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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

И тази година на Първи май по традиция Народно читалище „Просвета- 
1938” в партньорство с Общинска администрация- Сатовча и кметство село 
Кочан организираха „Празник на моето село”.В XIV-ия традиционен турнир 
по футбол, който ежегодно се провежда под патронажа на кмета на община-
та- д-р Арбен Мименов взеха участие 26 отбора от селата- Кочан, Ваклиново, 
Жижево, Сатовча, Фъргово, Слащен, Долно Дряново, Буково и Брезница.Тур-
нирът се проведе в две групи: „мъже”- 16 отбора и „юноши”- 10 отбора при 
приети правила и регламент.
След оспорвани и изпълнени с емоции футболни срещи бяха определени 

следните победители:
Първо място зае отбора на „Пирин” с.Брезница, който получи преходната 

купа, флагче и агне. Второ и трето място заеха отборите „Галактикос”- с.Кочан 
и „Онбашията”- с.Фъргово, получавайки флагчета и парични награди.
В група „юноши” след изпълнения на дузпи, късметът се усмихна на от-

бора на ФК- Сатовча, които победиха „Баварците”- Кочан.На трето място се 
класира детският отбор ФК- Кочан.Наградите връчиха кмета на общината д-р 
Арбен Мименов, кмета на село Кочан д-р Юрий Моллов и секретаря на чита-
лището Слави Узунов.
Радващото е, че футболните срещи  завършиха без инциденти и се проведо-

ха в духа на спортсменството и феърплея.
Втората част на празника продължи с богата музикална програма на пло-

щада на село Кочан с участието на местни самодейни групи от с.Ваклиново, 
с.Сатовча, с.Буйново общ.Борино, гр.Доспат.
Младата и очарователна певица Крисия поднесе богат и разнообразен кон-

церт, който бе бурно аплодирана.Извиха се кръшни хора.
Празникът завърши с пищна и многоцветна заря, осветявайки красивия цен-

тър на село Кочан.

Ученичката от 9 клас - Цветелина Младенова, взе участие в Трета национал-
на ученическа конференция на тема „140 години от Априлското въстание“ в град 
Кърджали. Конференцията бе организирана от ученическа школа „Истoрика“ при 
СОУ „Петко Р. Славейков“ с ръководител Димитър Димов - учител по История, със 
съдействието на РИО Кърджали и под патронажа на кмета на Община Кърджали 
инж. Хасан Азис. В нея взеха участие 34 училища от 24 населени места и бяха 
представени 62 разработки – 9 есета, 23 реферата и 30 презентации.
Ученичката Цветелина Младенова се представи под номер 38 с презентация на 

тема „Ушиването на знамето от Райна Княгиня“. След презентацията си Цветелина 
получи похвали за прекрасното представяне и патриотизма на творбата си, както и 
покана за следващо участие.
Конференцията протече в три дни. Тя бе открита на 22.04 в 19 ч. в залата Бизне-

синкубатора от г-жа Радостина Николова представител на МОН, а приветствия към 
участниците поднесоха г-жа Нели Попова - главен експерт в община Кърджали, 
г-н Гроздан Колев – началник на РИО на МОН, гр. Кърджали и г-н Милко Багда-
саров – директор на СОУ „Петко Р. Славейков“, гр. Кърджали. След официалното 
откриване и приветствията, пленарен доклад представи проф. д-р Тодор Мишев от 
историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Представянията на учениците и техните ръководители беше на 23.04. в актовата 

зала на СОУ „Петко Р. Славейков“ и протече в 4 сесии. Участниците имаха възмож-
ност да разгледат училището. След закриване на конференцията учителите прове-
доха среща – разговор с г-жа Радостина Николова от МОН.
В последния ден, 24.04, беше организирано посещение до историческото селище 

Перперикон.



Св. мчца Гликерия Девица
Гликерия, дъщеря на знатен римски сановник приела християнската 

вяра след смъртта на родителите си. През време на гонението против 
християните не само самата тя не се бояла от опасностите, но увещавала 
и другите към твърдо изповядване на вярата. Като се явила веднъж в 
идолското капище по време на едно езическо тържество, тя чрез молитва 
счупила идола и по заповед на един от началниците била затворена в 
тъмница. Предлагали й да се отрече от християнската вяра, и след като тя 
отказала я подложили на страшни изтезания и отново я затворили, като я 
обрекли на изтощение от глад и жажда. След известно време управителят 
заповядал да я отведат в град Ираклия, където отново я подложили на най-
ужасни изтезания. Светата девойка всичко понасяла търпеливо, укрепявана от помощта 
на Бога. Тъмничният стражар Лаодикий, свидетел на нейните страдания и на големите 
поличби, проявявани от Господа заради нея, познал истинския Бог и бил посечен с меч 
като християнин. Гликерия била хвърлена на зверовете в цирка, но те кротко легнали до 
мъченицата и само се умилквали около нея. Като поблагодарила на Бога за всички Негови 
милости, девойката молела за смърт и тихо предала душата си Богу. Това станало във 
втората половина на второто столетие, през време на гонението при император Антонин 
(138-161 г.).

15 Май 2016, Неделя
Международен ден на семейството
Отбелязва се от 1994 г. с резолюция A/RES/47/237 на Общото събрание на ООН от 20 

септември 1993 г., за да се повиши осведомеността по въпросите, свързани със социал-
ните, икономическите и демографските процеси, които влияят на семейства. Тема на 
деня за 2015 г. е: „Хората в действие? Равенство между половете и правата на децата в 
съвременните семейства“.
 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН КОНЦЕРТ ПО ВРЕМЕ НА
МЕЖДУНАРОДНАТА СРЕЩА С ИТАЛИЯ И РУМЪНИЯ

Във връзка с „ПРОЕКТА” по френски език на тема: “Градина без граници. 
Нека нашият дух цъфти в градината на Европа”, Програма „Еразъм+”, Клю-
чова дейност 2, Стратегически партньорства, г-жа Катерина Коджаманова – 
хореограф и секретар на читалище „Св.св.Кирил и Методий 1926”, с.Сатовча, 
организира поздравителен концерт за партньорите от Италия и Румъния. 

Водещи на концерта бяха: г-жа Катерина Коджаманова – на български език и г-жа Райка 
Славчева - на френски език. 
Озвучването на концерта се 

извърши под ръководството на 
г-н Наум Странджев – старши 
учител по музика.
Г-жа Катерина Коджаманова 

запозна партньорите със се-
демте етнографски области на 
България, всяка от които със 
самобитен облик и колорит, със 
своя типична народна музика, с 
характерни песни и танци, със 
запазени през вековете обичаи 
и занаяти - Северняшка област, 
Добруджанска област, Шоп-
ска област, Пиринска област, 
Родопска област, Тракийска и 
Странджанска област.
Г-жа Катерина Коджаманова показа следните български народни танци: „Росинка, Пай-

душко хоро, Добруджански танц, Каракачанско хоро, Северняшка ръченица, Копаница, 
Македонско хоро, Руски танц” и др.
Участниците в концерта бяха децата от детската градина и учениците от СОУ „Св.

св.Кирил и Методий”, с.Сатовча.
Концертът продължи с групата за високо пеене с ръководител – г-жа Мария Чобанова.
Г-жа Катерина Коджаманова представи групата, която изпълнява автентични, акапел-

ни песни, които са уникални и единствени в света. Групата за високо пеене е  носител 
на „Хердерова” награда, вписана  в нематериалното културно наследство на България, 
притежаваща  много плакети и златни медали. Тя е номинирана за световното културно 
наследство на ЮНЕСКО. Песните се изпълняват само от жени и се пеят четиригласно на 
групи със специфични провиквания от две „викачки”.
Фолклорният концерт 

завърши с руски танц в 
изпълнение на учениците 
от училище Сатовча, кой-
то предизвика голям ин-
терес и аплодисменти от 
страна на партньорите.
Ето какво казаха те:
„Г-жа Катерина Код-

жаманова е невероятен 
хореограф и професио-
налист. Очаровани и въз-
хитени сме от концерта, 
който наблюдавахме. 
Разбрахме особености-

те на различните фол-
клорни области, видяхме 
уникални танци и хора. 
Чудим се,  как такава 

малка страна като Бъл-
гария, има такова голямо 
разнообразие от танци и хора. За нас беше удоволствие да наблюдаваме тази магия, на-
речена български фолклор. 
С тези танци Вие показахте вашите чувства - страст, сила, огън и любов. Българите 

танцуват от душа и сърце.
Очаровани сме от песните на групата за високо пеене. За първи път наблюдавахме 

такива акапелни песни, които наистина са уникални и единствени. 
Във вашите танци се крие цялата история на България. ПОЗДРАВЛЕНИЯ”.
Като Координатор на Проекта изказвам благодарности на: д-р Арбен Мименов - Кмет 

на община Сатовча, г-жа Катерина Коджаманова – хореограф и секретар на „Св.св.Кирил 
и Методий 1926”, групата за Високо пеене с ръководител – г-жа Мария Чобанова, г-н 
Милко Сиркьов - Директор на СОУ „Св.св.Кирил и Методий”, с.Сатовча, г-жа Цветана 
Янева - Временно изпълняващ длъжността Директор, г-н Наум Странджев - старши учител 
по музика и озвучител на концерта, г-жа Павлина Чобанова – Директор на ОДЗ „Елена 
Шомова”, учениците от училище Сатовча, децата от детската градина и партньорите от 
Италия и Румъния.
БЛАГОДАРЯ ВИ!
Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши учител по 

френски език, Директор по Европейски проекти във Френски Алианс, гр.Благоевград 
и Координатор на проекта.

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

9 Май 2016, Понеделник
Свети Николай Летни (Летен Никулден)
Християнската църква тържествено отбелязва летния Никулден, празникът 

съществува още от ХI век и е свързан с пренасянето на светите мощи на Николай 
Чудотворец от балканските земи в италианския град Бари. Св. Николай се родил 
през втората половина на III в. в Патара, град в малоазийската област Ликия и 
още от детски години проявявал истински християнски добродетели. По-късно 
Свети Николай става архиепископ на град Мира в Ликия (Мала Азия), умира 
на 6 декември 342 г. (Зимен Никулден) и светите му мощи се пазели в града до 
1087 година. През управлението на византийския император Алексий I Комнин 
(1081-1118 г.) мощите на свети Николай били пренесени от град Мира в град 
Бари, център на  южноиталианската област Апулия. Там живеело многобройно 
гръцко население. Светите мощи били тържествено посрещнати от епископи, 
свещеници и възторжения народ на 9 май 1087 г., откогато е установен днеш-
ният празник, наричан у нас „летен свети Никола“.
Според народния календар, на този ден жените не трябва да хващат игла през 

деня, защото „дупчат“ светеца в очите и ще се разболеят от „очибол“. Денят 
е посветен на Св. Никола - Летни, който трябва да осигури дъжд и плодовита 
година. В негова чест се коли мъжко животно за курбан, за да се предпази 
реколтата от градушка.
Ден на Европа
Обявен на срещата на високо равнище на Европейската 

общност в Милано, Италия (28-29 юни 1985). Честването му 
се свързва с речта на министъра на външните работи на Фран-
ция Робер Шуман на 9 май 1950 г. в Париж, Франция, с която 
се полагат основите на европейската интеграция. В България 
се отбелязва с Постановление 54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г.

10 Май 2016, Вторник
Професионален празник на химика
Определен съгласно устава на Българската камара на химическата промиш-

леност, приет на Общото събрание на организацията на 8 ноември 2001 г. С 
решение на Министерски съвет от 1970 г. празникът се отбелязва втората неделя 
на м. май, но традицията е прекъсната след 1989 г. През 2001 г. Българската 
камара на химическата промишленост възстановява празника и определя той 
да се отбелязва всяка година на 10 май.

11 Май 2016, Сряда
Св.св. равноапостоли Кирил и Методий
Славянските първоучители - братята Кирил и Методий, 

са канонизирани като светци от Българската православна 
църква. На името на Кирил е наречена създадената по-
късно азбука, която става основа на всички славянски 
езици - „кирилица“. Канонизирани са като светци заради 
превода и популяризирането най-необходимите за бого-
служение църковни книги на старославянски език, както и 
за разпространяването на християнството сред славяните. 
Считани са за равноапостоли. Православната християнска 
църква ги почита и като едни от светите Седмочисленици. 
Св. Методий е по-големият брат и е роден през 810 година, а Св. Константин е 
роден през 827 година и чак към края на живота си приема името Кирил. През 
862 или 863 г. Константин-Кирил Философ създава първата българска азбука 
- глаголицата. Оригинално творческо дело, азбуката предава точно звуковите 
особености на българската реч и е пригодена към фонетичните особености на 
старобългарския език. С глаголицата се слага началото на голямото просвети-
телско и книжовно дело на Св. св. Кирил и Методий. Двамата братя превеждат от 
гръцки на старобългарски език някои от най-необходимите за богослужението 
книги: т. нар. Изборно евангелие, Хризостомовата (Златоусто-вата) литургия, 
Служебник (молитви и четива за различните църковни служби), части от Псал-
тира и Требника. С това полагат основите на старобългарския литературен 
език. В Моравия отиват през 863 г. и остават три години и половина по молба 
на моравския княз Ростислав, който иска да създаде славянска църква и така да 
се противопостави на германизацията. През 867 г. те отиват да защитят делото 
си пред папата в Рим, където Кирил принуждава папа Адриан II да признае 
официално славянските книги. В римската църква „Св. Марина“ е отслужена 
литургия на славянски език. Кирил се разболява и умира в Рим на 14 февруари 
869 г., където е погребан в базиликата „Св. Климент“. Методий продължава 
своята проповедническа и просветна дейност сред западните славяни до смър-
тта си на 6 април 885 г. Кирило-Методиевото дело е съхранено и продължено 
от техните ученици - Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий. През 1851 г. в 
Епархийското училище „Св.св. Кирил и Методий“ за първи път денят се чества 
и като Празник на българската просвета (24 май - нов стил). Днес 11 май се 
чества като църковен празник на двамата свети братя, докато 24 май се отбе-
лязва като ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

12 Май 2016, Четвъртък
Международен ден на сестринството
Отбелязва се от 1965 г. от Международния съвет на медицинските сестри. 

Обявен за Международен ден на медицинските сестри през 1971 г. от Между-
народния съвет на медицинските сестри. Годишнина от рождението /1820/ на 
британската медицинска сестра Флорънс Найтингейл (12 май 1820-13 август 
1910). В България се отбелязва от 1993 г.

13 Май 2016, Петък
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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



Въпрос: Здравейте,имам ли право на помощ за 
отглеждане на дете до навършването му на 1 
година, неомъжена съм, а въпреки това ми искат 
доходите на бащата на детето,при условие че 
той е безработен и е в затвор в чужбина, какви 
са ми правата, моля много да ми обясните поне-
же служителката, при която опитах да подам 
молба беше доста груба и не ми обясни нищо.
Отговор: Уважаема госпожо , информацията, ко-
ято представяте, не е достатъчна, за да бъде даден 
конкретен отговор. Следва да имате предвид, че 
съгласно чл. 8, ал. 1 и ал. 5 от Закона за семейни 
помощи за деца (ЗСПД) месечни помощи за отглеж-
дане на дете до една година в размер, определен със 
Закона за държавния бюджет на Република Бълга-
рия (ЗДБРБ) за съответната година, но не по-малък 
от предходната година, се предоставят на майката 
(осиновителката), чийто доход на член от семей-
ството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, при 
условие, че: 1. майката (осиновителката) не е оси-
гурена и не получава обезщетение за бременност, 
раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса 
за социално осигуряване; 2. детето не е настанено 
за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 
от Закона за закрила на детето; 3. майката (осино-
вителката) и детето живеят постоянно в страната; 
4. детето има направени всички задължителни 
имунизации и профилактични прегледи съобразно 
възрастта и здравословното му състояние. Когато 
майката (осиновителката) е осигурена за общо 
заболяване и майчинство, но не получава обезще-
тение за бременност и раждане и за отглеждане 
на малко дете, поради това че няма необходимия 
осигурителен стаж по чл. 48а и чл. 52а от Кодекса 
за социално осигуряване, тя има право на месечна 
помощ за отглеждане на дете при условията и по 
реда на този закон за времето до придобиване на 
необходимия осигурителен стаж. Същевременно, 
съгласно чл. 4 от ЗСПД право на семейни помощи 
по чл. 2, ал. 2, т. 1 и 6 и ал. 3, т. 1 и 2 имат семей-

До 10-ти май: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

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

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец април. 

2.  Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец април.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

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

ление за неподаване на месечни декларации за април 
2016 г.
До 15-ти май: 
ЗКПО
Месечните авансови вноски за май за корпоратив-

ния данък по Закона за корпоративното подоходно 
облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец април

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец април
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МАЛКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ 
ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ МЯРКАТА „ИНВЕСТИЦИИ В 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“
Всички малки и средни производители у нас ще 

могат да се възползват от мярката „Инвестиции в 
земеделските стопанства“. Тя е насочена главно към 
животновъдния сектор, като целта ѝ  е подобряване 
на дейността на 
фермерите. 
От Службата 

за съвети в зе-
меделието обяс-
няват, че става 
въпрос за Мяр-
ка 4.1, която е 
стартира мина-
лата година, но 
се очаква да има 
прием по нея и 
през това лято. „Мярката може да бъде използвана 
за покриване на различни инвестиционни разходи, 
използвани за подобряване и модернизиране на дей-
ността във фермите. По нея се възстановява определен 
процент от извършената инвестиция“. Коментират 
още, че според условията, земеделският стопанин 
може да извърши дадена инвестиция, например за-
купуване на някакъв дълготраен актив, ремонт на 
наличната база и строителство на нови помещения 
за отглеждане на животни.

„След като инвестицията бъде направена, на база 
на разходо-оправдателни протоколи, се възстановява 
определен процент от извършените разходи“, пояс-
няват експерти от Службата за съвети в земеделието.

УДЪЛЖАВАТ СРОКА ЗА ВПИСВАНЕ В
РЕГИСТЪРА НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ  
Министерството на земеделието и храните удъл-

жава срока, в който могат да се сключват договори за 
изкупуване на суров тютюн с тютюнопроизводители 
за реколта 2016 г. до 3 юни 2016 г. Заповед за това 
на министър 
Д е с и с л а -
ва  Танева  е 
публикувана 
на интернет 
страницата 
на министер-
ството.
Срокът  за 

вписване на 
тютюнопро-
изводителите 
в  регистъра 
по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и 
свързаните с тях изделия за реколта 2016 г., също се 
удължава до 3 юни 2016 г.
Вписването в регистъра на тютюнопроизводителите 

на данни от сключените договори и имотите, на ко-
ито се отглежда тютюн, започна от 22 април 2016 г. 
Изкупуването на суров тютюн за реколта 2016 г. ще 
се извършва от лица, които са сключили договори за 
изкупуване на тютюн до 3 юни 2016 г.
Попълването на информация в регистъра е за срок 

от една година и не се прехвърля автоматично за 
следващата година. За приключване на регистрацията 
и успешното въвеждане на производителя се изисква 
копие от сключените договори за изкупуване на суров 
тютюн. Необходим е и документ за правното основа-
ние за ползването на земеделските земи с площ над 
5 дка.

ЗАЧИТАНЕ НА ТРУДОВ СТАЖ ЗА 
РАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ 

ОТ НЕРАБОТЕЩА МАЙКА
Съгласно разпоредбите на Постановление на Ми-

нистерски съвет № 61 от 1967 год. за насърчаване на 
раждаемостта (обн., ДВ, бр. 2 от 1968 г.), времето 
за бременност (45 дни преди раждането), раждане 
и отглеждане на деца, родени или осиновени след 
31.12.1967 г., от неработещи жени-майки или осино-
вителки, се признава за трудов стаж. Размерът на тру-
довия стаж, който се зачита по този ред, се определя в 
зависимост от броя и поредността на родените деца.

За първо дете 
размерът на този 
трудов стаж е 12 
месеца, за второ 
дете - 14 месеца, 
за трето дете - 18 
месеца, а за чет-
върто дете - 12 
месеца, от кои-
то 45 дни преди 
раждането.

За деца, родени след 3.07.1984 г. на неработещите 
жени-майки и осиновителки се признава трудов стаж 
от датата на раждането или датата на предаване на 
детето за осиновяване до навършване на тригодиш-
ната му възраст съгласно чл. 3ж, ал. 2 от Указа за 
насърчаване на раждаемостта.
От 1.01.1987 г. е в сила разпоредбата на чл. 354, т. 

6 от Кодекса на труда, съгласно която за трудов стаж 
се признава и времето, през което не е съществу-
вало трудово правоотношение, когато майката или 
осиновителката се грижи за отглеждане на дете до 
навършване на тригодишната му възраст.
Зачитането на този трудов стаж се осъществява от 

органа, който признава права, произтичащи от трудов 
стаж, т.е. пред който трябва да послужи (например, ако 
е трудов стаж за пенсия – от Районното управление 

“Социално осигуряване”).
Трудовият стаж се удостоверява с представянето 

на актовете за раждане на децата, трудовата книжка 
или документ, от който е видно, че през същия период 
лицето няма трудов стаж, признат по друг ред.
Органът, който признава трудов стаж, следва да 

направи съответните справки по представените до-
кументи, да ги опише по подходящ начин, след което 
ги връща на притежателя им. 
Този трудов стаж не се вписва в трудовата книжка.
На неработеща жена-майка, родила дете преди 

1.01.1968 г., времето за раждане и отглеждане не се 
зачита за трудов стаж.
Ако по време на отглеждането на детето майката 

е работила, този период е включен в трудовия стаж 
по трудовата книжка.

АКТУАЛИЗИРАН Е ГРАФИКЪТ
ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО СЕЛСКАТА 

ПРОГРАМА ПРЕЗ 2016 Г. 
Прием по мярка 4.1 ще има от 4-и до 31 юли и от 5-и 

до 25-и септември

Министерството на земеделието и храните актуали-
зира индикативния график за прием на проекти по 
Програмата за развитие на селските райони през 2016 
година.
От публикуваната таблица става ясно, че прием по 

мярка 4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства ще има 
от 4-и до 31-и юли, а също от 5-и до 25-и септември за 
кандидати по ТПП.
По мярка 4.2 - Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти, прием на проекти ще има 
от 24-и октомври до 27-и ноември.
Прием на проекти по мярка 6.3 е насрочен за периода 

от 30-и май до 31- юли.
Прием на проектни предложения по мярка 9 - Учре-

дяване на групи и организации на производителите, ще 
започне на 29-и август и ще продължи до 30-и октомври.
Актуализираният график е публикуван в интернет 

страницата на Програмата за  развитие на селските 
райони 2014-2020 http://prsr.government.bg/
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ствата и бременните жени със средномесечен доход 
на член от семейството за предходните 12 месеца, 
по-нисък или равен на дохода, определен за целта 
в ЗДБРБ за съответната година, но не по-малък от 
предходната година. Съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗДБРБ 
за 2016 г. средномесечният доход по чл. 4 от Закона 
за семейни помощи за деца за 2016 г. е 350 лв. от 
1 януари и 400 лв. от 1 юли. По смисъла на §1, т. 1 
от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗСПД „се-
мейството“ включва: а) съпрузите, ненавършилите 
пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, 
ако продължават да учат, до завършване на средното 
им образование, но не по-късно от навършване на 
20-годишна възраст (родени, припознати, осинове-
ни, доведени, заварени, с изключение на сключилите 
брак); б) съвместно живеещи родители без сключен 
граждански брак, които съжителстват на един насто-
ящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, 
както и навършилите пълнолетие, ако продължават 
да учат, до завършване на средното им образование, 
но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст 
(родени и припознати, с изключение на сключилите 
брак); в) родителят и неговите/нейните ненавършили 
пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, 
ако продължават да учат, до завършване на средното 
им образование, но не по-късно от навършване на 
20-годишна възраст (родени, припознати, осинове-
ни, с изключение на сключилите брак). В допълне-
ние, на основание чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Правилника 
за прилагане на Закона за семейни помощи за деца 
(ППЗСПД) в заявлението декларация за отпускане 
на семейни помощи по чл. 7, 8 и 10а от Закона за 
семейни помощи за деца лицата декларират брутни-
те доходи на семейството, получени за последните 
12 календарни месеца, предхождащи месеца, през 
който е подадено заявлението декларация. На осно-
вание чл. 20, ал. 1 от ППЗСПД при определяне на 
средномесечния доход по чл. 7, ал. 1 от Закона за 
семейни помощи за деца се вземат предвид доходите 
на всички членове на семейството по смисъла на § 
1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
семейни помощи за деца към датата на подаване на 
заявлението декларация. Повече информация и кон-
султация по конкретния Ви случай може да получите 
и от Центъра за обаждания на Министерството на 
труда и социалната политика на единен безплатен 
телефонен номер за цялата страна 0 800 88 001, както 
и от Агенцията за социално подпомагане – на горещ 
телефон (02) 935 05 50, за въпроси на граждани: ok@
asp.government.bg. 



АГНЕШКО БУТЧЕ
С ВКУСНА ДОМАТЕНА КОРИЧКА

Продукти: 1 бутче (агнешко, ярешко)
За ароматното масло: 80 гр масло, 3-4 стръка 

магданоз, 2 скилидки пресован чесън, 1/2 ч л пипер 
меланж, 1 с л червен пипер, сол на вкус.
За доматената смес: 1 домат, 3 скилидки чесън, 

5-6 стръка мащерка, 1 с л балсамов оцет, 1 с л 
зехтин, 1 с л брашно, сол, 5-6 стръкчета мащерка
Приготвяне: Бутчето, измийте и подсушете. 

Направете 4-5 дълбоки разреза отгоре. Намажете 
цялото бутче с масло, а остатъка разпределете във 
всеки разрез. Хванете по 
няколко стръка мащерка и 
сложете във всеки разрез.
О в к у с е н о т о  б у т ч е 

сложете в огнеупорна тава 
и налейте 1 чаша гореща 
вода. Сложете да се запече 
в загрята до 220°С фурна. 
През това време пригответе 
доматената смес.
В блендер сложете всички продукти и пюрирайте. С 

тази смес намажете вече запеченото бутче. Завийте с 
фолио и печете още около 1,5 - 2 ч или в зависимост 
от големината на бутчето може до 3 часа. Намазвайте 
бутчето с доматеното пюре на всеки 15-20 мин. Ако 
се наложи, доливайте гореща вода.

СИНДРОМ НА ХРОНИЧНАТА УМОРА
Уморяемостта е призната от медиците като болест в 

ХХ век. Болестта, наречена астения, американците по-
късно наричат синдром на хроничната умора.

Ако след тежка физиче-
ска работа се чуствате убит 
от умора, една вана и здрав 
сън ще възстановят вашите 
сили. Не така стоят нещата 
при астенията. Умора без 
всякакво физическо нато-
варване води след себе си и 
други неприятни състояния:

- разсеяност, лош сън и понижаване на паметта;
- тахикардия, хипертония, главоболие;
- чуство за страх, загуба на интерес към живота;
- понижено либидо, липса на апетит и отслабване;
В повечето случаи патологичната уморяемост е след-

ствие на някакво заболяване. Най-често това са инфек-
циозни, ендокринни, хематологични заболявания, не-
врози, депресия, дълго пренапрежение.
Астенията се лекува, но преди всичко е необходимо 

сами да си помогнем. Необходимо е:
- да се съблюдава режим на работа и отдих. При това 

отдихът трябва да бъде разнообразен (както четене на 
книжка, така и разходка сред природата);

- рационално хранене, което ще балансира обмяната 
на веществата;

- отказ от вредни навици (алкохол, пушене, кафе), ко-
ето ще даде възможност да се възстанови имунитетът.
При спазване на тези правила може да минете и без 

намесата на лекар.

ПРОЛЕТТА ОБОСТРЯ ХРОНИЧНИ
БОЛЕЖКИ НА КОТКИ И КУЧЕТА

Според ветеринарни специалисти пролетта обостря 
практически всички хронични заболявания на домаш-
ните котки и кучета. С какви проблеми е възможно да 
се сблъскате?
Първият много голям проблем е, че заради дългата 

зима през пролетта повечето градски домашни любим-
ци са надебеляли особено ако са кастрирани. Прехран-
ването и слабо подвижният начин на живот през зимата 
трупат килограми. А това води до сърдечни проблеми; 
захарен диабет; ракови заболявания; нараства рискът от 
инсулт; появява се запек.
Какво да предприемете:
1) Намалете дневната дажба с 30 на сто и престане-

те да давате лакомства между основните хранения. Ако 
давате на любимците си само суха храна, през пролетта 
купувайте нискокалорична.

2) Карайте животните да се движат повече. Това може 
да стане, като играете с котката, като използвате инте-
ресни играчки, с които може да се занимава и когато е 
сама вкъщи.

3) Увеличете продължителността на разходките с ку-
чето. Карайте го да бяга повече.
Друг проблем, възникващ на фона на неправилно 

хранене, който също се обостря през пролетта, е обра-
зуване на камъни в бъбреците при котараците
От него най-много страдат кастрираните животни. За 

да избегнете това, не ги хранете с евтина суха храна или 
пък със сурова риба. Ако забележите, че любимият ви 
котарак прекалено често ходи в тоалетната, пишка чес-
то и по малко, като при това мяука от болка, веднага го 
заведете на лекар.

МАНАТА ТРЪГВА ОТ МАЙ
Маната, която напада всички зелени части на лозата, 

започва да се развива още от средата на месец май.
При по-младите зелени листа наблюдавайте отсега 

дали се явяват бледозелени, закръглени и мазни петна
За тях е характерно, че се виждат много добре срещу 

светлината.
Петънцата се разрастват, оцветяват се в жълто-кафяво 

и деформират листната петура.
Белег за разпознаване е, че по долната страна , пет-

ната започват да образуват бял, спорообразуващ налеп.
А след известно време чак нападнатите части засъхват
Пръсканията, които трябва да са редовни и да започ-

нат този месец, се прекратяват при високи температури 
и стабилизиране на времето в края на юли и началото 
на август.

ПРЕЗ МАЙ МОЖЕ ДА ЗАСАДИТЕ
БЕГОНИЯТА НА ОТКРИТО

Бегонията много обича топлината, затова на откри-
то или на балкона тя трябва да бъде засадена през май, 
когато отмине възможна-
та опасност от пролетни 
студове.
Ако отглеждате бего-

нията от семена, трябва 
да имате предвид, че това 
е прекалено сложно и из-
исква прекалено много 
време. Затова много гра-
динари предпочитат да 
си купят разсад.
Много е ефектен нови-

ят сорт Dragon Wings. От юни до октомври тази бегония 
ще цъфти непрекъснато при минимални грижи.
В големите саксии или висящите кошници здравите 

разклонени храсти с височина до 60 см с розово-черве-
ни цветове украсяват балкона и терасата, дори и там да 
няма слънце. 

ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ  СОКОВЕ  - 
С  КАКВО  СА  ПОЛЕЗНИ

На практика можете да ги приготвите от всичко, кое-
то режете в купата си за салата - моркови, краставици, 
спанак, цвекло, целина, домати.
Сокове от зеленолистни зеленчуци
Спанак, лапад, маруля, коприва са най-подходящи за 

детоксикации, защото хлорофилът, който се съдържа в 
тях, извежда натрупаните шлаки от черния дроб и по-
добрява кръвотворенето.
Сок от моркови
Само 2-3 чаши от него сед-

мично могат да доставят необ-
ходимото количество витамин 
А. Препоръчва се на майките 
кърмачки, подрастващите. 
Подпомага възстановяването 
на органите и тъканите в организма, включително зре-
нието и кожата. Той е ефективно профилактично сред-
ство срещу стареене, акне и други кожни заболявания.
Доматен сок
Известен е с противораковите си свойства. Консуми-

ран редовно защитава кожата ни от ултравиолетовите 
лъчи. Вкусът му става още по-приятен, ако добавите 
няколко капки „Табаско“ или щипка кайенски пипер.
Сок от краставици
Съдържа около 98% процента вода. Използва се като 

природно диуретично средство, заради високото съ-
държание на калий. Останалите минерали се грижат за 
здравината на костите и зъбния емайл (калций и фор-
фор) и подобряват настроението (магнезий). Благода-
рение на това сокът от краставица освежава не само 
тялото, но и духа.
Сок от цвекло
Без преувеличение може да се нарече универсална 

панацея. Той стимулира образуването на червени кръв-
ни телца и е най-доброто средство за подобряване със-
тава на кръвта. Идеална напитка за всички спортуващи, 
тъй като повишава издържливостта на мускулите.Сти-
мулира разграждането на мазнините. Сокът от цвекло 
предпазва от свободните радикали и от сърдечно-съ-
дови заболявания. Препоръчителната му дневна доза е 
половин чаша, но за съжаление не на всеки се нрави 
специфичния му вкус. Затова най-добре да се смесва с 
други зеленчукови или плодови сокове.
Сокът от целина
Има силно ободряващо действие, особено в летните 

жеги. За разлика от енергийните напитки ефектът му не 
е краткотраен, а напротив - приеман редовно засилва па-
метта и предпазва от деменция. Сокът от целина също 
се препоръчва за понижаване на кръвното налягане, 
облекчава пристъпите на мигрена и намалява лошия хо-
лестерол. Освен това е беден на калории и захари, което 
го прави подходящ както за диабетици, така и за всички, 
които се борят с излишните килограми. Най-приятни са 
комбинациите с морков и ябълка или доматен сок.
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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.

Великденче
Veronica

Описание: Великденчето е многогодишно тре-
висто растение с пълзящо или повдигнато стъбло, 
високо до 30 см. Листата са елипсовидни или обра-
тно яйцевидни, назъбени, окосмени, с къса дръжка. 
Цветовете са бледосини, събрани в гроздовидни 
съцветия, с 4-листна чашка. Цъфти през пролетта и 
в началото на лятото.
Разпространение: 

Среща се из храс-
талаците и горите в 
цялата страна. Обича 
влажни почви.
Действие и прило-

жение: Екстракти от 
растението понижава 
кръвното налягане. 
Също така улеснява 
откашлянето и дейст-
ва секретолитично 
при хронични бронхити и бронхиална астма. 
Народната медицина я използва при подагра, 

бъбречно-каменна болест, ревматизъм, възпаление 
на пикочния мехур, хронични кожни заболявания.
Начин на приложение: Запарка: 1 супена лъжица 

ситно нарязано великденче се залива с 400 г кипяща 
вода. Оставя се да кисне в продължение на 30 мин. 
Извлекът се изцежда и от него се приема 3 пъти 
дневно по 120 г преди ядене.
Като продукт: Състав: етерично масло, гли-

козиди, сапонини, органични киселини, танини, 
горчиви вещества, следи от алкалоиди, витамин С, 
провитамин А  и др.
Действие:  успокоява възпалената лигавица на ди-

хателните органи /хронични бронхити, бронхиален 
задух/, при болести на пикочо - половата система и 
в някои случаи при чернодробни страдания. Употре-
бява се още при трудно уриниране, кръвопикаене, 
кръвохрачене, дрезгав глас, умствена умора, запек, 
начална форма на туберколоза, треска.
Начин на приготвяне: 2 супени лъжици от бил-

ката се варят 5 минути в 0,5 л. вода. Отварата се 
прецежда и се пие по една винена чаша преди ядене 
по 4 пъти дневно.
Опаковка: 40 гр. суха билка в целофанов плик.
Билков чай, добавка към храната.

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

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

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

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
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                                                                                                              

B бapa влизa пoceтитeл и мoли бapмaнa дa нaлee в 
200-гpaмoвa чaшa 300 гpaмa yиcĸи.
Бapмaнът yдивeнo:
– Toвa e нeвъзмoжнo!!!
– Toгaвa ми cипeтe в двe чaши пo 150 гpaмa.
Бapмaнът нaливa в двe чaши пo 150 гpaмa.
Πoceтитeлят изливa вcичĸo в 200-гpaмoвa чaшa и тo 

ce cъбиpa.
Бapмaнът:
– Гocпoдинe, виe cтe фoĸycниĸ!
– He, бpaтлe, фoĸycниĸ cи ти, aз cъм дaнъчeн инcпeĸтop!

Момче седи с блондинка в колата: 
- Да пусна ли климатика? 
- Пусни, аз слушам всичко!

бapa влизa пoceтитeл и мoли бapмaнa дa нa


