
Младежът Цанко Арнаудов от село Сатовча 
спечели бронзов медал на Европейското пър-
венство по тласкане на гюле в Амстердам, Хо-
ландия, където записа лично постижение за се-
зона от 20.59 метра. 
С  това си постижение атлетът Цанко Арнау-

дов даде заявка за участие в XXXI Олимпийски 
игри, които ще се проведат от 5 до 21 август 
тази година в Рио де Жанейро, Бразилия.
Талантливият младеж  от години играе за 

Португалия, където живее със семейството си и 
от 6 години е португалски гражданин. На олим-
пийските игри също ще играе за Португалия.
Екипът на вестникът на община Сатовча поздравява младият атлет за ви-

соките спортни успехи и му пожелава отлично представяне на олимпийски-
те игри в Рио де Жанейро.

18 - 24 юли 2016г., година (XII), 29 /561

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
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В дните 09 и 10 юли 2016 година за 13-ти пореден път благодарение на проявеното 
разбиране и съдействие на всички собственици на ливади, които за поредна година без-
възмездно предоставиха имотите си за провеждането на традиционния събор на вакли-
новските ливади.
За пореден път крупното меропри-

ятие се проведе без инциденти. Ор-
ганизаторите отново бяха осигурили 
добър обществен ред, спокойствие и 
сигурност чрез органите на МВР, безо-
пасност на движението от органите на 
КАТ, противопожарна безопасност от 
органите на РС ПАБ, контрол на храни-
телните стоки от органите на Областна 
дирекция по безопасност на храните и 
ДВСК, здравно обслужване от СД „Ме-
дика”, както и добра организация по 
разпределението на терена, определен 
за паркинг, охрана, лунапарк, полеви 
ресторанти, сцена, борби и т.н.. 
Добрата организация на мероприятието допринесе за приятни емоции и спокойно пре-

карване на събора за всички присъстващи. Полевите ресторанти отново бяха с капацитет 
над 5000 седящи места, а търговската площ (сергиите) - на около 10 дка земеделски 
терен. По време на събора полевите ресторанти бяха пълни. Продаденото количество 
храна, бира и безалкохолно бе завишено значително в сравнение с предишни години.  
Многото машини за понички и дюнери  буквално прегряха от жегата и от поръчки. За 
радост на децата, както при всяко увеселително мероприятие, в района, предназначен 
за детско забавление, бе най-оживено и най-интересно. Родителите се бяха погрижили 
децата им да се повеселят и да прекарат приятни моменти на люлките в лунапарка. Въ-
преки големите горещини посещаемостта на събора отново надхвърли 25 хиляди души. 
Съборяните не се изплашиха от горещото слънце и по време на музикалната програма с 
удоволствие и интерес гледаха и слушаха изпълненията на самодейците от читалищата 
в общината: Кочан, Ваклиново, Слащен, Сатовча, Плетена, Вълкосел, Туховища и Годе-
шево. В музикалната програма освен ансамбъла за народни песни и танци гр.Сандански 
участваха изпълнителите Трио Карамел, Ашли, Ива Давидова, Ванеса, Надя Казакова, 
Румяна Попова и Савка Сариева.  Минути преди полунощ небето над Ваклиново се оза-
ри от красива и много ефектна празнична заря с най-различни цветове и фигури, която с 
възхищение наблюдаваха всички присъстващи на събора. 
По традиция в следобедните часове на втория ден от мероприятието се проведоха и 

очакваните за много от посетителите зрелищни борби свободен стил. За четвърта по-
редна година се проведе атрактивното състезание по канадска борба. За организацията и 
безпроблемното провеждане на мероприятието Инициативният комитет организира свой 
бюджет, събран изцяло от спонсорство, такси от наеми на ресторанти (скари), такса па-
зар на сергии, такса наем на място за лунапарк и такса паркинг, като за мероприятието 
не са похарчени средства от общинския бюджет. Със събраните средства са обезпечени 
концертните програми, изхранването и транспортът на самодейците, турнирът по борба 
свободен стил и канадска борба, осигуряването на здравна помощ по време на събора, 
монтажът и демонтажът на сцената, дадените дежурства на паркинги, сергии и охраната 
на събора, прокарването на ел. мрежа, озвучаването на концертните програми, покани-
те, обявите и оповестяването в медиите за събора, записът с видеокамера, хонорарът на 
водещите, почистването на терена след мероприятието, наторяване на ливадите и други. 
След обобщаване на приходите и разходите на мероприятието Инициативният комитет 
по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2016 година предоставя за сведение 
на жителите на общината подробна информация по разходването на средствата. 
Инициативен комитет по организиране и провеждане на крупното мероприятие сър-

дечно благодари на всички спонсори,  с чието финансово подпомагане се реализира ус-
пешно и безпроблемно Събор Ваклиново 2016 година.

ВТОРИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА 
ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ 

В изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG05M9OP001-2.002-0201-C001, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., Приоритетна 
ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, 
Процедура „Независим живот”, община Сатовча обявява втори прием на 
документи за кандидатстване.
Желаещите кандидати за потребители на социални и здравни услуги 

трябва да са лица с увреждания или самотно живеещи възрастни хора 
над 65-годишна възраст, които са в трудност или невъзможност за само-
обслужване и следва да представят следните документи:

1. Заявление по образец, което се предоставя от Общинския център и 
от всички кметства по населени места;

2. Документ за самоличност /копие/; ако кандидатът е дете – удостове-
рение за раждане /копие/

3. Документ за самоличност на законния представител – родител, на-
стойник, попечител /копие/

4. Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, епикриза, протокол от 
ЛКК /копие/

5. Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител 
на кандидата за услугата /копие/

6. Пълномощно /свободен текст/ за лице, което да подаде Заявлението 
от името на кандидата /когато не се подава лично/
Лицата, желаещи да кандидатстват за лични асистенти трябва да са 

регистрирани безработни лица, които не са в пенсионна възраст или ра-
ботещи членове на семействата на лица с увреждания и следва да пред-
ставят следните документи:

1. Заявление по образец, което се предоставя от Общинския център и 
от всяко кметство по населени места;

2. Документ за самоличност /копие/;
3. Автобиография – по образец, предоставя се от Общинския център и 

от всяко кметства по населени места;
4. Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда;
5. Служебна бележка от работодателя, в случай че са работещи;
6. Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни 

програми/проекти или Декларация в свободен текст с описание на завър-
шен обучителен курс

7. Копие на трудова книжка;
8. Копие на диплома за завършено образование;
9. Пълномощно /свободен текст/ за лице, което да подаде Заявлението 

от името на кандидата /когато не се подава лично/
 Всички заявления могат да се подават:
- в Общински център за почасово предоставяне на социални услуги за 

хора в неравностойно положение, находящ се в сградата на Общинска 
администрация Сатовча на 1 етаж всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. 
и от 13:00 до 17:00 в срок от 18.07.2016 г. до 29.07.2016 г. включително

- във всяко кметство по населени места всеки работен ден от 08:00 до 
17:00 в срок от 18.07.2016 г. до 29.07.2016 г. включително.
Кандидатствалите на първия етап за подбор не е необходимо отново да 

подават документи, заявленията им и приложените към тях документи 
ще бъдат разгледани от Комисията за оценка и подбор на кандидат-по-
требители и класирането ще бъде обявено през месец септември. След 
провеждането на втория етап за подбор ще бъдат сключени срочни тру-
дови договори с 32 потребители и лични асистенти за срок от 11 месеца 
и в капацитет за ползване/предоставяне на социални услуги от 80 часа/
месечно. За повече информация: 0879 12 18 02

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ” ,
Договор  №   BG05M9OP001-2.002-0201-C001

„СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“



22 Юли 2016, Петък 
Църквата почита паметта на Св. Магдалена
Църквата почита паметта на Св. равноапостолна мироносица Мария Магдалeна. В нейното 

житие се разказва, че когато Иисус Христос ходел по Галилея и извършвал чудеса, към него 
пристъпила жена на име Мария Магдалина (от гр. Магдала). Тя го молила за помощ. Господ 
изгонил из нея седем бесове и напълно я изцерил от болестта. Оттогава благодарната Мария 
служила непрестанно на Господа, слушала неговото учение и вървяла след него до самата 
Негова кръстна смърт. Мария Магдалeна с други свети жени, приготвили благовонно миро 
за да помажат с него, според юдейския обичай, тялото на Иисус Христос. Но най-рано от 
всички, още до разсъмване в неделя, дошла Мария Магдалина и за нейно учудване тя ви-
дяла, че камъкът е свален и гробът празен. Смутена от видяното, Мария Магдалина отива 
при апостолите. Те дошли в пещерата, видели, че тялото на Иисуса го няма и се върнали, а 
Мария останала на гроба, стояла и плачела. И докато плачела, надникнала в гроба и видяла 
два ангела в бяло облекло да седят – единият при главата, а другият при нозете, гдето било 
лежало тялото Иисусово. Те й казали: „Жено, защо плачеш?“ – Вдигнали Господа моего – 
отговорила тя – и не зная где са Го положили. Като казала това, тя се обърнала назад и видяла 
Самия Иисус, но не Го познала и мислила, че е градинарят. – Жено – казал й Той – защо 
плачеш, кого търсиш? – Ако си Го ти изнесъл – казала тя, – кажи ми где си Го положил и аз 
ще Го взема. – Марийо! –казал й тогава Спасителят. Едва сега Мария Го познала и радостно 
извикала: „Учителю!“ – Не се допирай до мене – казал й Господ, – но иди при братята ми 
и им кажи че възлизам при Моя Отец и при вашия Отец при Моя Бог и при вашия Бог! На 
днешния ден имен ден празнуват  Магдалена, Меглена, Малена и др.

 
 ДАРИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ

„ИЗБЕРИ ЗА ДА ПОМОГНЕШ“ НАБИРА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ   
Краен срок: 1 август 2015 г. 
Основната идея на кампанията е да ангажираме служителите на Групата Райфайзен в 

България в благотворителните инициативи на банката, като им предоставим реална въз-
можност да участват директно в дарителския процес. Райфайзенбанк добавя по 100 лв. 
към сумата, дарена от всеки неин служител за избраната от него благотворителна кауза. 
Изборът на проекти е подчинен на набор от ясно дефинирани критерии.
Банката прилага следните критерии при избор на проекти, които да бъдат включени в 

дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“:
Проектът да е в една от четирите области за подкрепа: – здравеопазване, социална сфера, 

култура и образование, опазване на околната среда, като:
- проектът има висока обществена значимост и устойчивост;
- проектът цели конкретен, измерим резултат в рамките на събраните от дарителската 

кампания средства;
- проектът отговаря на принципите в Политиката за спонсорства и дарения на Райфай-

зенбанк;
- проектът за подкрепа да не надхвърля мащаба на кампанията и националния й характер.
Всеки от вас може да се включи в дарителската инициатива, като избере своята лична 

благотворителна кауза от „Избери, за да помогнеш“, която да подкрепи. Дарените сред-
ства постъпват директно по сметката на организацията или институцията, чийто проект 
подкрепяте.

 КОНКУРС ЗА КРАТКА ПРОЗА - 2016 
Краен срок: 31 юли 2016 г. 
За 14 поредна година онлайн списанията eRunsMagazine и LiterNet обявяват конкурс 

за Кратка проза 2016. 
Приемат се до три непубликувани кратки прози в обем до 1800 знака (с разстоянията), 

изпратени по имейл. Няма изисквания за тема или за употреба на ключова дума. 

НАГРАДА ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ 2015 НА
TAKEDA FOUNDATION 

Краен срок: 31 юли 2016 г. 
Наградата отличава млади предприемачи, които отгомарят на технологични или со-

циални нужди в реалния свят. Наградата високо оценява иноватори, които се опитват да 
реализират смели и ясни идеи за решаване на въпроси, въз основа на технологични или 
социални нужди.
Фондация Такеда ще избере най-добър предприемач и 5 подгласници - предприемачи.
Най-добрият предприемач ще получи диплом, плакет и парична награда от един ми-

лион йени.
Останалите петима получават диплом, плакет и парична награда от двеста хиляди йени.
Кандидатите трябва да на възраст под четиридесет години, независимо от пол, органи-

зация или националност. 

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

18 Юли 2016, Понеделник
Годишнина от рождението на Васил Левски
Васил Левски (Васил Иванов Кунчев) е роден на 18 юли (6 юли стар стил) 

1837 г. в град Карлово в семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Василева 
Караиванова. Има двама братя — Христо и Петър — и две сестри — Ана и Ма-
рийка. Най-светлият образ в българската история останал в паметта на българите 
с няколко крилати фрази, най-популярната от които е: „Ако спечеля, печеля за 
цял народ, ако губя, губя само мене си...“ Васил Левски е най-малко известен 
с официалното си име, и с духовното си име дякон Игнатий. След смъртта му, 
през 80-те и особено 90-те години, в широка употреба влиза прозвището Апос-
тола на свободата или само Апостола, за което особена заслуга има Иван Вазов. 
Васил Левски е идеолог и организатор на българската национална революция, 
основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския 
революционен централен комитет (БРЦК). На 7 декември 1858 г. приема мона-
шеството и името Игнатий в Сопотския манастир „Св. Спас“ под мантията на 
йеромонах Кирил, а през следващата 1859 г. Пловдивският митрополит Паисий 
го ръкополага за йеродякон. 
Ден на гражданската защита
Професионален празник на спасителите от ГД „Пожарна безопасност и за-

щита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (МВР). Обявен 
е с решение 95 на Министерския съвет от 22 март 1993 г. като професионален 
празник на служителите от Гражданската отбрана на Република България. След 
обединяването на Главна дирекция „Гражданска защита“ и Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и спасяване“ в създадената на 1 януари 2011 г. Главна 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, празникът 
се отбеляза като Професионален празник на спасителите от Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението“. На 18 юли 1936 г. цар Борис 
III издава указ 310, с който утвърждава Наредба-закон за противовъздушната 
отбрана и химическата защита на Царство България. С това се поставя началото 
на дейността по защита на населението, материалните и културните ценности 
в България.

19 Юли 2016, Вторник
Ден на Българската дипломатическа служба
Утвърден с резолюция на министъра на външните работи Надежда Михайлова 

от 21 юли 1999 г. Денят се свързва с Указа на Княз Александър I Батенберг от 19 
юли 1879 г., с който се назначават първите български дипломатически предста-
вители в чужбина - в Цариград, Букурещ и Белград. Първите дипломатически 
агенти на България са Драган Цанков, Евлоги Георгиев и Димитър Кирович.

20 Юли 2016, Сряда
Илинден - св. пророк Илия
Свети Пророк Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски 

пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. 
Живял около 900 години пр. Христа в град Тесвия (Палестина), по времето на 
израилския цар Ахав. Когато се родил, баща му получил видение – внушителни 
мъже го поздравили, повили бебето с огнени пелени и го накърмили с пламък. 
Смутен, той разказал това на свещениците в Йерусалим, а те го успокоили с ду-
мите: „Не бой се, твоят син ще живее в светлина и ще съди израилския народ с 
огън и меч.“ Това обяснява и името - означава „крепост Господня“. Израилските 
царе се покланяли на идоли и живеели нечестиво. От всички най-недостойни 
били Ахав и жена му. Илия отишъл при нечестивия цар и му предрекъл пора-
ди греховете суша, която продължила три години и шест месеца. Тогава Илия 
събрал народа, жреците и пророците на Ваал в планината Кармил. Помолил се 
на истинския Бог и огън паднал от небето и запалил жертвеника. При смъртта 
му огнена колесница с огнени коне го отнесла с вихър на небето. Същия образ 
рисува и иконографията - Свети Илия е в позлатена небесна колесница, теглена 
от четири бели коня. Хората от всички времена са оказвали почит към неговата 
нравствена извисеност и духовна близост с Бога. И до днес стъпките му в Па-
лестина се смятат за осветени от силата му. Денят на Пророк Илия е сред най-
почитаните от българския народ празници. Народните вярвания са, че Свети 
Илия носи дъжд и влага и закриля живота. Заради силата, която притежавал 
го нарича Илия Гърмодолец, Гърмоломник, Гръмовник. Народните представи 
рисуват Свети Илия като господар на летните небесни стихии и градушката. Той 
ходи по небето със златна колесница и преследва ламята, която „пасе“ житата. 
Светкавиците са огнени стремена, които хвърля по ламята. Огънят, излизащ от 
ноздрите и изпод копитата на конете му, дава дъжд и роса. На този ден се спазва 
строго забраната за работа. В чест на светеца се коли курбан от най-стария петел и 
се изпича погача. Трапезата се прекадява от най-възрастния член на семейството. 
Организират се и общоселски сборове с жертвоприношение на мъжко животно - 
овен или вол. Общоселската трапеза се нарежда на високо място или под вековни 
дъбови дървета. Освен носещите името на светеца, на този ден празнуват още 
занаятчийските еснафи на кожарите, кожухарите, самарджийте и керемидчиите. 
В София има два храма посветени на Свети Пророк Илия - единият е в квартал 
“Княжево” и е строен в края на ХІХ век. В двора му има една необичайна сграда 
– гробницата на Бали Ефенди, известен мюсюлмански духовник и лечител, жи-
вял и лекувал тук през ХVІ век. Мястото се почита от мюсюлмани и християни, 
които идват да се поклонят най-вече на 2 август, когато е Илинден по стар стил.
Международен ден на шахмата
Отбелязва се от 1966 г. Годишнина от основаването в Париж, Франция, на 

Международната шахматна федерация, в която членуват 170 страни /1924/.
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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

ПРИТЧА: ПРИКАЗКА ЗА ПРОШКАТА  
Веднъж в училище, една учителка решила да подискутира със своите ученици темата за човешките 

взаимоотношения. Всеки споделял своите мисли, изказали се най-различни мнения – едни се подкрепяли, 
други се допълвали, трети си противоречали. Накрая учителката направила едно предложение на децата:

– Отправям ви едно предизвикателство – казала им тя. – Вие самите да направите един експеримент, 
който ще ви даде незабравим житейски урок. Приемате ли?
На учениците им станало интересно и всички единодушно закимали 

в знак на съгласие.
– Обещавате ли обаче, да изпълнявате безпрекословно всичко, което 

ви кажа оттук нататък? И да не се отказвате по средата на експеримента?
Когато учениците и тук отговорили утвърдително, учителката казала:
– Искам утре всеки от вас, идвайки на училище, да донесе по една 

торба с картофи. Това ви е първата задача.
Децата се спогледали недоумяващо и започнали да задават въпроси, 

но учителката отговорила, че сега повече нищо няма да им издаде.
На следващата сутрин всички ученици от класа носели по една голяма 

торба с картофи. Като ги видяла, учителката се усмихнала:
– Виждам нетърпението и любопитството в очите ви, затова минавам направо на въпроса. Вземете сега 

чувалчетата с картофи и ги сложете пред вас на чиновете. Аз сега ще ви раздам по една празна чанта. А 
от вас искам следното: да се замислите и да си спомните имената на всички хора, на които поради някаква 
причина сте отказали да простите за нещо, което са ви причинили. За всеки такъв човек, за който се сетите, 
вземете по един картоф от вашата торба, издълбайте името на този човек върху кората на картофа и го 
пуснете в празната чанта. Хайде направете го…
И учениците се захванали да изпълняват заръките. Те усърдно прехвърляли картофи от едната чанта 

в другата, надписвайки на тях имената на хора, които са оставили трайни негативни спомени в тяхното 
съзнание. В края на часа в чантите на някои от децата имало по 4-5 картофа, но имало и такива, които 
били пълни почти догоре…
Учениците отправили отново въпросителни погледи към учителката, питайки я какво ще следва сега. А 

тя отвърнала:
– През следващата една седмица, където и да ходите, каквото и да правите, вие трябва да носите със 

себе си вашата торба с картофи. През деня – на училище, после вкъщи, на срещи с приятели, дори когато 
си лягате вечер, тя пак трябва да е неотлъчно до вас…
Един по един се изнизали дните на седмицата. Но още с влизането на учителката в клас, учениците които 

стриктно били изпълнили препоръките й, започнали да се оплакват:
– Много ми е трудно да мъкна навсякъде със себе си толкова тежка торба…
– Тия картофи вече започнаха да миришат, от където и да мина, хората ме гледат странно и шушукат 

зад гърба ми…
– Изморихме се вече, а и ни писна от това…
– Така и не разбрахме каква беше поуката от този “експеримент”…
Учителката се усмихнала:
– Целта на този опит беше да ви покаже, че отказвайки да простим, ние всъщност наказваме най-вече 

себе си. Сами обричаме душата си да носи такъв тежък товар и така се самоизмъчваме. Мислим си, че 
прощавайки, ние отстъпваме пред този, който по някакъв начин ни е наранил. А всъщност истината е, че с 
ПРОШКАТА ние правим добро на самите СЕБЕ СИ…



До 20-ти юли: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС 

подава справка-декларация за доставки на далекосъ-
общителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен път, 
по които получатели са данъчно незадължени лица, ко-
ито са установени, имат постоянен адрес или обичайно 
пребивават на територията на държава членка за пре-
дходното календарно тримесечие и внася дължимия 
данък.  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации - пристигания/изпращания за месец юни 
2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.
До 25-ти юли:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец юни за доходи от трудови правоотно-
шения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец юни, когато 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 юли.
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ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПЛАЩА ЗАЕМИ
НА СТУДЕНТИ С ВТОРО ДЕТЕ  

Държавата да поема изплащането на студентските 
заеми на студенти и докторанти с повече от едно дете. 
Това предвижда промяна в Закона за кредитирането 
на студенти и докторанти, пусната за обществено 
обсъждане от вицепремиера Меглена Кунева.

До момента държавата поемаше кредитите само 
на млади хора, ползвали студентски заем, ако им се е 
родило или са осиновили второ дете до 5 г. след края 
на ученето, но не и по време на самото следване.
Банките вече ще имат право да отказват отпускането 

на студентски заем, ако кандидатът има неплащани 
задължения за повече от 3 месеца. В момента изис-
кването е да не са платени задължения за повече от 
6 месеца.
Държавните гаранции за банките по отпуснати 

кредити важат дори финансовата институция да не 
е подписала споразумение с образователното минис-
терство за конкретна година, предвижда друга про-
мяна в закона. Банките няма да отпускат студентски 
кредити, ако през същата година кандидатът вече е 
ползвал заем.

ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ    
Основно, промените в НОК, приети с Постановле-

ние № 39 на МС от 24.02.2016 г., обн. в ДВ, бр. 17 от 
01.03.2016 г., в сила от 01.01.2016 г., произтичат от 
Наредбата за паричните обезщетения и помощи от 
държавното обществено осигуряване, с която от 1 
януари 2016 г. се регламентира нов ред за представяне 
в НОИ на документите, необходими за изплащане на 
паричните обезщетения за болест и майчинство от 
осигурителите и самоосигуряващи-те се лица. 

В съответствие с отмяната от 1 юли 2015 г. на чл. 
7, ал. 5 от Наредбата за обществено осигуряване на 
самоосигуряващите се лица, българските граждани на 
работа в чужбина и морските лица и преустановеното 
от тази дата издаване на осигурителни книжки са 
отменени и текстовете на чл. 8, ал. 1, т. 4 и ал. 3, т. 2 
НОК. Въпреки отмяната на посочените разпоредби, 
по аргумент на §9 от ПЗР на ПМС №45 от 05.03.2015 
г. за изменение и допълнение на НООСЛБГРЧМЛ, 
издадените преди 01.07.2015 г. осигурителни книжки 
на членове на осигурителна каса могат да бъдат заве-
рени за периоди на осигуряване преди 1 януари 2016 г.
Промени в Наредбата за елементите на въз-

награждението и за доходите, върху които се 
правят осигурителни вноски (НЕВДОВ)
В тази наредба промените са приети с Постановле-

ние № 38 на МС от 24.02.2016 г., обн. в ДВ, бр. 17 от 
01.03.2016 г. и в основната си част влизат в сила от 
1 януари 2016 г.
Създадени са нови текстове - т. 16-18 в чл. 1, ал. 8 

от Наредбата и са допълнени текстовете на т. 4, 7, 10 и 
12 в чл. 1, ал. 8 от Наредбата, като са регламентирани 
изключения от обхвата на осигурителния доход по 
отношение на някои обезщетения, възнаграждения и 

други суми, 
изплащани 
н а  л и ц а , 
упражнява-
щи дейност 
по  силата 
на специал-
ни закони, 
както и по 
отношение 
на обезще-

тенията, изплащани при прекратяване на трудово и 
служебно правоотношение, когато лицето отговаря 
на условията за отпускане на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст в намален размер по чл. 68а КСО.
С измененията на чл. 3 НЕВДОВ текстовете се 

привеждат в съответствие с новата редакция на чл. 6, 
ал. 9 КСО, в сила от 1 януари 2016 г. Със създаденото 
второ изречение в ал. 2 на разпоредбата се регламен-
тира начинът на определяне на окончателния размер 
на осигурителния доход, когато през календарната 
година има периоди, в които самоосигуряващите се 
лица не са упражнявали трудова дейност през всички 
работни дни от месеца. Изрично е предвидено, че 
при упражнявана трудова дейност за непълни месеци 
частта от облагаемия доход, която се отнася за всеки 
месец от периода, се определя пропорционално на 
работните дни на самоосигуряващото се лице през 
календарната година.
Отмяната на чл. 3, ал. 6 НЕВДОВ е свързана с това, 

че от 1 юли 2015 г. осигурителни книжки не се изда-
ват, а издадените преди това осигурителни книжки се 
заверяват за периоди на осигуряване преди 1 януари 
2016 г. В тази връзка е и преходната разпоредба на § 5.

КАДАСТЪРЪТ СТАВА ДИГИТАЛЕН,
НЯМА ДА СЕ ВАДЯТ СКИЦИ НА ИМОТИ 

До 2 години 80% от картите на имотите в Бълга-
рия ще са дигитализирани и качени онлайн, така че 
общините да не искат на хората скици и такси, а да 
си ги вземат служебно. Това обяви министърът на ре-
гионалното развитие Лиляна Павлова на дискусията 
„Региони в растеж“.

В момента в Народното събрание тече гласуване 
на законови текстове, които ще обединят картите на 
земеделските земи с кадастъра, така че всичката ин-
формация да е на едно място, обясни тя. Паралелно 
обаче министерствата на регионалното развитие и на 
земеделието работели по проекти за обединявани и 
дигитализация на картите на двата вида собствености.
Мобилните пчелини, които се разполагат в горски 

територии трябва да сключват договори с държавните 
горски предприятия за наем, препоръча земеделският 
министър Десислава Танева. С договора за наем пък 
вече ще може да се кандидатства за подпомагане пред 
Държавен фонд „Земеделие“.

ФЕРМЕРИТЕ МОГАТ САМИ ДА ТЕГЛЯТ 
ЦИФРОВИ ДАННИ ЗА ПЛОЩИТЕ СИ

ЗА КАМПАНИЯ 2016  
Земеделските стопани, които са кандидатствали за 

директни плащания за Кампания 2016, могат сами да 
изтеглят цифрови географски данни (графична инфор-
мация) за парцелите, които са заявили за подпомага-
не. Данните се намират в Система за индивидуална 
справка по Директни плащания, обособена в секция 
на началната интернет страница на Фонд „Земеделие“.

Достъпът до системата става чрез потребителското 
име и персоналния код от заявлението за директни 
плащания. В секцията за справка има и ръководство 
за работа с цифровите данни, както и инструкции 
за въвеждането на потребителското име и паролата.
Цифровите данни се предоставят в .shp (shape) 

формат. Shape файловете са геометричен географски 
формат за запис на пространствено местонахождение 
и атрибутна информация на географски обекти.
Системата генерира следните файлове, в проекция 

UTM zone 35N:
PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели
PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите
PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с 

атрибутна информация; съдържа данни за деклари-
раните култури и схеми за всеки парцел

BZS_.shp – Геометрия на земеделските парцели
BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите
BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с 

атрибутна информация; съдържа данни за местопо-
ложението на блоковете на земеделско стопанство и 
кампанията, за която се отнасят данните.
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Въпрос: Ако общото събрание на служителите 
е взело решение, работниците по ПМС 66/1996 г. 
да получават СБКО, следва ли техните заплати 
да се включват при формирането на фонд СБКО?
Отговор: Зададеният от Вас въпрос е неясен, моля 
прецизирайте го. Имайте предвид че, съгласно чл. 
293, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, начинът на 
използването на средствата за социално-битовото 
и културното обслужване се определя с решение 
на общото събрание на работниците и служители-
те. Средствата за социално-битовото и културното 
обслужване не могат да се изземват и използват за 
други цели. Всеки който работи по трудово право-
отношение има право на СБКО. 

Въпрос: Моя  близка работи и има навършени годи-
ни за пенсия тя ли трябва да подаде предизвестие 
към работодателя за освобождаване от работа, 
поради това че е навършила годините за пенсия 
и да бъде освободена.
Отговор: Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 12 от Кодекса на 
труда (КТ) работникът или служителят може да пре-
крати трудовия договор писмено, без предизвестие, 
когато е придобил право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст. Следователно при прекратяване на 
трудовото правоотношение на това основание, ра-
ботникът или служителят не дължи предизвестие 
на работодателя, т.е. от момента на получаване на 
писменото изявление за прекратяване на договора се 
прекратява и трудовото правоотношение ( чл. 335, ал. 
2, т. 3 КТ). В чл. 328, ал. 1, т.10 КТ е предвидено, че 
работодателят може да прекрати трудовия договор, 
като отправи писмено предизвестие до работника 
или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ при 
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст. Това не е задължение, а субективно право 
на работодателя и той решава дали да прекрати тру-
довия договор на това основание, стига да са налице 
и законоустановените предпоставки - към момента на 
прекратяване на трудовото правоотношение, работ-
никът или служителят да е придобил право на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст съгласно условията, 
регламентирани в Кодекса за социално осигуряване. 
В случай, че работодателят не изрази желание за 
прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 
328, ал. 1, т.10 КТ, работникът или служителят има 
правната възможност да прекрати трудовия договор 
без предизвестие на основание чл. 327, ал.1, т.12 КТ. 

Въпрос: При излизане в неплатен отпуск за 1 
година на служител по трудово правоотношение 
в Агенцията за социално подпомагане, следва ли 
да възстанови получените средства за предста-
вително облекло по Наредба № РД07-2/17.05.2012 
г. за оставащите неотработени месеци до края 
на годината?
Отговор: В чл. 4, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 от 17 
май 2012 г. за предоставяне на парични средства на 
служителите на Агенцията за социално подпомагане, 
назначени по трудов договор, за представително об-
лекло е предвидено, че когато служителят напусне, 
той възстановява получените парични средства за 
представително облекло, установени пропорционал-
но на неотработените месеци за годината.



КАК ДА ПРЕБОРИМ ОПЛЕШИВЯВАНЕТО
С ПРИРОДНИ СРЕДСТВА?

Как да преборим оплешивяването?
Нормално е човек да губи до 100 ко-

съма на ден от косата си. Прекалената 
загуба на коса при която се получават 
лисини, цели места без коса по глава-
та е повлияна от различни причини като силен стрес, 
хормонални проблеми, наследствени фактори. Косата е 
комбинация от протеини и минерали, и реагира положи-
телно на различните грижи, които проявяваме : здраво-
словно хранене, масаж на скалпа, мисловна стимулация.
Можем ли да преборим оплешивяването с народни 

средства?
В американската народна медицина се смята, че чаят 

от пурпурна салвия е чудесен тонизиращ лосион за коса, 
който освен това възстановява естествения цвят на поси-
велите коси. Рецептата включва следната смес, която се 
добавя в 500 мл. вряла вода: половин шепа орехови лис-
та, листа от лопен и градински чай. Тази комбинация се 
смята за най-добрия лосион на света. Според местните 
билкари тази комбинация помага на косата да расте и да 
изглежда добре.
В медицината на аюрведа розмаринът се използва като 

лечебно средство за възстановяване на косата и най-ве-
че при псориазис на скалпа. Сипете 1 шепа листенца от 
розмарин в 500 мл. вряла вода. Сложете разтвора да по-
ври на бавен огън около 15 мин. Прецедете, оставете да 
изстине и облейте косата.Понякога към този лосион се 
добавя коприва- друг чудесен стимулант за скалпа.
При проблеми с косата древните египтяни употребява-

ли специално масло, направено от семената на рицина, 
а коптите, ранните християни в Египет предпочитали 
корените на растението. Те намачквали и изстисквали 
коренчетата във вода,оставяли ги да киснат известно 
време, прецеждали ги, и с водата поливали главите си.
Други народи (от Далечния Изток) обикновено при-

лагали рициновото масло директно върху косата като 
средство за намаляване на плешивостта и за порастване 
на нова коса. Лечението с рициново масло понякога се 
редува с мазане на скалпа със сок от алое вера, зехтин, 
равни количества чай от розмарин и зехтин, лучен сок, 
или лучен сок, смесен с вода. Намажете скалпа си с вся-
ко едно от предложените лечебни средства преди лягане. 
Покрийте главата си с подходяща кърпа или найлонова 
шапка. Мийте косата си изцяло всяка сутрин.
За да контролират загубата на коса,да премахнат пър-

хота и да омекотят косъма,  хората от Сибир и до днес 
използват 2 лекарства, направени от корена на растени-
ето камшиче (Agrimonia eupatoria). Едното представлява 
„супа” от накисанти коренчета на камшичето, а второто 
– „супа” от камшиче с коняк и сок от лук. Сложете 1-2 
коренчета от камшиче в подходящ съд, залейте ги с вода 
и оставете да врат, докато омекнат. Внимателно преце-
дете коренчетата. Добавете 1 капачка коняк и лучен сок 
по желание. Обливайте косата с отварата всеки ден.
Още съвети:
Древните китайски лечители вярвали, че всеки пръст 

е свързан по свой начин със скалпа и пръстовия масаж 
стимулира скалпа и предпазва от загуба на коса. Търкай-
те пръстите на едната си ръка в ноктите на другата по 
няколко минути, 3 пъти дневно.
Можете да заздравите косата си и чрез обикновен ма-

саж на скалпа. За да има ефект, трябва да сте последова-
телни и да го правите няколко пъти дневно в продълже-
ние на месец и повече. 

СОКЪТ ОТ ЧЕРЕШИ ЩЕ ВИ СПАСИ ОТ БЕЗСЪНИЕ
Учени от Луизиана са намерили 

начин да помогнат на възрастни 
хора да се избавят от безсънието. 
От изследванията става ясно, че ако 
сутрин се изпива по една чаша сок 
от череши сънят става по-спокоен 
и може да се удължи с до около час 
и половина. Трябва да се отбележи, 
че резултатите идват само след няколко седмици.
Безсънието е проблем на голяма част от съвременни-

ците ни. Разстройството на съня може да доведе до се-
риозни заболявания, в това число диабет и високо кръв-
но налягане. Само с една чаша сок от череши на ден 
проблемите могат да бъдат смекчени и да се подобри 
настроението и самочувствието на страдащите от този 
сериозен проблем.

ЕКОЛОГИЧНИ И ИКОНОМИЧНИ ПРОДУКТИ
ЗА АРОМАТИЗИРАНЕ НА ГАРДЕРОБА

Основното почистване и пренареждане на гардероба 
се случва рядко и застоелият въздух е неприятен ефект, 
който може да бъде враг на току що изпраните ви дрехи. 
Освен редовното проветряване ние ви препоръчваме да 
си направите лесни и напълно натурални ароматизато-
ри, които да внесат приятен аромат във вашия гарде-
роб, запазвайки за по-дълго свежестта на любимите ви 
дрехи.
Ароматни билки и цветя
Можете сами да си направите ароматни торбички, 

като сложите върху парче от плат или тюл стрък лаван-
дула, розови листа, жасмин или други билки и цветя по 
ваш избор и го завържете с панделка. За да засилите 
аромата сложете няколко капки от любимото ви етерич-
но масло – ментата и лимонът са чудесен избор, особе-
но през летните месеци, тъй като ще освежат въздуха.
Бързо и ефективно
За целта са ви необходими стари използвани торбич-

ки от чай. Оставате ги да изсъхнат добре и ги поставете 
в шкафа, които желаете. Ако ароматът ви се струва не 
достатъчно наситен сложете няколко капки етерично 
масло върху торбичките.
Ароматизирано дърво
Порестите материали са перфектен вариант за арома-

тизиране на гардероба и шкафовете. Можете да използ-
вате парче дърво, върху което с правилните инстру-
менти да издълбаете повърхността така, че да можете 
да сипвате по няколко капки ароматно масло. Ние ви 
препоръчваме кедровото масло, тъй като то също ще 
защити дрехите ви от молци. Трябва обаче да внимате 
къде поставяте импровизирания ароматизатор, за да не 
пострадат дрехите ви.
Торбичка с ориз
Поставете една шепа ориз в купичка и към него при-

бавете цветни листенца и ароматни масла, канала и т.н. 
Оставете оризът да попие ароматите  за известно време 
и след това го разпределете малки памучни торбички, 
които можете да завържете с цветна панделка и да ук-
расите по желание с мъниста или апликации. Поставете 
готовия ароматизатор в определените шкафове и чек-
меджета.

 ЦЕЛЕБНИ СВОЙСТВА НА ЧЕРВЕНАТА БОРОВИНКА
Червената боровинка е известна с многобройните си 

здравословни ефекти. Особено значима е способността 
й да предотвратява инфекциите на пикочните пътища. 
Този вид боровинки са едни от най-големите и напълно 
естествени източници на витамин С, поради което мо-
гат успешно да предпазят организма от вирусите през 
зимата и да засилят имунитета.
Плодовете притежават диуретич-

но и дезинфекциращо действие. 
Прилагат се успешно при лечение-
то на камъни в бъбреците, подагра, 
ревматизъм, пиелонефрит и цис-
тит. При заболявания на горните 
дихателни пътища боровинката се 
използва във вид на сок. За повишаване на апетита, а 
също и след прекарани тежки заболявания и травми се 
препоръчва също да се пие плодов сок от червена боро-
винка. Боровинките имат забележителна положителна 
роля при болестта на Алцхаймер и други невро-деге-
неративни изменения, свързани със стареенето. И не на 
последно място, червената боровинка е добър източник 
на важните за метаболизма Омега-3 мастни киселини.
Плодчетата са богати освен на витамини, микроеле-

менти и минерали, още и на флавоноиди,омега-6, оме-
га-3,каротеноиди и фитостероли.
Червените боровинки са мощни антиоксиданти. Те 

помагат за понижаване на холестерола и защитатват 
клетките от увреждане. Доказано е също, че спомагат 
за намаляване на зъбната плака и сокът може да възпре-
пятства натрупването на бактерии в устата.
Червените боровинки са и силно противораково 

средтство. Приема на червена боровинка може реално 
да намали риска от сърдечни заболявания. Ежедневната 
консумация на техния сок намалява нивото на лошия 
холестерол.
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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 полу-
храст 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 скалис-
ти 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 бога-
тото съдържание 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 
действие при хронични гастрити и язва на стомаха, колики, 
диарии, гнилостни процеси, чревни паразити. Идеална е за успо-
коение 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 нерв-

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

фекциращо средство при остри катари 
• при хроничен бронхит коклюш, бронхиална астма, суха и 

спастична кашлица 
• при белодробни заболявания 
• хронични гастрити и язва на стомаха, колики на стомаха 

и червата 
• метеоризъм, диарии, гнилостни процеси, чревни паразити, 

стомашна язва
• при нервна възбуда, безсъние, главоболие, малокръвие 
• при чревни паразитни болести (трихинелоза, трихоцефало-

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

епилепсия, липса на апетит, анемия, киселини в стомаха, 
безсъние, 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 въз-
паления - 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                                                                                                              

Два кораба се срещат в тесен канал. Единият български, 
другият американски. Не могли да се разберат как да се 
разминат. Единият капитан вика:

- Бегай у лево!
А американеца:
- Гоу лефт!
И така цял час. След дълго умуване капитанът на бъл-

гарският кораб влиза и пита:
- Абе знае ли някой от вас английски?
Всички се ослушват и само готвача вика:
- Аз знам... малко!
Излиза той на палубата и вика:
- Ду ю спийк инглиш?
Всички американци ревват:
- Йеееес!
- Ми, тогава що не бегаш у лево!?

ва кораба се срещат в тесен канал. Единият бълга

СЛАДОЛЕД ОТ КИСЕЛО МЛЯКО
С ЛЕШНИЦИ

Продукти: • 1 пакетче сладолед на прах - сметана, • 
50г. сухо мляко, • 50г. пудра захар, • 200мл кисело мляко, 
• 120мл прясно мляко, • 200г. лешници
Приготвяне:  
Смесват се сладоледът на прах, 

сухото мляко и пудрата захар.
Изсипват се в студеното прясно 

мляко и се разбиват с миксер в 
продължение на 5-6 минути. След 
като сместа се сгъсти, се добавя и 
киселото мляко и разбиването продължава още 2 минути.
Сладоледът се разбърква заедно със ситно нарязаните 

лешници, прехвърля се в кутия и се поставя във фризера.
След половин час се разбърква и се оставя да се 

замрази напълно.


