
8 - 14 август 2016г., година (XII), 32 /564

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

В резултат на продължилото вече около месец сухо и горещо време на територията 
на община Сатовча и изсъхването на голяма част от тревите по пасищата, мерите и изо-
ставените ниви се създадоха реални предпоставки за възникване на пожари в горските 
територии и други земеделски земи.
Със заповед № ОА – АДМ – 40 от 29.01.2016 год. на Областния управител на област 

Благоевград и заповед № 054 / 10.02.2016 год. на Кмета на община Сатовча е определен 
пожароопасен сезон в периода от 01.02.2016 год. до 30.11.2016 год. 
В тази връзка и с цел превенция за недопускане на пожари,  по инициатива на Кмета 

на община Сатовча – д-р Арбен Мименов се проведе работна среща на 28.07.2016 год. в 
Общинска администрация – Сатовча. На срещата присъстваха членовете на добровол-
ното формирование при община Сатовча,  екополицаи,  пожаронаблюдатели,  водачи 
на противопожарни автомобили (водоноски), представител на РС ПБЗН – град Гоце 
Делчев, кметове на населените места, служители от Общинска администрация и други.
Срещата се организира с цел обединяване на усилията и взаимодействието между 

всички звена,  имащи отношение към проблемите с опазването на  горските и други 
територии и имоти на гражданите от пожари. 

  На присъстващите бе напомнено, че има пълна забрана за палене на стърнища, сухи 
треви по слоговете, крайпътните ивици, вилни места, земи в горския фонд и други 
земеделски земи и тази забрана следва да се сведе до знанието на всеки земеделски 
стопанин и животновъд.  
На срещата бяха дадени указания за организиране на стриктно наблюдение и охрана 

на селските имоти с оглед навременно откриване на възникнали пожари. Коментираха 
се въпроси по организацията на дооборудването на Доброволното формирование, тях-
ното обучение и застраховки, готовността на автомобилите и начина на оповестяване 
при откриване на пожара.
Доброволното формирование при община Сатовча е регистрирано съгласно Закона 

за защита при бедствия и наброява шестнадесет (16) човека, включително и водачите 
на водоноски.

ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ СЕ ЛОВУВА НА:
1. Сърна - мъжки - селекционно и тро-

фейно - от 1 май до 30 октомври.
2. Дива свиня - подборен лов целого-

дишно:
- мъжки, приплоди, едно- и двегодиш-

ни прасета;
- женски прасета;
3. Муфлон - мъжки, трофейно зрели - 

целогодишно.
4. Зубър - мъжки - целогодишно.
5. Тибетски як - мъжки - целогодишно.
6. Вълк и чакал - целогодишно.
7. Лисица - целогодишно.
8. Енотовидно куче - целогодишно.
9. Бялка и черен пор - целогодишно.
10. Язовец - от 1 август до последния 

ден на февруари.
11. Пъдпъдък и гургулица - от втората събота на август до 30 ноември.
12. Гугутка - от втората събота на август до 31 декември.
13. Гривяк - от втората събота на август до втората неделя на февруари.
14. Горски бекас и обикновена бекасина - от втората събота на август до последния 

ден на февруари.
27. Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка - целогодишно.

НОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ 2017 
Браншовете научиха на 27 юли т.г. какви ще бъдат промените в подпома-

гането по схемите за обвързана подкрепа в животновъдството, и при произ-
водството на плодове и зеленчуци.
МЗХ ги представи след като едва предния ден проведе своите срещи с 

представителите на асоциациите и съюзите от секторите животновъдство и 
растениевъдство - т.е. място за дебати нямаше.
Подпомагането ще важи за периода 2017-2020 г.
Агроведомството претендира, че с решенията си ще постигне по-голяма 

справедливост в земеделския отрасъл и най-накрая ще бъде намерен тър-
сеният баланс между нещо пропускано досега - а именно съотношението 
между производствените разходи и равнището на подкрепа.
Няколко неща ще се случват за първи път в директната обвързана подкрепа.
За първи път се насочват средства към малките млечни говедовъдни ферми 

и овцефермите в планинските райони които до момента не са били в поле-
зрението, за да получават средства за по-високите си разходи и по-неблаго-
приятните условия. Увеличава се подкрепата и за животните в планинските 
овцеферми.
Въвежда се съвсем нова отделна схема за животновъдите в планинските 

райони само за ферми на надморска височина над 750 метра.
Други промени в схемите за обвързано подпомагане в сектор животновъд-

ство се насочват специално към стопанствата, които извършват целенасочена 
развъдна дейност.
Поставят се за първи път условия за наличие на минимален брой животни 

под селекционен контрол от една порода. Те ще бъдат лимитирани така: за 
крави - над 20 животни, за овце-майки - над 50 животни, за кози-майки - над 
20 животни.
Въвеждат се и нови изисквания за реализация на млякото, вече съобразени 

с породната принадлежност и продуктивността. Предвижда се прилагането 
на модулирани ставки - за първи път.
Това означава различен размер на ставката, която ще зависи от броя на 

животните. Тя ще бъде по-висока за първите 250 крави и 300 овце или кози 
майки.
Най-накрая малко повечко пари за оранжерии.
С 2,5 млн. лв. спрямо 2015 г. се увеличава финансовият ресурс, който ще 

бъде разпределян по схемата за оранжерийни зеленчуци.
Така само частично ще бъдат компенсирани твърде високите производ-

ствени разходи на тези стопанства и ще се постигне малко по-справедливо 
подпомагане в сектора.
Въвеждат се вече и две нива на получаваните добиви които трябва да се 

постигнат, за да се заслужи обвързаната подкрепа.
Това ще бъдат минимални добиви - те ще са условие за допустимост на 

плащането по схемата.
И средни добиви - те ще бъдат условие за получаване на пълния размер 

на ставката.
Така ще се компенсират по-високите разходи при отопляемите оранжерии, 

обясниха експертите от МЗХ.
Всички добиви занапред ще се доказват само с официални счетоводни 

документи - фактури.
Такива документи ще се изискват и от всички физическите лица - но при 

тях те ще бъдат във вид на касови бележки.
От схемите отпадат културите, които вече не отговарят на критериите на 

ЕС за обвързано с производството подпомагане. Т.е. отпадат тикви, орехи, 
грах и зелен фасул защото е отчетено, че при тях се е получил много висок 
дял на подпомагането на фона на направените разходи за производство. И 
защото се е получило фрапиращо увеличение на площите.
Обособяват се в нови отделни схеми втора група култури с по-ниско ниво 

на подпомагане.
Това е защото при тях има относително висок дял на подпомагането на 

фона на разходите им за производство и също се е установило увеличение 
на площите им, но в по-малка степен в сравнение с първата група култури.
Така се създават и две нови схеми за обвързана подкрепа
Едната ще е за дини, пъпеши и зеле, втората - за сливи и десертно грозде.
По всички схеми за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци про-

изводителите ще получават вече и допълнителна подкрепа.
Тя ще се предоставя по схемата за преразпределително плащане за първите 

300 декара.
То ще възлиза на 50% от основната ставка за тези първи 300 декара от сто-

панството. При това плащане ще се прилагат обаче и забраните за изкуствено 
разделяне на стопанства.

Всички те са обучени, застраховани, инструктирани и оборудвани за га-
сене на горски и полски пожари. Наличната техника също е в състояние на 
готовност за предотвратяване на нежелани последици.
Дооборудвани са с наскоро доставените тридесет броя противопожаро-

защитни тупалки за по-удобно и бързо потушаване на полските и горски 
пожари. 
Също така се наблегна на начина на оповестяване при констатиране на 

пожар, при което трябва незабавно да се подаде сигнал на Национален спе-
шен телефон 112 и 07541 / 2066 – дежурен при Общинска администрация 
- Сатовча, след което се започва гасенето му с подръчни материали.



   КОНКУРС ЗА ЕСЕ „КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЕС, ЗА ДА 
НАСЪРЧИ МЛАДИТЕ ХОРА ДА СТАНАТ ПРЕДПРИЕМАЧИ?“     
Краен срок: 2 септември 2016 г. 
Европейската седмица на МСП (Малки и средни предприятия), под патронажа на Ев-

ропейския комисар за единния пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни 
предприятия, стартира младежки конкурс за есе, насочен към 16-25 годишните възраст 
от европейските държави-членки или COSME държави партньори. Есето не трябва да 
надвишава 2500 думи и трябва да бъде написано на английски език.
Конкурсът за есе е част от Европейската седмица на МСП, на Годишната общоевропейска 

кампания за насърчаване на предприемачеството в Европа. Водещи събития от седмицата са 
събрание на МСП и церемонията по връчване на Европейски награди за предприемачество.
На победителя в конкурса за есе ще бъдат поети всички разходи за пътуване на събра-

нието на МСП в Братислава, Словакия, което ще се проведе през ноември 2016 г.
Конкурсът е отворен за всички от 16- до 25-годишна възраст от европейските държави-

членки или COSME партньори.
Есета не трябва да надвишават 2500 думи.
Всички есета трябва да бъдат на английски език.
Само едно есе от кандидат.

ПЕТО ИЗДАНИЕ НА ФОТОКОНКУРСА
„БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА ПРЕЗ ОБЕКТИВА”  

Краен срок: 28 август 2016 г. 
Конкурсът за фотография ще отличи до 3 фотографии, като ще бъде връчена една Голяма 

награда от 500 лева. С онлайн гласуване ще бъде избрана и Награда на публиката. 
Ако сте фотограф – любител или професионалист, и имате сетивата да видите нечия ка-

уза, добро дело, смислена промяна наоколо, лицата на хората, направили жест за другите, 
дарители, доброволци, активни граждани, или сте готови да ги потърсите оттук насетне – 
снимайте и изпратете вашия поглед върху благотворителността в България!

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТИХОВЕ
„МОЕТО СИНЬО ЛЯТО“  

Краен срок: 15 септември 2016 г. 
Фондация Астика обяви седми национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“.
В конкурса могат да участват всички младежи и възрастни посочени в категориите от 

цялaта страната. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:
- Първа категория: младежи 14 до 29 години.
- Втора категория: възрастни 30+ години.
Участниците в конкурса могат да участват с до две непубликувани стихотворения 

всяко с дължина не повече от една страница. Стиховете трябва да са с тематика за мо-
рето и Странджа планина.
Най-добрите стихотворения ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете 

категории с предметна награда.

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

8 Август 2016, Понеделник
Имен ден празнуват Емилиян и Емилия
На 8 август имен ден празнуват всички, които носят името 

Емилия (означава - съперничка), Емилиян, Емилиянa.
9 Август 20165, Вторник
Ден на Нагасаки Япония
Отбелязва се годишнината от атомната бомбардировка 

над града извършена от САЩ /1945/. Бомбата е пусната с 
парашут от американски бомбардировач B29 в 11.02 местно 
време, над 73 000 са жертвите непосредствено след взрива 
(на 500 м над земята), а до края на 1945 г. броят им достига 
140 000 души. Втората атомна бомба има еквивалент на 22 килотона ТНТ, в 
нея е заложен плутоний за разлика от първата, разрушила Хирошима, в която 
е имало уран. Бомбата е от имплозивен тип с взрив, разположен около сфера 
от естествен уран (отражател), която съдържа в себе си металически плутоний 
около 8-9 кг и неутронен инициатор от разделени полоний-210 и берилий под 
формата на топче. При имплозията металическата плутониева топка намалява 
размерите си и увеличава плътността си над два пъти, като достига коефициент 
на размножение около 1.2 - 1.3.

10 Август 2016 Сряда
Професионален празник на готвачите
Чества се в деня на църковния празник Св. мчк и архи-

дякон Лаврентий - покровител и закрилник на готвачите. 
За първи път в България и на Балканите е отбелязан на 
10 август 2005 г. с шествие, организирано от Българската 
асоциация на професионалните готвачи.

11 Август 2016, Четвъртък
Годишнина от смъртта на Ванга
На 11 август 1996 г. умира пророчицата Ванга (Вангелия 

Пандова Гущерова 1911 - 1996). Според регистрите на 
родния й град Струмица (дн. Македония) тя е родена на 
3 октомври 1911 г. Българската администрация променя 
рождената й дата на 31 януари 1911 г., като това се смята за втората рождена дата 
на пророчицата. През 1923 г. Ванга губи зрението си, след като в един летен ден я 
застига вихрушка. В началото на 1941 г. за пръв път се проявяват паранормалните 
й способности и ясновидска й дарба. Тя започва да предсказва на близки и познати 
съдбата на техни близки. Името й  внушава респект не само у българите, но и у 
много руснаци, затова на 11 август - посетителите на къщата-музей на Ванга в 
Петрич влизат безплатно, съобщава градската управа. „Интересът на гостите в 
този ден е голям и това е нормално.
Много хора, на които е помагала Ванга, я почитат на тази дата. Много хора 

посещават и църквата в Рупите, изградена по заръка на Ванга. „Българи, гърци 
и руснаци палят свещи в храма, отрупаха гроба на леля Ванга със свежи цветя.

12 Август 2016, Петък
Международен ден на младежта
Отбелязва се 2000 г. с резолюция A/RES/54/120 на Общото събрание на ООН 

от 17 декември 1999 г., за да се поощри диалога между младежите от различни 
култури и диалога между поколенията. 

13 Август 2015, Събота
Международен ден на леворъките хора
Обама подписва клетва си като президент. Чества се от 1984 г. по инициатива 

на Международната конфедерация на леворъките във Великобритания. Разбира 
се съществуват противоречиви стереотипи за потенциалът на „левичарите“. 
Изслед- вания показват, че завършили висше образование, чиято лява ръка е 
по-развита, печелят с 13-21% повече от „десноръките” си колеги. Освен това, 
левичарите по-често стават специалисти от висока класа - 53% срещу 38% и са 
по-склонни да се занимават с различни изкуства. Неоспорим е фактът, че ле-
вичарите са несравнимо повече сред художниците, музикантите, както и някои 
категории спортисти. Всеки шести човек в света е левичар. Известни леворъки 
политици и държавници през вековете са били Рамзес ІІ, Тиберий, Юлий Цезар, 
Карл Велики, Луи XVI, Наполеон Бонапарт, Бисмарк, Симон Боливар, Махатма 
Ганди, както и много британски крале и кралици - кралица Виктория. В областта 
на технологиите най-известен леворък днес е създателят на „Майкрософт“ - Бил 
Гейтс. Леворък е сегашният президент на САЩ Барак Обама, както и редица 
негови предшественици като Бил Клинтън и Джордж Буш-старши, Бенджамин 
Франклин и Томас Джеферсън, Джон Кенеди и Роналд Рейгън. В армията от 
известни леворъки са Аристотел, Ницше, Леонардо да Винчи, Рафаело, Микелан-
джело, Никола Тесла, Сергей Рахманинов, Луис Карол, Ханс Кристиан Андерсен, 
Марк Твен, Исак Нютон и Алберт Айнщайн. Както и Моцарт, и Бетовен - техните 
произведения партията за лявата ръка често е по-сложна и затова и до днес музи-
кантите-левичари изпълняват тяхната музика по-добре от останалите си колеги. 
Лявата ръка се предпочита и от Джими Хендрикс, Пол Маккартни, Кърт Кобейн, 
Ринго Стар. Към „клуба на известните акьтори-левичари“ се отнасят и Чарли 
Чаплин, Мерилин Монро, Киану Рийвс, Никол Кидман и Анджелина Джоли.

14 Август 2016, Неделя
Панаир на занаятите с. Орешак
Улицата пред Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата. 

Традиционен панаир на занаятите  Ежегодно на храмовия празник на Троянския 
манастир -15 август, се провежда 4-дневен Традиционен панаир на занаятите. 
Освен предмети на народните художествени занаяти гостите на панаира могат да 
си закупят практични керамични съдове за бита, да се забавляват на специално 
организираните атракциони и  на панаира ще бъде открита изложба на изделия, 
изработени по време на лятното училище по занаяти.
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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: БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ!   
Един турски бей имал специална стая за пътници. Който го посещавал, непременно трябвало да нощува 

в стаята и на сутринта да продължи пътя си. През това време беят заповядвал да го нагостят добре. Едно 
нещо само не харесвало на гостите, а именно: като си отивали, един от слугите, по заповед на бея, ги 
набивал добре! Защо трябвало да ги бият, те не знаели, но се помирили с положението си. Всеки гост си 
казвал: „Биха ме, но поне се нахраних и наспах добре.“
Един ден в дома на бея се спрял един странник, да нощува и да се нахрани. Той бил предупреден, че на 

излизане от дома на бея ще бъде бит, но и на това бил съгласен. Като влязъл в стаята на бея, определена 
за странници, веднага му донесли вода да измие краката си, след това му сложили богата трапеза, всичко 
в изобилие. Той хапнал от едно ядене и благодарил, като казвал: „Бог да благослови!“ Хапнал от второ, от 
трето ядене и постоянно благодарил и казвал: „Бог да благослови! Бог да наспори!“ След това легнал да 
спи. На сутринта пак го изпратили с изобилно ядене и той все благодарил, благославял бея, благославял 
изобилието, с което го изпратили. На пътната врата той се спрял и чакал да дойдат слугите, да му дадат 
и последното – боя. Беят го запитал:

– Какво още искаш? Не си ли доволен?
– Бог да благослови и да наспори всичко, доволен съм, но тук имало обичай, на излизане от дома, да 

бият госта. Чакам да получа и аз своя дял.
– Иди си с мир и с радост! – отговорил беят. Хора като тебе, които не спират Божието благословение, 

никой не ги бие. Ти постоянно благодариш и благославяш изобилието, което Бог дава. От 20 години насам, 
колкото пътници минаха през моя дом, всички бяха бити, защото като виждаха изобилието, не го благосла-
вяха, но казваха: „Стига, стига!“

 Всеки, който казва на Божието благословение „стига“, тояга го чака; който благо-
славя и благодари на изобилието, добро го чака.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 5.08.2016 г.
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До 14-ти август: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

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 юли.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

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

ление за неподаване на месечни декларации за юли 
2016 г.
До 15-ти август:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за август за корпора-

тивния 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 юли

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 юли

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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НЯМА ДА ДОКАЗВАМЕ СТАЖ ЗА ПЕНСИЯ 
Националният осигурителен институт да разпраща 

подсещащи писма до бъдещите пенсионери, че им 
предстои да си подадат документите, и съвети как да 
го направят. Това предвижда концепцията на единстве-
ния кандидат за управител на НОИ Бисер Петков. Той 
е начело на 
института 
и в момен-
та ,  вчера 
бе  изслу-
шан от со-
циалнат а 
комисия в 
парламен-
та, а днес 
депутатите 
трябва  да 
го гласуват.
НОИ ще разпраща писма до хората 1 г. преди да 

навършат възрастта за пенсия. В тях ще има указания 
какви документи да приготвят и откъде да ги наба-
вят, обясни Петков. За да влезе в сила тази практика 
обаче, ще е нужна промяна в Наредбата за пенсиите 
и осигурителния стаж.
Хората вече да не събират документи, с които да 

доказват стажа си, а да подават само заявление за 
пенсиониране, предвижда друго нововъведение в про-
грамата на Петков. НОИ ще вади сам всички нужни 
документи и удостоверения от осигурителния архив. 
Тази промяна обаче ще влезе в сила от началото на 
2019 г., когато отпада изискването за посочване на 
трите най-добре платени години преди 1997 г. за из-
числяване на пенсията. В момента хората трябва да 
носят на НОИ трудови и осигурителни книжки, удос-
товерения за пенсиониране от всеки работодател и пр. 
Иначе за промяната не е нужна поправка в нормативен 
акт. Очакванията на Петков са тя да съкрати времето 
за отпускане на пенсията от сегашните 4 месеца от 
датата на подаване на заявлението на 45 дни.
От следващата година НОИ планира да пусне и 

електронна система, в която работодателите да вкар-
ват удостоверенията за пенсиониране на хората, които 
напускат. Така документите директно ще влизат в 
осигурителното досие на човека, обясни подуправи-
телят на НОИ и също кандидат за нов мандат Весела 
Караиванова.
От 2017 г. осигурителният институт ще пусне и 

регистрация по електронен път на безработните. В 
момента, след като се регистрират в бюрото по труда, 
хората трябва да занесат пълен набор документи и на 
НОИ, за да получат обезщетението си. Ангажиментът 
на ръководителите на осигурителния институт са от 
догодина безработните само да въвеждат в интернет 
портал номера на удостоверението си за регистрация 
в бюрото по труда. Останалите документи ще бъдат 
изтеглени електронно от НОИ.

ГАРАНЦИИ ДО 3 МЛН. ЛВ.
ПО КРЕДИТИ ЗА ВСИЧКИ

РЕГИСТРИРАНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
Националният гаранционен фонд /НГФ/ влиза в 

съвсем нова схема с Министерството на земеделието 
и храните за периода 2014-2020 г.
По нея ще се гарантират до 3 млн. лв. по кредити 

на регистрирани земеделски производители.
За първи път това ще важи за проекти от селската 

програма, но и за оборотни кредити.
Заемите ще стартират още от август
За участие в новия модел са заявили желание 17 

търговски банки и една небанкова институция.
Според шефа на Националния гаранционен фонд  

новата схема ще подкрепя както малки, така и средни 
земеделски предприятия. Ще покрива вече до 50% от 
стойността на отпуснатите кредити.
Какъв е механизмът на новата схема
По нея фондът ще издава гаранции на финансовите 

институции, а от тях се очаква да облекчат условията 
за фермерите - това означава по-ниски лихвени про-
центи и по-малки обезпечения, които да изискват на 
земеделските производители.
Лихвата ще бъде около 5,5%
Статистиката показва, че по гаранционната схема по 

програмата за селските райони, действала 2013-2015 
г. фондът е работил с 14 банки - сега те се увеличават.
Били са подкрепени 544 инвестиционни проекта 

на за 375 млн.лв. Сега се очаква да са доста повече.
Зам.-министърът на земеделието Васил Грудев 

внесе важни уточнения в новата схема. Според него 
новост е, че вече ще могат да се гарантират и авансо-
ви плащания по новите мерки от ПРСР 2014-2020 г.
Производителите ще получават кредитите при мно-

го по-добри условия от предишни години.
Още в следващите дни ще се сключат споразуме-

нията с търговските банки, които са изявили желание 
за участие.
Първите фермери и фирми, които се очаква да кан-

дидатстват за кредити са бенефициентите по подмер-
ки 4.1 и 4.2 от новата ПРСР, както и много фермери 
за оборотен заем.
Зам.-министърът на земеделието уточни, че прием-

ът по подмярка 4.2 за преработвателни мощности е 
отложен за януари 2017 г., защото проектите още не 
са разгледани.
За новия период, по данни на МЗХ, са налице около 

3000 потенциални бенефициенти с проекти и около 120 
000 регистрирани земеделски производители каза той.

Всички те могат да кандидатстват по новата схема, 
защото е видно, че в нея е даден шанс на всеки реги-
стриран производител.
Зам.-министър Грудев приведе за стопаните един 

прост и конкретен пример:
Например един животновъд иска с проект по ПРСР 

да реконструира и модернизира фермата си. Но заку-
пуването на животните за него е недопустим разход 
по програмата. Именно пред НГФ той ще може да 
кандидатства за кредит и ще му бъде отпуснат, за да 
си купи стадото.
Ще следим ефекта от гаранционната схема, за да 

кредитираме много повече земеделски производители 
от предишния период.
Много важно нещо за новия програмен период и 

новата схема на Националния гаранционен фонд е, 
че МЗХ ще следи и отчита какъв е ефектът от нея 
върху земеделските производители.
Ще следим в какво се изразява ползата за ферме-

рите - дали е във вид на по-ниски лихви, или в сни-
жаване на исканите от банките обезпечения.
МЗХ реши да участва в новата схема вече с 50%, за 

да си поделим риска с търговските банки.
Големият проблем досега, който се срещаше при 

кредитирането, се оказа обезпеченията.
Кандидатите не можеха да ги набавят, защото 

банките по своите правила изискваха да обезпечат 
обектите по даден проект от ПРСР, но да направят и 
допълнителни обезпечения.
Сега този проблем трябва да отпадне.
Тръгваме с нов инструментариум само с 50 млн.

лв., но ще имаме готовност да отпуснем и допълни-
телно средства, ако има желаещи. Очакваме немалко 
кандидати и за земеделска техника. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АВГУСТ 2016г.

Въпрос: Депонирана сума от Съюза на инвалидите 
за 2015 г. за придружител на инвалид 100% с чужда 
помощ в размер до 50 лв. годишно по 5 лв. за 10 часа, 
може ли да бъде изплатена допълнително? Ако 
отговора Ви е „да“ как, а ако е „не“ защо?
Отговор: Целевата помощ за придружител до 10 часа 
годишно при посещенията си в държавни, общински, 
образователни, културни и други институции, здравни 
и лечебни заведения в размер 5 лв. на час, съгласно 
чл.53 от Правилника за прилагане на Закона за инте-
грация на хората с увреждания (ППЗИХУ) не може 
да се изплаща за минало време. Помощта се изплаща 
от Агенция за хората с увреждания чрез териториал-
ните структури на Съюза на инвалидите в България, 
като взаимоотношенията се уреждат с договор между 
страните в изпълнение на интеграционната програма 
на СИБ. Договорът за 2015 г. се сключва за срок до 
31.12.2015 г., като в този срок е включено задълже-
нието на СИБ да представи отчет за изразходваните 
средства за текущата година и да възстанови на АХУ 
в същия срок, получените по силата на Договора, но 
неизразходвани средства. Тъй като това са средствата 
от бюджета на АХУ за 2015 г., същите е необходимо 
да бъдат усвоени в рамките на бюджетната година. 

Въпрос: Дъщеря ми е майка на 3 деца и няма трудов 
стаж.Започна работа преди 4 месеца, а най- мал-
кото - под 3 години е- се разболя. Има ли право на 
болнични?
Отговор: Съгласно чл. 40, ал. 1 от Кодекса за соци-
ално осигуряване (КСО) осигурените лица за общо 
заболяване и майчинство имат право на парично 
обезщетение вместо възнаграждение за времето 
на отпуск поради временна неработоспособност и 
при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца 
осигурителен стаж като осигурени за този риск. 
Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се 
отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст. 
Разпоредбата на чл. 45, ал. 1, т. 2 – 5 от КСО гласи, 
че парично обезщетение при условията и в размера 
на паричното обезщетение за временна неработоспо-
собност поради общо заболяване се изплаща и за: А) 
гледане или належащо придружаване за медицински 
преглед, изследване или лечение в страната или в 
чужбина на болно дете до 18-годишна възраст - до 60 
календарни дни през една календарна година общо 
за всички осигурени членове на семейството (точка 
2); Б) гледане на дете под карантина до 18-годишна 
възраст, болно от заразна болест - до изтичането на 
срока на карантината (точка 3); В) гледане на болно 
дете до 3-годишна възраст, настанено в заведение за 
болнична помощ заедно с осигурения - за времето, 
през което осигуреният е бил в заведението (точка 4); 
Г) гледане на здраво дете, върнато от детско заведение 
поради карантина - докато трае карантината (точка 5). 
Важна особеност е, че в срока по т. 2 не се включва 
времето за гледане на дете по т. 3-5. Предвид гореиз-
ложеното Ви уведомяваме, че за реализиране правото 
на парично обезщетение за гледане на болно дете, в 
посочения от Вас случай е необходимо дъщеря Ви да 
натрупа най-малко 6 месеца осигурителен стаж като 
осигурена за общо заболяване и майчинство.

Въпрос: При неизплащане на месечна помощ в раз-
мер на 33 лв. на учениците настанени в Център за 
настаняване от семеен тип за деца с увреждания 
за 2015 г., може ли тази помощ да бъде изплатена 
на правоимащите с натрупване от датата на 
настъпване на правото до сега.
Отговор: Съгласно § 1а от Допълнителните разпо-
редби на Правилника за прилагане на Закона за соци-
ално подпомагане на учениците, настанени в домове 
за деца, по смисъла на чл. 36, ал. 3, т. 1, както и на 
децата, ползващи социална услуга - резидентен тип 
по смисъла на чл. 36, ал. 2, т. 7, букви „а“, „в“ и „г“, от 
I до ХII клас включително или до завършване на сред-
но образование, но не повече от 20-годишна възраст, 
за джобни разходи на месец се предоставят средства 
в размер, определен с решение на Министерския съ-
вет (МС) за съответната година, които се изплащат 
по бюджетите на общините, на чиято територия се 
намират съответните услуги. Месечната помощ на 
ученик в Център за настаняване от семеен тип за деца 
и младежи с увреждания през 2016 г. е определена с 
Решение № 859 от 3 ноември 2015 г. на МС за измене-
ние на Решение № 276 на МС от 2015 г. за приемане 
на стандарти за делегираните от държавата дейности 
с натурални и стойностни показатели през 2016 г. и 
отново е в размер на 33.00 лв. Съгласно чл. 55, ал. 1 
на Постановление № 380 на Министерския съвет от 
29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет 
на Република България за 2016 г. неусвоените сред-
ства от предоставени целеви трансфери по бюджетите 
на общините през 2015 г. се разходват за същата цел 
през 2016 г. за сметка на преходните остатъци, като 
при остатък той се възстановява в държавния бюджет 
в срок до 20 декември 2016 г. В конкретния случай 
е важно да се уточни каква е причината да не бъдат 
усвоени средствата и да бъде допуснат преходен ос-
татък – дали е некоректно подаден броят на децата, 
които имат право на средства за джобни разходи; дали 
средствата не са предоставяни на децата от общината 
или от услугата и т.н. За допълнително информация 
и уточняване на конкретните обстоятелства можете 
да се обърнете по компетентност към Агенцията за 
социално подпомагане, която методически ръководи 
предоставянето на социалните услуги.



ОБЯВА: Рудник „ Канина „ с.Балдево започва продажба 
на въглища от 10.08.2016г. на 90лв/т. франко мината.
Телефон за връзка: 0878 741487 или 0879 969995

КАК ДА СЕ ИЗБАВИМ ОТ УПОРИТИТЕ МАЗОЛИ?
Всяка една култура експериментирала с храни и ле-

ковити растения, за да открие най-доброто лекарство за 
премахване на удебелената кожа, която се натрупва в ре-
зултат на постоянен и сто повтарящ се натиск или търка-
не. Твърдите мазоли обикновено се образуват на върха на 
пръстите на краката – там, където кожата се трие в обув-
ките. Меките мазоли се появяват между пръстите, близо 
до костите. Познати са много рецепти , от които сме под-
брали няколко най-ефективни и сравнително непознати.
Рецепта 1 Населението на тро-

пическите острови използват зе-
лени, неузрели банани, за да оме-
котят грубата кожа на мазолите. 
Обелете 1 банан. Прикрепете с 
ивица плат части от кората на не-
узрелия банан- с лепкавата страна 
надолу върху мазола. Оставете 
„компреса” да престои цяла нощ и на сутринта свалете 
банановата кора. На следваща нощ повторете процеду-
рата. През 2 дни киснете стъпалата си в гореща вода и 
след това енергично изтърквайте омекналата кожичка на 
мазола. Повтаряйте, докато кожата се изчисти напълно.
Рецепта 2 През последните 5 века британците използ-

ват листата и цветчетата на невена за лечение на кожни 
заболявания. За да омекотите кожата на краката, през 
няколко дни мажете проблемното място с масло или ло-
сион от невен, или сложете компрес от намачкани свежи 
невени.
Рецепта 3 Лимонът е сред най-познатите начини за 

омекотяване на мазоли, като рецептата е останала още 
от времето на древните римляни.Преди лягане накисне-
те стъпалата си в много гореща вода. После ги изсуше-
те напълно. Вземете лимон и го разрежете на няколко 
парчета. Прикрепете лимонената кора към мазола – с 
меката страна надолу. Оставете го да престои 24 часа. 
Повторете няколко пъти процедурата. След процедурата 
кожичките на мазолите ще са омекнали, така че хубаво 
ги изтъркайте  и след всяко вечерно киснене ги махайте 
по същия начин.
Рецепта 4 Срещу упорити мазоли помагат и червени 

боровинки. Вземете една или повече големи боровинки 
и ги наложете върху мазола преди лягане. Прикрепете 
ги с марля или бинт. Махнете на сутринта. Повтаряйте 
процедурата, докато е необходимо.
Рецепта 5 Водните бани на краката с овесена вода мо-

гат да омекотят кожата .Потопете засегнатия крак и дръ-
жте във водата 10-15 мин. Търкайте омекотената кожа 
на мазола с пемза. 

МАСАЖИРАЙТЕ ТЕЗИ ТОЧКИ
ПРИ ГЛАВОБОЛИЕ И СТРЕС

Масажът е начин да се отпуснете, да се отърсите от 
напрежението и да се отървете от различни видове бол-
ки. Не винаги обаче имаме времето и средствата за ма-
саж. Научете малко повече за масажа на тази точка на 
челото и на ръката и как ще ви помогне.
Китайската медицина отдавна е открила, че натискът 

върху определени точки 
може да ни помогне да се 
справим с различни видо-
ве болка и дори с психи-
ческо натоварване и стрес. 
Именно на този принцип е 
създадена акупунктурата. 
През последните месе-

ци в интернет стана много 
популярна картинката, ко-
ято виждате горе. Смята се, че, ако масажирате точката, 
показана там, ще се справите със стреса и главоболието. 
Научете малко повече за този масаж.
Как да направим масажа?
Намерете с пръст точката, показана на картинката. На-

тиснете я с пръст в продължение на 45 секунди до мину-
та. След това леко раздвижете пръста до 3 см във верти-
кална посока. Смята се, че оказаният натиск върху тази 
точка въздейства на един от центровете в мозъка.
Как въздейства този масаж?
Масажирането на тази точка е особено подходящо, ако 

сте били дълго време пред компютъра, без да правите по-
чивка. Масажът ще ви помогне да се отървете от стреса, 
да намалите болката в очите и да се отървете от главобо-
лието. Според китайската медицина редовното масажи-
ране на тази точка помага за развиване на интуицията.

ПРЪСКАЙТЕ РЕДОВНО ДОМАТИТЕ
СРЕЩУ КАРТОФЕНАТА МАНА

Картофената мана e една от икономически най-
важните болести по доматите. Тя нанася сериозни 
щети на културите от сем. Картофови - домати, кар-
тофи, патладжан. Причинява се от гъбата Phytophthora 
infestans. При влажно време (атмосферна влажност > 
80%, температура < 26 градуса) и натрупан висок ин-
фекциозен фон картофената мана може да компроме-
тира напълно доматената реколта от средно ранното и 
особено от късното полско производство.
Патогенът напада вегетативните части (листата, 

листните и плодните дръжки и стъблата), а в по-късни-
те фази от развитието на доматите - и зелените плодо-
ве. Първите признаци на картофена мана (хлоротични, 
воднисти зелени петна) се появяват по периферията на 
листата от най-долните етажи на растенията. Петна-
та бързо нарастват и поразяват голяма част листната 
повърхност, впоследствие листата увяхват и изсъхват.
Повредите по листните, цветните дръжки и стъбло-

то представляват кафяви сухи пръстеновидни петна, 
над които растителните части изсъхват. По зелените 
домати гъбата образува твърди, грапави, кафяви петна 
и плодовете по-късно загниват.
За да бъде успешна борбата срещу картофената мана 

от важно значение е профилактиката: прилагане на се-
итбообращение (не е желателно отглеждане на домати 
след култури от същото семейство), унищожаване на 
растителните остатъци, навременното провеждане на 
профилактичните пръскания.
Първото профилактично 

пръскане на доматите трябва 
да се извърши 10-12 дни след 
разсаждането на разсада. То е 
от изключително важно значе-
ние за предотвратяване и реду-
циране на заразите. За профи-
лактика се използват контактни фунгициди: шампион 
ВП- 0,15%, фунгуран ОН 50ВП - 0,15%, дитан М-45 
- 0,2%, дитан ДГ - 0,2%, полирам - 0,2%, манкозеб 
80ВП - 0,25% и др.
При поява на първите признаци на болестта по 

единични растения се препоръчва унищожаване на 
болните растения и пръскане на доматите с фунги-
циди с локално-системно и системно действие: ак-
робат плюс ВГ - 0,2%, верита ВГ - 0,15%, винкер 
ВГ - 0,2%, куадрис 25СК -0,075%, ридомил голд 
МЦ 68ВГ - 0,25%, икуейшън про - 0,04%, ревус 250 
СК - 0,05% , свинкс екстра - 0,18% и др. Част от 
посочените фунгициди - дитан М-45 - 0,2%, дитан 
ДГ - 0,2%, долирам - 0,2%, акробат плюс ВГ - 0,2%, 
куадрис 25 СК -0,075%, са ефикасни и срещу друга 
важна болест по доматите - алтернарията (кафяви 
листни петна). Кафявите листни петна се причиня-
ват от гъбния патоген Alternaria solani.
При провеждане на борбата срещу картофената 

мана и алтернарията, за да се избегне появата на ре-
зистентност на патогена към прилаганите фунгициди, 
е необходимо редуване на препарати с различни ак-
тивни вещества.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

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.

Градински чай
Salvia Officinalis

Описание: Полухраст със силно разклонени, гъ-
сто облистени, четириръбести, сивозелени стъбла, 
високи 20-50 см. Листата са срещуположни, с дръж-
ки. Цветовете са събрани по 6-10. Плодът е съставен 
от 4 тъмнокафяви или челни, почти кълбовидни 
орехчета. Цъфти юни-юли.
Разпространение: Отглежда се често из градини-

те като декоративно и лечебно растение. Произхожда 
от Средиземноморската област.
Употребяема част: Използват се листата и цялата 

надземна част за получаване на етерично масло.
Лечебно действие: Градинският чай притежава 

противовъзпалително, дезинфекционно и про-
тивокашлично 
действие.
Прилага се 

при: • гърло-
бол, ларингит, 
т р ахеоброн -
хит,  кашлица 
от  ра зличен 
произход, тра-
хеобронхит

• при възпа-
ление на стома-
ха и червата, стомашни болки, стомашна язва,

• при диария, чернодробни и жлъчни заболявания
 Запарка за компреси външно: гнойни рани, бани 

при кожни обриви, гаргара при ангина, зъбобол, 
възпаления на устната лигавица

• етерично масло: за инхалация.
Начин на употреба: Запарка от 1 супена лъжица 

билка на 1/2 л вряща вода се използува за гаргара и 
за лечение на гнойни рани. За вътрешна употреба 
се приготвя запарка от 1 супена лъжица дрога и 250 
г вряща вода.
Като продукт: Градински чай - стрък
Състав: Стрък от Градински чай - 100 %.
Препоръчва се при изпотяване, вегетативни сму-

щения, климакс; за намаляване на млечната секре-
ция при отбиване на деца, при катари на горните 
дихателни пътища, мъчителна кашлица, борнхити, 
ларингити, грип.
Начин на употреба: Запарка от 1 супена лъжица 

билка на 1/2 л вряща вода се използува за гаргара и 
за лечение на гнойни рани. За вътрешна употреба 
се приготвя запарка от 1 супена лъжица дрога и 250 
г вряща вода.
Да не се употребява при бременност и деца. Въз-

можни са алергични реакции, световъртеж.

 „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                                                                                                              

Седи  си  една  жена  у  дома  и  на  вратата  се  чука . 
Отваря ,  а  пред  вратата  -  мъж  с  кофа  лайна ,  лисва 
я  на  килима ,  хили  и  се  многозначително  и  намига . . . 

-  Какво  правиш  бе? 
- Аз  съм  продавач  на  прахосмукачки  Rainbow. Ако 

с  тая  прахосмукачка  до  10 минути  не  изчистя  килима 
като  нов ,  ще  изям  лайната . 

-  Нещо  – кетчуп ,  майонеза  искаш  ли? 
- Защо? 
- Нямаме  ток . . .

В  еврейско  неделно  училище : 
-  Я  кажи  Йосифчо ,  кое  тежи  повече ,  1  килограм 

желязо  или  1 килограм  вълна? 
- Когато  купуваме  или  когато  продаваме?

еди си една жена у дома и на вратата се

ЗЕЛЕНА САЛАТА С ЖИВОВЛЕК
Продукти:
Пресен  жиловлек  - 

около 100 гр.
Зелен лук - 1-2 стръка
Маруля - 2-3 листа
Киселец - 1-2 стръка
Зехтин - 2 с.л.
Лимонов сок - 1 с.л.
Джоджен  и  сол  по 

желание
Приготвяне:  
1. Жиловлекът се измива добре и нарязва на ивички. 
2. Прибавят се нарязаните лук, маруля и киселец. 
3. Подправя се и се сервира.

Диетата е задължителна 
част от комплексната те-
рапия, а при някои болни 
от втори тип може да бъде 
използвана като самосто-
ятелно лечение. Насочена 
е не само към понижава-
не на концентрацията на 
гликоза в кръвта, но и към 
нормализиране на теглото. 
От порциона се отстра-

няват лесноусвоимите въ-
глехидрати: захар, сладко, 
сироп, бира, майонеза. 
Ендокринолозите съвет-

ват в порциона да се вклю-
чат повече зелени храни. 
Кои продукти трябва да 

се ограничат?
Някои плодове и зелен-

чуци имат огромно коли-
чество гликоза, поради ко-
ето трябва да се избягват. 
Като пример може да се 
дадат:

1. грозде 
2. банани 
3. картофи 
4. фурми
Нужно е да се ограничат 

и продуктите, съдържащи 
холестерин: 

1. масло 
2. тлъсто месо 
3. сланина 
4. жълтък


