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

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

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

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ВИПУСК 2019 ОТ УЧИЛИЩЕ САТОВЧА 
ПОЛУЧИ СВОИТЕ ДИПЛОМИ
ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Зрелостниците от СУ Сатовча получи-
ха своите дипломи за средно образова-
ние, които им бяха връчени от директо-
ра на училището – г-н Джеват Дунчев и 
класните ръководители: г-жа Нели Буро-
ва и г-жа Аксиния Айролова.
Отличници на випуск 2019 са - Цве-

телина Ушева, Азизе Арнауд, Рени Хад-
жиева, Симона Будева и Каролина До-
спатлиева. За отличното представяне на 
държавните зрелостни изпити- ДЗИ, как-
то и за отличния успех, с който завърш-
ват средното си образование, те получиха 
награди от ръководството на училището 
и от педагогическия колектив.
Всичките 31 абитуриента от випуск 

2019 успешно издържаха държавните 
зрелостни изпити. Те завършиха своето 
средно образование, разпределени в две 
паралелки: 12а - хуманитарен профил и 

12б - непрофилирана подготовка.
Поздравителна реч към бъдещите сту-

денти отправи директорът на училище-
то. Той акцентира върху резултатите от 
зрелостните изпити, поздрави ги с ус-
пехите в кандидатстудентските изпити 
и им пожела да бъдат щастливи, здрави 
и отговорни, да продължат достойно по 
своя път, да следват своите планове и 
мечти, и да не спират да се учат и об-
разоват.
Класните ръководители – г-жа Нели 

Бурова и г-жа Аксиния Айролова, поз-
дравиха любимите си ученици и на раз-
дяла им пожелаха да бъдат здрави, щаст-
ливи, упорити, смели в решенията си и 
достойни хора с успешна реализация. 
Призоваха ги да не забравят своите учи-
тели, съученици, училището и родното 
си място.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Инициативен комитет по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2019 година, уведомява 

желаещите да посетят събора в местността „Ливадите” край село Ваклиново, който ще се проведе 
в дните 19, 20 и 21 юли 2019 година , че са определени такси, както следва

1. Пропуск за автомобили, обслужващи търговските обекти (ресторанти и сергии):
• лек автомобил     – 5.00 лв.;
• микробус      –10.00 лв.;
• товарен автомобил    – 20.00 лв. 
2. За търговски сергии:
•  За блок А ред 1, Блок Б Ред 1 и Блок 3 цената на 1 терен с размери 5 х 5  или 25 кв.м 

е 50 лв. , а за всички останали терени е 30.00 лв.
За търговци, предлагащи продукти:
- продукти на грил    – 300.00 лв. ( без търговски маси и предлагане на напитки) 
- дюнер     – 150.00 лв. ( без търговки маси и предлагане  на напитки )
- дюнер     – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане на напитки)
- печено     – 300.00 лв. (с търговки маси до 4 броя и предлагане на напитки)
- печено     – 200.00 лв. (без търговски маси) 
- риба цаца    – 40.00 лв. 
- пуканки, семки, памук  – 30.00 лв. 
- сладолед     – 50.00 лв.
- понички     – 80.00 лв. 
 ЗАБЕЛЕЖКА: Предоставяне на ел.енергия: 
- за ресторантите ще се предоставя ел.енергия с мощност от 3 до 9 kW.
- за продукти на грил,  дюнер, печено, риба цаца, пуканки, семки, памук, понички  и други 

ще се предоставя ел.енергия само за осветление.
- за свързване на търговските обекти към ел.мрежата – 20.00 лв.
- заплащането на таксите за събора, както и запазването на терени за сергии става при 

Иво Тюфекчиев – счетоводител при кметство с.Кочан,
телефон за връзка 0879 / 12 17 49.
                ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Инициативният комитет по организиране и провеждане на традиционен събор 
Ваклиново`2019, под патронажа на Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов, 
КАНЯТ всички жители и гости на общината и района в дните 19, 20 и 21 юли 2019г.

(петък, събота и неделя) на местността „Ливадите” край село Ваклиново. 

П Р О Г Р А М А
19  Юли 2019 година  (петък)

   20:00 часа  - Изпълнения на певиците Ива и Велислава Костадинови 
21:00 часа   - Изпълнения на певицата Крисия 

20  Юли 2019 година  (събота)
17:00 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при
                          НЧ „Първи май - 1956” с. Ваклиново   
17:45 часа  - Музикални изпълнения на женска певческа и 
                          танцова група при НЧ „Просвета -1938” с. Кочан
18:30 часа  - Фолклорна програма от самодейци при  НЧ „Св.св.Кирил и  

  Методий”- 1926” с. Сатовча 
19:15 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Просвета -  

  1937” с.Плетена 
20:00 часа  - Концерт на певеца Хамид Имамски 
21:00 часа  - Концерт на певеца Милко Бошнаков 
22:00 часа  - Откриване и поздравления 
22:15 часа   - Концерт на певицата Гери Никол
23:30 часа   - Заря

21  Юли  2019 година (неделя)
10.00 часа - Музикални  изпълнения на самодейци  при НЧ „Изгрев - 1950”
  с. Вълкосел
10.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци при
  НЧ „Граничар - 1952” с. Туховища
11.00 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при    

  НЧ „Искра - 1953” с. Годешево
11.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ
  „Пробуда - 1928” с. Слащен
12.00 часа - Музикални изпълнения на народната певица Гуна Иванова                           
13.00 часа - Фолклорен хумор със Зоя Колева

Спортна програма :
12.00 часа- Канадска борба  
13.00 часа- Народни борби

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР
ВАКЛИНОВО 2019Г.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Инициативният комитет по организиране и провеждане на Събор Вакли-

ново - 2019 година ОБЯВЯВА свободните места за разполагане на сергии.
Цената на 1 (един) терен с размери 5х5 или 25 кв.м за Блок А, ред 1; Блок Б, 

ред 1 и Блок В е 50.00 лв., а за всички останали терени е 30 лв.
Отделно се заплаща входна такса:
- за лек автомобил - 5.00 лв.
- за микробус     - 10.00 лв. 
Запазването на терени за сергии става след заплащане на цялата сума 

чрез пощенски запис на адрес:
Село Кочан, п.к 2955,  ул. „Димитър Благоев” №1, област Благоевград
получател: Кметство село Кочан, за Иво Тюфекчиев, тел. 0879/121749

ОБЯВА
Инициативният комитет по организиране и провеждане на Събор Ваклиново 

- 2019 година уведомява всички заинтересовани лица, които желаят да 
участват с ресторанти и дискотеки в дните на събора, че търгът за отдаване 
под наем на местата за разполагане на същите ще се проведе на 08.07.2019 г. 
(понеделник) от 16.00 часа в залата на Общински съвет – Сатовча.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

2 Юли 2019, Вторник, 
Международен ден на НЛО 
През 2001 г. Хактан Ак-

доган, създател на Между-
народния музей на НЛО в 
Истанбул, Турция, публикува 
предложение за честването 
му. Годишнина от инцидента в 
Розуел, САЩ (юни-юли 1947), 
където е намерено катастро-
фирало НЛО. Инцидентът в 
Розуел е станал през нощта 
на 4 юли 1947 г. когато нещо се разбило в близост до градчето Розуел, щата 
Ню Мексико. Собственикът на ранчо „Мак“ открил нещо като летяща чиния, 
която се била разбила в имота му. В нея се намирали телата на четирима от 
пътниците, трима от които мъртви. Всички били ниски, със сива кожа, го-
леми глави и огромни черни очи. Човекът се обадил в близката военна база, 

откъдето поели контрол над нещата.
6 Юли 2019, Събота,
Световен ден на целувката 
На 6 юли се отбелязва Световният 

ден на целувката - датата е предложе-
на от Великобритания и официално 
призната от ООН през 1988 г. Праз-
никът бързо печели популярност и 
започва да се отбелязва в различните 
краища на света, включително с нови 
рекорди по масово и най- продължи-
телно целуване. От 1981 г. Световната 
здравна организация също се занима-
ва със сериозни изследвания за при-

родата на целувката. Според специалистите в целия си осъзнат живот човек 
се целува около 14 дни, а световният рекорд по продължително целуване без 
прекъсване е 30 часа. Доказано е, че докосването с устни всъщност прикрива 
доста сложни химически реакции. Продължителната страстна целувка увели-
чава пулса над 100 и повече удара в минута. Тя повишава нивото на хормоните 
в кръвта на човека дотолкова, че може да удължи живота му с една минута. 
По време на страстната целувка се губят около 6,4 калории (за една минута). 
Продължителната целувка дори нормализира киселинността в устата - т.е. 
целувка след ядене намалява риска от кариес. Целувката успокоява нервната 
система и предотвратява стреса. Хората, които обичат да се целуват, като 
правило са оптимисти и постигат значими лични и професионални успехи. 
Естествено има и негативи - чрез целувката се предават херпес, хепатит А 
и В и други заразни болести, както и стотиците различни бактерии, но при 
95% от тях не са опасни за здравето. Различни са целувките в разните краища 
на света. И до днес няма обяснение защо хората са започнали да се целуват. 
Твърди се, че в началото това е било знак на доверие. Няма сведения в Древен 
Египет да е била използвана целувката като форма на общуване, римляните 
пък се целували един друг по очите в знак на приветствие (обратно на ру-
ския обичай очите да се целуват при раздяла.) В средновековна Италия мъж, 
целунал публично девойка, е бил длъжен да се ожени за нея. В Неапол пък 
целуването на улицата в присъствието на висше духовно лице можело да 
коства свободата и дори живота на виновника.

 7 Юли 2019, Неделя,
Европейски ден на шоколада 
Отбелязва се на 7 юли, защото 

на тази дата през 1550 г. от Южна 
Америка в Испания е доставена 
първата партида какаови зърна, 
затова и датата е избрана от Ев-
ропейския съюз за честване на 
неофициалния шоколадов праз-
ник. Ацтеките са първите хора 
в света, които са произвеждали 
хранителен продукт от какаото - 
наричат го „храна на боговете“. Думата „какао“ идва от техния език, което 
испанците възприемат и пренасят в Европа. Легендата гласи, че ацтеките 
отглеждат какаовото дърво и то било свещено за тях, защото се считало за 
подарък от бог Куатцекоатл. Зърната получени от неговия плод били ползвани 
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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 не само за обредни пожертвования, а и за платежно средство. Какаовите зърна били 
ползвани приготвянето на местно люто питие с много подправки, което няма нищо 
общо с вкусът на днешното какао. Питието било приготвяно от вода, какао, царевица, 
ванилия и лют черен пипер. Когато испанските „конквистадори“ (1519 г.) превземат 
Мексико и в съкровищните камери на Монтесума II - последният ацтекски владетел, 
намират над 25 хиляди стотници какао, които били заграбени и част от тях пренесени в 
Европа. Продуктът макар и непознат се търгувал много скъпо и се заплащал в злато, има 
исторически свидетелства, че цената на един роб „можела да достигне до 100 какаови 
зърна“. Първоначално, какаовите продукти основно напитки не са били подслаждани, 
а се консумирали „горчиви“. Първото шоколадово блокче е направено едва през 1842 г. 
от Джон Кадбъри - (английски квакер), на когото му хрумнало 
да направи твърд шоколад, едва по-късно в Швейцария, Даниел 
Петер добавя мляко към шоколада и така създава продукта, днес 
познат като млечен шоколад. 
Имен ден празнуват Нели и Недялко 
На 7 юли имен ден празнуват всички, които носят името Неде-

ля, Недялка, Неделчо, Недялко, Неделина, Нешка, Нели и Делчо.

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЦОНЧО РОДЕВ”
ЗА РАЗКАЗ НА ИСТОРИЧЕСКА ТЕМА „ИЗПИТАНИЕ“

Краен срок: 30 юли 2019 г. 
Произведението следва да съдържа послание към чи-

тателите по проблемите, свързани с темата. Подходяща 
е всяка една случка, в която родолюбието и духът на 
един или повече герои, или на целия българския народ, 
са подложени на изпитание. 
Право на участие имат ученици от цялата страна от 

7-ми до 12-ти клас (за учебната 2018- 2019 година). 
Участието е индивидуално.
Всеки участник има право да участва с един или два разказа. Обемът на текста 

следва да бъде не повече от 4 страници А4, записан като документ на Word, шрифт 
Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5. 
Организатори: Община Провадия и Народно читалище „Ал. Константинов 1884”. 

ДЪРВО С КОРЕН 2019 - НАМЕРИ ЛЮБИМОТО ДЪРВО НА БЪЛГАРИЯ!    
Краен срок: 6 септември 2019 г. 
Номинирайте любими и забележителни дървета, които 

да се включат в надпреварата.
Номинацията трябва да съдържа:
- История на дървото (Разкажете с какво то е специално 

и защо заслужава да стане любимо дърво на България);
- Поне 3 снимки на дървото (в електронен формат);
- Местоположение на дървото (Населено място или мест-

ност, където расте дървото и GPS координати); - Описание 
на дървото (Вид, височина, обиколка на ствола, възраст);

- Информация за номиниращия.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 28.06.2019 г.
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При един мъдрец отишло едно момче, което 
желаело да разбере как може да стане по-мъдро.

–  Какво трябва да направя, за да стана по- 
мъдър? – попитал той мъдрия човек.

–  Излезте на улицата и постойте там.
А, отвън валял силен дъжд. Момчето се 

зачудило, как може това да му помогне да по-
мъдрее, но въпреки всичко излязло и застанало 
под дъжда. А, дъждът се леел, като из ведро. 
Дъждовните капки намокрили момчето, водата 
проникнала през дрехите, а накрая цялото про-
гизнало. След петнадесет минути напълно мокро 
се върнало при мъдреца и му казал:

– А, сега какво, целият съм мокър?
Мъдрецът отговорил:

– Какво се случи, до-
като стоеше под дъжда, 
до никакво ли откритие 
не стигна?

– Откритие ли, аз прос-
то си мислех, че изглеж-
дам, като глупак.
Тогава мъдрецът  от-

говорил:
–  Това  е  голямото 

откритие! Точно това е 
началото на мъдростта! 
Сега можеш да започнеш да усъвършенстваш 
себе си.  Когато разбереш, че си глупак, тогава 
промените в теб за по-добро вече са започнали! 

ПРИТЧА ЗА НАЧАЛОТО НА МЪДРОСТТА



напомнят още от НАП. Проверка дали  здравнооси-
гурителните права са прекъснати може да се направи 
на място в салона за обслужване на офисите и тери-
ториалните дирекции на  НАП в страната или чрез 
електронната услуга на НАП - „Здравноосигурителен 
статус“ на страницата на Агенцията. 
Сумата за здравни осигуровки през 2019 г. е 22,40 

лв. на месец и се внася до 25-о число на следващия 
месец. За вноски, които не са направени в срок, се 
начислява законова лихва. Справка за размера на 
дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите 
към тях може да се направи на страницата на НАП 
чрез електронната услуга „Здравноосигурителен 
калкулатор“.

УВЕЛИЧАВА СЕ РАЗМЕРЪТ НА ЦЕЛЕВАТА ПОМОЩ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА СЕЗОН 2019-2020 Г.
От 1 юли 2019 г. започва приемането на заявле-

ния-декларации за отпускането на целева помощ за 
отопление през предстоящия отоплителен сезон 2019-
2020 г. Лицата и семействата, нуждаещи се от този 
вид социална подкрепа, могат да подават документи 
в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия 
си адрес, като приемът на документите ще продължи 
до 31 октомври 2019 г.
Правоимащите лица и 

семейства могат да полу-
чат заявлението-декла-
рация за отпускането на 
целева помощ за отопление  
от съответната дирекция 
„Социално подпомагане“, 
по настоящ адрес или да  я изтеглят от интернет 
страницата на Агенцията за социално подпомагане - 
меню „Социално подпомагане“, раздел 1 „Социални 
помощи“, секция „Документи“.
В ДВ., брой 51 от 28.06.2019 г. е публикувана 

Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 
РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане 
на целева помощ за отопление. Направените промени 
предвиждат осигуряване на по-добра социална закри-
ла на най-уязвимите групи чрез усъвършенстване на 
механизма за целево енергийно подпомагане.
Размерът на помощта ще  бъде увеличен значител-

но, като базата за определянето му нараства от 385 
кВтч на 500 кВтч. Конкретният й размер предстои да 
бъде определен със заповед на министъра на труда и 
социалната политика на база на осреднената крайна 
продажна цена на електроенергията за битови по-
требители, изчислена към 31 октомври т.г. В същото 
време предвиденото увеличение с 5.7 %   на пенси-
ите от 1 юли 2019 г. няма да се отрази на правото на 
достъп до този вид помощ.
За новия отоплителен сезон, като основа при опре-

делянето на диференцирания доход за отопление ще 
служи въведеният нов „Базов доход за отопление“, в 
размер на 150 лв., който е равен на двойния размер на 
определения месечен гарантиран минимален доход.
Разширява се и обхватът на подпомаганите лица и 

семейства, чрез увеличаване на индивидуалните кое-
фициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е 
увеличението за рисковите групи – възрастните хора 
и особено онези от тях, които живеят сами, хората с 
увреждания и родителите, отглеждащи сами децата 
си, включени в образователния процес.
С оглед на провежданата политика за стимулиране 

на връщането и задържането на децата в образовател-
ната система са въведени и три нови целеви групи, 
включващи: деца, които не ходят на училище; деца, 
които не ходят на училище, но са регистрирани в 
дирекции “Бюро по труда“ и родители, отглеждащи 
деца, които не ходят на училище.
През миналия отоплителен сезон ( 2018-2019 г.) с 

целева помощ за отопление бяха подпомогнати 209 
647 случаи на лица и семейства.

До 10-ти юли: 
ЗКПО
Деклариране на напра-

вените залози и данъка от 
организатори на хазарт-
ни игри и от оператори 
на телефонна или друга 
електронна съобщител-
на 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.

ониране в Република България, или отпусната пенсия 
за старост в друга държава; да не упражнявате трудова 
дейност, за която да подлежите на задължително оси-
гуряване по този кодекс или по законодателството на 
друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, 
ал. 1 от Кодекса на труда. Съгласно разпоредбите на 
чл. 54а, ал. 2 на Кодекса за социално осигуряване за 
придобиване право на парично обезщетение за без-
работица се зачита и времето на платен и неплатен 
отпуск за отглеждане на дете. С промени в Закона за 
насърчаване на заетостта (изм. и доп. ДВ бр. 88 от 8 
ноември 2016 г.) беше регламентирано правото на уча-
щи се, които отговарят на условията за получаване на 
парично обезщетение за безработица, регламентирани 
в чл. 54 а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, да 
получават такова обезщетение, независимо от факта, 
че продължават образованието си. Следва да имате 
предвид, че размерът на паричното обезщетение за 
безработица и периодът, през който ще се получава 
то се определят от териториалното поделение на На-
ционалния осигурителен институт, занимаващо се с 
обезщетения за безработица. Координати за връзка 
ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика 
„Контакти”. Също така може да ползвате информация и 
чрез Контактния център на Националния осигурителен 
институт (тел. 0700 14 802). 

Въпрос: До месец април включително получавах 
25 процента сумата 31.08 лева и по социалната 
оценка за 74 процента инвалидност 33.75 лева или 
всичко 64.83 лева. С новата социална оценка ми е 
преведена по сметката 52.20 лева. Моля да ми обяс-
ните защо губя втората си пенсия отпусната от 
НОИ пожизнено.
Отговор на МТСП: В съответствие с разпоредби-

те на новия Закон за хората с увреждания (ЗХУ) бе 
осъществена трансформация на социалните пенсии 
за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от 
Националния осигурителен институт (НОИ) в размер 
25 на сто, в месечна финансова подкрепа. Считано 
от 01.01.2019 г., този вид пенсии бяха служебно пре-
кратени от НОИ, след което институцията изпрати 
на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане 
с размера на пенсията, която остава дължима. Пре-
кратените по този ред пенсии вече са част от новата 
месечна финансова подкрепа, която се изплаща от 
Агенцията за социално подпомагане. Изплащането 
на останалите дължими от 01.01.2019 г. пенсии се 
извършва по установения ред. В случая не е налице 
отнемане на права, а трансформиране на конкретен вид 
подкрепа, която държавата оказва на определени групи 
при законово определени условия, с което се променя 
правната природа на съответния социален инструмент. 
Предназначението на месечната финансова подкрепа, 
регламентирана в ЗХУ е да компенсира разходите, 
породени от увреждането и представлява определена 
сума, в зависимост от степента на увреждане. База за 
изчисляване на размера на подкрепата е линията на 
бедност, установена за страната за съответната година, 
която се индексира ежегодно. За 2019 г. линията на 
бедност е установена в размер на 348 лв. Финансовата 
подкрепа по ЗХУ е вид социално плащане, което има за 
цел да подкрепи определени групи лица при конкретни 
нормативно определени изисквания. Съгласно чл. 70 
от ЗХУ, размерът на месечната финансова подкрепа 
за правоимащите лица над 18-годишна възраст се 
определя, както следва: • за хората с 50 до 70,99 на 
сто степен на увреждане – в размер 7%от линията на 
бедност - 24,36 лв. за 2019 г. • за хората с 71 до 90 на 
сто степен на увреждане – в размер 15 % от линията на 
бедност - 52,20 лв. за 2019г. • за хората с над 90% степен 
на увреждане – в размер на 25% от линията на бедност 
или 87 лв.за 2019 г. • за хората с над 90% степен на 
увреждане с определена чужда помощ, които получават 
пенсия за инвалидност поради общо заболяване или 
поради трудова злополука или професионална болест 
– в размер на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. 
за 2019 г. • за хората с над 90% степен на увреждане с 
определена чужда, които получават социална пенсия 
за инвалидност – в размер на 57% от линията на бед-
ност или 198,36 лв. за 2019г. При проблем с отпусната 
Ви месечна финансова подкрепа е необходимо да се 
обърнете към Агенцията за социално подпомагане за 
проверка по конкретния случай.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
1 - 7 юли 2019г., брой 26

СПИРАТ ЛИ ДОБАВКАТА ЗА ЧУЖДА ПОМОЩ 
ОТ НОИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
От 1-ви септември хората с най-тежки увреждания, 

които използват услугата лична помощ, няма да по-
лучават добавката си за чужда помощ от НОИ. Това 
предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигу-
рителния стаж, предложени за обществено обсъждане 
във връзка със заложеното в закона за личната помощ 
приспадане на добавката за изплащане на заплата 
на  личните 
асистенти.
Средствата 

от  добавка-
та ще бъдат 
превеждани 
на Агенцията 
за социално 
подпомагане, 
а оттам на съ-
ответната об-
щина, която 
ще осигурява личен асистент на човека с увреждане.
От началото на юли размерът на тази добавка се 

увеличава с близо 5 лева и ще стане 99 лева и 50 
стотинки. Подобно пренасочване на средства ще има 
и за семействата на деца с трайни увреждания - до 
380 лева от размера на месечната помощ ще бъдат 
превеждани на общината-работодател на личния 
асистент. Предстои това да бъде разписано в подза-
конов нормативен акт.   

МЛАДИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ПОЛУЧИХА 
НАД 3,47 МЛН. ЛЕВА ЗА КАМПАНИЯ 2018
Държавен фонд „Земеделие“ изплати 3 476 695 лева 

на 4 137 фермери по Схемата за млади земеделски 
стопани (МЗС) за Кампания 2018 г.
Изискванията за допустимост по схемата са опреде-

лени в чл. 15 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията 
и реда за прилагане на схемите за директни плащания. 
Допустими кандидати са млади земеделски стопани 
на възраст до 40 години към годината на първото 
подаване на заявление по СЕПП, които имат придо-
бити професионални умения в областта на селското 
стопанство и чието стопанство е създадено преди не 
повече от 5 години преди първото заявяване на схе-
мата МЗС.
Подпомага-

нето за Кам-
пания 2018 е 
под формата 
на  годишно 
плащане  за 
първите  30 
хектара, до-
пустими  за 
подпомагане 
по Схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП) и представлява 50 
% от размера на плащането на хектар по СЕПП.
За сравнение, за Кампания 2017 бяха изплатени 

1,42 млн. лева на 3 400 стопани, като плащането 
представляваше надбавка от 25% от подпомагането 
на хектар по СЕПП.

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ПЛАЩАТ САМИ
ЗДРАВНИТЕ СИ ОСИГУРОВКИ ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ
Всички ученици, които 

са завършили средното си 
образование тази година 
и са се дипломирали, но 
не са започнали работа 
веднага, трябва сами да 
внасят здравните си оси-
гуровки. Същото важи и 
за зрелостниците, които 
ще бъдат студенти редов-
но обучение. За месеците от завършване на средното 
до започване на висшето си образование те трябва 
да внесат здравните си осигуровки за своя сметка. 
Причината за това е, че те не попадат в нито една 
от двете категории - ученици или студенти, които се 
осигуряват за сметка на държавния бюджет. В тези 
случаи завършилите своето средно образование тряб-
ва да подадат декларация образец 7 – за възникване 
на задължение за внасяне на здравноосигурителни-
те вноски. Документът се подава до 25-о число на 
месеца, следващ месеца, през който е възникнало 
задължението за осигуряване.
В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет 

страницата на НАП е поместена и информацията 
за попълване и подаване на декларация образец 7, 
както и образец на формуляра, който може да бъде 
изтеглен. Подаването на декларацията може да стане 
в офис на НАП,  по пощата с обратна разписка или по 
електронен път чрез Персонален идентификационен 
код /ПИК/, който се получава безплатно от офис  на 
приходната агенция.
При допуснати пропуски във вноските за здраве, 

зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравни 
права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, 
осигурени от Националната здравноосигурителна 
каса. Повече от три неплатени вноски за последните 
три години водят до прекъсване на здравните права, 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ЮЛИ 2019г.

Въпрос: След няколко дни ми изтича втората 
година от отпуска по майчинство. Искам да 
ползвам полагащите ми се 6 м. неплатен отпуск. 
Това ще повлияе ли след това на платената ми 
борса (имам нужния стаж?) Мога ли да ползвам 
обезщетение за безработица след като съм редов-
на студентка?
Отговор на МТСП: За да получавате обезщетение 

за безработица трябва да отговаряте на следните 
изисквания (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за 
социално осигуряване): да имате внесени или дъл-
жими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ 
най-малко 12 месеца през последните 18 месеца 
преди прекратяване на осигуряването и да имате ре-
гистрация като безработна в Агенцията по заетостта; 
да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и 
възраст или професионална пенсия за ранно пенси-



МАНИПУЛИРАНИЯТ АПЕТИТ, ИЛИ КОЛКО 
ЗАХАР ДНЕВНО ДА ПОГЛЪЩАМЕ?  

Един от най-големите производители на напитки в све-
товен мащаб може да се гордее с това, че всяка секунда 
се изпиват 19 400 л. от неговите газирани напитки. Обаче 
фактът, че вкусните безалкохолни, както и fast food и ин-
дустриалното хранене объркват естествените усещания 
за глад и ситост на нашето тяло остава до голяма степен 
незабелязан.  Като резултат се появяват болестите на 
цивилизацията: диабет, затлъстяване и много още, които 
стават все по-доминантни.
Война на тази тенденция обя-

ви виенският гастроентерологи 
Лудвиг Крамер  Той твърди, 
че през последните 50 години 
енергийната стойност на храна-
та силно се е повишила главно 
от течните въглехидрати (предимно в безалкохолните и 
енергийните напитки), и индустриално произведената 
храна надхитрят рефлексите на тялото и карат потре-
бителят с всеки изминат ден да поема  повече енергия, 
отколкото е необходимо.
Един от корените на „злото“, според д-р Крамер лежи 

в  широката употреба на фруктоза (плодова захар). Тя 
се нарича така, защото именно на нея ябълки и други 
плодове дължат на нея своята сладост. Нашето тяло 
преработка фруктозата по съвсем друг начин от глюко-
зата. Докато глюкозата е особено ценна за организма и 
се разпространява от кръвоносната система към цялото 
тяло, и го снабдява с енергия, фруктозата директно се 
наслоява в черния дроб. Складирана там тя води до 
повишено образуване на пикочна киселина,.
Поне Обществото на химиците твърди, че не качестве-

ната разлика (захарен разтвор или висококонцентриран 
царевичен сироп) е определяща, а количеството, което 
се поема. Защото се знае, че захарта също се разгражда 
на фруктоза и глюкоза.
С аргумента, че са безвредни човек може относително 

много химикали, които все още имат непривидими по-
следици да вкара в тялото си. Главно бързото разпростра-
нение на болестите на цивилизацията, които имат една 
силна хранителна компонентна създава главоболия на 
лекарите и натоварва здравните системи.
Д-р Крамер призовава като решение за регионално 

хранене под формата на регионални ястия.  Човек тряб-
ва да се храни повече с естествени храни („сандвичи в 
природата няма”), еволюционна напасност на храната, 
които да влезнат в хранителната пирамида. Възможно 
по-малко индустриална намеса, по-малко непознати 
на тялото химикали са част от рецептата. Трябва да се 
обърне внимание и на енергийната стойност на храната.
Препоръките за хранене включват 6 чаени лъжички 

захар дневно ( жени) ,9 чаени лъжички ( мъже), съветват 
диетолозите. За сравнение американският потребител 
изяжда 23 ч.л. дневно!!!

ПОДХРАНВАНЕ НА ПИПЕРА
ПО ВРЕМЕ НА ЦЪФТЕЖ

Пиперът има плитко разположена коренова система 
и това го прави взискателен към почвената влажност, 
както и към хранителните вещества. Не е достатъчно 
само да се внесат определени количества хранителни 
елементи, но да се подават поетапно и да бъдат съо-
бразени с фазите на развитие. Стихийното торене не 
дава добри резултати. 
В началните фази от 

развитието си пиперът се 
нуждае от повече фосфор. 
Той е важен за развитие и 
укрепване на кореновата 
система и репродуктив-
ните органи – цветове, 
плодове и семена. Участва активно в деленето на клет-
ките и формирането на енергийните структури на рас-
тенията и затова при достатъчно торене с фосфор те 
ускоряват плододаването и узряването на плодовете. 
С какво и как да подхранваме пипера в период на 

активен цъфтеж? Периодът на цъфтеж е много важен 
момент за бъдещата реколта. Пиперът е култура, която 
с вида си показва от какво се нуждае и реагира много 
добре на внесените хранителни вещества. По време 
на бутонизация и активен цъфтеж в почвата трябва да 
има достатъчни количества калий, за да се образуват 
качествени завръзи. За попълване липсата на калий в 

почвата се използва калиев сулфат. За подхранване 
може да се комбинира калиев сулфат и карбамид (по 
1 чаена лъжичка на 10 литра вода) или  суперфосфат 
и карбамид (по 1 чаена лъжичка на 10 литра вода).
На този етап от развитието си растенията се нужда-

ят още от калций и магнезий, които могат да се внесат 
под формата на магнезиев сулфат и калциев нитрат.
Растенията се подхранват кореново или листно, 

като се спазват препоръчителните концентрации.
Важно е да се знае, че в този период подхранване-

то се извършва не повече от веднъж на две седмици, 
защото в противен случай ще се получи преторява-
не на растенията. 
Излишъците от азот водят до буйно развитие на 

растенията, но закъсняват с цъфтежа и дават по-
малко завръзи.
Когато пиперът е засаден в добре обработена и 

наторена преди това почва, то тогава на по-късните 
етапи не е необходимо да се внасят органични торо-
ве. С тях трябва да се подхожда много внимателно, 
защото насищат бързо почвата с азот, а излишъците, 
както е известно, влияят негативно на общото със-
тояние на растенията.
От народните рецепти по време на цъфтеж могат 

да се използват дървесна пепел, яйчени черупки и 
борна киселина.

ПОРОДИ КОТКИ ЗА АЛЕРГИЧНИ ХОРА
Котките са едни от най-предпочитаните домашни лю-

бимци. Те са толкова популярни, че са чест избор дори 
и сред по-заетите – не изискват разходка, за разлика от 
кучето; обичат да са независими; лесно изграждат хи-
гиенни навици. За жалост обаче, алергията към котки е 
изключително разпространена. 
Причината е не само в козина-

та на котката, а и в себума, който 
кожата на котката отделя. Затова 
и често тези, които имат непоно-
симост към котка, нямат проблем 
да съжителстват с куче. Кучетата 
нямат протеинът, който предиз-
виква алергия – той се съдържа и в котешката слюнка, 
като тя се разнася по цялото животно именно заради 
добрите хигиенни навици, които то има. Как да се 
предпазим - преди да прибегнете към така наречените 
хипоалергенни котки, има трикове, които да опитате. 
В случай, че алергията ви не е силна, опитайте да 

наложите ограничения – не допускайте животното в 
леглото си, защото симптомите на непоносимост ще 
направят спането невъзможно. Почиствайте редовно – 
важно е да използвате прахосмукачка всеки ден. 
Грижете се не само за пода, а и за всички мебели в 

дома си – почиствайте прах по твърдите повърхности 
и по меката мебел, защото котешката козина най-често 
полепва именно там. Можете да използвате и антихи-
стамини, които ще потиснат симптомите на алергия. 
Важно е да знаете, че към тези лекарства не бива да 

прибягвате сами и те обикновено за временно реше-
ние, защото могат да имат странични ефекти. В слу-
чай, че все пак решите да опитате, консултирайте се с 
компетентен алерголог. 
Има и специални породи котки за хора с алергия. Те са 

рядко срещани и обикновено животните са доста скъпи. 
Балийска котка е една от тях. Тялото ѝ наподобява това 

на сиамската котка, а размерът ѝ е среден. По нрав при-
лича на сиамската котка – това означава, че тази порода 
котки е особено своенравна и не обича да бъде притес-
нявана. Въпреки това обичат човешката компания. 
Ориенталска късокосместа котка е друг подходящ 

вариант. Типично за тази котка е триъгълната форма 
на главата. Тези животни обаче не обичат да остават 
сами вкъщи и търсят човешко внимание. Затова, ако 
често отсъствате от дома, изберете друга порода. 
Котката Донски Сфинкс също е подходящ избор 

и причината е очевидна – липса на козина, по която 
алергенът да прилепва. Друга разновидност е котка от 
порода Девон Рекс. Каквато и порода да изберете, ва-
жно е да се консултирате с алерголога си, ако симпто-
мите ви са особено силни – всяка тежка алергия може 
да бъде потенциално животозастрашаваща.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЕНЬОВЧЕ  
Еньовчето  е познато от столетия като ценно расте-
ние в народната медицина.
Чаят от еньовче (Galium) действа не по-малко обо-
дряващо от кафето. Този вид еньовче е познато още 
като лазаркиня, която има бели цветчета, подобно 
на друг вид еньовче - лепката. 
Бялото еньовче е известно още като „приятел на 
сърцето”, „билка за сърцето”, а също и „билка за 
черния дроб” ( да не бърка с гълъбовите очички), 
отбелязва известният билкар-свещеник Бенедикт на 
своя блог blog.kraeuterpfarrer.at. Със своите съставки 
лечебното растение подсилва работата на сърцето, 
успокоява и действа кръвопречистващо.
 Чаят тряб-
ва да се пие 
по-продъл-
ж и т е л н о 
време ,  съ -
ветва  още 
австрийски-
ят  билкар . 
Освен  с а -
мостоятел-
но, може да 
се направи и чаена смес от други няколко билки: 
цветове и листа на глог,  листа от диви ягоди, листа 
от диви малини или маточина. Вземат се 2 суп.л. от 
сместа, заливат се в 250 мл. вряла вода, кисне 15 
мин, прецежда се и се пие. Най-добре е да се взема 
вечер в продължение на три седмици. В същото 
време имайте предвид, че предозирането може да 
причини главоболие.
Лечебното ливадно растение може да се взема още 
при проблеми с жлъчката, то действа успокояващо и 
балансиращо на целия организъм. Освен това се препо-
ръчва при колики, проблеми със съня и срещу крампи.
Стара рецепта съветва еньовчето да се кисне и във 
вино. Вземете клончета от цъфналата билка и за 
кратко си оставете да изсъхнат. Поставете после 
дрогата в буркан и залейте с добро бяло вино и 1 л. 
шампанско. Охладете само за 30 мин. в хладилника. 
Отстранете клончето, а останалото подсладете.
Ако изпуснете да си го наберете през пролетта, 
имате възможност да го сторите през есента.
При бременност и ако вземате разредители на кръв-
та, билката е забранена!

 „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: 

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                                                                                                              

Една жена влиза в аптеката и иска да и продадат 
цианкалий. 
Аптекаря: 
- Но за какво ви е отрова? 
Жената: 
- Искам да отровя мъжа си, той ми изневерява! 
Аптекаря: 
- Извинете, но не мога просто така да ви продам отрова, 

това е нелегално, без значение какво е направил вашия 
мъж! 
В отговор на това, жената показва на аптекаря снимка 

на любовницата на мъжа си, на която аптекаря разпознава 
жена си! 
Аптекаря, подавайки отровата: 
- Извинете, не знаех, че имате рецепта!

дна жена влиза в аптеката и иска да и прод

ЯХНИЯ С ПРЕСНИ КАРТОФИ,
ТИКВИЧКА И МОРКОВИ    

Продукти:
- картофи - 5 - 6 бр. 

eдри и пресни
- лук - 1 глава
- тиквички - 1 бр.
- чушки - 1 бр. зелена
- моркови - 2 бр.
- олио - 80 мл
- червен пипер - 1 ч.л. 
равна
- доматено пюре - 1 с.л.
- сол - на вукс
- риган
- магданоз
- брашно - 1 с.л. за сгъстяване

 Приготвяне: Картофите се обелват и нарязват на 
едро, тиквичката на полумесеци, морковите на кръгчета, 
лукът на ситно, чушката на ивици. 
В тенджера се загрява олио и запържваме лук, морков 

и чушка с малко сол да омекнат. 
След минута добавяме картофи и тиквички, като се 

разбърква за кратко. 
Прибавя се доматено пюре, червен пипер и наливаме 

вода до продуктите. Готви се до готовност на зеленчу-
ците. Овкусява се със сол и риган. 


