ни изпълнители и състави на българската фолклорна песен.
Особен интерес предизвикват и спортните състезания през не-

делния ден – борбата свободен стил за мъже и жени, а също така 
и канадската борба.
Чрез магията и красотата на българската песен и танци целим да 

покажем значимостта на българското фолклорно наследство и да 
възстановим старата българска традиция – хората да се събират и 
веселят заедно.
Надяваме се, че ще имаме удоволствието да Ви посрещнем като 

наши гости по време на събор Ваклиново – 2018 година.
Очакваме Ви!                                    От Инициативен комитет

Община Сатовча, съвместно с Асоциацията на Българските 
акушер-гинеколози, организира платени профилактични – скри-
нингови прегледи за:
Жени:
1. Костна плътност с компютър – 10 лв.
2. Ехография на щитовидната жлеза – 10 лв.
3. Ехография на млечни жлези – 10 лв.
4. Ехография на стави – 10 лв.
5. Ехография на коремни органи – 20 лв. 
Мъже:
1. Ехография на щитовидна жлеза – 10 лв.
2. Ехография на коремни органи – 10 лв.
3. Ехография на стави – 10 лв. 
Прегледите ще се извършат по следния график:
1. За селата: Сатовча, Плетена, Крибул, Долен и Фъргово – на 

26.06.2018 г. (вторник) в залата на Общински съвет – Сатовча.
2. За селата: Кочан, Ваклиново, Жижево и Осина – на 

27.06.2018г. (сряда) в Ритуалната зала на кметство Кочан.
3. За селата: Слащен, Годешево и Туховища – на 28.06.2018г. 

(четвъртък) в сградата на кметство Слащен. 
4. За селата: Вълкосел и Боголин – на 29.06.2018г. (петък) в 

сградата на кметство Вълкосел.
Прегледите ще се извършват след предварително записване в 

кметствата по населени места, а за село Сатовча – в деловод-
ството на община Сатовча.       Срок за записване: 20.06.2018 г. 

Кметът на община Сатовча д-р Арбен Миме-
нов подписа Административен договор за пре-
доставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.010-0474-C01 г., проект „Со-
циално предприятие за озеленяване в община 
Сатовча”, финансиран по  Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съ-
финансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз.
Проектът е насочен към:
• Осигуряване на подкрепа за социално включ-

ване на уязвимите групи чрез създаване на подхо-
дящи условия за професионалната им интеграция 
в сферата на социалната икономика, като ще бъ-
дат ангажирани 34 лица на длъжност „Работник 
в озеленяването“ за срок от 12 месеца и 2 лица – 
екип на проекта: управител и счетоводител.

• Улесняване на достъпа до заетост на целевата 
група въз основа на модернизиране на социална-
та политика на община Сатовча;

• Създаване на условия за заетост и съответ-
но заемане на по-качествени работни места чрез 
психологическо подпомагане, мотивиране и про-
фесионално обучение. Проектното предложение 
е в пълно съответствие с Приоритетна ос 2 („На-
маляване на бедността и насърчаване на социал-
ното включване”) в Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП 
РЧР), като общата цел е да се улесни достъпа до 
заетост и да се осигури подкрепа за социалното 
включване на уязвими групи чрез създаване на 
подходящи условия за тяхната професионална 
интеграция в сферата на социалната икономика. 
В проектното предложение са предвидени реа-
лизирането на дейности за психологическо под-
помагане, мотивиране, социална и професионал-
на интеграция на лица от уязвимите групи с цел 

насърчаване участието им на пазара на труда и 
създаване на умения за успешно справяне на ра-
ботното място и/или адаптиране към работните 
условия при включването им в заетост. 
Проектът „Социално предприятие за озеленя-

ване в община Сатовча” съответства на целите, 
заложени в стратегическите документи, целящи 
създаването на условия за социалното включва-
не на уязвими групи и пълноценна интеграция 
на хората с увреждания – Национална стратегия 
за намаляване на бедността и насърчаване на со-
циалното включване 2020, Актуализирана стра-
тегия по заетостта на Република България 2013 
- 2020 година, Национални планове за действие 
по заетост, Дългосрочната стратегия за заетост 
на хората с увреждания 2011-2020 г., Актуали-
зираната стратегия за осигуряване на равни въз-
можности на хората с увреждания 2008-2015 г., 
Националната стратегия за дългосрочна грижа и 
Националната здравна стратегия 2014- 2020 г. и 
спомага за изпълнение на целите и приоритети-
те заложени в Общинския план за развитие на 
община Сатовча за периода 2014-2020 г. и Стра-
тегията за развитие на социалните услуги в об-
щина Сатовча 2016 - 2020 г.                
Проектът е на обща стойност от 278 415,96 

лева и стартира от12.06.2018 г., като изпълне-
нието на всички заложени дейности трябва да 
приключи на 12.11.2019 г.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

  МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА С ПАСТЕЛ 
Краен срок: 4 септември 2018 г. 
За 20-а поредна година по инициати-

ва на американското списание „Pastel 
Journal“ се организира международен 
конкурс за рисунка с пастел, в който 
могат да участват автори от цял свят. 
В конкурса могат да участват авто-

ри, навършили 16 години в следните 
категории: пейзаж и интериор; порт-
рет и фигура; натюрморт и цветя; жи-
вотни и дивата природа; абстракция.
Присъждат се: 5 големи награди 

в размер съответно на 5000, 2500, 
2000, 1500 и 1000 долара, 25 награди 
в отделните категории (от 75 до 500 
долара) и 70 почетни награди (публи-
кация в Pastel Journal).
Таксите за участие в конкурса са 30 

долара на рисунка (до 3 август) и 35 долара след тази дата.

ІІІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО 
ИЗКУСТВО „МОЯТА НЕВЕРОЯТНА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ” 

Краен срок: 15 октомври 2018 г. 
В конкурса могат да участват всички 

деца на възраст от 5 до 15 години, от 
всички звена- ОДЗ, ЦОП, ЛФ, школи и 
ателиета, групирани в три възрастови 
групи:

I. Група- от 5 до 7 години
II. Група- от 8 до 10 години
III. Група- от 11 до 15 години
Рисунките за първа възрастова група 

да бъдат нарисувани на картон с размер 
А4. За останалите възрастови групи съ-
ответно да бъдат нарисувани на картон 
с размери 35:50 см. /без паспарту/ с 
материали по избор на участника.
Предвидени са грамоти, медали и предметни награди за 1, 2, 3 място във всяка възрас-

това група, грамоти за ръководители , с най-много наградени участници от формация. 
Ще бъде присъдена награда на публиката за творба, събрала най-много гласове в 

страницата на конкурса в Интернет. 
Организатори: Община Бургас и НЧ „Христо Ботев 1937” - Бургас

18 Юни 2018, Понеделник,
Най-голямо поражение за Наполеон (Ватерло) 
Наполеон претърпява последното си и най-голямо 

поражение на 18 юни 1815 г. в битката при Ватерло. 
Френската армия е разбита от обединените сили на 
Англия, Германия и Холандия под командването на 
Уелингтънския херцог Уелингтън и генерал Герхард 
фон Блюхер. Повратен момент в съвременната ис-
тория, довел до драстични промени и на днешните 
политически граници в Европа, с битката при Ватерлоо завършват Наполе-
оновите войни, а името на тогавашното белгийско селце и става символ на 
съкрушително поражение. Ватерло (на френски Waterloo) се намира в Цен-
трална Белгия, провинция Валонски Брабант и в наши дни вече се счита за 
предградие на Брюксел, тъй като се намира на около 15 км южно от центъра 
на града. Населението му е около 29 300 души (2006 г.).

19 Юни 2018, Вторник, 
Световен ден на детския футбол 
Отбелязва се с решение на Фонда на 

ООН за подпомагане на децата (УНИ- 
ЦЕФ) и Международната футболна 
федерация (ФИФА), подписано през 
2001г., за да се привлече вниманието 
на децата и младежите към спорта.

 20 Юни 2018, Сряда
 Световен ден на бежанците 
Отбелязва се от 2001 г. с резолюция 

A/RES/55/76 на Общото събрание на 
ООН от 4 декември 2000 г. по повод 
50-годишнината от подписването на 28 
юли 1951 г. на Женевската конвенция за 
бежанците, влязла в сила на 22 април 
1954 г. На същата дата от 1975 г. до 
2000 г. с решение на Организацията за 
африканско единство (от 9 юли 2002 - 

Африкански съюз) се е отбелязвал Денят на африканските бежанци. 
21 Юни 2018, Четвъртък,
 Лятното слънцестоене в Северното полукълбо 
Слънцестоене се нарича времето, когато Слън-

цето пресича най-отдалечените точки на небесния 
екватор. Видимият път на Слънцето по небесната 
сфера се нарича - еклиптика дължината на екли-
птиката е 360°, земната година има ~365 дни - т.е. 
Слънцето се движи по еклиптиката с около 1° на 
ден. Точките, където еклиптиката пресича небесния 
екватор правят денят и нощта да са еднакво дълги - тези слънцестоения се 
наричат равноденствия. Има лятно и зимно слънцестоене - т.е. най-дългия или 
най-краткия ден. В северното полукълбо настъпва зимното слънцестоене на 
21 декември или 22 декември и тогава там е най-краткият ден (и най-дългата 
нощ), а лятото - 20 или 21 юни и тогава там е най-дългият ден (и най-крат-
кия нощ). В южното полукълбо по тези дати са съответно, лятно и зимно 
слънцестоене. В умерените географски ширини  до лятното слънце стоене 
Слънцето непрекъснато расте т.е. изкачва се над хоризонта, на този ден то 
спира и променя своята посока, започва да се спуска докато настъпи зимното 
слънцестоене, когато пак спира. От векове в Деня на лятното слънцестоене 
хиляди хора се събират в района на 5000-годишните мегалити край Стоун-
хендж, за да отпразнуват най-дългия ден на годината. Мнозина са убедени, 
че действат магически сили, които влияят върху човешките възможност.

 23 Юни 2018, Събота,
 Международен ден на SOS-детски селища
 Отбелязва се от 1987 г. Годишнина от рождението на австрий-

ския социален педагог Херман Гмайнер, който през 1949 г. създава 
първите SOS детски селища за изоставени деца и сираци /1919-
1986/. В 133 страни по света са изградени SOS детски селища. 

24 Юни 2018, Неделя,
 Ден на българското лекарство
 Ден на българското лекарство и професи-

онален празник на магистър фармацевтите в 
България. Отбелязва се от 1994 г. на Еньовден 
по идея на в. „Български лекар“. По традиция 
се провеждат Български фармацевтични дни. На 
Еньовден - денят на Св. Йоан Кръстител имен 
ден празнуват всички, които носят името Деян, 

Деяна, Еньо, Енчо, Йоана, Йоан, Яни, Яна, Янина, Янка, Янита, Янко, Янчо. 

Н О В И Н И
18 - 24 юни 2018г., брой 25

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

Две сестри не се били виждали дълги години. 
Едната направила кариера в чужда страна, а 
другата създала семейство и живеела по-прос-
тичък живот.
Дошъл денят, в който двете най-сетне се събра-

ли. На тази, която живеела в чужбина � направило 
впечатление какво спокойствие и щастие излъчва 
сестра �. Попитала я:

– Кажи ми, сестричке, каква е тайната на твоето 
щастие? Ти живееш скромен живот със семей-
ството си и въпреки това не се оплакваш. Виждам 
радостта изписана на лицето ти. Аз живея охолно, 
имам кариера. Постигнах, и дори надминах успеха, 
за който мечтаех, но не съм щастлива. Душата ми 
е някак празна.

– Успехът има много лица – отговорила дру-
гата сестра. – За теб той може да се изразява в 
постигане на финансова независимост, но за мен 

е нещо напълно различно. Аз следвам поривите 
на сърцето си и живея в мир със себе си. Това е 
най-големият успех за мен! Ако трупаш богатства 
само за да изглеждаш някой в очите на хората, 
няма как да достигнеш вътрешна хармония. Нея 
не можеш да купиш с пари. Те създават удобства, 
но не и щастие.

ПРИТЧА: РАЗЛИЧНИТЕ ЛИЦА НА УСПЕХА                 

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 7.06.2018 г.
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Въпрос: Имам няколко въпроса на който немога 
да си дам отговор и ще Ви помоля за него..! Майка 
съм на близнаци на 6 г. За последно съм получа-
вала помощ за отопление и еднократна помощ 
мисля че беше през 2013-2014 година.От тогава 
не съм получавала абсолютно нищо ,защото съм 
нямала право на помощи. От 9 месеца работя на 
4 ч трудов договор нямам никакви други доходи 
освен детските надбавки за близнаци в размер на 
150 лева .Живея с бащата на децата който от 3 
месеца е безработен ,а преди това работеше на 
минималната заплата Въпросът ми е имам ли 
право на някаква помощ и каква точно ?
Отговор: Социалните помощи в т. ч. и целевата 

помощ за отопление се отпускат при нормативно 
определени условия и изисквания, за които във 
всички дирекции „Социално подпомагане“ е на 
разположение подробна информация. Такава инфор-
мация можете да намерите и на сайта на Агенцията 
за социално подпомагане.За да се отпусне помощ 
въз основа на подадена заявление-декларация, се 
извършва социална анкета, при която се установява 
изпълнението на тези условия и изисквания. и на 
всички обстоятелства, които имат отношение към 
конкретния случай. Когато в конкретния случай е 

До 20-ти юни:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от 

ЗСВТС на Интрастат декларации 
-пристигания/изпращания за месец 
май 2018 г., за новорегистрираните 
Интрастат оператори с възникнало 
текущо задължение.
До 25-ти юни:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец май за доходи от трудови право-
отношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания по 
трудови правоотношения, направени през месец май, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 юни.
До 30-ти юни: 
ЗМДТ
1.  Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на да-

нъка върху недвижимите имоти за текущата година. 
2.  Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на да-

нъка върху превозните средства за текущата година. 
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

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

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДО КАКВО РЕШЕНИЕ СЕ СТИГА В СЛУЧАЙ НА ФАЛИТ 
Широкото 

понятие „фа-
лит”  всъщ -
ност показва 
една  крайна 
и  нежелана 
фаза за всеки 
бизнес – про-
вал на бизнес 
начинанието 
и невъзмож-
ност за покри-
ване на задъл-
женията.
Правото разглежда това понятие като търговска 

несъстоятелност като му придава две важни функции:
• кредиторите по справедлив начин да получат 

дължимото им от активите на търговеца;
• възможност търговецът да оздрави предприятието си.
До изпадане в състояние на несъстоятелност търго-

вецът стига в два случая - при неплатежоспособност 
или при свръхзадълженост.
И в двата случая процедурата по несъстоятелност 

се осъществява пред Окръжния съд. Пред съда кре-
диторите заявяват интересите си. Според това какво 
е моментното финансовото състояние на търговеца, 
съществуват няколко възможни решения за развити-
ето на случая, означени със съответните членове от 
Търговския закон (ТЗ).
Важно е да отбележим, че откриването на произ-

водство по несъстоятелност е различно от обявява-
не на производство по несъстоятелност. В първия 
случай длъжникът развива дейност и се прави опит 
да бъде спасен. Във втория се спира дейността му и 
се пристъпва към осребряване на активите му с цел 
удовлетворяване на кредиторите.
Данни за реалното развитие на несъстоятелността 

показва статистиката на Висшия съдебен съвет (ВСС) 
според броя и вида на решенията по различните хи-
потези от ТЗ:

• чл. 630  – търговецът не е в състояние да изпълнява 
паричните си задължения, но въпреки това може да 
продължи дейността си и да запази служителите си. 
Съдът открива производство по несъстоятелност, но 
длъжникът не е обявен в производство по несъстоя-
телност. Управлението на предприятието се поверява 
на специфична фигура, синдик. Кредиторите имат 
възможност да започнат действия по предявяване на 
вземанията си. В тази обстановка е възможно тър-
говецът да бъде оздравен, а кредиторите да получат 
дължимото им – прилага се чл. 705, т. 3. Ако план за 
оздравяване не бъде предложен или предложението 
не бъде одобрено от кредиторите, се пристъпва към 
обявяване в несъстоятелност на длъжника.
Статистиката на ВСС има съществена методоло-

гическа слабост – не отчита и не дава информация 
за решенията по чл. 630, ал. 2, където при очевиден 
риск от увреждане на кредиторите дейността на длъж-
ника също се прекратява, а длъжникът се обявява в 
несъстоятелност и се пристъпва към осребряване на 
имуществото му.

• чл. 632  – търговецът е в толкова критично фи-
нансово състояние, че не може да покрие разноските 
дори по процедурата. Поради това съдът го обявява 
в несъстоятелност и прекратява каквато и да е негова 
дейност. Процедурата се спира за 1 година с цел из-
чакване на постъпления (това законово решение търпи 
доста критика в практиката, тъй като имуществото на 
длъжника по-скоро се разпилява, отколкото да води 
до трупане на актив). В българските условия след 
изтичането на едногодишния срок делото се прекра-
тява, а търговецът бива заличен. Търговецът престава 
да съществува, престава и да дължи, а кредиторите 
остават неудоволетворени.
Законът не дава отговор какво се случва с имуще-

ството на длъжника, но се предполага то да е критично 
малко и незначително. Статистиката на делата по не-
състоятелност за периода 2010 – 2017 г., публикувана 
от ВСС, показва, че именно този най-нежелателен 
изход за кредиторите и за длъжника е масовият слу-
чай. Правният вакуум следва да намери нормативно 
решение, за да не се позволяват злоупотреби.

• чл. 705  – това развитие на производството е най-
благоприятно и за търговеца, и за кредиторите. Приет 
е план за оздравяване на търговеца, дейността му е 
запазена, а задълженията към кредиторите следва 
регулярно да бъдат погасявани.
Най-неблагоприятната развръзка, при която иму-

ществото на търговеца не позволява дори започване 
на производство, а кредиторите не могат да съберат 
никакви свои вземания, е и най-разпространената в 
национален мащаб.
Накратко, в България най-масово се стига до про-

изводство по несъстоятелност, когато прилагането 
на този институт реално не ползва никого (чл. 632 от 
ТЗ). В по-редки случаи се стига до събиране на част 
от вземанията на кредиторите (чл. 630 от ТЗ).
Най-благоприятната ситуация е производството по 

оздравяване (чл. 705), но и най-рядко срещаната. За 7г. 
са налични такива случаи в едва 7 области (от 28), а 
именно - окръжните съдилища в София, Благоевград, 
Видин, Кюстендил, Перник, Пловдив и Русе.

ДО 100 000 ЕВРО ОТПУСКАТ
ЗА СТАРТИРАНЕ НА ФИРМИ У НАС  

До 100 хил. евро отпускат за стартиране на фирми 
у нас. Това обяви Христо Стоянов, представител за 
България на Европейския инвестиционен фонд, част 
от групата на ЕИБ.
По думите му в момента пет фонда за рисков капи-

тал оперират в България с общ капитал малко над 160 
млн. евро. Допълнително те са привлекли и частен 
капитал над 60 млн. евро.
От този месец в страната ще бъде пуснат и нов 

фонд за рисков капитал с ресурс от 25 млн. евро, 
включително 5 млн. евро частен капитал – Венчър 
кeпитал фонд.
Част от ресурсите ще са в акселераторска програма 

и ще финансират стартъпи с 20, 30, 50 и 100 хил. евро. 
Основната част от тези средства ще бъде насочена 
към млади компании.
До момента са инвестирани ресурси в 215 родни 

компании, като допълнителният шести фонд ще 
финансира както нови фирми, така и едни от тези 
215 предприятия, разясни той. По думите му Евро-
пейският инвестиционен фонд е вложил над 1 млрд. 
евро в 15 хиляди наши компании.

„С различните инструменти се опитваме да покри-
ваме финансирането на млади компании в целия им 
цикъл – от самото стартиране с бизнес идея, без дори 
да имат компания или паричен поток, до момента, в 
който бизнесът е среден и голям и се нуждае от по-
традиционно кредитиране“, разясни Стоянов.
Според Пламен Петков, член на УС на Фонд на 

Фондовете, предвидените средства в настоящия 
програмен период са малко над 650 млн. евро. Ос-
новно се финансират финтех компании, стартъпи и 
акселеротрски програми.

„Отделили сме и ресурс за финансиране на научни 
разработки. Освен малките и средни предприятия, 
фондът помага и на големи компании с иновативни 
идеи, допълни той. Условието за предоставяне на 
капитал е компанията да е регистрирана на тери-
торията на Европейския съюз (ЕС), но ползата от 
финансирането да бъде за България.

„Финтех компаниите в момента не могат да пре-
доставят пълната гама от продукти, които предоста-
вят големите финансови институции“, заяви Васил 
Иванов, ръководител на отдел „Кредитен риск“ в 
Кофас. Според него обаче банките и застрахователите 
са най-застрашените сектори от бързо навлизащите 
финтех компании.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ 2018г.

констатирано някакво несеответствие с определените 
условия и изисквания, то се издава заповед за отказ да 
се отпусне помощ, в която изрично се указва основа-
нието за това. Следователно, ако Вие имате получен 
отказ, то основанието за това е посочено в съответна-
та заповед. Що се отнася до отпскането на социална 
помощ, конкретни указания можете да получите от 
колегите от дирекция „Социално подпомагане“, след 
като им представите цялата необходима информация 
по Вашия случай. Препоръчваме Ви, преди да се свър-
жете с колегите, да се запознаете с информацията за 
условията и реда за отпускане на различните видове 
помощи.

Въпрос: Имам петдесет процента ТЕЛК за една 
година-мозъчна операция. На какви социални помо-
щи имам право?
Отговор: Отговорът има два аспекта. Най-напред 

във връзка с увреждането Ви, документирано и с 
ТЕЛК-решение Вие имате права по Закона за инте-
грация на хората с увреждания. Информация за това 
можете да получите в рубриката „Подкрепа за детето 
и семейството“. Що се отнася до възможностите да 
получите социална помощ по Закона за социално 
подпомагане, то това зависи, дали във Вашия случай 
са изпълнение нормативно определените условия и из-
исквания. Те са свързани освен със здравословното Ви 
състояние, така също и с доходното и имущественото 
състояние, семейното положение, възрастта, учебна и 
трудова заетост и др. Само наличието на определена 
степен на увреждане не е основание за отпускане на 
помощ. Подробна информация за условията и реда за 
отпускане на социални помощи е на разположение 
във всички дирекции „Социално подпомогане“, както 
и на сайта на Агенцията за социално подпомагане. 
Можете да направите консултация и с колегите от 
дирекция „Социално подпоагане“ по настоящия Ви 
адрес, където бихте могли да подадете заявление-де-
кларация за отпускане на помощ. Препоръчваме Ви 
да го направите. Ако след провеждане на социалната 
анкета се установи, че във Вашия случай са спазени 
нормативно определените условия и изисквания, то 
ще Ви бъде отпусната помощ.

Въпрос: Самотна ,работеща майка съм с 6 год. 
дете ,за което получавам детски надбавки 80%.
Въпросът ми е- мога ли и какъв е реда за канди-
датстване и получаване на енергийни помощи за 
предстоящия отоплителен сезон 2018-2019г.Моля 
посочете критерии и срокове.
Отговор: Никой не може да Ви ограничи в правото 

Ви да подадете заявление-декларация за отпускане на 
целева помощ за отопление, което можете да направите 
в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ ад-
рес. Съгласно действащата нормативна уредба подава-
нето на документи може да стане в периода 1 юли - 31 
октомври т. е. преди началото на отоплителния сезон, 
който започва от 1 ноември всяка година. Подробна 
информация за условията и реда за отпускане на целе-
вата помощ за отолление можете да намерите във всяка 
дирекция „Социално подпомагане“, както и на сайта 
на Агенцията за социално подпомагане. Нормативният 
документ, който регламентира целевото енергийно 
подпомагане е Наредба №РД07-5 от 16.05.2008 г. за 
условията и реда за отпускане на целева помощ за 
отопление. Тя също е достъпна на сайтовете на МТСП 
и Агенцията за социално подпомагане.



ТРЯБВА ЛИ ДА ДАВАМЕ ВОДА
НА ВЕЧЕ НАКЪРМЕНОТО БЕБЕ?

Естественият биологичен процес на кърмене, който 
вълнува всяка (бъдеща) майка е подробно описан от сер-
тифицирания консултант по кърмене Христина Янева-
Хедра в изданието „Всичко за кърменето” (ИК „Сиела”). 
Наръчникът предлага детайлна информация за пол-

зата от кърмата, за начините, по които тя допринася 
за здравето и имунитета на бебето, за кърменето при 
родилки с цезарово сечение или такива, които са били 
разделени с бебето в началото, както и за още куп въ-
проси, които неминуемо изникват пред младите майки.

Във „Всичко за 
кърмене то ” ( съ с 
закачливото подза-
главие „Или почти 
всичко, но прак-
тично”) Янева дава 
съвети дали е необ-
ходимо родилките 
да се изцеждат след 
всяко кърмене, 

дали се дава вода на вече накърменото дете, както и 
за следващия етап – захранването на кърменото бебе. 
Авторката коментира още дохранването и отбиването, 
като предлага и решения за справяне с трудностите – 
напр. незасукващо бебе, разранени гърди, прекалено 
наддаване или пък некачване на тегло при детето и др. 
От книгата научаваме повече и за позите в кърменето, 
как бременността подготвя тялото на майката и бебето 
за кърменето, достатъчна ли е коластрата и пр. Отде-
лено е специално внимание на често срещани пробле-
ми при кърмачките като мастит, абсцес, запушване на 
млечните канали и др.
Христина Янева-Хедра е сертифициран от между-

народния борд консултант по кърмене, съосновател и 
член на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“, 
майка на две деца и създател на блога „Кърменето като 
начин на живот”. Съпътстващ лектор и преподавател е 
на обученията за медицински лица и доброволни кон-
султанти по кърмене, организирани от Национална 
асоциация „Подкрепа за кърмене“, както и на други ме-
роприятия, насочени към децата. Между всичко това, 
Христина Янева намира време и да пише – съавтор и 
консултант е на множество публикации за кърмене към 
различни списания, онлайн медии и материали по тема-
та, издавани от неправителствени и други организации. 

ЗAЩO НE ТPЯБВA ДA OCТAВЯТE КУЧEТO 
CAМO В AВТOМOБИЛ?     

Haлaгa ли ви ce дa 
ocтaвятe ĸyчeтo caмo в 
ĸoлaтa, ĸoгaтo излизaтe 
c нeгo? Aĸo, дa, тo тaзи 
инфopмaция щe ви бъдe 
oт изĸлючитeлнa пoлзa.
Πpeдcтaвямe ви в 

тaблицa ĸaĸ тoчнo ce 
измeня тeмпepaтypaтa в 
ĸyпeтo нa cпpян aвтoмo-
бил (пpи зaтвopeни пpoзopци) в зaвиcимocт oт външ-

нaтa тeмпepaтypa.
Mили cтoпaни, имaйтe пpeдвид, 

чe дopи и дa oтвopитe пpoзopцитe, 
тo тe щe cвaлят тeмпepaтypaтa c 
oĸoлo 2 - 3 гpaдyca.

BAЖHO: Aвтoмoбил, ĸoйтo e 
ocтaвeн нa cянĸa (плътнa) ce oxлaж-
дa c oĸoлo 8 гpaдyca зa 20 минyти.

Cъвeт: He ocтaвяйтe cвoитe лю-
бимци caми в ĸoлa зa пoвeчe oт 5 - 6 
минyти, ocoбeнo пpeз лeтния ceзoн!

СЛЕД ГРАДУШКИ ВНЕСЕТЕ ЛИСТНИ ТОРОВЕ          
Листното торене снабдява растенията с нужните еле-

менти много по-бързо от почвеното торене. Ефектът от 
него обаче е по-краткотраен, затова препаратите трябва 
да бъдат подавани няколко пъти през вегетацията със 
сравнително ниски концентрации.

. Листните торове оказват значителен ефект върху адап-
тацията на овошките към различни стресови фактори и 
помагат за възстановяване след градушки. 

. Листното подхранване с желязосъдържащи препарати 
играе важна роля за отстраняване на хлорозата (пожъл-

тяване на листата), предизвикана от недостатъчно снаб-
дяване с желязо.

. При недостатъчен почвен азот листното му приложе-
ние е много важно - листно подаден карбамид намалява 
преждевременното опадане на листата, увеличава разме-
ра на плодовете и засилва вегетативния растеж.

. Листното приложение на борсъдържащи съединения 
подобрява плододаването. 

. Листното подхранване с медни препарати има по-
дълъг ефект от тези с манган и бор. Две пръскания с 
медни торове (през юни и септември) са достатъчни за 
снабдяване на дърветата с мед, докато третиранията с 
манган и бор трябва да се приложат няколко пъти през 
вегетационния период.

. Комбинираното цинково и борно листно подхранване 
предизвиква увеличаване на добива.

. Снабдяването на ябълките с достатъчно калций е клю-
чов момент - напръсканите плодове имат по-добро ка-
чество, по-добра съхраняемост, по-малко физиологични 
смущения. Опити са доказали, че така се води успешна 
борба с горчивите ядки по ябълковите плодове, които са 
проблем №1 при съхранението на продукцията. Доста-
тъчни са няколко пръскания с калциеви съединения.

ПОЛИВАЙТЕ МАЛИНИТЕ
ЗА НАЕДРЯВАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ           

Взискателността на 
малините към влагата е 
най-голяма след цъфтежа
Това означава, че заедно 

с всички останали грижи, 
растението трябва да се 
подпомогне за формира-
нето на плодовете. За тази 
цел трябва да се осигури 
достатъчно влага в коренообитаемия почвен слой. Нор-
малната влагозапасеност води до нормално развитие на 
плодовете и тяхното максимално наедряване.
При недостатъчно влага
Ако при наедряваването на плодовете на малината 

преди узряване, влагата в почвата е недостатъчна, рас-
тенията силно страдат. Това се отразява на всички над-
земни органи - листата им завяхват, плодовете остават 
по-дребни и сухи, а не сочни, месото е по-грубо. При 
остър дефицит на влага плодовете дори могат да окапят 
още преди да узреят.
Малиновите растения имат най-голяма нужда от вода 

от май до август, т. е. през периода на цъфтежа, завърз-
ването и узряването на плодовете. Първата поливка се 
извършва преди цъфтежа (в края на април), а втората 
-през втората половина на май. През време на берит-
бата трябва да се извършат 1-2 поливки, необходими 
за наедряване на плодовете. Последната поливка се 
извършва след беритбата на плодовете и изрязване на 
плододалите издънки.Поливната норма за малината е 
60-60 м3 на декар, а през време на беритбата - 25-30 м3.
ПРИ НЕДОСТИГ НА МАГНЕЗИЙ ОВОЩНИТЕ 

ДЪРВЕТА СТРАДАТ     
При недостиг на магнезий 
през летните месеци по лис-
тата на овошките се появяват 
хлоротични петна, които са 
разположени симетрично спря-
мо главния нерв. Скоро след 
появата им петната некротират 
(обикновено до два дни). Тези 
признаци се проявяват първоначално по старите лис-
та, които окапват преждевременно. Плодовете са с 
по-малки размери и влошено качество. Нарушава се и 
снабдяването с вода на овощните растения. 
За най-чувствителна на магнезиев недостиг се смята 
ябълката, но от него страдат и останалите овощни ви-
дове. След образуването на листната маса обикновено 
се правят няколко пръскания с магнезиеви торове. 
Използват се солите магнезиев сулфат (16% магне-
зий) и магнезиев нитрат (15% магнезий) с концентра-
ция не по-висока от 2% поради риска от появата на 
пригори по листата. За листно подхранване може да 
се използват и листни торове, съдържащи магнезий, 
които са с по-високо съдържание на магнезий. 
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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.

ОВЧАРСКА ТОРБИЧКАCAPSELLA BURSA PASTORIS    
Описание: Едногодишно или двегодишно тревисто 

растение. Стъблата най-често са единични, прости или 
разклонени. Стъбловидните листа са последователни, 
продълговати, приседнали. Цветовете са бели, събра-
ни в гроздовидни съцветия. Плодовете са триъгълно 
клиновидни шушулчици с много 
семена. Цъфти през април-август. 
Разпространение: Расте като 

плевел и бурен по тревисти места из 
цялата страна до 2000 м надморска 
височина. 
Употребяема част: Използват 

се стръковете. Събират се по време 
на цъфтеж заедно с първите зелени 
плодчета, като стъблата се отразват 
на около 25 см от върха и към тях се 
прибавят здравите розеткови листа. 
Лечебно действие: Кръвоспиращо, намаляващо 

артериалното налягане, засилващо маточните кон-
тракции действие. 
Приложения: • при маточни кръвотечения по всяко 

време освен при бременност и преди раждане
• при стомашни и чревни кръвоизливи, кръвотечение 

от носа, хемороиди. 
• В българската народна медицина се употребява 

при кръвохрачене, атеросклероза, уриниране на кръв, 
жълтеница, пясък в бъбреците, болести на далака, 
при разстройство в обмяната на веществата, болки в 
бъбреците и черния дроб. 
Външно приложение: Препоръчва се за жабурене 

при зъбобол, за гаргара при гърлобол, лапи за налагане 
при натъртвания и кървящи рани. 
Вътрешно приложение: 2 с.л. от билката се слагат 

в 500 мл вряща вода. Ври 5 минути. Пие се по 100 мл 
преди ядене, 4 пъти дневно. 
Внимание! Да не се употребява при бременност!
 Като продукт: Овчарска торбичка - стрък
Състав: съдържа биогенни амин (холин, ацетил-

холин, тирамин, хистамин); флавоноиди - главно 
диосмин, танини, органични киселини и витамин С.
Действие: подобрява храносмилането, укрепва сто-

маха и далака, понижава кръвното, кръвоспиращо и то-
низиращо матката средство при маточни кръвотечения, 
по всяко време, освен при бременност и преди раждане.
Помощно средство при: болести на стомашно - чрев-

ния тракт, язва, ентерит, отоци, маточен кръвоизлив.
Начин на приготвяне: 4 чаени лъжички билка се 

запарват в 1000 мл. вода. Престоява 8 часа, след което 
извлекът се прецежда и изпива за 1 ден. Използва се 
и като спиртен извлек.
Опаковка: 40 гр. изсушени стръкове в целофанов 

плик.
Билков чай, добавка към храната.

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

При командира на поделението пристига жената на офицер.
- Много ви моля, направете нещо, мъжът ми ми изневерява!
- Как така ви изневерява, имате ли доказателства?
- Имам! Ето, намерих в джоба му дамски бикини...
В това време се чува сигнал за тревога. Командира прибира 

бикините в джоба си и казва:
- Добре, после ще се разбера с него...
След края на тревогата, късно вечерта, командира се при-

бира уморен у дома. По време на вечерята жена му го пита:
- Днес дадоха ли ви заплата?
- Да, бръкни в джоба на панталона и я вземи.
Жената се връща държейки в ръце парите и бикините:
- Ах ти, шегаджия такъв, аз ги търся три дни, а ти си ги скрил 

в джоба си..

ри командира на поделението пристига жената на оф

ОВЧАРСКО ГЮВЕЧЕ
Продукти:

• 500 гр. кайма
• 2-3 с.л. олио
• 1 глава лук
• 5 домата
• 5 яйца
• 150 гр. сирене
• 50 гр. настърган каш-
кавал
• черен пипер, сол и 
чубрица на вкус
 Начин на приготвяне:
Запържваме лука, каймата и кубчетата домати. Доба-
вят се подправките.
Разбърква се и сместа се разпределя в 4 гювечета.
Отгоре върху каймената смес слагаме натрошено 
сирене.
Яйцата ги разбиваме и добавяме кашкавала. С тази 
смес заливаме сиренето.
Печем гювечетата в силна фурна до придобиване на 
приятен загар

  10 
...

 30 
...

20°C 33°C 40°C 

24°C 37°C 44°C 

28°C 41°C 48°C 

32°C 45°C 52°C 

36°C 49°C 56°C 


