
ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ПОЖАРИ 
 С цел ограничаване на пожари, възникнали поради небрежност от 

населението и определен от Областен управител пожароопасен сезон в горски 
територии за периода от  01.02.2016 година до 30.11.2016 година, кметът на 
общината д-р Арбен Мименов с нарочна заповед въведе пълна забрана за 
паленето на стърнища и сухи треви по слоговете, крайпътните ивици, вилни 
места в горите, в земи от горски фонд и другите земеделски земи. 
Със заповедта се забранява изгарянето на растителни отпадъци в 

земеделските земи, в близост до житни култури и гората. Забранява се 
паленето на огън и пушене при пребиваване в горските територии и 
селскостопанските земи през пожароопасния сезон и при ветровито време.
Забранява се също така и използването на пиратки от пастири, ловци и 

туристи в горите и пасищата през пожароопасния сезон.
С нарочната заповед кметът на общината се разпорежда,  кметовете 

на населени места да организират стриктно наблюдението и охраната на 
селските имоти с оглед навременното откриване на възникнали пожари, като 
при откриване на такива незабавно да се извърши обаждане на телефон 112 
и 07541/2066, след което незабавно да се започне гасенето.

Със  заповедта е разпоредено,  
в случай на констатирани 
нарушения на виновните лица 
да бъдат налагани санкции. 
Също така е указано паленето 
на огън в дворовете на граждани 
да става само на обезопасени 
места, в неветровито време и 
под наблюдение, до пълното 
загасяване на огъня, като до него 
не се допускат деца.
Кметът на общината възлага 

изпълнението на заповедта на  
кметовете по населени места, 
екополицаите по райони и 

доброволното формирование към Общината, като контрола по изпълнението 
й е възложен на Илхан Карагьозов - директор на дирекция.

Традицията за отмора в летните месе-
ци се е запазила, както от жители и гости 
на общината, така и от хора, прибрали 
се от чужбина за летния отпуск. С този 
мотив и по предложение на кмета на об-
щината д-р Арбен Мименов Общински 
съвет –Сатовча прие решение и определи 
за празничен ден първата събота на ме-
сец юли - Ден на чешмата и семейството.
Вече пети път се отбеляза този праз-

ник, който отново бе повод  да се съберат близки семейства с приятели или 
просто добра компания, за приятен разговор и отдих, студена вода и красива 
природа, игри и забавления.
Въпреки месеца на Рамазан, в който мюсюлманите изпитват вярата и духа 

си, празнуващи по красивите кътчета на общината ни от ранни зори бяха 
заели чешми и кътовете за отдих, за да могат отрано да приготвят за своите 
близки и приятели вкусотии  на барбекю. 
На територията на общината има съградени над 930 чешми, а и продъл-

жават да се изграждат нови и все по-интересни и по-привлекателни. Всеки 
стопанин на чешма според своята представа я съгражда с различна форма и 
цвят, но всички те носят удоволствие, било то в утоляване на жаждата, при-
ятен и спокоен отдих или забавление, защото всеки съградил чешма иска да 
остави нещо добро и хубаво след себе си и за поколенията напред. Чешмите 
се съграждат, както в памет на свои близки или любими хора – родители, 
любими, деца, внуци, а други се строят за здраве и като завет от родителите 
към техните деца – да пазят, това което имат, това което им е дала природа-
та. Почти до всяка чешма има отреден кът за отдих, а покрай чучурите, от 
които непрестанно бликат леденостудени води, има беседки и барбекюта, за 
да може всеки преминаващ или специално дошъл на конкретното място да 
може да си почине, да отпие от водата и да се наслади на чудната родопска 
природа, възпята в неповторимите песни и поеми.

4 - 10 юли 2016г., година (XII), 27 /559

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

ДЕН  НА  ЧЕШМАТА  И  СЕМЕЙСТВОТО

П Р О Г Р А М А
9 Юли 2016 година  (събота)

18:00 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Първи май - 1956”
                           с. Ваклиново 
18:30 часа  - Музикални изпълнения на женска певческа и танцова група при НЧ  

                              „Просвета -1938” с. Кочан
19:00 часа - Фолклорна програма от самодейци при  Народно читалище
                         „Св. св. Кирил и Методий”- 1926” с. Сатовча 
19:30 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Просвета -1937”
                          с. Плетена
20:00 часа  -Фолклорна програма от ансамбъла за народни песни                                                                                                                                            

                             и танци гр.Сандански
21:00 часа  - Концерт на  „Трио Карамел“
22:00 часа  - Откриване и поздравления
22:30 часа  - Концерт на поп- фолк певицата  Ашли
23:30 часа  - Заря
24:00 часа  - Дискотека

10 Юли 2016 година (неделя)
10.00 часа - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Искра - 1953”
                           с. Годешево
10.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Пробуда - 1928”
                          с. Слащен 
11.00 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Граничар - 1952”
                          с. Туховища
11.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Изгрев - 1950”
                          с. Вълкосел
12.00 часа - Концерт на поп-фолк певицата Надя Казакова
13.00 часа -  Концерт на поп-фолк певицата Ванеса
14:00 часа - Концерт на поп-фолк певицата Ива Давидова
15:00 часа - Музикални изпълнения на фолклорната певица Румяна Попова
16:00 часа - Музикални изпълнения на народната певица Савка Сариева
17:00 часа - Музикални изпълнения на Мъжка фолклорна група при НЧ с.Мусомища

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

ТРАДИЦИОНЕН  СЪБОР
ВАКЛИНОВО  2016 Г .

ЧЕСТИТ  РАМАЗАН  БАЙРАМ ! 
Това, че през целия месец Рамазан отпиваме всяка 

глътка с търпение, поглъщаме всеки залък с признател-
ност, правихме всяка крачка с мъдрост, се надяваме да 
ни направи по-добри, по-търпеливи и по-въздържани. 
Нека постигнатият душевен мир бъде в нас дълго време, 
за да променим себе си към по-добро, защото само така 
можем да променим и светът около нас към по-добро.
За да бъдат приети молитвите ни, нека изпълним обе-

щанието си, което давахме по време на Рамазана. Нека 
си помагаме взаимно. Нека не забравяме болните и бе-
дните. Нека не пропускаме да сторим и най-малката до-
брина. Нека да живеем в смирение и душевен мир.

С уважение,
Д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча
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пот, брат е на военните дейци Георги Вазов и Владимир Вазов, както и на общественика 
и политик Борис Вазов. Завършва местното взаимно и класно училище, а през 1865 г. 
учи гръцки език в Калоферското училище при Ботьо Петков (бащата на Христо Ботев), 
като става негов помощник-подидаскал. Там намира богата библиотека от френски и 
руски книги, които изиграват голяма роля за литературното му развитие. През 1866 г. се 
записва в IV клас на Пловдивската гимназия, ръководена от Йоаким Груев, две години 
по-късно баща му го извиква в Сопот, за да поеме търговията, но Вазов изпълва бащините 
тефтери със стихове (част от тях излизат през 1880 в стихосбирката „Майска китка“). 
През 1870 г. в „Периодическо списание на Браилското книжовно дружество“ излиза и 
първото му публикувано стихотворение „Борба“. Малко по-късно вече е в Румъния да 
практикува при своя чичо, търговец в Олтеница.

 
УЧАСТВАЙТЕ В КОНКУРСА ЗА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА НАГРАДА   
Краен срок: 15 юли 2016 г. включително  
Европейската младежка награда е паневропейски конкурс сред социално ангажирани и 

креативни предприемачи, стартиращи фирми, дизайнери, производители, разработчици на 
приложения, журналисти, писатели, студенти... на възраст под 33 години, които използват 
интернет и мобилните технологии, за създаване на социално въздействие. Представеният 
проект, продукт или прилагането може да бъде на всеки език.
Документите за регистрация и подаване на информация (като 

описание на проекта, CV на продецунта), трябва да бъдат на 
английски език.
Изпратените материали трябва да бъдат направени в една от 

седемте категории на Европейската младежка награда:
1. Healthy Life
2. Smart Learning
3. Connecting Cultures
4. Go Green
5. Active Citizenship
6. Money Matters
7. Open Innovation
Представеният проект, продукт или кандидатура трябва да бъдее завършен след 1 януари 

2015 г. По отношение на проекти или продукти, завършени по-рано, подателите трябва да 
удостоверят, че в периода след това са направени значителни промени и / или подобрения.

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

6 Юли 2016, Сряда
Световен ден на целувката
На 6 юли се отбелязва Световният ден 

на целувката - датата е предложена от 
Великобритания и официално призната 
от ООН през 1988 г. Празникът бързо 
печели популярност и започва да се от-
белязва в различните краища на света, 
включително с нови рекорди по масово 
и най-продължително целуване. От 1981 
г. Световната здравна Организация също 
се занимава със сериозни изследвания за 
природата на целувката. Според специа-
листите 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 е всъщност прикрива доста сложни химически реакции. 
Продължителната страстна целувка увеличава 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 обясне-
ние 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 руския 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 при-
съствието на висше духовно лице можело да коства свободата и дори живота 
на виновника.

7 Юли 2016, Четвъртък
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 Европейския 
съюз за честване на неофициалния шоколадов 
празник. 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 ползва-
ни 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 приготвя-
но 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 стот-
ници какао, които били заграбени и част от тях пренесени в Европа. Проду-
ктът 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 от 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 

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

9 Юли 2016, Петък
Годишнина от рождението на Иван Вазов
На 9 юли (27 юни ст.ст.) е роден на Иван Вазов /1850-1921 

г./, български народен поет, писател, драматург, публицист, 
културен и обществен деец. Иван Минчов Вазов е роден в Со-

Н О В И Н И
4 - 10 юли 2016г., брой 27

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

ПРИТЧА ЗА ИЗВИНЕНИЕТО  
Едно просто селско момче попаднало за първи път в града. 
Когато пристигнало, някой го настъпил и казал: „Извинете“. После отишло в странноприемницата, където 

друг го блъснал и казал: „Извинете!“. След това влязло в театъра и някакъв човек почти го повалил на земята 
с думите: „Извинете“. Тогава селското момче възкликнало: 

— Колко хубаво, а ние не сме чували за този чалъм. Прави каквото си 
искаш на когото си искаш и просто се извинявай! 
И блъснало с юмрук човека, който минавал край него, и казало: 
— Извинете! 
Ако човек настъпи непознат на пазара, вежливо се извинява и обяснява: 

„Такава блъсканица е!“ 
Ако по-големият брат настъпи по-малкия, казва: „Извинявай“, — и 

толкова. 
Ако родителят настъпи детето си, няма да каже нищо. 
Най-голямата вежливост е свободна от всякакви формалности. 
Безукорното поведение не е обременено с грижи. 
Съвършената мъдрост не е планирана. 
Истинската любов не се нуждае от доказателства. 
Пълната искреност не дава гаранции. 
 

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 1.07.2016 г.



До 14-ти юли: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец юни. 

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 (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец юни.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

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

ление за неподаване на месечни декларации за юни 
2016 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
4 - 10 юли 2016г., брой 27

ОТПУСКАТ 50 000 ЛВ. КРЕДИТ
ЗА МЛАДЕЖКИ БИЗНЕС  

Новосъздаденият Фонд на фондовете, който уп-
равлява средствата по финансовите инструменти на 
ЕС, ще финансира отпускането на евтини кредити 

до 50 000 лв. за 
младежи, които 
започват собст-
вен бизнес. Без-
работните младе-
жи на възраст до 
29 г. съставляват 
една от приори-
тетните групи в 
политиката  на 
социалното ми-

нистерство за насърчаване на заетостта.
„За първи път с евросредства ще се осигури микро-

финансиране на млади предприемачи на възраст до 29 
г., като с приоритет ще бъдат хората от Северозападна 
България и други региони с висока безработица“, 
посочи министърът на труда Зорница Русинова. 
По Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ ще бъдат подбрани безработни младежи 
и обучени за бъдещи предприемачи. Схемата е на 
стойност 5 млн. лв., като по нея ще се организират 
обучения и услуги, които да подпомогнат младите 
хора в разработката на идеите си за собствен бизнес, 
в придобиването на нужните мениджърски умения, в 
разработването на успешни бизнес планове. Именно 
с тези бизнес планове младите предприемачи на по-
късен етап ще кандидатстват за евтини микрокредити.
ОП „Развитие на човешките ресурси“, която се уп-

равлява от социалното министерство, първа подписа 
споразумение с Фонда на фондовете за предоставяне 
на 50 млн. евро за новите финансови инструменти. 
Социалният министър обясни, че не само младежи 

ще имат достъп до евтини кредити за стартиране на 
собствен бизнес. В по-късен етап такава възможност 
ще се даде и на работещи, и на безработни.
Фондът на фондовете ще заработи в началото на 

2017 г.

ОТЧИТАТ ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ ИЗВЪНРЕДНО 
ЗАРАДИ НОВИТЕ ЦЕНИ    

Електроразпределителните дружества ще направят 
извънредно отчитане на електромерите към 30 юни. 
Мярката се налага заради очаквана промяна в цената 

на електроенергията 
от 1 юли. 
Дружествата  ще 

приемат  данни  от 
самоотчет на клиен-
тите си. Тази година 
не се очаква голяма 
активност от страна 
на клиентите в само-
отчетите, тъй като са 

планирани много малки промени в цените. 
ЧЕЗ не предвижда промяна, EBH очаква цената да 

се покачи с около 0,6%, а Енерго Про сваля цената с 
0,9 на сто. 
Поради физическата невъзможност всички електро-

мери да бъдат отчетени в един и същ ден, месечните 
сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата 
на въвеждане на новите цени. 
Фактурите през месец юли ще съдържат две стойности 

за използваната електроенергия.
Комисията по енергийно и водно регулиране ще про-

веде заседание, на което ще реши какви ще бъдат цените 
на тока и на топлинната енергия от 1 юли. 
Очакванията с цената на парното да намалее с 3,5%. 

Както по-рано споменахме, при тока някои електрора-
зпределителни дружества предлагат понижение, а други 
повишение с под 1%. 

ДЪРЖАВАТА ЩЕ НИ ПЛАЩА НАЕМА И
ИНТЕРНЕТА, ЗА ДА РАБОТИМ В ДРУГ ГРАД 
Държавата ще плаща наема, таксите за детска гради-

на, интернета и други разходи за безработни, които се 
преместят на работа в друго населено място.
Целта на социалното министерство е чрез новите 

стимули да накара повече хора без работа да търсят 
препитание дру-
гаде.
Според експер-

тите у нас има дос-
татъчно свободни 
работни места. Но 
те не са там, къде-
то са безработните. 
Затова държавата 
ще отдели пари, 
за да „премести” 

работниците в друго населено място. Сред разходите, 
които ще бъдат покрити от хазната, са и тези за транс-
порт и преместване на багажа.
Основно стимулите ще са насочени към над 120 000 

дълготрайно безработни. Това са хора, в чиито градове 
и села просто няма работа. Ще могат да се възползват 
обаче и другите желаещи. Част от разходите им ще 
бъдат поети, но ако новата им работа е на не по-малко 
от 50 км разстояние от дома.
Колко пари ще отдели държавата и колко хора ще 

подпомогне, тепърва ще се уточнява.
Целта е промените да влязат в сила от догодина.

ОТ 8 ЮНИ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА DE MINIMIS 
ЗА ЗАСЕГНАТИ ОТ НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ ЖИВОТНИ  
Животновъдите, които имат унищожени животни 

заради заболяването Заразен нодуларен дерматит, ще 
получат подпомагане от общо 2 милиона лева чрез 
минималната помощ de minimis, реши Управителният 
съвет на ДФ „Земеделие“.
Заявления за подпомагане се приемат от 8 юни в 

отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпома-
гане“ на областните дирекции на Фонд „Земеделие”. 
Срокът за изплащане на средствата е до 10 дни след 
подаване на заявлението.

Общият размер на предоставените на един зе-
меделски стопанин или едно и също предприятие 
помощи по схема de minimis не може да надхвърля 
левовата равностойност на 15 000 евро за период от 
три последователни данъчни години.
Определената максимална ставка за едри преживни 

животни (ЕПЖ) под селекционен контрол по държав-
ната помощ е 900 лв., а за стоковите едри преживни 
животни – 350 лева.
Интензитет на подпомагане

ОТ 4 ЮЛИ ЗАПОЧВА ПРИЕМ
НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 6.3

ОТ ПРСР 2014-2020 
Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на 

заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стар-
това помощ за развитието на малки стопанства“ от 
мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 
2014-2020 г.
Със заповед на министъра на земеделието и храните 

РД 09-434 от 20 юни 2016 г. са определени срокът 
за прием и бюджетът на подмярката от този прием. 
Документи за подпомагане се подават от 4 юли до 
12 август 2016 г. в областните дирекции на ДФ „Зе-
меделие. Финансовата помощ за приетите заявления 
от този прием е в размер на левовата равностойност 
на 30 млн. евро. Фонд „Земеделие“ подпомага малки 
земеделски стопанства със стартова помощ в размер 
на равностойността на 15 000 евро.
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на 

малки стопанства“ има за цел да подпомогне иконо-
мическото развитие и укрепването на малките земе-
делски стопанства, ускоряването на модернизацията 
и технологичното им обновление и подобряването на 
опазването на околната среда и борбата с климатич-
ните промени. Финансовата помощ по подмярката 
е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж 
на малките земеделски стопанства. Субсидията се 
предоставя за максимален срок от пет години при 
условие, че представеният към заявлението за под-
помагане бизнесплан е изпълнен коректно.
Условията и редът на прилагане на подмярка 6.3 

са разписани в Наредба 10 от 10 юни 2016 г. на 
Министерството на земеделието и храните (МЗХ). 
Допълнителна информация и необходимите доку-
менти за участие в подмярката са качени на интернет 
страницата на ДФ „Земеделие“.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2016г.

Въпрос: Имам три деца, 1983г, 1987г и ученик 2001г. 
В какъв размер трябва да бъдат детските надбавки 
- за трето дете или за едно?
Отговор:  Следва да имате предвид, че съгласно чл. 7, 
ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), в 
сила от 01.01.2016 г., размерът на месечните помощи 
за отглеждане на дете до завършване на средно образо-
вание, но не повече от 20-годишна възраст се определя 
ежегодно със Закона за държавния бюджет на Репу-
блика България (ЗДБРБ) за съответната година като 
общ размер на помощта за семейството в зависимост 
от броя на децата, за които се получава. В тази връзка, 
към настоящия момент принципът на поредността на 
децата в семейството не се прилага при определяне 
на размера на помощта. Тъй като двете Ви по-големи 
деца са навършили пълнолетие и са завършили средно 
образование, те не се включват в състава на семей-
ството по смисъла на ЗСПД. По смисъла на ЗСПД 
„семейството“ 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, осиновени, 
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, осиновени, 
с изключение на сключилите брак). На основание чл. 
60, ал. 2, т. 1 от ЗДБРБ за 2016 г. размерът на месечните 
помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона 
за семейни помощи за деца за 2016 г. за семейство с 
едно дете е 37 лв.

Въпрос: Моля да ми отговорите, когато е влязла в 
сила промяната на чл.9 ал.6 от ЗСПД през 2015г за 
изплащане на месечната добавка по чл.8д от ЗСПД. 
Имало ли е указания към служителите на АСП да 
уведомят хората,които получават тази добавка 
да подават заявления за изплащане със задна дата.
Трябвало ли е по служебен път месечната добавка 
по чл.8д да бъде изплатена? 
Отговор: Разпоредбата на чл. 9, ал. 6 от Закона за 
семейни помощи за деца е въведена с измененията 
и допълненията в този закон, обнародвани в Държа-
вен вестник, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г. 
Същевременно, изплащането на месечната добавка 
за отглеждане на дете с трайно увреждане със задна 
дата не е нова възможност, а само е уредено в закона, 
а не в правилника за прилагане на този закон, където 
съществуваше преди това. В допълнение, условията 
за получаване на месечната добавка за деца с трайни 
увреждания не са променени, като единствено се ре-
гламентира, че срока, за който се отпуска месечната 
добавка за деца с трайни увреждания, е срока, опреде-
лен в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Относно 
издадени указания от Агенцията за социално подпо-
магане по този или други въпроси до териториалните 
й поделения, следва да се обърнете към Агенцията 
за социално подпомагане, от чиято компетентност и 
правомощия е осъществяването на методическо ръ-
ководство по предоставянето на социални, целеви и 
семейни помощи, както и разработването на указания 
и методически материали по прилагането на норма-
тивните актове в тази област.  
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ЖАБУРЕНЕ С ОЛИО - ЗА КАКВО Е ПОЛЕЗНО?
Няма човек, който да не е страдал от болка в крака-

та. Чували ли сте за ползите за здравето и красотата от 
жабуренето с олио. Това е една от новите-стари мании 
в интернет, която всъщност произхожда от Аюрведа. 
Научете повече за жабуренето с олио и евентуалните 
ползи за здравето, които носи.
Какво представлява жабуре-

нето с олио и откъде произлиза?
Всяко ново нещо е добре заб-

равено старо, така и с жабуре-
нето с олио. Жабуренето с олио 
е лечебна практика, която про-
излиза от алтернативната за за-
падния свят медицина - Аюрведа. При тази процедура 
около 1 с.л. студенопресовано олио се слага в устата, 
задържа се известно време, подобно на вода за уста, 
след което се изплюва.
В Аюрведа жабуренето с олио има две наименова-

ния за два сходни, но не съвсем идентични, процеса. 
Едното се казва Квала Дарма - при него приемате 1 с.л. 
олио през устата, разнасяте го в устната кухина (пра-
вите т.нар. жабурене), след което изплювате. Втората 
процедура се нарича Гандуш и всъщност тя е жабуре-
нето с олио, за което ще говорим, и по което интернет 
потребителите са луднали.
Как се прави Гандуш/ жабурене с олио?
Приемате около 1 ч.л. студенопресовано олио в ус-

тата и започвате да жабурите в продължение на около 
20 минути. Олиото трябва да достигне до всички части 
на устата, някои дори препоръчват да мине между зъ-
бите. Междувременно олиото, разбира се, ще промени 
плътността и текстурата си, ще стане по-гъсто. Смята 
се, че жабуренето с олио успява да пречисти организма 
от натрупаните токсини. Олиото абсорбира тези вред-
ни вещества и затова в процеса на жабурене се сгъстява 
като консистенция.
Много е важно да не преглъщате дори малко от оли-

ото, защото според Аюрведа, то съдържа много вред-
ни вещества, наречени Ама, които днес просто опре-
деляме като токсини. След като изминат 20-те минути 
просто изплюйте олиото и добре изплакнете устата. По 
възможност дори почистете езика с четка за зъби. Смя-
та се, че жабуренето с олио трябва да се прави сутрин-
та, веднага след като се събудите. Препоръчва се да се 
прави всеки ден.
Какво олио да използваме?
Според Аюрведа трябва да използвате студенопресо-

вано сусамово олио, защото има противовъзпалителни, 
противогъбични и антибактериални свойства. Въпреки 
това много хора използват студенопресован зехтин или 
слънчогледово олио, или дори кокосово масло.
Жабурене с олио - ползите за здравето
Смята се, че жабуренето с олио подобрява устната 

хигиена и здраве, защото премахва токсините и бакте-
риите от езика, зъбите, венците и гърлото. Смята се, че 
може да предотврати появата на кариеси и гингивит.
Смята се, че жабуренето със сусамово олио изчиства 

токсините от организма като цяло и се справя с пробле-
ми като постоянните мигренозни главоболия, умората, 
алергии и други състояния, причинени от вируси.
Важно е да се знае, че жабуренето с олио не може 

да замени здравословния начин на живот, но може да 
е една от стъпките в правилната посока. Няма единно 
мнение дали е полезно, но със сигурност е практика, 
която, ако не помогне, няма да навреди.

КАК ДА СЕ СПАСИМ ОТ УЖИЛВАНЕ ОТ НАСЕКОМИ?
Лятото ни носи аромата на прелестни цветя, морски 

бриз, а покрай тях идват и около нас започват да се на-
въртат много жилещи насекоми. Ето няколко ефективни 
съвети как да държим настрана инсектите от нас, а също 
и при ухапване. И не забравяйте: природната медицина 
може да я използвате като първа помощ и като допъл-
нително средство за лечение, но преди всичко потърсете 
незабавно лекар:

1. Лавандулата има приятен и свеж аромат за хората, 
но насекомите не могат да я понасят. В почти всички ев-
ропейски страни и до днес хората спазват старата тра-
диция да пъхат между чаршафите, одеалата и дрехите в 
гардероби, шкафчета и скринове стръчета лавандула. В 
някои страни на Европа през лятото в някои провинции и 
рустикални райони хората си правят огърлици от лаван-
дула, за да отблъскват насекомите.

2. Още древните гърци забелязали, че ароматната ма-
точина е магнит за пчелите, но ако човек намаже кожата 
си с масло, получено от изстисканите листа на маточина-
та, това държи пчели и други насекоми далеч от хората.

3. Овесът е не само храна в кухнята на модерния чо-
век, но и като лечебно средство при вътрешни заболява-
ния, и за външно приложение. Полутечната каша от до-
бре намачкан овес лекува чудесно болката от ухапване 
от насекоми. Намажете ухапаното място с полутечната 
каша от намачкан и леко намокрен овес или изсипете 
във водата за вана ½ или 1 ч.ч счукан на прах овес. И 
двата начина незабавно облекчават болката и успокоя-
ват възпаленията, причинени от ужилването.

4. Листата на босилека са една от най-предпочитани-
те добавки за спагети, но може да бъде и имного поле-
зен при ухапване от насекомо. Накъсайте листа от бо-
силек и натъркайте с него ухапаното място, за да спрете 
сърбенето и възпалението.

5. На много места по света хората използват директ-
ното намазване с кал и различни видове глина върху 
ухапаните места, за да облекчат болката и дразнението. 
Ако сте на открито, смесете равни части пръст и вода и 
ги размажете чрез потупване върху ужиленото място. У 
дома може да съхранявате определени количества неу-
трална глина като средство при множество възпаления 
и контузии.

6. Големите листа на 
скромния, растящ край 
пътищата живовляк 
облекчават незабавно 
сърбенето и болката от 
ужилването от насеко-
ми. Той се прилага и при 
бавно зарастващи рани.

7. Пресният лук също може да го включите в пали-
трата на природните средства срещу различни ухапва-
ния и ужилвания. Прясно нарязан лукът да се наложи 
върху засегнатото място.

8. В повечето азиатски страни хората лекуват сърбе-
жи и възпаления от ужилвания чрез лапи от мокри ли-
стенца зелен чай. Смесете 1 суп.л. листа от зелен чай с 
4 суп.л. вода. Оставете сместа да престои, докато цяла-
та вода не се абсорбира и изпари. След това наложете 
директно намачканите листа върху засегнатото място, 
съветва лечителката Даян Дънсин-Букман. 

 
КОГА И КОЛКО ДА СЕ ПОЛИВАТ ДОМАТИТЕ

Поливането е важна част от технологията за оглеждане 
на зеленчуците. От това кога и колко се напояват домати-
те зависи количеството и качеството на реколтата. Да се 
дават точни препоръки относно поливането е трудно. То 
се определя и от валежите през периода, състоянието на 
почвата и месторастението.
По принцип правилото е растенията да се напояват по-

рядко и по-умерено до началото на плододаването. Ако 
през този период има прекомерно висока почвена влаж-
ност, първите цветни китки изресяват. Когато влагата е 
вследствие на повече дъждове, почвата трябва да се раз-
рохква често, за да се просуши.
При масово зазряване на плодовете растенията реаги-

рат добре на по-чести поливки. Така се получават по-ви-
соки добиви, цветовете изресяват по-малко, плодовете 
стават по-едри.
Внимание!
Важно е да не се допускат 

колебания на почвената влага, 
т.е. период с продължително 
просъхване последван от друг 
с обилно овлажняване.
Напояване при плододава-

не:
При ранните домати се пре-

поръчват 5-6 поливки през 4-6 
дни в зависимост от почвата.
При средноранните домати 

се правят около 10-12 поливки 
през 6-8 дни.
Поливането на доматите през най-топлите месеци - 

юли и август, трябва да се извършва през хладните часо-
ве на деня или през нощта.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Черен оман
Symphytum officinale 

Описание: Това лечебно растение спада към нашите 
незаменими и най-добри билки, с които природата ни дарява. 
То расте по мокри поляни и полски синори, във влажни ями и 
край води. Среща се да цъфти по огради и сметища през лятото.
Листата са грапави и много остри по краищата си. Многого-

дишният корен отвън е тъмнокафяв до черен, а отвътре – бял 
до жълтеникав. Той е с дебелина на палец, а нарязан е много 
слузест, направо мазен на пипане.
Това е дълбоко кореноплодно расте-

ние и неговите корени се изкореняват 
през пролетта и есента. Те трябва да бъ-
дат подхванати отдолу с остра лопата.
Прясната билка се събира преди и по 

време на цъфтенето. 
Лечебно действие и прило-

жение: Стимулира растежа на клетки-
те, ускорява заздравителните процеси в 
тъканите, действа противовъзпалител-
но, има хипотензивна активност. 
Прилага се за лечение на трудноза-

растващи рани, при гастрит и язва на 
стомаха и дванадесетопръстника, възпаление на костите, при 
наранявания и кръвоизливи. 
В българската народна медицина корените на черния оман 

се използват при кашлица, ларингит, бронхит, туберколоза в 
червата, кръвоизливи от носа, повръщане на кръв, продължи-
телна менструация, размекване на костите, колит.
Външно приложение: За налагане на лапи при по-

дагра, ревматизъм, язви от разширени вени, навяхване, за 
бани при кожни обриви и рани от изгаряния, за жабурене (на 
всеки час) при разклатени зъби, рани в устата, за гаргара при 
гърлобол, за лапи при уплътнявания в гърдите на кърмачките, 
при натъртване.
Листата на черния оман, попарени и наложени като топла 

каша върху схванати крайници, помагат през нощта, ако болките 
са предизвикани от пренатоварване, изкълчване, навяхване или 
апоплектичен удар.
Топли кашеви компреси помагт и при разширени вени, рев-

матични мускулни удебеления, подагрени израстъци, тумори, 
тилни болки.
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се слага в 

500 мл вода. Ври 10 минути. Пие се по 100 мл преди ядене, 4 
пъти дневно.
Приготвяне на чай от корени: Две чаени лъжици с 

нарязани на ситно корени се накисват в 1/4 литър студена вода 
и се оставят да пренощуват. На сутринта леко се подгряват и 
се прецеждат. Пие се на глътки.
Вино: От 2 до 5 пресни и измити корени се нарязват на 

дребно и се слагат да киснат в продължение на 5-6 седмици 
в натурално бяло вино. Това е едно отлично средство при 
белодробни заболявания.

 „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                                                                                                              

Един мъж отива при лекаря и показвайки мy с палец 
разни места по тялото казва: 
Докторе, като натисна тук ме боли, като натисна тук също 

ме боли, като натисна тук също ме боли, като натисна ... 
Добре добре - казва докторът - Идете на рентген и на-

правете снимка на палеца.

Колега вие били ли сте редовно на лекциите ми?
- Разбира се.
- Но аз не съм ви виждал никога! Къде сядахте?
- Зад колоната, господине...
- Ама че работа! Петдесет сантиметра колона, а вие сте 

седемнадесетия студент, който е сядал зад нея.

й

ВКУСЕН ДЕСЕРТ С ИЗВАРА
За тестото: 200 г. брашно,150 

г. масло, 100 г. захар, 1 яйце, 1 
ч.л. разбухвател
За пълнежа: 500 г. извара, 2 

яйца, 100г. захар, 100г. сметана, 
200-300г. ягоди (череши, вишни, 
кайсии, френско грозде)
За напояване 1 кафена чашка 

кафе, малко ликьор или коняк
Приготвяне:  
Брашното се пресява с разбухвателя. Прибавя се 

маслото на парчета и се стрива до получаване на трохи. 
Добавя се захар и яйце и се замесва тесто. Завива се 
и се оставя в хладилника за 30 минути. През това 
време се приготвя пълнежа.Към изварата се добавя 
сметаната, яйцето и захарта. Разбива се с миксер до 
получаване на еднородна смес. Тестото се изважда и 
разточва кора по-голяма от тавичката в която ще се 
пече. Поставя се в тавичката намазана с масло така, 
че да образува борд около 4 см. Излива се пълнежа и 
отгоре се нарежда плода.
Пече се в загрята фурна на 180 градуса 35 минути. 

След като изстине се изважда от формата.


