
22 - 28 август 2016г., година (XII), 34 /566

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

Личностно развитие, връзка с другите, толерантност, отговорност и опазване на 
околната среда са част от уменията, които подрастващите ще развиват, чрез забав-
ни игри, физически активности, екипни предизвикателства и театрални постановки. 
Приключенско-образователната академия, която децата на възраст между 6 и 14 го-
дини посещават през месец август в община Сатовча, е първата част от Програмата 
„Забавно лято, грижовна есен” – 2016, организирана съвместно от общинска админи-
страция Сатовча от Фондация BCause, в партньорство с Народно читалище “Бъдеще 
сега”. Втората част от програмата е предназначена за възрастни хора, които ще могат 
да се възползват от специализирани медицински прегледи на място. Програмата се 
осъществява с финансовото съдействие на „Филип Морис България“ ЕООД, като част 
от инициативите на Филип Морис Интернешънъл за корпоративна социална отговор-
ност за подпомагане на общности в различни тютюнопроизводителни региони и об-
щини. След успеха на програмата през 2015 г., тази година Филип Морис България 
финансира провеждането на двете части на програмата в разширен брой тютюнопро-
изводителни региони и общини в страната, включително община Сатовча.

От 1-ви до 26-ти 
август тази година 
в четири населени 
места от общината, 
в селата: Сатовча, 
Кочан, Вълкосел и 
Слащен 125 деца, 
разпределени в 4  
групи, посещават 
летните занимания.  
Заниманията в се-
лата Кочан, Вълко-
сел и Сатовча при-
ключиха, предстои 
обучението в село 
Слащен. В сфор-
мираните групи се 
осъществява екип-
на работа, наблю-
дателност и самоо-

ценка, развиват се качества като лидерство, носене на отговорност и презентационни 
умения, осъзнава се връзката с природата и света около нас чрез различни видове 
игрови модели, адаптирани към съответната възрастова група.
В първото си издание Приключенско-образователната академия събра над 120 деца 

от селата Сатовча, Вълкосел и Кочан, които в продължение на 225 астрономически 
часа преоткриха любовта към знанието, надграждайки наученото в училище. Тази го-
дина програмата се разраства като включи и училище Слащен. 
Желанието на все повече деца да се включат  в програмата се дължи най-вече на ув-

лекателната работа, която им предлагат ръководителите и обучителите- т.н. треньори, 
както и забавния начин на опознаване на заобикалящият ни свят. Разбира се не без 
значение е това, че липсват оценки, наказания или отсъствия, които да стресират деца-
та, както и възможността да се отпуснат и чрез тази свобода да откриват свой талант, 
който до момента е бил в застой поради ангажираност или притеснителност.

ПО-ВИСОКИ ГЛОБИ ЗА КОЛИ БЕЗ ВИНЕТКА
Глобите за автомобили без винетки ще 

бъдат увеличени. Това обяви регионал-
ният министър Лиляна Павлова в МС 
преди дни. Причината е, че много шо-
фьори мамят със стикерите. Предимно 
става дума за пътуващи от чужбина.
Гастарбайтерите масово не залепят 

винетките си или слагат фолио, за да 
ги местят от кола на кола. За разлика от 
тях българските граждани съвестно си 
залепят винетните стикери, констатират 
от министерството. Някои от транзит-
но преминаващите държат винетките 
в жабките или са непродупчени. Не се 
спазва и законът всеки винетен стикер 
да е с регистрационния номер на колата.
Затова се планират промени в законодателството за налагане на по-тежки глоби за 

автомобили без винетки. Във времето за изпълнение на новата система за смесено 
заплащане за ползване на пътища ще бъдат внесени промени в Закона за движение по 
пътищата, с които ще бъдат въведени по-големи санкции и глоби. По думите на Пав-
лова таксите ще се събират на територията на страната, а автомобилите без винетки 
ще бъдат спирани от движение докато не си платят глобата.
Припомняме, че в момента глобата за кола без винетка е 300 лева. Санкцията дости-

га до 3000 лева за по-големите превозни средства.
Въвеждането на смесената система за електронна винетка и тол такса ще може да се 

следи движението на превозното средство и дали е с винетка или платена такса, тогава 
ще може да бъде спирано на момента, коментират от министерството.

Програмата „Забавно лято, грижовна есен” се разраства и за втора поредна година със със съдействието на община 
Сатовча  и финансовото обезпечение  на „Филип Морис България“ ЕООД се осъществява  в община Сатовча  



    ДВЕ ПЪЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ: TALENT FACTORY WEEKEND 
– ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ, ЗА ДА УСПЕЕШ!, 24 - 25 СЕПТЕМВРИ 2016      
Краен срок: 21 септември 2016 г. 
Leader Academy организира второто издание на уикенд обучението Talent Factory, 24-

25 септември 2016 г. в Международен образователен бизнес център, град Гоце Делчев.
Обучението включва теми, които са ключови за личностното и кариерно развитие и не 

се засягат пряко във формалното образование като: Коучинг умения, системи и техники 
за учене и запаметяване, целеполагане, финансова култура, академично и кариерно 
ориентиране, личен бранд, комуникативни умения и поведение в корпоративна среда.

Leader Academy, съвместно Международен образователен бизнес център отпуска 2 
пълни стипендии за участие в Talent Factory Weekend! Стипендия ще се отпусне на двете 
най-добри есета на тема: „Ако моите силни страни бяха хора, те биха изглеждали...“ в 
размер на 2 страници, формат A4, Times New Roman 12, Single Space, изпратени до 12 
септември 2016 г. на email: info@leader.education
Местата са ограничени. 

ПРОГРАМА „ГОТОВИ ЗА УСПЕХ“ НАБИРА
КАНДИДАТ-СТИПЕНДИАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА   
Краен срок: 7 октомври 2016 г. 
Фондация BCause (доскоро - Фондация 

„Помощ за благотворителността в Бълга-
рия“) обявява прием на документи на кан-
дидати за стипендия по програма „Готови 
за успех” за учебната 2015-2016 година.
Програмата е предназначена за младежи с 

отлични академични постижения, загубили 
един или двамата си родители, отгледани от 
роднини или в социални домове.
Могат да участват ученици от 12 клас, 

както и студенти от бакалавърска и магис-
търска степен в държавни университети. 
Стипендиите са десетмесечни, а годишният 
им размер е съответно 2000 лв. за студен-
тите и 1000 лв. за учениците.

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ 2016 „АЗ В БЪДЕЩЕТО“ 
Краен срок: 10 октомври 2016 г. 
Организатори:  Община Стара Загора, Народно читалище ”Родина 1860”, Стара Загора
Клуб „Млад писател” , Вестник „Teen’s Paper”
Цел на конкурса: Развиване на творческото писане на децата и младежите, стимулиране 

на възможностите им за оригинална мисъл, изразяване на мнение и добър правопис.
Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
Първа група - до 13 години
Втора група - до 18 години
Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2016 година.
Изисквания: Всяко есе не бива да надвишава 1 стандартна страница с кегел 12 (размер 

на шрифта). Да се пише правилно граматически и пунктуационно.
Есетата изпращайте на e-mail: teen_stzagora@abv.bg 

ВТОРИ КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ ИЛИ
ОПИСВАНЕ НА СЛУЧКА НА РОДОПСКИ ДИАЛЕКТ     

Краен срок: 10 октомври 2016 г. 
Организатори: НЧ „Кирил Маджаров-1866” – гр. Смолян, кв. 

Устово, и Регионален инспекторат по образование - Смолян
Цел: Съхранение на родопския диалект в съвременните условия.
В конкурса могат да участват ученици от две възрастови групи:
Първа група - от 4 до 8 клас
Втора група - 9-12 клас
Всеки участник може да се представи с не повече от 3 творби.
Творбите в проза да не надхвърлят 2 печатни страници. 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ПОВОД 95 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА
БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ НА ТЕМА „КЪДЕ Е ДОБРОТО?“      
Краен срок: 30 септември 2016 г. 
Националният конкурс има за цел да популяризира организацията и нейните дейности 

сред обществото, както и да мотивира и насърчи децата и младите хора към припозна-
ване на доброволчеството като кауза и необходимост.
Тема на конкурса: „Къде е доброто?“
Конкурсът е разделен в три категории, както следва:
– Категория „Снимка“. Участниците трябва да са на възраст между 14 и 35 години. 

Всеки от тях има право да изпрати до 3 броя снимки;
– Категория „Картичка“. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории: 

7 - 13 години и 14 - 35 години;

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

23 Август 2016, Вторник
Ден на жертвите на сталинизма и нацизма
Денят се чества от 2009 г. с резолюция на Европейския парламент от 2 април 

2009 г., на основание на декларация на Европейския парламент, приета на 23 
септември 2008 г. в Брюксел, Белгия, по време на сесия на парламента (22-25 
септември 2008), „за да се запази паметта на жертвите на масово депортиране 
и изтребление, като същевременно се насърчи по-енергично демокрацията 
и се защити мирът и стабилността в Европа“. Годишнина от подписването в 
Москва, СССР, на Договор за ненападение между СССР и нацистка Германия 
(пакт „Рибентроп-Молотов“) /1939/.

24 Август 2016, Сряда
На този ден изригва вулкана Везувий
На 24 август 79 г. е най-голямото изригване на вулкана Везувий - погребани 

са градовете Помпей и Херкулан. Вулканът е на височина 1277 м над морското 
ниво, близо до  Неаполитанския залив, Италия. Той е единственият активен 
вулкан в континенталната част на Европа. Кратерът му е с дълбочина 216 м 
и обиколка 1400 м. Диаметърът на основата му е повече от 3 км. Везувий из-
ригва периодично в продължение на повече от 12 000 години. Последното му 
по-голямо изригване е през 1944 г., загиват 45 души, опустошени са няколко 
села, а базата на Съюзниците, разположена наблизо понесла сериозни щети 
- повредени били 88 бомбардировача B-25 „Мичъл“. Помпей е в списъка на 
Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата 
(ЮНЕСКО) на световното културно наследство. Разрушеният град е една от 
най-популярните туристически атракции в Италия - посещаван е от около 2,5 
милиона туристи годишно.

25 Август 2016, Четвъртък
485 години от рождението на Иван Грозни
85 години от рождението на Иван Грозни (Иван ІV) /1530- 1584/ - руски вла-

детел, който изгражда основните на руската империя. Велик московски княз 
(4 декември 1533 - 16 януари 1547) и първият руски цар (16 януари 1547 - 18 
март 1584). Прозвището „Грозни“ на руски (грозный) означава „Страшни“. Внук 
е на София Палеолог (племенницата на последния византийски император), 
потомък на Асеневци (София е прапраправнучка на цар Иван Асен III). Руският 
цар е издънка на византийските династии Палеолог, Кантакузин и Комнин. По 
време на управлението му руската държава започва да овладява нови земи: 
Поволжието, колонизацията на Сибир, за да утвърди достъп до Балтийско 
море, Иван Грозни води 24 години Ливонска война срещу Ливонския орден, 
Литва, Полша и Швеция. Създадените от него, основите на руското общество и 
държавни институции, просъществуват до XVIII век, затова и в много легенди 
и приказки феодална Русия е отъждествявана с името „дядо Иван“.

26 Август 2016, Петък
96 години от даването избирателни права от жените в САЩ
96 години от утвърждаването в САЩ от държавния секретар Бейнбридж 

Колби на ратификацията на 19-ата поправка към конституцията /1920/, приета 
на 17 септември 1787 г. Поправката дава правото на глас на жените и е рати-
фицирана на 18 август 1920 г. от три-четвърти от щатите в Конгреса на САЩ. 

27 Август 2016, Събота
56 години от първото издание на „Книгата на Гинес“Лондон, Велико-

британия
61 години от излизането в Лондон, Великобритания, на Книгата на рекорди-

те на Гинес /1955/. Книгата е издадена от братята Норис и Рос Макуиртър по 
идея на изпълнителния директор на пивоварна „Гинес син и ко“ Хю Бивър и 
нейното първо издание, наречено „Книга за най-високото, най-ниското, най-
голямото, най- малкото, най-бързото, най-старото, най-новото, най-шумното, 
най-горещото, най-студеното, най-силното“, включва 198 стр. Идеята е да се 
издава в малък тираж за собствениците на пъбове във Великобритания. През 
м. ноември 1974 г. Книгата на рекордите на Гинес е включена в поредното 
издание, заради продадени 23,9 млн. екземпляра. През 1984 г. от нея са про-
дадени 50 млн. екземпляра, а през 1994 г. - 75 млн. До края на 2013 г. в повече 
от 100 страни по света са продадени над 120 млн. екземпляра от Книгата на 
рекордите на Гинес.

28 Август 2016, Неделя
Ден на безсмъртните българи
Идеята за честването е на богослова Ваклуш Толев. На 28 август през 1943 г. 

умира Цар Борис Трети, а на 28 август 1993 г. за 50-годишнината от кончината 
му Толев обявява идеята за утвърждаването на 28 август за Ден на безсмърт-
ните българи. За първи път денят е отбелязан през 1998 г. В листата на 13-те 
безсмъртни българи са Цар Борис Трети - обединител, Хан Аспарух - основател, 
Княз Борис - покръстител, Цар Симеон - просветител, Св. Климент Охридски 
- азбучник, Св. Йоан Рилски - покровител, Св. Патриарх Евтимий - мистик и 
воин, Отец Паисий - будител, Васил Левски - икона на българската свобода, 
Баба Тонка - майка на безстрашието, Княз Александър Батенберг - съединител, 
Пенчо Славейков - прозрението на българския гений, Ванче Михайлов - воин 
на оскърбените българи.

Н О В И Н И
22 - 28 август 2016г., брой 34

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: МИЛОСЪРДИЕТО     
Дан, главният жрец, който колел жертвеното животно в Шан, попитал Джуан Дзъ какво е мило-

сърдие[1]. 
— Милосърдни са тигрите и вълците, — отговорил Джуан Дзъ. 
— Как така? 
— Как да не са милосърдни, ако вълчицата и вълчетата се обичат един другиго? 
— Разрешете да ви попитам за истинското милосърдие! 
— За истинското милосърдие не съществуват роднински чувства. 
— Аз съм чувал, че без родство няма и любов, без любов няма и синовно уважение. Нима може 

да има истинско милосърдие без уважение към родителите! 
— Не, не е така, — отвърнал Джуан Дзъ. Истинското милосърдие е високо. За него, разбира 

се, не си струва да се говори, ако се изхожда от синовното уважение. Та в думите ти синовното 
уважение не е преувеличено, а твърде умалено. Та защо планината Миншан не се вижда, когато 
тръгваш към Ин от юг? Защото тя е далече от Ин. Затова се казва: 
Да уважаваш родителите си, е по-лесно, отколкото да ги обичаш. 
Да обичаш родителите си, е по-лесно, отколкото да ги забравиш. 
Да забравиш родителите си, е по-лесно, отколкото да ги накараш да те забравят. 
Да ги накараш да те забравят, е по-лесно, отколкото самият ти да забравиш за всичко в Под-

небесната. 
Да забравиш всичко в Поднебесната, е по-лесно, отколкото да накараш всичко в Поднебесната 

да забрави за теб. 
Та нали този, който умее да забравя за Височайшето и Обкръжаващото, се отдава на Бездейст-

вие. Благата му се разпространяват в тъмата на поколенията, а Поднебесната дори не знае за 
него. Как е възможно толкова да се прехласваш пред милосърдието и синовната почтителност? 
Нали с всичко това — с уважението към родителите и по-възрастните братя, с милосърдието и 
справедливостта, с предаността и доверието, с целомъдрието и честността — хората принуж-
дават себе си да служат на собствената си добродетел, всичко това не струва повече. Затова и 
се казва: „Истинското благородство отхвърля царските почести, истинското богатство отхвърля 
царската съкровищница, истинското желание отхвърля името и славата“. От всичко това пътят 
няма да се промени. 
Бележки
[1] Става дума за конфуцианското понятие жън, най-често превеждано като „ху-

манност“, „човечност“, с чиято стандартна трактовка спори даосът Джуан Дзъ. 



До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец юли за доходи от трудови право-
отношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания по 
трудови правоотношения, направени през месец юли, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 август.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
22 - 28 август 2016г., брой 34 

СЕРИОЗНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА
НАПОЯВАНЕТО В ПРИЕМА ПО

ПОДМЯРКА 4.1 ПРЕЗ ОКТОМВРИ  
В престоящия прием по подмярка 4.1 през октомври 

за първи път ще се допускат инвестиции в напоителни 
съоръжения и оборудване, ако обаче те са в съответ-
ствие с плана за управление на речните басейни за съ-
ответния район и ако кандидатът има осигурен достъп 
до услуги за напояване, както и са налични уреди за 
измерване на потреблени-
ето на вода.
Може да се кандидат-

ства и за рехабилитация 
на съществуващи съо-
ръжения, но те трябва 
да доказват икономии на 
вода от минимум 15%.
Когато инвестициите са 

свързани с увеличаване на напояваните площи, ще се 
прилагат допълнителни изисквания, свързани с източ-
ника на използваната вода и постигането на икономии.
Ще е нужно проектната документация да бъде при-

дружена от разработен инженерен проект от строи-
телен инженер по хидромелиоративно строителство, 
който е вписан в регистъра на камарата на инженерите 
в инвестиционното проектиране.
Проект, включващ инвестиции за напоителни съо-

ръжения и оборудване, трябва да бъде придружен с 
документ за съгласуване със съответната териториална 
басейнова дирекция на МОСВ.
Промени в Наредба 9, определяща условията по 

мярката:
Вече няма да е възможно доказването на СПО (стан-

дартен производствен обем) с намерения за засаждане.
Максималната субсидия за един проект е в размер на 

60% от стойността на инвестицията. Изключение има 
само за колективните инвестиции - 70%.
Максималните разходи за проект и за бенефициент 

за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. 
става 1 млн. евро.
Сред другите новости още са: отпадане на предим-

ството в критериите за оценка за проекти в преход към 
биологично производство, в критериите за оценка се 
добавят два нови – носещи по 2 точки: за проекти с 
инвестиции за напояване, представени от земеделски 
стопани, които са членове на сдружения за напояване, 
за проекти с инвестиции за напояване, при които се 
използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и 
по-висока ефективност.
Периодът на прием на проекти вече не може да бъде 

по-кратък от 30 дни и не може да бъде обявен по-малко 
от 30 дни преди стартирането му.

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ С МНОГО НАСЛЕДНИЦИ  
Много хора се оказват съсобственици на земеделска 

земя след получено наследство. Когато има много 
наследници, винаги е трудно те да се открият, съберат 
и решат какво да правят със собствеността си. Някои 
желаят делба, други продажба. Какво е решението?
Можете да продадете вашия дял от наследената земя 

и преди да е постигната делба (доброволна или съдеб-
на. Съветът е внимателно да съобразите правилото на 
чл.33 от Закона за собствеността.
Законът гласи, че съсобственикът може да продаде 

своята част от недвижимия имот на трето лице само 
след като представи пред нотариуса писмени дока-
зателства, че е предложил на другите съсобственици 
да купят тази част при същите условия и декларира 
писмено пред него, че никой от тях не е приел това 
предложение. 
Ако декларацията по предходната алинея е неистин-

ска или ако третото лице купи частта на съсобственика 
при условия, уговорени привидно във вреда на остана-
лите съсобственици, заинтересованият съсобственик 
може да изкупи тази част при действително уговоре-
ните условия.
Притежанието на нотариални актове не е задъл-

жително. Относно цената – може да е с малко, но 
обикновено покупката на дял се счита за по-изгодна за 
купувача сделка. Тоест, за да намерите купувач, готов 
да влезе в съсобственост с вашите роднини, е добре да 
предложите изгодна за него (и по-ниска и неизгодна 
за вас) цена. 
Имотите могат да се поделят така, че всеки да е 

собственик на отделна нива, ливада и т.н. Това може да 
стане с договор за доброволна делба, който се заверява 
от нотариус и има силата на нотариален акт. Ако няма 
как да се разберете, остава съдебна делба. Тя може да 
започне и само по ваша инициатива. 
Ако имотите са поделяеми, т.е. всеки от съсобствени-

ците може да получи отделен имот или новообразуван 
такъв (от разделянето на голям имот на по-малки), 
делбата ще завърши с поставяне в дял на всеки на 
конкретен имот/и. 
Ако имотите обаче са неподеляеми и/или са недоста-

тъчно за всички съделители, ще отидат на продан. На 
тази продан може да участва всеки от съделителите, 
ако желае. Получените от проданта суми се разпределят 
между съсобствениците, съобразно дяловете им.
Можете да поискате доброволна делба на земята и 

така да получите нотариален акт за една част, която ви 
се полага. Доброволната делба е отделно производство, 
в което реално можете да прекратите съсобствеността.
В случай че имате разделителен протокол, знаете в 

какви части и как ще бъде разделена земята. Всеки от 
наследниците може да поиска земята да бъде разделена 
и да получи документ за собственост. 
Протоколът за разделяне на земята няма нужда от 

нотариална заверка. С него всеки от съсобствениците 
се съгласява да получи определена част от цялата площ 
на земята. Ако земята е обработваема, обикновено 
се конкретизира и нивата или частта от нея, която се 
полага на всеки от съсобствениците.

ОТ15 АВГУСТ ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ ПО УЧИЛИЩНИТЕ 
СХЕМИ ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И МЛЯКО 

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на за-
явления за участие в Училищните схеми за доставка 
на плодове и зеленчуци/мляко и млечни продукти 
за учебната 2016/2017 година. Документи за подпо-
магане ще се приемат от 15 август до 20 септември 
2016 г. в областните дирекции на Фонд „Земеделие”.

   „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ ще за-
работят като единна схема от учебната 2017/2018 
година. Предстоящата учебна година ще е преходен 
период, в който ще бъдат прецизирани детайлите по 
прилагането на обединението им и ще се доусъвър-
шенства интегрираната система за администриране 
и контрол. Единната схема за доставки на пресни 
плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти ще 
доведе до редуциране на административните разходи 
за обработка на два отделни потока от документи и 
до съкращаване на сроковете за обработка на заявле-
нията за участие и заявките за плащане.

  „Учи л ищ е н 
плод“ се прилага ус-
пешно от 2010 годи-
на и броят на участ-
ващите в схемата 
нараства с всяка го-
дина. Усвояемостта 
на европейската по-
мощ е на 100% като 
ежегодно България 
получава и допълнително финансиране. Сериозен ин-
терес и прогресивно нарастване на обхванатите деца 
бележи и схема „Училищно мляко“, която се прилага 
в България от 2009 г. на базата на Регламент (ЕО) № 
657/2008 на ЕК. Новите образци на необходимите 
документи за кандидатстване по Училищните схеми 
за доставка на плодове и зеленчуци/мляко и млечни 
продукти за учебната 2016/2017 година са достъпни 
на сайтовете на ДФ „Земеделие“ и „Училищен плод“.

 Важно: Всички документи и бланки от предходната 
кампания (2015/2016), подписани преди датата на 
публикуване на настоящите образци (12 август 2016 
г.) са валидни с изключение на графика за доставка 
по схема „Училищно мляко“.

УП 2 И УП 3 ЩЕ СЕ ПОДАВАТ ПО
ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В НОИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ
От следващата година УП 2 и УП 3, които работни-

ците и служителите получават при прекратяване на 
трудовото правоотношение, ще се изпращат в НОИ 
по електронен път от работодателя. Това е заложено 
в плановете на сегашното ръководство на НОИ, което 
кандидатства за нов четиригодишен мандат. Канди-
датите за управител и подуправител на НОИ Бисер 
Петков и Весела Караиванова представиха концепци-
ите си за управление на института пред депутатите 
от социалната комисия. Така няма да има опасност 
работникът да изгуби някой от документите, ако през 
годините е сменял няколко работни места, обясни 
управителят на института Бисер Петков.
Плановете са от следващата година по електронен 

път да се подават и документите за отпускане на 
обезщетение за безработица. „Другото е свързано с 
редовно подаване на документи за отпускането на 
парично обезщетение за безработицата; да отпадне 
нуждата лицата да посещават и НОИ, след като са 
посетили бюрото по труда, за да се регистрират“, 
каза Петков.
Национални-

ят  осигурите -
лен институт да 
разпраща  под-
сещащи писма 
д о  бъд ещит е 
пенсионери, че 
им предстои да 
си подадат доку-
ментите, и съве-
ти как да го направят. НОИ ще разпраща писма до 
лицата 1 г. преди да навършат възрастта за пенсия. В 
тях ще има указания какви документи да приготвят 
и откъде да ги набавят, обясни Петков. За да влезе в 
сила тази практика, ще е нужна промяна в Наредбата 
за пенсиите и осигурителния стаж.
Друго нововъведение в програмата на Петков 

предвижда бъдещите пенсионери да не събират до-
кументи, с които да доказват стажа си, а да подават 
само заявление за пенсиониране. НОИ ще вади слу-
жебно всички нужни документи и удостоверения от 
осигурителния архив. Тази промяна ще влезе в сила 
от началото на 2019 г., когато отпада изискването за 
посочване на трите най-добре платени години преди 
1997 г. за изчисляване на пенсията. Очакванията на 
Петков са тя да съкрати времето за отпускане на пен-
сията от сегашните 4 месеца от датата на подаване 
на заявлението на 45 дни. 
В рамките на сегашния мандат на Бисер Петков 

като управител на НОИ са въведени 32 електронни 
услуги, сред които и изчисляване на прогнозен раз-
мер на пенсията. Тази услуга ще стане достъпна и за 
изчисляване на ранните пенсии на полицаи и военни, 
тази есен, обеща Петков. Той обяви, че НОИ няма да 
се конкурира с универсалните пенсионни фондове по 
отношение на вноската за втора пенсия. „Става дума 
за различни институции с различни цели, но да, хора-
та имат право на избор и политиката на НОИ ще бъде 
политика на информираност, за да може тези хора да 
направят информиран избор“, допълни Петков.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АВГУСТ 2016г.

Въпрос: Студентка съм в магистърска програ-
ма - редовно обучение и работя. Имам ли право на 
еднократната помощ предназначена за студентки 
при раждане, която е в размер на около 3000лв.?
Отговор: Следва да имате предвид, че условията за 

отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете 
от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна 
форма на обучение са уредени в чл. 8в от Закона за 
семейни помощи за деца. В тази връзка, майка (оси-
новителка) студентка има право на еднократна помощ 
за отглеждане на дете независимо от доходите на 
семейството, при условие че: 1. детето живее посто-
янно в страната и не е настанено за отглеждане извън 
семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на 
детето; 2. майката (осиновителката) живее постоянно 
в страната и е студентка в редовна форма на обучение 
във висше училище, получило акредитация и създаде-
но при условията и по реда на Закона за висшето обра-
зование; 3. майката (осиновителката) е записана като 
студентка в редовна форма на обучение към датата на 
раждане на детето; 4. майката (осиновителката) не е 
осигурена и не получава обезщетение за бременност, 
раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за 
социално осигуряване. В случай, че някое от тези 
условия не бъде изпълнено, няма правно основание 
за отпускане на тази помощ.

Въпрос: Здравейте въпроса ми към Вас е като 
самотен родител на две деца под 18г., има ли про-
мяна в прага на доход от чл. на сем. през 2016г. за 
детски надбавки /400лв./?
Отговор: Съгласно чл. 60, ал. 1 от Закона за дър-

жавния бюджет на Република България за 2016 г. 
средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни 
помощи за деца за 2016 г. е 350 лв. от 1 януари и 400 
лв. от 1 юли, т.е. цитираната разпоредба е в сила към 
настоящия момент. 

Въпрос: Здравейте, термина ми за раждане е 
07.октомври тази година, първо дете, самотна 
майка съм. Работеща доскоро и осигурена. Въпроса 
ми е относно помощите, на който имам право, за 
да мога да направя съответните постъпки. Един-
ствено съм запозната за еднократна помощ при 
раждане на дете.
Отговор: Условията за получаване на семейни 

помощи за деца важат за всички лица и не зависят 
от тяхното семейно положение. В обхвата на Закона 
за семейни помощи за деца (ЗСПД) попадат семей-
ствата, които отглеждат децата си в страната, в това 
число и самотните родители, които се подпомагат на 
общо основание, както останалите семейства с деца. 
Информацията, която представяте не е достатъчна, за 
да бъде даден точен отговор. В случай, че сте осигу-
рена, но нямате необходимия осигурителен стаж за 
придобиване на право на майчинство по Кодекса за 
социално осигуряване, Вие бихте могли да получите 
еднократна помощ при бременност по чл. 5а от ЗСПД 
- за периода от 45 дни преди определения термин за 
раждане; месечни помощи за отглеждане на дете до 
навършване на една година по чл. 8 от ЗСПД, както и 
месечна помощ за отглеждане на дете до завършване 
на средно образование по чл. 7 от ЗСПД, която не е 
обвързана с осигурителен стаж или получаване на 
обезщетение за майчинство. За отпускането на тези 
видове семейни помощи се прилага доходен критерий, 
който към момента е 400 лв. (средномесечен доход на 
член от семейството за предходните 12 месеца), както 
и е необходимо да бъдат изпълнени и други условия 
за тяхното предоставяне. Отпускането на еднократна 
помощ при раждане на дете не зависи от доходите на 
семейството. За повече информация и преценка на 
възможностите за подпомагане с тези помощи и на 
други видове помощи на различни законови основа-
ния следва да се обърнете към съответната дирекция 
„Социално подпомагане“.



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

ПОТЕНЕТО МОЖЕ ДА Е
СИГНАЛ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕ

Здравите хора се потят или от много топло, или от 
физическо натоварване. Но изпотяване може да има и 
при други ситуации.
Стрес
При силно вълнение, 

уплаха или потиснато 
състояние започва силно 
потене на отделни учас-
тъци от тялото (длани, 
подмишници, триъгъл-
ника между носа и ус-
тата, стъпалата, гърба). 
Причина за потенето е 
лесно възбудимата нервна система. Има случаи, ко-
гато дланите започват да се потят само при мисълта 
за ръкостискане. При посочените случаи трябва да се 
потърси психотерапевт и невролог. Те ще изяснат кои 
са провокиращите фактори, след което ще назначат 
лечение. Като помощно средство могат да се използ-
ват подсушаващи лосиони.
Свръхтегло
Пълните хора се потят повече. При тях потенето е 

начин за охлаждане на тялото. Необходимо е да се 
намали теглото, а до тогава да се взема минимум два 
душа дневно.
Климакс или пубертет
Тези два периода се характеризират с изменение на 

хормоналния фон. Жените в климактериума трябва 
да приемат препарати, които намаляват симптомите. 
Какви точно ще каже лекар. Децата в пубертетна въз-
раст трябва да спазват добра лична хигиена.
Повишена функция на щитовидната жлеза
Първи признаци на заболяването е силно изпотява-

не и усещане за топло дори в студено време.
После се появява безсънието, силна раздразнител-

ност, обща слабост. Необходимо е да се потърси ен-
докринолог.
Вегетативна дистония
Заболяването се характеризира с нарушаване рабо-

тата на вегетативната нервна система. Наблюдават се 
нарушения в работата на топлообмена. Необходимо е 
да се потърси невролог. Препоръчва се фитнес и из-
ключване на храна провокираща потоотделяне - остри 
блюда, кафе, подправки, алкохол.
Продължително приемане на антибиотици
Рязкото изменение на фона на микрофлората на сто-

маха предизвиква силно потоотделяне. Лекар ще пре-
поръча препаратите, които трябва да вземете.
Бременност
През първите три месеца организмът се нагажда към 

измененията на хормоналния фон и това маже да е съ-
проводено с излишно потене. През второто и трето 
тримесечие организът вече се е приспособил и поте-
нето намалява. При бременност лечение за потенето 
не е необходимо. Достатъчно е спазването на добра 
хигиена. 

БЪЛХИ ПО ЗЕЛЕТО
У нас се срещат шест вида 

зелеви бълхи, които са малки 
бръмбарчета.
Възрастните се хранят като 

издълбават кръгли отвори, пре-
димно по нежната периферия 
на листата. Изяждат единия 
епидермис и паренхима.
Другият епидермис, при на-

растването на листата, се разкъсва и стават дупки. По-
вредените листа изсъхват и окапват.
Бълхите се хранят още с пъпките, цветните дръжки 

и стъблата на растенията.
Ларвите нападат предимно с главния корен.
Какви мерки да вземете:
Унищожаване на плевелите в градината, особено на 

такива от същото семейство.
Обработка на почвата, тъй като неприятелят зимува 

там.
Пръскане при необходимост. Тъй като няма специ-

ално регистрирани продукти, се използват инсектици-
ди, които са подходящи за останалите вредители по 
зелето - децис, конфидор, дурсбан и др.

ПРЕДСТОИ ЗАПЛОЖДАНЕ НА ОВЦЕТЕ
Как да подготвите животните за случната кампания:
1) Подхранвайте вечер овцете с богат на белтъчини 

фураж (шрот). Добри резултати дава и подхранване-
то с овес, грах или бирена каша.

2) Показател за това дали трябва и с колко да под-
храните овцете е тяхната жива маса. Имайте пред-
вид, че слабите овце понякога имат овулация, но не 
проявяват признаци на размърляност, остават ялови 
и не близнят.

3) Заделете шилетата в 
отделна група, като зап-
лождането им става 10-20 
дни след основното стадо.

4) През подготвителния 
период дажбите на овце-
те се завишават с 0,3-0,4 
кръмни единици (300 до 
500 г ечемик). При недостатъчна паша овцете се под-
хранват с окосена зелена люцерна с житно-бобови 
смески, със зелена царевица и други в количества по 
3-4 кг дневно на животно.

5) Зелената люцерна се изхранва в количество до 2 
кг поради по-високото съдържание на фитоестроге-
ни. Концентрираните фуражи се дават от 300 до 500 
г на глава в зависимост от телесното състояние на 
овцете. Най-често се дава под формата на покълнал 
ечемик или фураж, обогатен с витамини.

6) Концентрираният фураж, който се дава (300-500 
г дневно) се дозира през първите три седмици, за да 
достигне най-голямото количество през четвъртата, 
т.е. непосредствено преди отпочване на заплождане-
то на овцете.

 КЪПИНИТЕ ДА СЕ ПРОСВЕТЛЯТ
АКО ХРАСТЪТ Е ПРЕКАЛЕНО СГЪСТЕН

През вегетацията храстовидните сортове къпини об-
разуват множество издънки. Някои от тях са излишни, 
затова трябва да се отстранят. Така че и на къпините се 
прави лятна резитба.
Тя се състои в отстраняване на едногодишни издън-

ки от основата, които сгъстяват храста.
При храстовидните къпини се оставят от 3 до 5 стъб-

ла, които плододават по страничните разклонения.
При сортовете, които разклоняват по-слабо, се оста-

вят по 5-6 стъбла.

ЗАПОЧВА СЕИТБАТА НА ЕСЕННА САЛАТА
Ако засеете салата сега, ще е готова през есента. 

Може да използвате мястото освободено от граха, 
ранните картофи или други ранни зеленчуци.
Три основни стъпки:
Почистете растителните оста-

тъци, окопайте почвата на 20 см 
дълбочина и я заравнете.
Семената се засяват от нача-

лото до средата на август.
След един месец разсадът ще 

е готов за засаждане на посто-
янно място.

РЕЗИТБАТА НА РОЗИТЕ СТИМУЛИРА ЦЪФТЕЖА
Свен това ще бъде по-обилен. Това се обяснява със 

съхраняването в растенията на силите, които биха из-
губили, ако трябва да образуват плодове. Така тези 
възможности се пренасочват към образуването на 
нови цветни пъпки.
При чайно-хибридните 

рози, както и при другите 
групи красиви растения, ко-
ито цъфтят на тазгодишни-
те си клонки, срезът се пра-
ви под цвета между втория 
и третия лист. При образу-
ващите разклонено съцветие рози трябва да отрежете 
непосредствено под него.
Работете с чисти ножици, за да предотвратите раз-

пространението на болестотворни инфекции.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 

Калина
Viburnum opulus L.

Описание: Разклонен храст или дърво, високо 1,5-4 
м. Кората на старите стъбла и клони е напукана, а на 
младите е гладка, сивокафява с червеникав отенък. 
Цветовете са бели събрани в съцветия на върха. 
Цъфти през май-юни.
Разпространение: Расте из храсталаците и горите, 

край потоците в предпланинския и планински пояс 
на страната.
Употребяема част: Използва се кората на стъблата 

и клоните, събрани през ранна пролет. Да не се смесва 
с черната калина, чиито листа са цели, набръчкани.
Лечебно действие: Кората има съдосвиващо и 

кръвосъсирващо действие; понижава кръвното наля-
гане. Плодът засилва сърдечната дейност, има и пи-
кочогонно действие. Действието на корите се дължи 
на дъбилните вещества, галотанините, кверцитина, 
катехините.
Приложения: • при различни кръ-

вотечения, при маточни кръвоизливи, 
болезнена менструация, авитаминоза

- действа успокояващо, понижава 
артериалното налягане;

- при белодробни заболявания с 
кашлица;

- при болки и спазми на стомаха и червата;
- при сърдечни и бъбречни заболявания като про-

тивооточно средство;
- в комбинация с листа от мента и змийско мляко се 

препоръчва при възпаление на жлъчката и жлъчните 
пътища;

• В българската народна медицина корите на кали-
ната се употребяват като противотемпературно сред-
ство, при кръвоизливи от носа, хемороиди, диария, 
стомашно-чревни възпаления, при болести на черния 
дроб и жлъчката, простудни заболявания.

• Плодът се употребява като потогонно и слабител-
но средство, при стомашна язва. Плодовете, сварени 
с мед се дават при простуда, кашлица, задух. Цветът 
улеснява храносмилането.

• Листата се употребяват при вирусни заболявания 
и маточни кръвоизливи.
Външно приложение: Кората се използва за про-

мивки при рани, за налагане при изгорено, за гаргара 
при гърлобол.
Вътрешно приложение: 1 супена лъжица от кората 

се слага в 500 мл вода. Ври 10 минути. Пие се по 100 
мл преди ядене 4 пъти дневно. 
Като продукт: Калина - лист или кора
Може да се използва при: кръвоизливи, хемороиди, 

болки в стомаха и червата, диария.
Начин на приготвяне: 1 чаена лъжичка от билката 

кисне 10 минуги в 500 грама гореща вода. Прецежда 
се и се пие 3 пъти дневно по 120 грама преди ядене.

 „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                                                                                                              

- Защо не напредвам, учителю?
- Виждал ли си чайката да прелита над пламтящия залез?
- Да, учителю!
- А как водопадът се опитва да разбие скалите, но без да 

успява?
- Да, учителю!
- А отражението на Луната в тихи води?
- Да, учителю!
- Еми, затова не напредваш, щото само се заплесваш по 

някакви тъпотии, вместо да тренираш!

Съдията към подсъдимия: - Защо откраднахте тази кола? 
- Трябваше да ида на гарата. - А защо не отидохте до там с 
трамвай? - Трамвай е много по-трудно да се открадне.

Защо не напредвам учителю?

ЛЕКА ЛЯТНА САЛАТА
С ПИЛЕ И ДОМАТИ

Продукти (за 6-8 порции): 2-3 
домата, 500 г пилешки гърди, 150 
г твърд кашкавал, 1 кут. червен 
салатен боб, зелена салата, крутони. 
За заливката можете да използвате 
лека майонеза или сметана.
Приготвяне: Доматите и салатата 

се нарязват на ситно. Кашкавалът се настъргва на 
ренде. Пилешкото месо се нарязва на кубчета и се 
задушава за около 20-ина минути на слаб огън, докато 
течността се изпари. Може леко да се запържи.
Смесваме и разбъркваме добре всички продукти. 

Подправяме с майонезата (сметаната). Сервираме 
поръсени със сухарите.


