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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

За шеста поредна година по инициатива на кмета на община Сатовча - д-р Арбен Мименов и благо-
дарение на дарители от общината, представители на бизнеса, кметове на населени места, общински 
съветници, директори на училища и детски градини, служители от общината се набраха над 45 хиляди 
лева, която наистина надминава очакванията ни. Средствата ще бъдат разпределени измежду 92 деца, 
от които 5 абитуриента, 38 деца сираци от училища и детски градини и 49 деца с трайни увреждания до 

16 годишна възраст.
Кампанията със сигур-

ност бе успешна, като по-
казателна е сумата за това. 
Всяка година тя нараства 
все повече и повече в 
сравнение с предходната.
Като организатор на 

мероприятието община 
Сатовча се обръща към 
всички жители и гости на 
общината, към местния 
бизнес, както и към всич-
ки институции имащи 
отношение към местната 
администрация  с молба 
за финансова подкрепа и 
съпричастност към ини-
циативата. Всяка година 
се изготвя брошурка, в 
която се описва целта на 

кампанията, начина на събиране на средствата, както и какви суми  по години до момента са събрани и 
на колко деца е подпомогнато. Също така при разпродажбата на покани и по време на самата кампания 
се разпродават и картички също изработени от общински служители.
В кампанията активно участват служители от общината и кметовете по населени места, които имат 

задача да огласят идеята на инициативата и да подканят обществеността и местният бизнес за съпри-
частност. Всяка година участват всички училища. Със своята активност се откроиха тази година гим-
назиите в Слащен със събрани 800 лева и Кочан със събрани 780,80 лева - сума, която беше събрана 
за два часа на пазарен ден от 9-токласници, атрактивно облечени в коледни дрехи. Също така Клуб 
към БЧК в гимназия село Вълкосел, организираха набиране на средства за общинската инициатива 
на стойност 140 лева. Учениците от 6-ти и 7-ми клас при  училище Плетена дариха сумата от 70 лева. 
Похвална е инициативата и на ЦДГ Вълкосел, които бяха подготвили благотворителен базар, сумата от 
който (220 лева) дариха за каузата на общината.
Като завършек на кампанията се организира благотворителна вечер - тази година беше на 18 декем-

ври (петък). Заключителната вечер бе съпроводена освен с художествено музикална програма в изпъл-
нение на деца от детска градина Сатовча и деца - самодейци от читалище Сатовча и с импровизирано 
наддаване на предмети изработени от местни майстори - макет на къща, дърворезба, картина от пясък 
и акварел, старинни вещи и интересни артикули изработка на деца от местните детски градини и учи-
лища. Тази година в търга имаше и футболни артикули като оригинална топка с автографи на играчи 
от отбора „Левски“, както и футболна фланелка на играч от „Левски“. Бяха предоставени за каузата и 
2 кошници с коледни сладкиши, които също участваха в наддаването. За шеста поредна година Цветан 
Кавраков - 43 годишен, който е инвалид от Сатовча дарява изработена от самия него картина от камък 
или пясък за каузата. Тази година отново бе дарил своя творба  от пясък, която на импровизирания търг 
достигна  сумата от 550 лева. Благодарим му за съпричастността.
Най-трогателно бе дарението на едно болно от левкемия дете -  20 годишния Асан Парушев от Са-

товча, което направи дарение в размер на 200 лева за децата сираци. Поклон за постъпката му. (Името 
на дарителя е изписано без съгласието му)
Присъствието на толкова много хора дарили средства за децата сираци от община Сатовча е морал-

ната подкрепа и стимул, която дават на нас организаторите, за да продължаваме и занапред предпри-
етата благородна кауза, коментира кмета на общината Арбен Мименов. Без всички тези добри хора, 
дарители и благодетели на кампанията тези успехи не бихме могли да ги постигнем. На всички тях 
благодарим. Благодарим и се прекланяме пред благородния жест на всички имали възможност да бъдат 
съпричастни към каузата.
Това което правим за децата сираци от община Сатовча е нашият малък подарък за тях в празничните 

дни, с което да им дадем надежда, че доброто го има в нас, че то съществува и че можем  заедно да 
направим утрешния ден по-добър и светъл.
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ПРИСМЕХ НАД СЪСЕДА       
Царят на Дзън излязъл да съедини войските си 

със съюзници, за да нападне царство Уей. Вла-
детелят на Чу погледнал небето и се разсмял. 

— На какво се смееш? — попитал царят. 
— Смешен ми е съседът, — отвърнал принцът. 

— Той изпратил жена си при родителите й, а по 
пътя видял една жена, която събирала билки. 
Харесал я и започнал да я ухажва. Но се обърнал 
след жена си и видял, че и нея някой я ухажва. 
На това се смее вашият слуга. 
Царят разбрал намека, спрял войските и ги по-

вел обратно. Още не бил стигнал до дома, когато 
нападнали северната граница на царството му. 

ПРОСТИТЕ ИСТИНИ   
Животът ни е ограничен, а знанията безгранични. 

Опасно е за ограничения да следва безграничното. 
Това обяснява защо е опасно да се усъвършен-
стват знанията. Когато правиш добро, избягвай 
славата, ако правиш зло, избягвай наказанието. 
Ако приемеш същественото за основа, можеш 
да съхраниш тялото си, да опазиш живота си, да 
помагаш на родителите си, можеш да доживееш 
до преклонна възраст.  

3 Януари 2016, Събота
Ден на Свети мъченик Гордий и на Свети пророк Малахия
Имен ден празнуват: Горан, Горица, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, 

Серафим, Силва, Силвия, Силвана, Силвестър Православната църква 
почита днес Свети Силвестър. Той е управлявал цели 21 години рим-
ската църква и е покръстил самия император Константин Велики. Денят 
е известен в народния календар и като Караманов ден. Той е свързан с 
обичая Полазване. И на този ден като на Игнажден се вярва, че какъвто 
човек пръв ти влезе в къщата, добър или лош, здрав или болнав, богат 
или беден - такава ще е годината.

ГРАНТОВЕ НА ФОНДА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ НА ООН    

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

29 Декември 2015, Вторник
Международен ден на биологичното разнообразие
Отбелязва се по решение на 49-ата сесия на Общото събрание на ООН от 

1995г. в деня на влизане в сила през 1993 г. на Международната конвенция за 
биологичното разнообразие, подписана на 14 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, 
Бразилия. Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално оби-
таемо място и има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехра-
ната и културната цялостност на хората. Поради географското си положение, 
релеф и климатични условия България притежава едно от най-богатите сред 
европейските страни и най-съхранено биологично разнообразие.

31 Декември 2015, Четвъртък
Новогодишна нощ
Нова година е празник, при който се отбеляз-

ва краят на текущата и началото на следващата 
календарна година. Всички култури, използ-
ващи годишен календар, празнуват в някаква 
форма Нова година. Посрещането на новата 
година датира отпреди 4 000 години, когато на 
първия ден от новата година („Акиту“) са се 
организирали празненства в древен Вавилон. 
За римляните новата година е започвала от 1 
април - денят в който встъпвали в длъжност 
новоизбраните консули. Но през 153 г. пр. 
Хр. избухва голямо въстание против римската власт в Иберия, което налага 
консулите, които са били и лавнокомандващи армията, да заемат постовете 
си предсрочно на 1 януари.
Този прецедент се превръща в традиция. С въведения през 45 г. пр. Хр. 

Юлиански календар промяната вече е окончателна. На 1 април започва да 
се празнува „лъжливата“ нова година и постепенно този ден се превръща в 
празник на шегите и смеха.
В Египет през 4241 г. пр. н.е. в Хелиополис е създаден най-древният кален-

дар, в който годината е разделена на 12 месеца и има 365 дни. В него новата 
година започва през месеца на разливането на Нил - Юли. Този календар бил 
използван в Египет до въвеждането на Юлианския през 26 г. пр. н. е. През 
2700 г. пр. н. е. китайците съставили свой цикличен календар, според който 
новогодишните тържества, наричани „Празник на пролетта“, траят 3 дни и се 
честват през февруари. Едва 3 000 г. по-късно те приели, че годината има 365 
и половина дни. От 1949 г. в Китай се използва Григорианският календар, но и 
сега в някои области продължават да си служат с цикличния. Според древния 
японски календар, всяка година преминава под знака на един от всичките 12 
зодиакални символа: плъх, бивол, тигър, заек, дракон, змия,кон, овца, май-
муна, петел, куче и прасе. Новогодишният празник трае от 30 декември до 
3 януари и се отбелязва с 108 камбанни удара. Според индийския календар 
от 1952 г. новата година започва на 22 март, а 
високосната - на 21 март. Виетнамската Нова 
година, наричана „празник Тет“, се празнува 
според лунния календар.

1 Януари 2016, Петък
• Международен ден на молитвата за мир
Отбелязва се от 1967 г. Обявен от папа Павел 

Шести в рамките на католическата общност.
• Ден на световното семейство
Чества се от 2007 г. по инициатива на аме-

риканската фондация „Световно семейство” 
с подкрепата на Конгреса (Парламента) на САЩ и на Общото събрание на 
ООН като ден на мира и разбирателството между хората и народите, за обе-
динението на човечеството в едно световно семейство.

• Ден на Свети Василий Велики (Васильовден)
Имен ден празнуват: Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Весе-

лина, Весела, Василий, Василина, Васияна, Васо, Влада, Властин, Властина, 
Властомир, Влайко, Ваца, Въло, Въла, Въто, Царена, Царил, Царила. На 1 

януари източноправославната църква празнува Васи-
льовден или Сурваки. На този ден източните христи-
яни почитат паметта на Св. Василий Велики. Един от 
великите философи и писатели на раннохристиянската 
църква. Празничната трапеза на Васильовден е богата 
и блажна. Трапезата се прекадява с тамян, за да се 
прогонят злите духове. На празничната трапеза, освен 
новогодишната баница с късмети присъства и свинска 
пача приготвена от коледното прасе. В някои райони 
на страната в това число и Еленския край се коли пе-

тел. Обикновено той се приготвя с кисело зеле. На масата също трябва да 
има плодове и пуканки. Наред с Коледа и Сурваки може да се причисли към 
най-мистичните български празници, защото по-голяма част от ритуалите и 
обредите извършвани през тези дни носят духа на старите българи.
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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

Краен срок: 31 декември 2015 г. 
Фондът за демокрация на ООН кани ор-

ганизации на гражданското общество да 
кандидатстват за финансиране на проекти 
за укрепване на демокрацията. UNDEF 
подкрепя проекти, които укрепват гласа 
на гражданското общество, насърчават 
правата на човека и участието на всички 
групи в демократичните процеси. Голяма 
част от средствата UNDEF ще предостави 
на местни организации на гражданско-
то общество. Предложенията са обект 
на изключително строг и конкурентен 
процес на подбор, като одобрените за 
финансиране обикновено са по-малко от 
два процента от кандидатствалите. Про-
ектите следва да са в една или повече от 
седем основни области:

- Активизъм в общността;
- Върховенство на закона и правата на 

човека;
- Инструменти за знания;
- Овластяване на жените;
- Ангажиране на младите;
- Медии и свобода на информацията;
- Укрепване на взаимодействието с 

правителствата.
Следните институции са допустими за 

кандидатстване:
- организации на гражданското обще-

ство и неправителствени организации, 
ангажирани в насърчаването на демокра-
цията. Те се очаква да получат по-голяма-
та част от финансирането;

- независими и конституционни орга-
ни, включително избирателни комисии, 
институцията омбудсман, националните 
институции за правата на човека и дру-
ги независими органи за управление, с 
предложения за проекти, улесняващи 
включването на гласа на гражданското 
общество;

- глобални и регионални междуправи-
телствени институции, организации и 
сдружения, различни от Организацията 
на обединените нации, с предложения за 
проекти, които укрепват гласа на граж-
данското общество.
Проектите, подкрепени от UNDEF, са 

двегодишни. Кандидатите могат да кан-
дидатстват за грант в размер от 100 000 
USD до 300 000 USD.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 22.12.2015 г. 
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При временно пребиваване в друго населено място 
пенсионерът може да получава пенсията си от пощен-
ската станция, която обслужва адреса на пребиваване. В 
случая е необходимо да подаде заявление в пощенската 
станция, в която желае да получи пенсията си. Ако не е 
възможно изплащане на пенсията в същия работен ден, 
касиерът-платец информира лицето за възможната дата 
на изплащане в срока, в който се изплащат пенсиите (от 
7-мо до 20-то число на месеца).

Въпрос: Намирам се в неплатен отпуск за отглеж-
дане на дете след 2-годишна възраст. Имам издаден 
болничен лист за гледане на болно дете. Имам ли 
право на парично обезщетение по този болничен 
лист? Прекъсва ли се неплатения отпуск след пред-
ставянето на болничния лист на работодателя? 
След като изтече болничния лист, продължава ли 
неплатения отпуск?
Отговор: Съгласно чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване (КСО) осигурените за общо заболяване и 
майчинство лица имат право на парично обезщетение 
вместо възнаграждение за времето на отпуск поради 
временна неработоспособност, ако имат не по-малко 
от 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този 
риск. На основание разпоредбата на чл. 45, ал. 1, т. 2 от 
КСО парично обезщетение при условията и в размера 
на паричното обезщетение за временна неработоспособ-
ност поради общо заболяване се изплаща и за гледане 
или належащо придружаване за медицински преглед, 
изследване или лечение на болно дете до 18-годишна 
възраст – до 60 календарни дни през една календарна го-
дина общо за всички осигурени членове на семейството.
Ако лицето подлежи на осигуряване за общо заболяване 
и майчинство по КСО, то се счита осигурено и през 
периодите на платен и неплатен отпуск за отглеждане 
на дете – чл. 9, ал. 2, т. 1 и чл. 10 от КСО.
Предвид изложеното, ако са налице посочените условия, 
и през времето на ползване на неплатен отпуск по чл. 
167а от Кодекса на труда Ви бъде издаден болничен лист 
за гледане на болно дете до 18-годишна възраст, имате 
право на парично обезщетение по болничния лист.
Условията и редът за разрешаване, ползване и прекратя-
ване на неплатения отпуск за отглеждане на малко дете 
са регламентирани в Кодекса на труда и Наредбата за 
работното време, почивките и отпуските. Този въпрос 
не е от компетентност на Националния осигурителен 
институт. По него може да се обърнете към Министер-
ството на труда и социалната политика.

Въпрос: Как се постъпва в случаите, когато има 
смяна на адреса на получаване на пенсията?
Отговор: При смяна на адреса за получаване на пен-
сията пенсионерът следва да подаде заявление до ТП 
на НОИ, като представи документ за самоличност или 
удостоверение за регистрация по настоящ адрес. Заяв-
лението може да бъде изпратено и по електронен път, 
подписано с персонален идентификационен код (ПИК) 
и ЕГН/ЛНЧ или с квалифициран електронен подпис.
Когато новият адрес е в района на друго ТП на НОИ, 
пенсионната му преписка се изпраща в съответното 
ТП на НОИ.

До 28-ти декемрти
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.
• Подаване на декларация образец № 1 от самоосигу-

ряващите се лица, с данните за месец ноември 2015г. за 
съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудо-
ва дейност и по желание се осигурява за инвалидност 
поради общо заболяване, старост и смърт и за общо 
заболяване и майчинство.2

• Подаване на декларация образец № 1 с код за вид 
осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са 
пожелали да подадат еднократно декларацията, в слу-
чай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инва-
лидност поради общо заболяване, за старост и смърт, 
когато осигуряването е възникнало след 1 октомври 
2015 г. и месец ноември 2015 г. е първия пълен кален-
дарен месец в осигуряване.

• Подаване на декларация образец № 1 от самоосигу-
ряващите се лица с данните за месец ноември 2015г.

• Подаване на декларация образец № 7 от лицата, за 
които през месец ноември 2015 г. е възникнало задъл-
жението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 
от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са 
осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
Закон за здравното осигуряване
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 

здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса 
за социално осигуряване върху допълнителни доходи 
от трудова дейност (например допълнителни трудови 
възнаграждения за постигнати резултати) начислени 
или изплатени след 25 ноември 2015г. , отнасящи се за 
труд положен през месец октомври 2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за ЗЗО за лицата 
по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО върху допълнителни до-
ходи от трудова дейност (например допълнителни тру-
дови възнаграждения за постигнати резултати) начис-
лени или изплатени през месец ноември 2015г. , отна-
сящи се за труд положен преди месец октомври 2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през 
месец ноември 2015г. , които не са подлежали на оси-
гуряване на друго основание.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължител-
но здравно осигуряване за служителите на Българската 
православна църква и други нормативно признати ве-
роизповедания, които не получават възнаграждения за 
извършвана дейност за месец ноември 2015г. 
Закон за местните данъци и такси
• Подаване на декларация за освобождаване от 

такса за сметосъбиране и сметоизвозване на 1имо-
ти, които няма да се ползват през цялата следваща 
година.31.12.2015г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
28 декември 2015г. - 3 януари 2016г., брой 52

СТАВКИ ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОДПОМАГАНЕ 
НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ, ЗАСЕГНАТИ

ОТ КРИЗАТА В СЕКТОРА
Определени са ставките за извънредното подпомага-

не на животновъдите, засегнати от кризата в сектора
Със заповед на министъра на земеделието и храните 

е определен размерът на плащането за килограм краве 
мляко и ставката за едно допустимо за подпомагане 
животно по извънредните схеми за земеделски стопа-
ни, отглеждащи млечни крави, овце-майки, кози-майки 
и биволици.
За временната извънредна помощ за преодоляване 

на последиците от кризата на пазара на мляко в ЕС в 
сектор „Животновъдство” е предвиден общ бюджет 
от близо 13.3 млн. лв., в това число 1 541 165 лв. на-
ционални средства.
Ставките по всяка от четирите схеми са определени 

на базата на подадените заявления и са качени на сайта 
на ДФ „Земеделие“.
Схема / Ставка
Схема за подпомагане на база доставки и/или ди-

ректни продажби на краве мляко през квотния период 
2014/2015г. - 0,01629 лв./кг.
Схема за подпомагане на брой млечни крави в сто-

панството 21,27 лв./животно.
Схемата за подпомагане на брой овце-майки и/или 

кози-майки в стопанството 3,27 лв./животно.
Схема за подпомагане на брой биволици 43,91 лв./

животно.
Фонд „Зе-

меделие” из-
готви списък 
на произво-
дителите на 
краве мляко, 
както и на зе-
меделските 
стопани, кои-
то отговарят 
на критерии-
те, заложени 
в наредбата. 
В определения период на прием бяха подадени общо 
12 642 заявления.
Участие в Схемата за подпомагане на база достав-

ки и/или директни продажби на краве мляко през 
квотния период 2014/2015 г. заявиха 2 992 фермери. 
Подадените заявления по Схемата за подпомагане на 
брой млечни крави в стопанството са 6 046, а 6 975 
земеделски стопани са заявили участие по Схемата 
за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки 
в стопанството. По Схемата за подпомагане на брой 
биволици кандидатите са 172.
ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата помощ по 

одобрените заявления за извънредно подпомагане до 
края на годината.

ОБЕДИНЕНИЕТО НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ 
ПРЕДЛАГА ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

ПО ПОДМЯРКА 4.1  
Националното обединение на младите фермери в 

България предлага на министерството наземеделието 
и на Комитета по наблюдение  промени в условията на 
подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земедел-
ски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Това съобщават 
от сдружението, като изреждат следните предложения:

1. По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските 
стопанства“ да бъде направено разграничение между 
„малки“, „средни“ и „големи“ проекти:

· малки проекти – такива с обща стойност на инвес-
тициите до 200 000 евро;

· средни проекти – такива с обща стойност на инвес-
тициите от 200 001 до 500 000 евро;

· големи проекти – такива с обща стойност на инвес-
тициите над 500 001 евро;

2. Основният интензитет на подпомагане (без до-
пълнителните проценти в следствие на покриване на 
определени условия) да бъде както следва:

· за малки проекти – 50%
· за средни проекти – 40%
· за големи проекти – 30%
3. Таванът на общата стойност 

на инвестициите в рамките на 
един проект да е 750 000 евро.
При намаляване на основния 

интензитет на подпомагане под 
50% основният натиск ще падне 
върху по-малките и средни фер-
мери, които нямат възможност 
да осигурят голям процент соб-
ствено съфинансиране на дей-
ностите по един подобен проект. 
В същото време тези фермери не 
са чак толкова малки, че да участват в ТПП, тъй като 
техният СПО е над 8000 евро. И към момента точно 
тези фермери изпитват най-голяма трудност в осигуря-
ването на собственото финансиране. Почти в 100% от 
случаите тези фермери осигуряват необходимото съфи-
нансиране чрез банкови заеми, които и в момента (при 
финансиране м/у 50 и 70%) е трудно да си осигурят, тъй 
като не могат да покажат високи доходи. Намаляването 
на интензитета на подпомагане ще има най-голям НЕ-
ГАТИВЕН ефект точно за фермери с проекти до 200 000 
евро, като по този начин ще отдръпне тези земеделски 
стопани както от кандидатстване по ПРСР, така и от 
земеделската дейност като цяло, поради невъзможност-
та да бъдат достатъчно конкурентноспособни и да се 
модернизират, обосновават се от сдружението.
Ефектът, който ще се постигне с подобна мярка, ще 

е точно обратния от планираните и желани ефекти от 
ПРСР 2014-2020 г. и отново ще даде конкурентно пре-

димство на по-големите фермери. Затривайки малките 
фермери, като се дават преимущества на по-големите, 
ще има и сериозен негативен ефект за българското 
земеделие като цяло, тъй като ще ограничи предпри-
емаческата инициатива и възможността за развитие, 
създаване на иновации и работни места.
Намаляването на основния интензитет на подпома-

гане за всички проекти, без те да бъдат диференци-
рани по размер, НЯМА ДА ДОВЕДЕ ДО ЖЕЛАНИЯ 
ЕФКЕТ СУБСИДИИТЕ ДА СТИГНАТ ДО ПОВЕЧЕ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, тъй като от кандидатства-
не по програмата ще отпаднат по-малките проекти (до 
200 000 евро) и в конкурентния подбор ще останат 
само големите. Тази мярка ще има обратен ефект, 
като вместо до повече кандидати (с по-малка стойност 
на инвестициите) парите ще достигнат до по-малък 
брой кандидати (със стойност на проекти близка до 
максималния размер на подпомагане).
Поради тази причина, ние предлагаме диференци-

ран подход, при който да се разграничат проектите по 
техния размер и съответно да има диференциран осно-
вен процент на подпомагане. Прилагането на единен 
процент на подпомагане за проекти на стойност от 15 
000 до 1 000 000 евро не е ефективен подход, излагат 
мотивите си младите фермери.
Не на последно място, с цел да се постигне по-спра-

ведливо разпределение на бюджета на подмярка 4.1. 
предлагаме таванът на общата стойност на инвести-
циите за един проект, предложен от самостоятелен 
кандидат да бъде максимум 750 000 евро. Мотивът 
за тази мярка е, че проекти с по-висока обща стой-
ност на инвестициите от посочената по-горе, които 
са и достатъчно ефективни (като се вземат предвид 
показателите за ефективност на инвестицията) могат 
да бъдат финансирани по начини, различни от ПРСР 
2014 – 2020 г.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Въз основа на какви документи се отпуска пенсия 

за трудова дейност? 
> Към заявлението (обр. УП-1) за отпускане на 

лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, ин-
валидност поради общо заболяване, инвалидност 
поради трудова злополука или професионална болест, 
се представят следните документи: 

- за осигурителен стаж; 
- за брутното трудово възнаграждение или доход, 

върху който са внесени осигурителни вноски за 3 
последователни години от последните 15 преди 1 
януари 1997 г.; 

- за брутното трудово възнаграждение или доход, 
върху който са внесени осигурителни вноски за 
осигурителния стаж след 1 януари 1997 г. до датата 
на пенсионирането. Когато за това време или за част 
от него не са представени документи се използват 
данните от регистъра на осигурените лица. 

- за пенсиите за инвалидност – копие на експертно 
решение на ТЕЛК, за което е изтекъл 14-дневния срок 
за обжалване; 

- за пенсиите за осигурителен стаж и възраст – до-
кумент за прекратяване на осигуряването за лицата по 
трудови или служебни правоотношения и морските 
лица – до 31.12.2014 г. 
В кои случаи може да се зачете осигурителен стаж 

със заплащане на осигурителни вноски от лицата? 
> Времето на обучение на лицата, завършили ви-

сше или полувисше образование, но за не повече от 
срока на обучение, предвиден по учебния план за 
завършената специалност, се зачита за осигурителен 
стаж, ако лицата внесат за своя сметка осигурителни 
вноски за този период, изчислени върху минималния 
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, 
както и времето на докторантурата, определено в 
нормативен акт за лицата, придобили образователна 
и научна степен “доктор”. 

> Лицата, навършили възрастта за пенсиониране 
по чл. 68, ал. 1 от КСО и на които не им достигат до 
5 години осигурителен стаж за пенсиониране по тези 
условия, могат да внесат за своя сметка осигурителни 
вноски за недостигащия им стаж, изчислени върху 
минималния осигурителен доход за самоосигурява-
щите се лица с размер на вноската за фонд “Пенсии” 
за лицата, родени преди 01.01.1960 г. За 2015 г. оси-
гурителната вноска е 17,8 на сто върху 420лв., или 
74,76лв. за един месец осигурителен стаж. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2015г.



БОЛЯРСКИ САРМИ С ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА
Продукти: 800 г пилешко месо, 250 г пилешки 

дробчета, 120 г гъби, чаена чаша ориз, глава лук, 3-4 
супени лъжици олио, чаена лъжичка червен пипер, 
черен пипер на вкус, чаена лъжичка 
чубрица, сол на вкус, кисело зеле на 
листа, чаша и половина зелев сок.
Приготвяне: 
Пилешките дробчета се почистват 

и попарват с гореща вода, след което 
се накълцват на ситно. В загрята 
мазнина се запържва ситно нарязаният лук и се прибавят 
дреболиите, чашата ориз и подправките. Непрекъснато 
се разбърква докато оризът се запържи. Добавят се ситно 
нарязаните гъби и се долива чаша топла вода. Оризът 
се задушава докато поеме водата. Пилешкото месо се 
нарязва на толкова къса, колкото са зелевите листа. В 
един лист се слага парче месо и част от плънката, увива 
се и се поставя в глинен гювеч, постлан със зелеви листа.
Наредените сарми се притискат с чиния и се долива 

зелевия сок. Гювечът се похлупва и се слага в загрята 
фурна. Сармите се пекат около час и половина. 

КАК ДА СЕ СПРАВИТЕ С
ЧЕРНИТЕ ТОЧКИ?  

Черните точки по лицето, познати още с медицинско-
то си наименование комедони, са неприятен и понякога 
труден за отстраняване проблем. Предлагаме ви някол-
ко начина, с които да се справите с черните точки и да 
предотвратите възможността от повторна поява.
За да предотвратите появата на черни точки по лице-

то, трябва да поддържате кожата винаги чиста. За целта 
сутрин и вечер минавайте проблемните зони с тоник 
или мицеларен разтвор, а през деня залагайте на по-лек 
грим, за да оставяте кожата да диша.
Когато пазарувате козметика за лице, винаги имай-

те предвид какъв тип кожа имате, защото неправилно 
избраният продукт може допълнително да омазни или 
изсуши кожата на лицето. Веднъж или два пъти в месе-
ца си правете профилактика с маски. Желателно е това 
да става след края на менструацията, за да избегнете 
хормоналния дисбаланс по време на цикъл.

Как да се справите с черните точки?
Най-важното правило е да не стискате и да не драз-

нете проблемните места, защото това може да влоши 
положението. Когато сте решили да обработвате чер-
ните точки, винаги работете с чисти ръце и изплаквайте 
добре лицето, за да не стане така, че до вече решения 
проблем да се появи нов.
Сред най-използваните начини за справяне с черните 

точки е парната баня, тъй като топлината отваря порите 
и позволява мръсотията да се изчисти по-лесно. Доста-
тъчни са 2-3мин. над купа с гореща вода.
Друго популярно средство срещу черните точки е 

маслото от алое вера, тъй като то не само отстранява 
проблема, но и лекува като намалява риска от поява на 
зачервявания по кожата. За целта използвайте тоник 
или крем за лице с екстракт от природното лекарство.
Нашите майки и баби пък са третирали черните точ-

ки със сода бикарбонат. Достатъчно е да я разредите с 
малко вода, за да се получи паста, да втриете от нея по 
проблемните зони и да изплакнете с топла вода. Важно 
е да внимавате с масажа, за да не се зачерви мястото. 
Днес подобен ефект има почти всеки ексфолиант (стига 
да отговаря на вашия тип кожа).
Медът, лимоновият сок и суровият картоф също 

могат да ви послужат в борбата с черните точки. Кар-
тофът нарежете на резени и оставете да се охлади в 
хладилника за 2-3 часа, а след това с него натрийте чер-
ните точки и изплакнете с топла вода. За меда или ли-
моновия сок намажете памучен тампон с избраната от 
вас съставка и минете с него черните точки. Оставете за 
10-тина минути така и накрая изплакнете.
Три бързи маски срещу черни точки:
• В купа разбърквате 2с.л. мед и 1-2ч.л. канела, раз-

бърквате до получаване на паста. След това нанасяте 
от сместа върху черните точки и оставяте така за през 
нощта, а на сутринта изплаквате. За да има ефект, про-
цедурата трябва да се повтори няколко пъти.

• Направете си маска от овес и розова вода. След като 
смесите съставките, разнесете маската по цялото лице 
и оставете да подейства 15мин. Накрая изплакнете със 
студена вода.

• Трябват ви белтъците на 2 яйца. Разбийте ги на пяна 
и намажете с тях цялото лице. След това покрийте чер-
ните точки с парчета кухненска хартия и оставете да 
изсъхне. Накрая внимателно отстранете хартията от 
кожата.

ИЛЕУС – ЧРЕВНА НЕПРОХОДИМОСТ
Илеус е тежко заболяване на храносмилателната 

система и представлява остра чревна непроходимост. 
Ето какви са симптомите, причините и лечението на 
заболяването илеус.

 Симптоми на за-
боляването илеус
При илеус на тън-

ките черва болката 
е коликообразна от 
лека до нетърпимо 
силна (състояние, 
познато като иле-
усен писък). Харак-
терни са още гадене, повръщане, метеоризъм и газове.
Метеоризъм - как да премахнете газовете в червата? 
При илеус на дебелото черво един от първите симп-

томи е подуване на корема, болката е тъпа, обхващаща 
целия корем, появяват се гадене и повръщане, наблю-
дава се и спиране отделянето на газове и изпражне-
ния, поради което чревната непроходимост често бива 
бъркана със запек.
Често чревната непроходимост е съпътствана и от пе-

ритонит, бактериална инфекция, загуба на течности и т.н.
Какви са причините за чревната непроходимост?
Заболяването може да бъде резултат от запушване, 

срастване, усукване на червата, инвагинация (навли-
зане на черво в черво), образуване на възли, наличие 
на глисти, хернии, тумори, жлъчни камъни и други 
чужди тела, вродени дефекти при развитието на хра-
носмилателната система, мускулна атрофия на черва-
та, външно притискане на коремната област (при удар 
и друг вид физическа травма) или вътрешно притис-
кане на червата от заболели органи, прекомерно фи-
зическо натоварване, оперативна намеса в коремната 
област и последвали сраствания, задържане на урина.
Нездравословното хранене и консумирането на 

твърде тежки и твърди храни, както и спазването на 
диети и гладуването също могат да стоят в основата 
на появата на илеус.
Лечение на илеус
Необходимо е рентгеново изследване с бариева 

каша, за да се провери проходимостта на червата. 
След поставяне на диагноза илеус лечението на чрев-
ната непроходимост се изразява в тежка и продължи-
телна хирургическа интервенция, след която е необ-
ходимо да се спазва специален хранителен режим.

 РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
Старата и напукана кора на дръвчетата се изстъргва 

с телена четка.
Стъблата на младите дръвчета се обвиват с хартия 

или се намазват с репеленти, които отблъскват зайци-
те и гризачите.
Продължава засаждането на овощните дръвчета, ко-

етo трябва да приключи около 15 дни преди да започ-
нат по-големи студове.
В овощните градини се извършва есенната оран, с 

която се заравят окапалите листа и по този начин се 
ограничава заразата от болести по тях.
Заорават се и органичните и минерални торовете.
В края на листопада прасковите се пръскат с двупро-

центов бордолезов разтвор срещу болестта къдравост, 
а стволовете на дърветата се мажат с варно мляко.

КОЛКО ПЪЛНОМАСЛЕНО МЛЯКО
ДА ДАВАТЕ НА 1-МЕСЕЧНО ТЕЛЕ?

Ако го храните от кофа, за едно хранене едномесеч-
ното теле изпива на воля 4 л пълномаслено мляко, а 
след това - по 8 л дневно.
При хранене от кофа с бибе-

рон телето не може да изпие на-
веднъж 4 л мляко. Но с времето 
млякото изстива и прокисва, 
вследствие на което телето по-
лучава разстройство, а развити-
ето и прирастът му се забавя.
Затова специалистите препо-

ръчват през първия месец да храните телето трикратно 
с по 2-3 л пълномаслено мляко на порция.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Мащерка
Thymus 

Описание: Многогодишно тревисто растение или полухраст 
с пълзящи или полегнали стъбла и възходящи цветоносни 
клонки, високи до 20 см. Цветовете са розови, лилави или бели, 
събрани в съцветия. Чашките и венчето са двуустни. Цъфти през 
юни-септември. 
Разпространение: Има голям брой видове и форми, които 

трудно се различават. У нас са разпространени около 15 вида. 
Срещат се по тревисти и скалисти припечни места из горските 
поляни и пасища, а по-рядко в ливадите из цялата страна. Най-
широко са разпространени в предпланинските и средно високите 
части на планината. 
Употребяема част: Използват цъфтящите надземни части. 
Лечебно действие: Тя спокойно може да бъде наречена лек за 

всичко. Използват се цъфтящите й части. Поради богатото съдър-
жание на етерично масло притежава отхрачващо, антисептично, 
противовъзпалително, спазмолитично и газогонно действие. Тя 
има и болкоуспокояващо действие.
Използва се като дезинфекциращо средство при хроничен 

бронхит коклюш, бронхиална астма, суха и спастична кашлица, 
при белодробни заболявания. Освен това има благотворно дейст-
вие при хронични гастрити и язва на стомаха, колики, диарии, 
гнилостни процеси, чревни паразити. Идеална е за успокоение 
при нервна възбуда, безсъние, главоболие, малокръвие. Може 
да се използва за гаргара при зъбобол и възпаление на устната 
лигавица.
Добре действат бани с отвара от мащерка при ставни и нервно-

мускулни заболявания, радикулит, неврит, миозит. 
Приложения: • отхрачващо, бронхоразширяващо и дезин-

фекциращо средство при остри катари; 
• при хроничен бронхит коклюш, брон-

хиална астма, суха и спастична кашлица; 
• при белодробни заболявания ;
• хронични гастрити и язва на стомаха, 

колики на стомаха и червата ;
• метеоризъм, диарии, гнилостни про-

цеси, чревни паразити, стомашна язва;
• при нервна възбуда, безсъние, гла-

воболие, малокръвие ;
• при чревни паразитни болести (трихинелоза, трихоцефалоза, 

анкилостомидози);
• при отслабнала сърдечна дейност, задух на нервна почва, 

епилепсия, липса на апетит, анемия, киселини в стомаха, без-
съние, диария;

• външно: гаргара при зъбобол, възпаление на устната лигавица;
• външно: бани при ставни и нервно-мускулни заболявания, 

радикулит, неврит, миозит ;
• външно: антисептично и дезинфекционно при гнойни възпа-

ления - циреи, гнойни рани и др;
Външно приложение: За гаргара при болки в гърлото, 

налагане на лапи при циреи, гнойни рани, рани от изгаряне, бани 
при неврастения. 
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от билката се 

заливат с 500 мл вряла вода. Пие се по 100 мл преди ядене 4 
пъти дневно, подсладено с мед.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Πийвa cи биpичĸaтa eдин чoвeĸ и в тoвa вpeмe тъpчи cъce-
дът мy: – Moжe ли дa взeмa ĸoфa вoдa oт твoя ĸлaдeнeц?

– Moжe. Cлeд мaлĸo oня пaĸ идвa: – Moжe ли дa взeмa oщe 
eднa ĸoфa вoдa? – Bзeмaй. Cитyaциятa ce пoвтapя няĸoлĸo 
пъти и нaĸpaя чoвeĸът c биpичĸaтa питa: – He paзбиpaм. 
Имaш ĸлaдeнeц, a иcĸaш вoдa oт мeнe? – Tъщaтa пaднaлa 
в мoя ĸлaдeнeц, a вoдaтa й e caмo дo бpaдичĸaтa…

Иванчо среща Данчо и веднага го пита:
- Ти писа ли на дядо Коледа?
Данчо отговаря:
- Да!
Иванчо още по-настоятелно го пита:
- А, какво си пожела?
Данчо троснато отговаря:
- Ти да не получиш подарък!

ийвa cи биpичĸaтa eдин чoвeĸ и в тoвa вpeмe тъpчи


