
17 - 23 септември 2018г., година (XIV), 37 /671

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

Четвърта поредна година Общинска адми-
нистрация - Сатовча съвместно с Фондация 
„Помощ за благотворителност в България“ 
- ФПББ предоставиха за децата от общината 
различно от ежедневието лятно преживяване.
За пореден път под формата на игри деца-

та имаха възможност да навлязат в света на 
науката, ресурсите, природата и уменията. 
Образователно-приключенска програма за 
ученици е насочена към развитие на знания 
и умения, свързани с умения за учене и спра-
вяне с живота. Тази година Академията беше 
за деца в двете възрастови групи от 7-10 го-
дини (от Първи до Четвърти клас) и от 11-14 
години –(от Пети до Седми клас). На терито-
рията на общината се оформиха общо 5 групи 
от по 25 деца в двата възрастови диапазона, в 

които се развиваха социални умения, отноше-
ние към света и околната среда и забавление. 
Групите бяха изградени в четирите гимназии 
на общината, като две от тях бяха в училище 
Кочан и по една в селата: Сатовча, Вълкосел 
и Слащен. Общо 125 деца преминаха през 
невероятната приключенско-образователна 
програма на лятната академия, която остави 
траен спомен в съзнанието им.
Тази година обучението започна в училище 

Слащен в периода 8-14 юли, следвано от учи-
лище Вълкосел в периода 15-21 юли. Акаде-
мията продължи в село Сатовча за времето от 
29 юли до 04 август и завърши в село Кочан за 
времето от 29 юли до 11 август.
Занятията се проведоха в базите на учили-

щата, въпреки че заниманията им бяха пре-
димно извън училищната стая или на друго 
подходящо място, което беше в близост до 
двор или детска площадка. 
Изключително забавно лято за децата от 

община Сатовча, коментираха родители, за-
щото голяма част от заниманията им бяха във 
вид на игри, забавления, походи и много при-
ключения, които оставят трайна следа в съз-
нанието им, а също и бяха ангажирани почти 
през целият ден, поради което имаха осигурен 
обяд, плод и вода, коментираха родителите.
Осигуреният бюджет по програмата за едно 

дете беше 5,00 лева на ден, който покриваше 
разхода за обяд, плод и вода. За всяка една 
от петте групи от 25 деца, двама обучитела и 
един възпитател бяха с дневен бюджет от по 
140 лева, които се поемат от  представител-
ството на Филип Морис в България.
Преди началото на лятната академия роди-

телите  бяха информирани за метода и теми-
те на обучение, също така подписаха декла-
рации - съгласие, чрез които разрешават на 
детето си да участва, че са запознати с усло-
вията на работа и мерките за безопасност на 
децата по време на програмата. Родителите 

също така бяха подписали и здравна анкета, 
от която обучителите получиха информация 
за здравословното им състояние, както и за 
по- специфични особености от характера му.
В рамките на една седмица от периода на 

Академията за всяка група обучителите бяха 
подготвили игри, задачи, предизвикателства и 
истории, чрез които по интересен, вълнуващ 
и развиващ за децата начин се привличат към 
знания и различни умения.  По време на про-
грамата децата  преживяват света на науките 
по интересен и много забавен начин, който 
оставя трайна следа в съзнанието им, а също 
и за да им помага през учебната година в учи-
лище. Програмата помогна на децата да нау-
чат повече за себе си и за науките, както и да 
работят в екип с другите.

Обучителите бяха с десетгодишен опит в 
подготвяне и осъществяване на програми за 
деца и младежи, съвместно със Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“ и Ми-
нистерство на образованието и науката, чрез 
училища в цялата страна и извън България. 
Професионалната подготовка, учителската им 
практика и опитът им е гаранция за паметно 
лято и добро развитие на децата. 
Благодарение на програмата „Забавно лято“ 

и тази година беше възможна безплатна прик-
люченско-образователната програма за деца-
та от Сатовча.
Като втори етап от Програмата са и безплатни-

те медицински прегледи предназначени предим-
но за хората от третата възраст. Те се осъществя-
ват в общото партньорство на Община Сатовча, 
Фондация BCause в партньорство с Фондация 
“Направи добро-Александровска” към УМБАЛ 
Александровска, финансово подпомогната от 
„Филип Морис България“ ЕООД в периода от 
късната есен, когато се организират мобилни ме-
дицински кабинети в селата: Плетена, Сатовча, 
Кочан, Вълкосел и Слащен.  Инициативата - без-
платни медицински прегледи за възрастни хора 
е част от Програмата „Забавно лято, грижовна 
есен“, финансирана от Филип Морис Интерне-
шънъл, като част от инициативите на компанията 
за корпоративна социална отговорност за подпо-
магане на общности в различни тютюнопроизво-
дителни региони и общини.
Медицинските прегледи ще бъдат извър-

шени от мобилни екипи сформирани от ме-
дицински специалисти: кардиолог, ендокри-
нолог, уролог и гастроентеролог от УМБАЛ 
„Александровска”, при които всички жела-
ещи възрастни хора имат възможност да се 
прегледат и  консултират за здравословното 
си състояние. Подборът на медицинските 
специалисти за провеждане на прегледите се 
уточнява предварително, съвместно с общо-
практикуващите лекари от общината.

„СВЕТЛИНА ЗА УТРЕ“
Излезе от печат поетическият сборник „Свет-

лина за утре“. Негов автор е Ивайло Селяшки, 
син на поета и писател Петър Селяшки.
Ивайло Селяшки е преподавател по англий-

ски език в СУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. 
Сатовча. Книгата излиза по повод 60-годиш-
нината от рождението му. 
Редактор на сборника е поетът Кънчо Вели-

ков, а автор на послеслова - Лъчезар Селяшки.
Представянето на „Светлина за утре“ ще се 

състои на 5 октомври, от 18.00 ч., в библиоте-
ката на читалището в Сатовча. 

ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА
 Уважаеми жители и гости на община Сатовча,
 Приемете моите най-искрени 

поздравления по повод нацио-
налния празник на България – 
Деня на независимостта! На 22 
септември, преди 110 години, 
при изключително тържествена 
обстановка в старопрестолната 
столица Велико Търново е обяве-
на независимостта на България! 
Този празничен ден е от изключително значение за нас, българите, 
тъй като е извоюван без чужда помощ, благодарение на самочувст-
вието и увереността на българския народ. Нека не забравяме този 
исторически урок и да помним, че всичко зависи от нас самите, и само 
обединени от идеята за бъдещето си можем да успяваме във всичко. 
Честит празник! д-р АРБЕН МИМЕНОВ, Кмет на община Сатовча

Програмата „Забавно лято, грижовна есен“, финансирана от
 Филип Морис е част от инициативите на компанията за корпоративна 

социална отговорност за подпомагане на общности в различни
тютюнопроизводителни региони и общини

.:ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН:.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

   е-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 59
На 7 септември 2018 година се 

проведе заседание на Общински съвет 
– Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- Отчет за състоянието на общинския 

дълг към 31.12.2017 г.;
- Отчет за изпълнение на бюджета 

на община Сатовча към 31.12.2017 г. ;
- Отчет за изпълнението на реше-

ния на Общински съвет – Сатовча, 
за времето от 01.01.2018 година до 
30.06.2018 г.;

- Отчет за дейността на Общински 
съвет – Сатовча, и неговите комисии за 
периода януари – юни 2018 г.;

- Правилник за дейността на „Соци-
ално предприятие за озеленяване в 
община Сатовча”;

-  Актуализация на Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-
те – общинска собственост, в община 
Сатовча през 2018 г.;
Общинският съвет допусна същест-

вуването на маломерни паралелки – 22 
самостоятелни и 13 слети, за учебната 
2018/2019 г.
Общинският съвет – Сатовча, даде 

съгласие:
- за внасяне на мотивирано предло-

жение в МОН за запазване на статута 
на средищни училища на СУ „Св. св. 
Кирил и Методий” – село Сатовча, СУ 
„Христо Смирненски” – село Кочан, 
СУ „Христо Ботев” – село Вълкосел 
и СУ „Св. Климент Охридски” – село 
Слащен, за учебната 2018/2019 г.

- за формиране на група в Детска 
градина – село Жижево, и Детска 
градина – село Долен, под минимал-
ния брой деца в група през учебната 
2018/2019 г.;

- преобразуване на детска градина 
„Веса Бараковска” – село Слащен, в 
детска градина с яслена група;

- за кандидатстване на община Са-
товча по процедура чрез подбор на   
проектни предложения по подмярка 

8.3. „Предотвратяване на щети по 
горите от горски пожари, природни 
бедствия и катастрофични събития” 
от мярка 8 „Инвестиции в развитие на 
горските райони и подобряване жизне-
способността на горите”;

-  за безвъзмездно прехвърляне 
на правото на собственост в полза 
на държавата на язовири – общинска 
собственост, на територията на общи-
на Сатовча.;

- за предоставяне на помещения, 
разположени в сгради – общинска соб-
ственост, на територията на община 
Сатовча за извършване на услугата 
Домашен социален патронаж в селата 
Сатовча, Кочан и Слащен; 

- за провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на: 

• земеделски имоти № 068057, с площ 
1,081 дка; № 068059, с площ 1,016 дка  
и № 068060, с площ 1,454 дка, начин 
на трайно ползване – друга селско-
стопанска територия, находящи се в 
местността Долните ниви, землище 
на село Долен;

• земеделски имот № 015061 с площ 
0,386 дка, начин на трайно ползва-
не – изоставена нива, находящ се в 
местността Врис, землището на село 
Вълкосел;

• земеделски имот № 000467, с площ 
1,011 дка, начин на трайно ползване 
– ливада, находящ се в местността 
Койнарско гробе, землището на село 
Сатовча;

....Следва на стр. 2



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

17 Септември 2018, Понеделник,
Ден на София 
Чества се на църковния празник Св. мчци София, 

Вяра, Надежда и Любов с решение на Общинския съвет 
от 25 март 1992 г. Съгласно Наредба за символиката 
и отличията на Столична община, приета с Решение 
23/20 декември 2007 г., в Деня на София се провежда 
тържествена сесия на Столичния общински съвет, на 
която се връчват отличията на Столична община. Пред 
църковния храм „Св. София“ се провежда тържествена 
церемония, посветена на Деня София.

18 Септември 2018, Вторник,
Световен ден за мониторинг на водата
 Отбелязва се от 2002 г., обявена за Све-

товна година на чистата вода. Оттогава 
през септември и октомври в цял свят се 
провежда мониторинг върху качеството на 
водата. Наблюдават се ключови показатели 
за здравето на хората и жизнеспособността 
на екосистемите. В мониторинга могат да 
участват доброволни мониторингови групи, 
организации за контрол на водата, училища 

и неправителствени организации. Събраните от целия свят данни се подават 
на Американската фондация за чиста вода. 

21 Септември 2018г.,Петък, 
Ден на глобалното прекратяване на огъня 

и отказ от насилие
Определен с резолюция на Общото събрание 

на ООН от 2001 г., призовават се всички държави 
и народи да спазват прекратяването на военните 
действия през този ден. До 2001 г. Междуна-
родният ден на мира се отбелязва през третия 
вторник от м. септември съгласно резолюция 
36/67 на Общото събрание на ООН от 1981 г., в 
която поддържането на мира на международно 
и на национално равнище се определя като 
главна цел на ООН в съответствие с Устава на ООН и се определя специален 
ден за отбелязване и укрепване сред всички нации и народи на идеалите на 

мира. За пръв път Международният ден на мира се чества 
през 1982 г. 
Световен ден на болестта на Алцхаймер 
Отбелязва се ежегодно от 1994 г. по инициатива на Меж-

дународната организация за борба с болестта на Алцхаймер. 
22 Септември 2018г., Събота,

Обявяване на независимостта на България
Княз Фердинанд I, премиерът Алек-

сандър Малинов, министри, офицери 
и други официални лица при обявява-
нето на независимостта на България. 
Независимостта на България е провъз-
гласена с манифест на 22 септември (5 
октомври нов стил) 1908 г. в църквата 
„Св. Четиридесет мъченици“ в Търно-
во[1]. Независимото Българско царство 
е признато от Великите сили през пролетта на 1909 г. От Освобождението на 
България до обявяването на нейната независимост тя е трибутарно княжество 
спрямо Османската империя. 
Есенно равноденствие
С определението есенно равноденствие се обозначава астрономическото 

понятие, което обуславя определен момент от годината, в който денят и нощта 
са равни по продължителност в следствие на движението на Земята спрямо 
Слънцето. През годината принципно има по два такива дни, които се случват 
всяка пролет и есен и известни съответно като пролетно и есенно равноден-
ствие. Първото е на 20 или 21 март, а второто – на 22 или 23 септември.

Н О В И Н И
17 - 23 септември 2018г., брой 37

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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 12.09.2018 г.

При един много богат човек дошъл ангелът 
на смъртта.

– Време е – казал му той.
– Моля те, дай ми още три дни живот – започ-

нал да го уговаря богаташът, който бил свикнал 
да разрешава всички свои проблеми, плащайки 
за тях. – В замяна ще ти дам една трета от цялото 
ми богатство!

– Не може – казал ангелът.
– Добре, остави ми поне един ден на този свят 

и ще получиш цялото ми несметно богатство! – 
продължил да се моли човекът.
Ангелът бил неумолим.
Тогава богаташът престанал да предлага 

богатствата си и казал:
– Моля те, тогава ми дай само няколко минути, 

за да напиша прощално писмо!

Ангелът се съгласил. А човекът взел хартия и 
мастило и написал: „Използвайте правил-
но отреденото ви време на земята. 
Вслушвайте се в сърцето си и внима-
телно преценявайте стойността на 
вещите, с които се обграждате. Аз не 
можах да купя дори един ден живот за 
цялото си огромно състояние.“

ПРОЩАЛНО ПИСМО        
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.... Продължава от стр. 1
• земеделски имот № 004024, с площ 3,314 дка, 

с начин на трайно ползване – ливада, находящ 
се в местността Голямо блато, землище на 
село Осина;

- прекратяване на съсобственост между общи-
на Сатовча и Младен Ангелов Спахиев – жител 
на село Ваклиново, върху 154/554 идеални части 
от УПИ Х, пл. №307 от кв. 28 по плана на село 
Ваклиново, с площ за целия имот от 554 кв. м; и 
Алибайрам Алиев Коджаалиев и Гюла Асанова 
Коджаалиева – жители на село Ваклиново, 
върху 459/979 идеални части от УПИ VIII, пл. 
№ 307 от кв. 28 по плана на село Ваклиново, с 
площ за целия имот от 979 кв. м и Радко Митков 
Бозов – жител на село Ваклиново, върху 311/731 
идеални части от УПИ IХ, пл. № 307 от кв. 28 по 
плана на село Ваклиново, с площ за целия имот 
от 731 кв. м.;

- за изработване на ПУП – ЧИПР между УПИ 
IV и УПИ V от кв. 2 по плана на стопански двор 
село Слащен;

- за  одобряване на Подробен устройствен план 

– парцеларен план на трасе на напорен водопро-
вод от нова помпена станция в имот № 048054 
в местността Писе по КВС на село Вълкосел до 
съществуващ резервоар V=1200 куб. м, находящ 
се в имот № 018059 в местността Падине по КВС 
на село Вълкосел;

- за одобряване на Подробен устройствен план 
– парцеларен план на трасе на подземен елек-
тропровод от трафопост МТП 4 в УПИ ХVIII, кв. 
38 по плана на село Вълкосел по съществуваща 
улица по регулационния план на село Вълкосел 
и селскостопански път по КВС на село Вълко-
сел до нова помпена станция в имот №048054 
в местността Писе по КВС на село Вълкосел, 
община Сатовча. 
Предостави на Общинска служба по земеделие 

– Сатовча, земя от общинския фонд, придобита 
от общината на основание отменения чл. 19 от 
ЗСПЗЗ за възстановяване на наследниците на: 

- Хамид Юсуфов Имамов – бивш жител на село 
Слащен, имот №110024, находящ се в местността 
Вълковка, землището на село Вълкосел, община 
Сатовча, с площ 14 924 дка.



До 20-ти септември: 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 

2 от ЗСВТС на Интрастат де-
кларации -пристигания/изпра-
щания за месец август 2018 г., 
за новорегистрираните Интра-
стат оператори с възникнало 
текущо задължение.
До 25-ти септември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец август за доходи от трудови пра-
воотношения.  

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 
август, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 септември.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
17 - 23 септември 2018г., брой 37

ПРИКЛЮЧИ ПОСЛЕДНИЯТ ЕТАП ОТ
ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ РАНКИНГ ПО ПОДМЯРКА 4.2 

ОТ ПРСР 2014-2020 
Приключи последният етап от предварителното кла-

сиране на проектните предложения по подмярка 4.2. 
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопан-
ски продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ от ПРСР 2014-2020 г. Проектните предложения, 
подадени през „ИСУН 2020“ по обявената Процедура 
чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 бяха оценени и 
класирани, спрямо броя получени точки по критериите 
за подбор. Настоящите резултати от работата на оце-
нителната комисия за извършване на предварителния 
ранкинг са публикувани на интернет страницата на 
ДФ „Земеделие, след като са получени обработените 
възражения от Управляващия орган на ПРСР.
Всеки кандидат по подмярка 4.2 

може да провери заявените, присъ-
дените от Разплащателна агенция 
и от Управляващия орган на ПРСР 
точки по всеки критерий за подбор. 
При предварителната оценка ДФ 
„Земеделие” – РА се е придържала 
стриктно към утвърдените насоки 
за кандидатстване на Министерство 
на земеделието, храните и горите, 
както и взетите решения от комисията за разглеждане на 
възражения, назнаена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП.   
Проектните предложения, оценени с не по – малко 

от 75 точки по критериите за подбор, представляващи 
130 % от бюджета, определен със Заповед № РД 09-79 
от 09.02.2018г., увеличен със заявената субсидия на 
проектните предложения, получили еднакъв брой точки 
ще бъдат разпределени за следващ етап от обработка, а 
именно: оценка за административно съответствие и до-
пустимост на разходите и техническа и финансова оценка.    
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ 

по процедурата през ИСУН по подмярка 4.2 е 85 000 000 
евро. Минималният размер на общите допустими раз-
ходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 
евро, а максималният размер е левовата равностойност 
на 2 000 000 евро.     Новите моменти в процедурата през 
ИСУН при разглеждане на проектните предложения 
включват:

• предварителната им оценка и класиране, с възмож-
ност за подаване на възражение срещу оценката от 
страна на бенефициентите;

• следва оценка за административно съответствие 
и допустимост на разходите, която приключва с оце-
нителен доклад (също подлежащ на обжалване пред 
Управляващия орган);

• техническа и финансова оценка;
• издаване на оценителен доклад.

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ   
Паспортът е документ за преминаване на държавната 

граница на Република България и за пребиваване извън 
страната. На територията на Република България той е 
и документ за самоличност на българските граждани. 
Издава се със срок на валидност 5 години.
След изтичане срока на валидност на паспорта, той 

трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, 
който го е издал.
В случаите, когато паспортът е изгубен, откраднат, 

повреден или унищожен българският гражданин обя-
вява това обстоятелство в срок до три дни.
Заявление за нов паспорт може да бъде подадено и 

преди изтичане на срока на валидност на паспорта.
Издаване и подмяна на паспорт в Република 

България.
 За да подаде заявление за издаване на паспорт 

българският гражданин (заявител) се явява лично в 
звеното „Български документи за самоличност” (БДС) 
при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес, 
удостоверява своята самоличност и му се предоставя 
отпечатано заявление по  образец, съдържащо авто-
матично попълнени актуални данни по гражданското 
състояние.
Заявителят проверява попълнените данни, като мар-

кира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е 
необходимо, нанася корекции в заявлението, като за 
всяка една корекция представя съответен удостовери-
телен документ по гражданско състояние:

- за промяна на имена - удостоверение за раждане, 
удостоверение за граждански брак, съдебно удостове-
рение или други документи, удостоверяващи промя-
ната на името;

- за промяна на постоянен адрес - удостоверение за 
постоянен адрес;

- за промяна на транслитерация - имената и место-
рождението се изписват на кирилица и латиница чрез 
английска транслитерация съгласно таблица , като:

> в първи документ за самоличност - могат да бъдат 
изписани на латиница по начин, различен от англий-
ската транслитерация;

> в следващ документ за самоличност - само след 
представяне на официални документи, съдържащи 
исканото изписване или след представяне на съдебно 
решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени 
всички валидни документи на лицето.
Ако заявителят желае друго лице да получи готовия 

документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ 
и № на лична карта) в заявлението.
За издаване на първи паспорт се представят и:
- Документ за платена държавна такса;
- Удостоверение за раждане, копие от което се при-

лага към заявлението на лица до 18 г.
За подмяна на паспорт се представят:
- Паспорт (предоставя се за унищожаване при полу-

чаване на новия паспорт);
- Удостоверение за раждане, копие от което се при-

лага към заявлението на лица до 18 г.
- Документ за платена държавна такса;
Служителят приема заявлението с приложените към 

него документи. Заснема лицето на заявителя, снема 
два пръстови отпечатъка (ляв и десен показалец) и 
неговия подпис. Пръстови отпечатъци се снемат на 
лица, навършили 12 години. Подпис се снема на лица, 
навършили 14 години. Служителят предоставя на за-
явителя регистрационен талон, в който са отбелязани 
мястото и дата на получаване на готовия документ.
Паспортът се получава лично, а по изключение - от 

упълномощено лице след представяне на нотариално 
заверено изрично пълномощно, или от лицето, чиито 
данни са посочени от заявителя пред длъжностното 
лице в заявлението при подаването му.
Особеност при подаване на заявление за издаване 

на паспорт на български граждани на възраст до 18 
години:
При подаване на заявление за издаване на паспорт 

на български граждани на възраст до 18 години, при-
съства самото лице и неговите родители, настойници 
или попечители. Заявлението се подава от:

- родителите или настойниците на лице, ненавър-
шило 14 години;

- лицето, което е навършило 14 години, като роди-
телите или попечителите изразяват съгласието си, 
полагайки подпис в заявлението.
При отсъствие на родител, настойник или попечи-

тел подписът в заявлението се полага от лице, упъл-
номощено от него с нотариално заверено изрично 
пълномощно, или се представят някой от следните 
документи:

1. влязло в сила съдебно решение за издаване пас-
порт на лице, ненавършило 18 години;

2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на 
единия родител от родителски права;

3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете, 
съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти 
на международното отвличане на деца, съставена в 
Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон 
на 21 февруари 2003 г., или Европейската конвенция за 
признаване и изпълнение на решения за упражняване 
на родителски права и възстановяване упражняването 
на родителските права, съставена в Люксембург на 20 
май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 
2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г., което се съгласува 
с Министерството на правосъдието;

4. препис-извлечение от акт за смърт на един от 
родителите.

При разногласие между родителите за издаване на 
паспорт на лице, ненавършило 18 години, се предста-
вят някой от следните документи:

1. влязло в сила съдебно решение за издаване на 
паспорт;

2. влязло в сила съдебно решение за връщане на 
дете съгласно Хагската конвенция за гражданските 
аспекти на международното отвличане на деца или 
Европейската конвенция за признаване и изпълнение 
на решения за упражняване на родителски права и 
възстановяване упражняването на родителските права 
и след съгласуване с Министерството на правосъдието.
Паспортите на малолетните и непълнолетните лица 

се получават от родител, настойник или попечител, а 
по изключение - от упълномощено лице след предста-
вяне на нотариално заверено изрично пълномощно 
или от лице, чиито данни са посочени от родител, 
настойник или попечител пред длъжностното лице в 
заявлението при подаването му;

 Издаване и подмяна на паспорт на български 
гражданин - в чужбина
Български гражданин, пребиваващ в чужбина, може 

да подаде заявление за издаване на паспорт в дипло-
матическите и консулските представителства на Репу-
блика България в чужбина. Повече информация може 
да получите от сайта на МВнР, рубрика „Издаване на 
български лични документи и временни документи 
за пътуване“.

ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 
ДЕЦА ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ   
Данъчните облекчения за отглеждане на деца да 

може да се разпределят между двамата родители. Това 
предлага финансовото министерство за догодина.
В момента само единият родител има право да ги 

взима, а другият трябва да подава декларация че няма 
да се възползва.  
Това, че облекченията ще може да се разпределят 

между родителите ще подпомогне най-вече семей-
ствата, които отглеждат деца с увреждания.
В момента, ако доходът на майката например не е 

достатъчен, за да се извадят от него 2000 лева, то и 
възстановеният налог не може да достигне максимал-
ните 200.
Така тя ще получи 160 например - останалите 40 

лева няма как да ги вземе бащата. От догодина това 
ще е възможно.
Освен това от 2019 г. вече няма да е нужно родителят, 

който не ползва облекчението за отглеждане на деца да 
подава отделно декларация за отказ. През настоящата 
година са 39 200 майки, например, са подали заявле-
ние за тази отстъпка, а още 39 200 бащи са попълвали 
отделен документ, че няма да вземат те парите.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2018г.

Въпрос: Имам ли право да работя като Личен асис-
тент и да взимам наследствена пенсия от съпруга 
си. Гледам сестра си от 23 години. Инвалид 100% с 
ЧП на напълно не обслужваща се сама за нищо. Имам 
още година докато се пенсионира. Стажа ми трябва, 
но ми казаха че не мога да получавам пенсията и да 
работя като Личен асистент. Чакам отговор.
Отговор: Към момента услуги в домашна среда се 

предоставят по Националната програма „Асистенти на 
хора с увреждания“ (НП АХУ), по която се реализира 
дейност „Личен асистент“, както и от общините, които 
предоставят услугите „Личен асистент“, „Социален 
асистент“ и „Домашен помощник“. По НП АХУ лицата, 
които могат да бъдат назначавани като лични асистенти 
следва да са безработни, да са подпомагани по реда на 
чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане (ППЗСП) или да отговарят на условията 
за отпускането на месечна помощ по реда на чл. 9 от 
ППЗСП, както и да полагат постоянни грижи за хора с 
увреждания или тежко болни лица. Безработните лица 
могат да бъдат включвани в дейността „Личен асис-
тент” и да участват в нея, ако отговарят и на следните 
условия: - да са членове на семейството или роднини 
по възходяща или низходяща линия до втора степен, по 
съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство 
до втора степен или съжителстващи лица по смисъла 
на §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
социално подпомагане; - да живеят в едно и също на-
селено място с това на лицето, за което полагат грижи; 
- да не са придобили право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно 
пенсиониране. Лица, нуждаещи се от постоянни грижи, 
могат да бъдат лица с 90 и над 90 на сто трайно нама-
лена работоспособност или вид и степен на увреждане, 
с определено право на чужда помощ, като трябва да 
отговарят и на следните условия: - месечният доход 
на член от семейството за предходния месец, преди 
месеца на подаване на заявлението-декларация, е ра-
вен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания 
минимален доход (ГМД), определен с Постановление 
на Министерския съвет; - да не са регистрирани като 
еднолични търговци и да не са собственици на капитала 
на търговско дружество; - да нямат сключен договор 
за предоставяне на собственост срещу задължение за 
издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага 
в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/
или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна 
възраст или хора с увреждания; - да не са прехвърляли 
жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/
или идеални части от тях срещу заплащане през по-
следната 1 година, като общата стойност на сделките 
не надвишава 60-кратния размер на ГМД за съответния 
период; - да са в състояние, при което не могат да се 
самообслужват; - да не ползват целодневно социални 
услуги на друго основание. Преценка за възможностите 
за включване в НП АХУ се осъществява от дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицата. 
За консултиране относно възможностите за включване в 
програмата следва да се обърнете по компетентност към 
съответната дирекция „Социално подпомагане“. Об-
щините предоставят услугите по разработените от тях 
условия и ред в рамките на изпълнението на процедура 
„Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и в съответствие с 
чл. 20 от Постановление на Министерския съвет № 332 
от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2018 г. Общините 
имат различна организация за изпълнение на дейностите 
и различни условия за включване в тях. В тази връзка, 
за информация относно възможностите за предоставяне 
на услуги в домашна среда следва да се обърнете към 
общинската администрация.



РОДИТЕЛСКИТЕ ГРЕШКИ, КОИТО 
ПРЕЧАТ НА АДАПТАЦИЯТА НА ДЕТЕТО 

КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Въпреки добрите си намерения, родителите неволно 

пречат на децата си да се адаптират към детската гради-
на. Как точно се случва това и какви са вариантите да се 
избегнат най-честите грешки?
Родителските грешки, които 

пречат на адаптацията на детето 
към детската градина
Детето ви тръгва на детска гра-

дина тази есен? Ако е така, веро-
ятно искате то да приеме проме-
ните възможно най-спокойно, да 
се чувства добре сред учителите 
и другите деца и да ходи на детска градина с желание. 
В стремежа си да му помогнете обаче може да допус-
нете грешки, които да развият отрицателно отношение 
на детето към детската градина, а адаптацията му да се 
проточи в продължение на месеци. Ето какво не трябва 
да правите, когато детето тръгва на детска градина:
Нарушавате на принципа на последователността 

– това се отнася до практиката родителят да води детето 
на градина един ден, а на следващия да го остави у дома, 
поради някаква причина – защото се е успало, защото 
не му се ходи, плаче и т.н. Това непостоянство пречи на 
детето да свикне повече е от всяка друга причина.
Когато мама внезапно изчезне - или когато майката 

използва момент, в който вниманието на детето е отвле-
чено и се опитва незабелязано да си тръгне, вярвайки, че 
по този начин ще ограничи стресът от раздялата. Тръг-
вайки си без да се сбогувате причинява голям стрес на 
детето. То започва да чувства недоверие към мама, но 
също така и към света. Страхува се, че майка му може 
да изчезне във всеки един момент, като проблемът се за-
дълбочава и то се плаши дори и у дома.  Ето защо е най-
добре е да си измислите ритуал на сбогом, който да се 
повтаря всеки ден, когато го оставяте в детската градина.
Опитвате се да отвлечете вниманието на детето 

със забавления – някои родители смятат, че за да пре-
мине детето им по-леко трудния период на привикване 
към детската градина, те трябва да го глезят с различни 
забавления – разходки в парка, ходене на цирк, в зооло-
гическата градина и т.н. Това обаче вместо да успокои 
детето, го превъзбужда и натоварва още повече нервната 
му система. Вместо това прекарвайте повече време в по-
знатата домашна среда и говорете с малчугана си за това, 
което му се случва – как се чувства, кое го плаши и кое 
му допада в нова среда.
Тревожите се прекалено много – ако през цялото вре-

ме очаквате детето ви да се разболее, докато е в детската 
градина, то със сигурност ще го направи, за да оправдае 
очакванията ви. Ако се сбогувате дълго време с разтре-
вожен израз на лицето си, и отивате да го вземете със 
същия печален поглед, оглеждайки го за следи от натърт-
вания, зачервяване и т.н., то тази паника неизменно ще се 
прехвърли и върху малчугана. Дори и да сте от родители-
те, които са по-притеснителни, трябва да превъзмогнете 
страховете си и да не ги афиширате, за да не рефлектират 
върху детето ви.
Неподготвени сте за отрицателната реакция на 

детето – да изпитвате вина, защото детето ви плаче и 
не иска да ходи на градина само влошава ситуацията. 
Без значение колко странно ви звучи, плачът по време на 
адаптацията е норма и не ви прави лош родител. Всъщ-
ност колкото по-силен е плачът, толкова по-скоро той ще 
свърши. Детето се нуждае от време и възможност да пре-
живее загубата на някои удоволствия от домашния жи-
вот и да се научи да се справя в новата ситуация. 

ПЕТ НАЧИНА КОТКАТА ВИ ДА НЕ СЕ РАЗБОЛЯВА            
Котките са едни от най-желаните и любвеобилни 

домашни любимци. За съжаление, както повечето жи-
вотни, които отглеждаме у дома, и те са податливи на 
много заболявания. Следващите пет стъпки ще ви га-
рантират, че вашият мъркащ любимец ще остане здрав 
и щастлив през всичките си девет живота.

1. Посещавайте редовно ветеринарния лекар.
Годишните прегледи са най-добрият начин, по който 

може да се предпази котката от нежелани заболявания. 
Профилактичните посещения ще позволят на вашия 
ветеринарен лекар по-лесно да открива заболяванията 
в ранните етапи, когато те често могат да бъдат изле-
кувани лесно и икономично.

Важно е също да се отбележи, че котките остаряват 
много по-бързо от нас, така че пропускането дори и на 
една годишна среща може да се окаже опасна за здра-
вето на домашния ви любимец.

2. Купувайте качествена храна за вашата котка.
Храненето е от жизненоважно значение за здравето 

и благосъстоянието на котката. Ето защо е необходимо 
вашата котка да получава от най-добрата котешка хра-
на. Ако не сте сигурни коя е най-подходяща, въпросът 
може да бъде решен лесно.
Просто се консултирайте се с вашия ветеринарен ле-

кар, за да изберете най-пълноценната и балансирана 
храна, която отговаря на конкретната фаза на живота 
и здравето на домашния ви любимец. Качествените 
котешки храни често са обогатени с антиоксиданти 
и мастни киселини, за да помогнат да се стимулира 
имунната система на вашата котка.

3. Внимавайте с лакомствата.
Ако се дават правил-

но, лакомствата могат да 
бъдат от голяма полза за 
вас. Според ветеринари 
те не трябва да са повече 
от 10 процента от днев-
ната диета на котката. 
Твърде много лакомства 
може да означават, че 
котката ви ще приеме 
прекалено много калории и твърде малко от основни-
те витамини и минерали, от които се нуждае.

4. Котката ви се нуждае от редовни игри и уп-
ражнения.
Според ветеринари затлъстяването и наднормено-

то тегло са сред основните причини за болестите, от 
които домашните котки страдат. Те водят до артрит, 
диабет, високо кръвноналягане и рак.
За да се избегнат тези неприятности, трябва да на-

сърчавате здравословния начин на живот на вашия 
домашен любимец, като прекарвате най-малко 20-30 
минути на ден с упражняване или игра с вашата котка.

5. Създавайте за вашата котка среда, освободена 
от стрес.
Котките са също толкова податливи на стрес и без-

покойство, колкото сме и ние. Дори по-лошо, стресът 
може да повлияе на здравето на вашата котка негатив-
но, което се изразява в най-различни здравословни 
проблеми, включително заболявания като цистит и 
ненавременна дефекация.
Старайте се вашата котка винаги да е добре нахране-

на и ѝ създайте спокойна атмосфера в дома ви. Най-ва-
жното – дарявайте я със също толкова любов, колкото 
ви дава и тя.
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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.

ЧЕРНИЯТ ЧЕСЪН –
АЗИАТСКАТА МАГИЯ        

Благодарение на ферментацията на прясната луко-
вица може благотворното действие върху сърдечното 
здраве да бъде използвано без да се страхувате, че ще 
излъчвате неприятен мирис чрез вашия дъх и кожа.
Чесънът е едно от най-старите култивирани рас-

тения в цял свят. Благодарение на неговите лечебни 
свойства той винаги е бил на особена почит. Днес не-
говото значение за здрав живот е научно изследване 
и неговият принос за здравето на сърдечно-съдовата 
система е познат навред. Особено неговите съставки, 
които съдържат сяра са тези, които го правят толкова 
полезен за сърцето и съдовете. Тези серни съедине-
ния обаче причиняват и неприятната миризма и кара 
много хора да го избягват като консумация, посочва 
австрийското специализирано издание DA.
Защо чесънът мирише неприятно?
При разрязването 

или  надробяването 
му със зъби започва 
химична реакция на 
две съставки на чесъ-
на, които причиняват 
отделянето на класи-
ческата му миризма.
По-конкретно: веще-
ството алиин, което е без мирис е много летливо бива 
обработено от ензима алииназа, който го превръща в 
неприятно миришещото вещество алицин. Именно 
алицина и допълнително възникващите летливи 
съединения са тези, които ви карат да се чувствате 
зле, ако сте в компания или на обществено място.
Докато в Испания, Италия, Гърция и Турция кухня 

без чесън почти е невъзможна, неговата характер-
на миризма е най-честото обяснение защо напр. в 
много западноевропейски страни той се избягва. 
Тъй като чесънът се излъчва не само през устата, 
но и през кожата в по-късната фаза на храносми-
лането на неговата преработка в тялото се стига до 
неприятните изпарения. Човекът, консумирал чесън 
не усеща нищо, тъй като собствената миризма не 
се усеща. Но това не трябва да ни притеснява изоб-
що, защото консумацията му си струва. Хората от 
Средиземноморието, където традиционно се хапва 
повече чесън, по-малко страдат от сърдечно-съдови 
болести, според статистиката.
Черният чесън - немиришещата алтернатива
От Азия идва една форма на чесъна, която не при-

чинява лош дъх нито от устата, нито от тялото. Чер-
ният чесън се получава, когато белият се подложи 
на процес на ферментация в контролирани условия 
( влага и температура). В хода на този процес от 
съдържащите се в белия чесън захари и аминоки-
селини се образуват меланоидини .Това са тъмни 
органични съединения, които оцветяват чесъна в 
черен цвят. Благодарение на тази ферментация про-
дуктът получава мека, леко лепкава консистенция, 
а класическият му аромат става по-скоро сладък и 
напомня на синя слива, оцет балсамико и лакриц.
Азиатците отдавна го ценят като кулинарен де-

ликатес, защото ферментиралите ястия имат дълга 
традиция. Също и в Европа той се цени, особено в 
гурме кухнята заради аромата си. С черния чесън 
могат да се приготвят вкусни сосове, маринати за 
месо, дресинги или дипове. Дори се използва за 
доовкусяване на сладки ястия като ванилов пудинг 
или сладкиш.
Решаващото преимущество на ферментацията 

освен съхранението и промяната във вкуса, е и в 
създаване на чеснов продукт, който е полезен. При 
този процес се образуват стабилни безмирисни ве-
щества с лечебен ефект при който сърцето и нервите 
се укрепват.

 „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                                                                                                              

Умират поп и шофьор. Бог ги посреща. С най-големите 
почести се оказва шофьорът.
Попът се почувствал засегнат:
- Господи, защо така... цял живот съм Ти служил?
- Защото докато ти проповядваше всички спяха... а докато 

той караше, всички се кръстеха.

- Ще ходим ли за риба?
- Аха.
- А пиене да вземем ли?
- Еее, да!
- А въдиците ще ги вземам ли?
- Да бе, да ги загубим някъде...

- На какво обръщаш внимание първо, когато видиш красива 
жена?

- Първо обръщам внимание на моята..., дали гледа...

мират поп и шофьор. Бог ги посреща. С най-гол

ПИЯНИ КАРТОФИ
Продукти:

• 1 кг  картофи
• 1 ч. л. накълцани иглички пресен розмарин
• 1 ч. л. мащерка
• смлян черен пипер на вкус
• 1 ч. л. сладък червен пипер
• 200 мл бира
• 200 мл сухо бяло вино
• 3 с. л. горчица
• 80 мл вода
• 3 с. л. соев сос
• 4 скилидки чесън
• 80 мл (1/3 ч. ч.) олио
• 50 г краве масло

|Приготвяне: Картофите се обелват и нарязват на 
парчета. Нареждат се в огнеупорна тава на един ред.
Отгоре се поръсват с розмарин, мащерка, черен и 

червен пипер. Горчицата се размива в 80 мл вода и се 
разбърква с бирата и виното. С получената смес се зали-
ват картофите. Прибавят се  скилидките чесън и соевият 
сос. Накрая картофите се поливат с олиото. Фурната 
се загрява на 250 С.  Пече се 40-50 минути, като се 
разбърква от време на време. Прибавя се кравето масло 
и пияните картофи се запичат до оставане на мазнина.
По желание: Готовите пияни картофи се поръсват със 

ситно нарязан копър и се поднасят.


