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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ЗАПОВЕД №522/13.10.2016Г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.10, чл.234, чл.235 и чл.236 от 

ИК и Решение № 3563 – ПВР / НР от 21.09.2016 год. 
Н А Р Е Ж Д А М:

1.За гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или 
със затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрези-
дент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 
год.  определям следните избирателни секции:

2.На входовете на сградите, където са разположени горепосочените из-
бирателни секции да се поставят обозначителни табели.

3.Приемането на информация и  обслужването на тази категория гла-
соподаватели при необходимост възлагам на секретаря на общината и 
кметовете на населени места.
Препис от настоящата заповед да се връчи на кметовете на кметства , 

секретаря на община Сатовча за сведение и изпълнение и на РИК – Бла-
гоевград за сведение.

д-р АРБЕН МИМЕНОВ, Кмет на община Сатовча

Във връзка с „ПРОЕКТА” по френски език на тема: 
“Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в гра-
дината на Европа”, по Програма „Еразъм+”, Ключо-

ва дейност 2, Стратегически партньорства, 22 - ма ученици от СУ „Св.
св.Кирил и Методий”, с.Сатовча участваха в международна учебна, пре-
подавателска и обучителна дейност в гр.Корнате Д’адда, Италия в пери-
ода от 24.09.2016 – 02.10.2016 г. 
Ръководители на групата бяха: г-жа Райка Славчева – старши учител 

по френски език и Координатор на проекта, г-жа Гюлзара Качанова 
– старши учител по история и цивилизация и г-жа Биляна Хаджиева – 
старши учител по география и икономика. На срещата присъстваха и 
22 ученици и 4-ма учители от Румъния с координатор – г-жа Михаела 
Минеа. На аерогарата в гр.Бергамо бяхме посрещнати с цветя от глав-
ния координатор на Проекта – г-жа Силвия Морети и Екипа на Италия. 
Заедно с групата от Румъния, отпътувахме за градчето Корнате Д’адда, 
където ни посрещнаха мило и любезно. На следващия ден ни бе орга-
низирана екскурзия до езерото Комо с „У”-образна форма - третото 
най-голямо езеро в Италия с площ от 146 km² и дълбочина 400 m - едно 
от най-дълбоките езера в Европа. Малките градчета Беладжо, Мена-
джо и Варена се намират на пресечката на трите ръкава на езерото. 
Имахме възможността да видим забележителностите на гр.Беладжо и 
да отпътуваме с ферибот до останалите градчета. След пикника, който 
бяха организирали нашите домакини, посетихме католическа църква 
от XI – век и замъка Vesio, където наблюдавахме невероятен спектакъл 
с дресирани птици. Качихме се на кулата на замъка, откъдето се откри-
ваше красива гледка на езерото Комо и Пред-Алпите.
На 26.09., бяхме посрещнати в училището с приветствено слово на Ди-

ректорката и Координатора на Проекта – Силвия Морети. Издигнати бяха 
знамената на страните- партньори, чухме химните на Италия, Румъния, 
България и химна на Европа. Националният флаг на Р.България бе издиг-
нат от ученичката Мария Бурова и помощник-учител от Италия. В учи-
лището имаше невероятна украса – дейности по проект „Еразъм+”. След 
това в заседателната зала, г-жа Силвия Морети ни представи италианска-
та образователна система. Имахме възможност да си разменим подаръ-
ци със страните партньори. Домакините ни бяха организирали  10 часов 
курс по италиански с много интерактивни игри. Нашите ученици успяха 
да научат за кратко време основната лексика и граматика на италиански 
език – азбука, числа, цветове, поздрави, кратки диалози и др. След един от 
часовете по италиански език, засяхме цветя в училищната градина, пос-
ветена на Проекта. Всяка страна по Проекта има свое цветно кътче в учи-
лищата-партньори. Посетихме и училищната оранжерия, където брахме 
зеленчуци, а на обяд дегустирахме от тях. Наред с това участвахме  в 
часове по френски език, физика, информационни технологии, математи-
ка, музика, изобразително изкуство. Проведени бяха спортни игри между 
отборите на Италия, България и Румъния. Нашите ученици участваха ак-
тивно и бяха наградени с купа и топка. Г-жа Райка Славчева и учителката 
по френски език от Румъния имаха възможността да бъдат учители по 
френски език на италиански, български и румънски ученици. Заедно с 
учителката по френски език от Италия, преподадохме един интерактивен  
урок, който беше много забавен за  всички ученици. Колегите от Италия 
работят с интерактивни дъски, използват нови методи на преподаване, 
където ученикът е в центъра на обучението. Това създава възможност за 
по-лесно и достъпно усвояване на учебния материал. Учениците бяха 
много мотивирани, справяха се с всички поставени задачи.
Домакините бяха организирали курс за оказване на първа медицинска 

помощ. Нашите ученици се включиха активно в организираните дейности 
на медиците-доброволци. Всеки следобед имахме посещения на различ-
ни забележителности в околностите на района. Имахме възможност да 
посетим:  долината на река Адда, еко-музей на Леонардо да Винчи, ВЕЦ 
„Бертини“,  град Монца, красивата готическа катедрала - замък от XIV  
век  „De la Korona“, параклиса на кралица Теодолинда, музея, където се 
съхранява оригиналната корона на Наполеон Бонапарт, вила Reale от края 
на XVIII век, град Бергамо и кулите в старата част на града, използва-
щи се като отбранителни и военни съоръжения през Средновековието, 
гр.Милано и прочутата Миланска катедрала със статуята „Дева Мария”, 
театъра „Ла Скала”, замъка на сфорците, паметниците на Гарибалди и Ле-
онардо да Винчи и др. Посетихме кметството, където бяхме посрещнати 
любезно от Кмета на гр. Корнате Д’адда, който връчи подаръци на групи-
те от България и Румъния – маската на Леонардо да Винчи и енциклопе-
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дия за забележителностите на района. Последната вечер, нашите партньори от Италия бяха 
подготвили интересна интернационална вечер – игри, песни, танци, магически спектакъл и 
дискотека. Нашите ученици се включиха с един модерен български танц, подготвен от г-жа 
Биляна Хаджиева. Поканени бяхме на вечеря, организирана от родителите на италианските 
ученици. През цялото време имахме възможността да опитаме от вкусните италиански ястия 
и да дегустираме различни видове пици. Координаторите на България и Румъния имахме ду-
мата за приветствия и благодарности. Г-жа Силвия Морети връчи на всички участници по два 
сертификата - един за участие в международната учебна, преподавателска и учебна дейност  
и един за участие в курса по италиански език, ниво А1. Кулминацията на вечерта бе маги-
ческият фокусник, който покани на сцената Координаторите на България и Румъния – г-жа 
Райка Славчева и г-жа Михаела Минеа и от магическа шапка извади трибагрениците на двете 
страни. В този момент прозвучаха химните и всички много се развълнуваха. Почувствахме 
се истински европейци, посрещнати топло и грижовно от страна на партньорите от Италия. 
Удивихме се от красотата, чистотата, спокойствието и добрите взаимоотношения.
Нашите ученици бяха много развълнувани, тъй като за някой от тях това бе първото изли-

зане зад граница. Имаха възможност да практикуват чужди езици, да се запознаят с тради-
циите, обичаите и културата на италианския народ. Като Координатор на проекта изказвам 
благодарности на: Директора на училището „Данте Алигиери” - г-жа Lucia Cerriza,  Главния 
координатор – г-жа Силвия Морети, целия екип и колектив на училището, кмета на община – 
Корнате Д’адда,   координатора на Румъния – г-жа Михаела Минеа, г-жа Гюлзара Качанова, 
г-жа Биляна Хад-
жиева, г-н Дже-
ват Дунчев – Ди-
ректор на СУ 
„Св.св.Кирил и 
Методий”,  наши-
те 22-ма ученици, 
които се предста-
виха достойно, 
както и на техни-
те родители.
БЛАГОДАРЯ ВИ!
Информацията 
е предоставена 
от г-жа Райка 
Славчева – 

старши учител 
по френски 

език, Директор 
по Европейски 
проекти във 

Френски Алианс, 
гр.Благоевград и 
Координатор на 

проекта.



в Средец. През 1195 г. на същият ден цар Асен I тържествено пренася мощите на Свети 
Йоан в Търново, където остават почти три столетия. През 1469 г. реликвата е върната в 
Рилския манастир. Свети Йоан Чудотворец се почита няколко дни в годината - 18 август 
и 19 октомври със съответните служби и литургии, като 19 октомври е патронен празник 
на Рилския манастир, празник на Семинарната църква от Софийската семинария и на 
всички храмове в България, които носят името на Св. Йоан Рилски.

20 Октомври 2016, Четвъртък
Световен ден за борба с остеопорозата
Отбелязва се по инициатива на Нацио-

налното дружество за борба с остеопоро-
зата на Великобритания с подкрепата на 
Световната здравна организация (СЗО). 
Остеопорозата е болест, при която плът-
ността и качеството на костта се влошават, 
което води до намаляване на здравината на 
скелета и повишаване на риска от фрак-
тури, особено в областта на гръбначния 
стълб, бедрото и китката. Остеопорозата 
е обществен здравен проблем в глобален мащаб, който засяга една на всеки три жени 
и един на всеки петима мъже. Значението на проблема нараства поради увеличаващото 
се дълголетие в световен мащаб. Загубата на кост няма симптоми и често първият знак 
за наличието на остеопороза е фрактурата. Поради всички тези причини остеопорозата 
често е наричана „тихата епидемия”. Генетичните фактори в голяма степен определят 
дали даден човек има повишен риск от остеопороза. В допълнение, вторичните рискови 
фактори като медицински проблеми и съответните им лечения, влияят негативно върху 
здравето на костите, както и фактори, произтичащи от начина на живот, като нездраво-
словно хранене, липса на физически упражнения, тютюнопушене и прекомерна употреба 
на алкохол. Мерки, които да намалят риска от остеопороза и свързаните с него фрактури, 
са редовните упражнения, диета с достатъчен прием на калций, набавяне на витамин Д 
чрез излагане на слънчева светлина, здравословен начин на живот и редовни медицински 
прегледи, за да може да се постави ранна диагноза. За хора с висок риск от фрактури са 
на разположение редица лечения, които значително намаляват риска от фрактури. Ин-
формацията е на БТА.

 “ЗАЕДНО В ЧАС“ СТАРТИРА ТАЗГОДИШНАТА СИ КАМПАНИЯ ЗА 
ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ ХОРА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА         

Краен срок: 30 ноември 2016 г. 
Заедно в час стартира тазгодишната си кампания за привличане на нови хора в обра-

зователната система, които да започнат работа като вдъхновяващи учители през сеп-
тември 2017 г. Програма Заедно в час дава възможност както на завършващи студенти 
от всякакви специалности, така и на успешни професионалисти от различни сфери да 
допринесат за положителна промяна в българското общество, докато развиват и усъ-
вършенстват себе си.
Организацията си поставя за цел да привлече нови хора в образователната система, 

които с усилената си работа като учители да допринасят за успеха на всеки ученик в 
училищата с най-голяма нужда. 
Успешните кандидати ще започнат своето обучение през юли 2017 г. и работа в 

училище-партньор през учебната 2017-2018 г. По време на двете години, през които 
ще преподават като част от програмата, участниците ще получават месечен финансов 
стимул в размер на 500 лв. от “Заедно в час” като допълнение към заплатата от училище. 
Преди началото на програмата одобрените участници ще преминат интензивно лятно 
обучение. То ще включва лекции за придобиване на професионална квалификация „учи-
тел“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ако одобрените участници 
не са придобили такава по време на следването си), както и обучение по международ-
но признатия модел „Преподавай като лидер“. В рамките на двете години учителите 
преподават и едновременно с това доразвиват необходимите им знания и умения, с 
които успешно да мотивират учениците си, да планират целенасочено и постоянно да 
повишават ефективността си.

 ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”
ОБЯВИ ВТОРА СЕСИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ ПРОЕКТИ 

Краен срок: 27 октомври 2016 г. 
Основната цел на конкурса е да затвърди мястото на об-

ществените библиотеките като активен участник в живота на 
съответното населено място или регион. Проектите следва 
да бъдат насочени към развитие капацитета на обществените 
библиотеки, въвеждане на нови услуги и създаване на устой-
чиви партньорства с други библиотеки, неправителствени 
организации, училища или училищни настоятелства.
Допустими кандидати за участие във всички тематични 

области на настоящия конкурс са само регионалните, об-
щинските и читалищните библиотеки, участвали в програма „Глобални библиотеки 
– България” за периода 2008-2013 г. и подписали Споразумение за сътрудничество с 
Фондация „Глобални библиотеки – България“ от 2016 г.
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 1 – Развитие на местната общност
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 2 – Устойчиво развитие
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 3 – Образователна интеграция на малцинствени групи
Общият бюджет на втората конкурсна сесия е 60 000 лева.
Размерът на минималното безвъзмездно финансиране, за което може да се кандидат-

ства, е 1500 лева. Размерът на максималното безвъзмездното финансиране, за което 
може да се кандидатства, е 4 000 лева. 

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

17 Октомври 2016, Понеделник
Световен ден за борба против нищетата
Отбелязва се от 1993 г. по инициатива на бившия генерален секретар на 

ООН Хавиер Перес де Куеляр и на френската благотворителна организация 
„АТД - Кар Монд“, одобрена с резолюция 47/196 на Общото събрание на ООН 
от 22 декември 1992г.

18 Октомври 2016, Вторник
Православната църква почита паметта на Св. Лука
Освен дванадесетте апостоли, които навсякъде следва-

ли своя Небесен Учител, Господ Иисус Христос избрал 
още седемдесет ученици и ги пратил да проповядват 
Неговото учение по градове и села. В числото на седем-
десетте ученици бил и св. Лука. Той бил родом от Анти-
охия, където на младини изучавал медицина и живопис. 
След време дошъл в Йерусалим. Слушал проповедта на 
Спасителя. Поразен бил от силата на Христовите думи 
и чудеса. Станал Христов ученик. На него и на Клеопа 
Христос се явил след възкресението си. Били на път за 
Емаус, те вече били чули за възкресението на Господа и разговаряли по пътя за 
него. Ненадейно Христос се приближил до тях като обикновен пътник. те не го 
познали и той ги заговорил. После продължил с тях по пътя и накрая, Господ 
влязъл в дома, където отивали. Седнал с тях на трапезата. Взел хляба, благо-
словил го, преломил го и им подал по късове. Тогава им се отворили очите. И 
те го познали. Но той станал невидим за тях... Св. апостол Лука бил спътник на 
Св. апостол Павел при мисионерските му пътешествия. Свети Лука е написал 
третото евангелие (според реда в Новия завет), а именно Евангелието от Лука, 
и Деяния на апостолите. Българската православна църква почита паметта на 
Св. апостол и евангелист Лука на 18 октомври. В същия ден Българската пра-
вославна църква почитта паметта и на Св. мъченица Злата Мъгленска, както и 
на светия мъченик Марин и на св. преподобни Юлиан Пустинник.
Празник на художниците
Отбелязва се в деня на Свети апостол Лука, който се счита за пръв християн-

ски иконописец. Свещеното предание говори, че той нарисувал две икони - на 
св. Дева Мария с Божествения Младенец на ръце, и на светите апостоли Петър 
и Павел. По този начин слага началото на църковната иконопис.

19 Октомври 2016, Сряда
Ден на Българския лекар
Отбелязва се от 1995 г. по инициатива на Българ-

ския лекарски съюз в деня на църковния празник 
преп. Йоан Рилски чудотворец. Светецът е избран 
за покровител на българския лекар, тъй като според 
преданието той е „извършил много чудеса през 
живота си и подир смъртта си: нахранил овчари, 
излекувал с молитвата си един побъркан, изцерява от 
разни болести благочестиви люде, опазва манастира 
си чрез своята благодатна сила“. На 19-и октомври по 
традиция се връчва и отличието „Лекар на годината“.
Почита се Йоан Рилски Чудотворец
На 19 октомври Православната църква почитта 

паметта на скромния отшелник от Рила планина, когото още приживе нари-
чали земен ангел и небесен жител. Преподобният Йоан Рилски Чудотворец 
е най-великият български светец, в чието лице народът вижда покровител и 
застъпник пред Бога. Свети Иван Рилски e роден около 876 г. в село Скрино 
(Дупнишко), прекарва целият си живот в отшелничество в пост и молитва за 
благополучието на хората. На 70-годишна възраст преподобният Иван Рилски 
блажено починал на 18 август 946 г., погребан е в пещера, където прекарва 
по-голямата част от живота си. 34 години след успението си св. Йоан се явил 
на сън на учениците си им казал да пренесат тялото му в крепостта Средец 
(дн. София). Като отворили гроба му, монасите видели нетленно и благоухан-
но тяло. Прославяйки Бога, с чест те го пренесли в София. Това станало на 
19 октомври – ден, в който оттогава се чества тържествено неговата памет. 
В Средец мощите на светеца били пазени в продължение на два века, през 
1183 г. мощите са пренесени в Унгария, но скоро след това отново са върнати 
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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: МАЙСТОРСТВОТО НА ГОТВАЧА 
Готвачът на Прекрасно-милостивия се заел да транжира един заклан бик. Всяко движение на ръката 

и наклонът на рамото, всяка крачка и сгъване на коленете били съпроводени от шума на кожата, която 
се отделяла от костите и почукването на ножа. Работата вървяла в отчетлив ритъм, точно като танца „В 
черничевата гора“ или „Дзиншоу“. 

— Ах, колко е прекрасно! Колко съвършено е изкуството ти! — възкликнал Прекрасно-милостивия. 
Готвачът отпуснал ножа и казал: 
— Аз, вашият слуга, съм по-привързан към пътя, отколкото към изкуството си! Когато за първи път 

транжирах, виждах само трупа на бика, а след три години престанах да забелязвам животното като единно 
цяло. Сега вече не го гледам, а го разбирам с разума си, не възприемам органите му с чувствата си, а 
действам само с разума. Следвам естествената посока на мускулните влакна, режа ставите, минавам през 
кухината, никога не разсичам това, което е прекалено твърдо, — централните сухожилия и връзки, а още 
повече — големите кости. 
Добрият готвач реже и затова си сменя ножа веднъж годишно. Посредственият готвач кълца и затова 

си сменя ножа всеки месец. Ножът на вашия слуга сега е на деветнадесет години, транжирал съм хиляди 
бикове с него, а острието му е като току-що наострено. 
Между костите в една става има процепи, а острието на ножа не е удебелено. Когато вкараш в процепа 

тънко острие, местата, на които се разхожда ножа, са много. Затова след деветнадесет години острието 
му е като току-що наточено. Но въпреки това всеки път, когато стигам до става, виждам колко е трудно да 
се справя с нея, страхувам се и се напрягам, не отмествам очи, движа ножа бавно. И изведнъж така бързо 
завършвам разделянето, сякаш мачкам буца пръст. Вдигам ножа и известно време стоя, оглеждам се и, 
удовлетворен, избърсвам ножа и го прибирам. 

— Отлично! — възкликнал Прекрасно-милостивия. — Като чух вашия разказ, разбрах как да достигна 
дълголетие. 



До 20-ти октомври: 
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 Интра-

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

жан през месец септември за доходи от трудови право-
отношения.  

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 септември, ко-
гато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 октомври.
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УВЕЛИЧЕН Е РАЗМЕРЪТ НА
DE MINIMIS ЗА ПОДКРЕПА НА
ПЧЕЛАРИТЕ ПРЕЗ 2016Г.  

Одобрените кандидати за минимална помощ de 
minimis за подкрепа на пчеларите през 2016 г. ще 
получат финансиране в размер до 11 лева на пчелно 
семейство в рамките на утвърдения за годината бюджет. 
Това реши на свое заседание Управителният съвет на 
ДФ „Земеделие“.
Общият бюджет по схемата за тази година е 4 379 000 

лева, а индикативният размер на подпомагане за едно 
пчелно семейство беше 7 лeвa.

  В утвърдения срок за прием, който приключи на 26 
септември, бяха подадени 3 381 заявления за подпо-
магане на близо 386 000 пчелни семейства. Това даде 
възможност да бъде увеличен размерът на финансовата 
помощ за едно пчелно семейство до 11 лева.

Срокът за сключване на договорите и изплащането на 
помощта е от 17 до 31 октомври 2016 г. По-висок размер 
на de minimis ще получат пчеларите, подали валидни за-
явления за кандидатстване в определения за прием срок, 
които отглеждат между 20 и 200 пчелни семейства, като 
за стопаните с над 200 пчелни семейства финансиране 
се предоставя за първите 200 пчелни семейства.
Задължение на пчеларите е да запазят 80 на сто от броя 

на пчелните семейства, за които е получена помощта, 
като до 1 декември представят заверен ветеринарно-
медицински дневник на пчелина за извършен задъл-
жителен есенен профилактичен преглед на пчелните 
семейства.
Общият размер на помощите de minimis за един земе-

делски стопанин, както и за едно и също предприятие, 
не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 
евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години 
(2014-2016 г.).

ОТ 11 ОКТОМВРИ СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ
ПО ТРИ СХЕМИ ЗА ИЗВЪНРЕДНА ПОМОЩ

ЗА ЖИВОТНОВЪДИ
Държавен фонд „Земеделие“ обявява, че в изпълне-

ние на Заповед РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на 
земеделието и храните от 11 до 21 октомври 2016 г. в 
отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ 
(ПСМП) в областните дирекции ще се приемат заявле-
ния по три схеми за извънредна помощ за приспособя-
ване на млекопроизводителите и земеделските стопани 
в други сектори на животновъдството. Извънредното 
подпомагане е 11,3 милиона лева и е осигурено от Ев-
ропейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) 
на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 
на Комисията от 8 септември 2016 година.

  По Схемата за предоставяне на помощ за дреб-
номащабно земеделие бюджетът за крави и биволици 
е 2 105 300 лв., а за овце-майки и кози-майки – 294 800 
лв. Помощта се предоставя на стопани – физически 
лица, еднолични търговци и юридически лица, които 
през 2016 г. са отглеждали и са заявили по схемите за 
обвързано подпомагане от 5 до 20 крави и/или биво-
лици и/или от 10 до 49 овце-майки и/или кози-майки.

   Бюджетът по Схемата за предоставяне на помощ 
за прилагането на екологични и щадящи климата 
методи на производство е 4 247 300 лева за крави 
и биволици и 1 038 300 лева – за овце-майки и ко-
зи-майки. На подпомагане по тази схема подлежат 
животновъди, които през тази година са отглеждали 
и са заявили за подпомагане по схемите за обвързано 
производство над 20 крави и/или биволици и/или 50 
и повече овце-майки и/или кози-майки. Помощ се 
предоставя за не повече от 200 крави и биволици и не 
повече от 500 овце-майки и кози майки в едно стопан-
ство. Изискване към кандидатите по схемата е и поне 
един от животновъдните обекти в стопанството им да 
е регистриран в населено място в състава на община, 
включена в нитратно уязвима зона или да имат рабо-
тещи биогаз инсталации с преработка на биомаса от 
животновъдни обекти.

  По Схемата за предоставяне на помощ за при-
лагането на екстензивни методи за производство е 
определен бюджет от 2 938 800 лева за крави и биво-
лици и 719 300 лв. – за овце-майки и кози майки. До-
пустими са земеделски стопани, които през настоящата 
година са отглеждали или са заявили за подпомагане 
по схемите за обвързано подпомагане над 20 крави и/
или биволици. Помощ се предоставя и на животновъди, 
отглеждали и заявили за подпомагане 50 или повече 
овце-майки и/или кози-майки, които са допустими по 
схемите за обвързано подпомагане под селекционен 
контрол и преходна национална помощ, обвързана с 
производството. Кандидатите по тази схема трябва 
да прилагат екстензивни методи на производство – 
пасищно или оборно-пасищно, както и всички техни 
животновъдни обекти да са регистрирани в населени 
места, чиито землища не попадат в общини, включени 
в нитратно уязвими зони. Помощ се предоставя за не 
повече от 200 крави и биволици и не повече от 500 
овце-майки и кози майки в едно стопанство.

   Изискване към кандидатите по трите схеми за 
извънредна помощ е да не са заявили за подпомагане 

постоянно затревени площи по Схемата за единно 
плащане на площ (СЕПП) или да са заявили такива 
площи в размер на не повече от 10 декара на една 
животинска единица.

   Индикативните ставки на помощта и по трите 
схеми са: 29 лева на животно - за крави и биволици 
и 2 лева на животно – за овце-майки и кози-майки. 
Размерът на помощта за една млечна крава или би-
волица и за една овца-майка или коза-майка ще бъде 
определен след обобщаване на информацията от по-
дадените заявления.

 
 ОЩЕ ДВЕ НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ СА

ДОСТЪПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА НОИ 
Националният осигурителен институт (НОИ) 

информира, че от 10 октомври 2016 г. на Интернет 
страницата на института е активна нова администра-
тивна електронна услуга с ПИК и ЕГН „Подаване 
на документи, удостоверяващи обучение в други 
държави за продължаване срока на изплащане на 
наследствени пенсии“.
Услугата е насочена към физически лица, получа-

ващи наследствени пенсии при условията на чл. 82, 
ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, които се 
обучават в други държави. С подаването на документ, 
издаден от съответното учебно заведение в началото 
на всеки семестър или учебна година, лицата, навър-
шили 18-годишна възраст, удостоверяват качеството 
си на учащ с оглед продължаване срока на изплащане 
на наследствените им пенсии.
Документът следва да е преведен на български език 

от оторизирана от Министерството на външните рабо-
ти на Република България агенция за преводи или от 
консулски или дипломатически служител в държавата 
по произход на документа. В зависимост от страната 
на произход, документът трябва да бъде оформен и 
в съответствие с разпоредбите на двустранните или 
многостранните международни договори, по които 
Република България е страна, или на Правилника за 
легализациите, заверките и преводите на документи 
и други книжа. Документи, издадени от едно и също 
учебно заведение, се изискват оформени по този ред 
само при първоначалното им подаване.
НОИ уведомява регистрираните с квалифициран 

електронен подпис (КЕП) потребители на уеб-при-
ложението „Електронен регистър на болничните 
листове и решенията по обжалването им”, достъпно 
през Интернет страницата на института, рубрика Е-
услуги/еБолнични листове, че в раздел „Справки“ на 
приложението е публикувана нова справочна услуга: 
„Справка за представени в НОИ данни от издадени 
болнични листове“. Във връзка с разпоредбата на чл. 
6, ал. 5 от Наредбата за медицинската експертиза ин-
формираме, че справката съдържа данни от болнични 
листове, издадени след 01.01.2015 г.
Целта на услугата е лекарите да бъдат подпомог-

нати при спазване на разпоредбите на Наредбата за 
медицинската експертиза и Правилника за устрой-
ството и организацията на работа на органите на 
медицинската експертиза и регионалните картотеки 
на медицинските експертизи.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2016г.

- до 3,5-кратния размер на гарантирания минимален 
доход; 3. от 14 до навършване на пълнолетие на детето, 
а ако учи - до завършване на средно образование, но 
не повече от 20-годишна възраст - до 4-кратния размер 
на гарантирания минимален доход. По реда Закона 
за семейни помощи за деца (ЗСПД) се отпускат 10 
вида семейни помощи, които предоставят подкрепа 
при бременност, раждане и отглеждане на дете и 
подпомагат отглеждането на децата в семейна среда 
от родителите или от лицата, полагащи грижи за тях. 
В тази връзка, всички семейни помощи за децата, на-
станени за отглеждане в семейство на роднини, близки 
или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона 
за закрила на детето, се предоставят независимо от 
дохода на семейството при условията и реда на ЗСПД. 
За повече информация и преценка на възможностите 
за подпомагане на различни нормативни основания 
следва да се обърнете по компетентност към дирекция 
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес. 

Въпрос: Моля Ви да ми разясните на какви со-
циални помощи имам право, като ситуацията е 
следната: Аз съм студентка IV курс на обучение, 
редовна форма, специалност право. Работя на тру-
дов договор (8 часов раб.ден), като в момента съм в 
болничен. Терминът ми е определен за 17.12.2016г. 
Посетих социално подпомагане, но не ми разясниха 
нищо, като цяло ми казаха, че нямам право на нищо!  
Благодаря за помощта! 
Отговор: На основание чл. 8в, ал. 1 от Закона за 

семейни помощи за деца (ЗСПД) майка (осиновителка) 
студентка има право на еднократна помощ за отглежда-
не на дете независимо от доходите на семейството, при 
условие че: 1. детето живее постоянно в страната и не е 
настанено за отглеждане извън семейството по реда на 
чл. 26 от Закона за закрила на детето; 2. майката (оси-
новителката) живее постоянно в страната и е студентка 
в редовна форма на обучение във висше училище, 
получило акредитация и създадено при условията и 
по реда на Закона за висшето образование; 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 е изпълнено, няма 
правно основание за отпускане на тази помощ. Тъй 
като сте осигурена, Ваше право е да ползвате обезще-
тение за бременност, раждане и отглеждане на дете 
по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО). 
Без доходен критерий Вие бихте могли да получите 
еднократна помощ при раждане на дете по реда на чл. 
6 от ЗСПД. Други видове семейни помощи за деца, за 
които може да кандидатствате и които се предоставят 
с доходен тест за семейството, който към момента е 
400 лв. (средномесечен доход на член от семейството 
за предходните 12 месеца), са еднократна помощ при 
бременност по чл. 5а от ЗСПД - за периода от 45 дни 
преди определения термин за раждане (ако нямате 
необходимия осигурителен стаж за получаване на 
обезщетение за майчинство по КСО); месечни помощи 
за отглеждане на дете до навършване на една година по 
чл. 8 от ЗСПД (ако нямате необходимия осигурителен 
стаж за получаване на обезщетение за майчинство 
по КСО), както и месечни помощи за отглеждане на 
дете до завършване на средно образование по чл. 7 
от ЗСПД. Освен доходен критерий, за отпускането на 
тези видове семейни помощи е необходимо да бъдат 
изпълнени и други условия за тяхното предоставяне. 
За повече информация и преценка на възможностите за 
подпомагане с тези помощи и на други видове помощи 
на различни законови основания следва да се обърнете 
към съответната дирекция „Социално подпомагане“. 

Въпрос: Искам  да попитам за дете в риск 
настанено със съдебно решение по чл.26 от за-
крила на детето.Имали право детето на някакви 
помощи,и ако има, какви са те,по какви критерии 
се отпускат.
Отговор: Предоставената от Вас информация не 

е достатъчна, за да бъде даден конкретен отговор на 
въпроса. По реда на Закона за закрила на детето и 
Правилника за неговото прилагане, за подкрепа на 
детето и семейството може да се отпуска финансова 
помощ и/или помощ в натура, която е предназна-
чена за превенция и реинтеграция, отглеждане на 
детето при близки и роднини и в приемни семей-
ства. За превенция на изоставянето и реинтегра-
ция на детето в семейна среда, за отглеждане при 
близки и роднини и в приемни семейства може да 
се предоставя еднократна помощ до четири пъти в 
годината. Еднократна помощ е помощ, различна от 
месечната, и се отпуска, за да посрещне определена 
нужда, възникнала извънредно и необвързана с 
издръжката на детето. Общият размер на еднократ-
ната помощ за годината е до 5-кратния размер на 
гарантирания минимален доход. Същевременно, 
за деца, настанени за отглеждане при роднини и 
близки, дирекция „Социално подпомагане“ може 
да отпуска месечни помощи, ако средният месе-
чен доход на всеки от съпрузите или на родителя/
родителите, живеещи заедно, и на ненавършилите 
пълнолетие деца е по-нисък от 5-кратния размер 
на гарантирания минимален доход. Размерът на 
месечната помощ се определя по предложение на 
социален работник от дирекция „Социално под-
помагане“ и се диференцира съобразно възрастта 
на детето: 1. до 7 години - до 3-кратния размер на 
гарантирания минимален доход; 2. от 7 до 14 години 



7 СУПЕРХРАНИ СРЕЩУ УМОРА И СТРЕС
С правилно хранене човек не само може да се грижи 

за своето здраве, но и да се бори с умората и стреса – 
неизменни спътници в едно забързано ежедневие. Ви-
жте 7 суперхрани срещу умора и стрес.
Животът на повечето хора е комбинация между ра-

бота, деца, пътуване до работното място, домакински 
задължения и някой друг проблем. Всичко това намаля-
ва свободното време за физически упражнения и други 
здравословни навици, като същевременно увеличава 
нивата на стреса и умората.
За щастие, дори със забързан график, човек може да 

облекчи напрежението и перманентната умора. Доста-
тъчно е само да включи в хранителния си план следни-
те 7 суперхрани:
Бадеми
Те са чудесен източник на рас-

тителни протеини и фибри, кои-
то увеличават енергийните нива. 
Освен това в бадемите има уни-
кална комбинация от витамин В и 
Е, както и на минерали като магнезий и желязо – всички 
тези хранителни вещества се борят с умората.
Люти чушки
Те не само придават неустоим апетитен вкус на всяко 

ястие, но и се характеризират с редица ползи за здра-
вето. Съединението капсаицин, например, подобрява 
кръвообращението. Това от своя страна води до повече 
кислород към мозъка и по-малко умора.
Листни зеленчуци
Спанак, рукола, кейл – всички те са „бойци” срещу 

анемията. Тези листни зеленчуци не само са богати на 
желязо, но и подпомагат изграждането на червените 
кръвни клетки. Високото им съдържание на витамин С 
пък помага на тялото по-лесно да абсорбира желязото.
Подправки
Подправки като джинджифил и куркума добавят пикан-

тен вкус на ястията, както и ви правят по-здрави. Техните 
активни съставки куркумин и джинджероли помагат за 
намаляване на възпалението и предотвратяват развитието 
на много заболявания, благодарение на повишаването на 
имунната защита. Това от своя страна може да доведе до 
по-малки нива на умора с течение на времето.
Банани
Тези плодове са друг бърз и лесен начин, с помощта 

на който може да намалите стреса и умората. Бананите 
са богати на фибри, което поддържа нивото на кръвната 
захар през целия ден. Калият пък ви прави по-жизнени 
– особено важно при по-голямо физическо натоварване.
Киноа
Киноата е чудесна алтернатива на ястия като спагети 

и паста, чиито високи нива на въглехидрати могат да за-
силят вашето усещане за мудност и умора. Киноата  има 
ниско съдържание на въглехидрати и осигурява високи 
нива на растителен протеин – гаранция за повече енер-
гия. Хранителни вещества като B-комплекс витамини, 
магнезий, калий и желязо също се борят с умората.
Чиа
Подобно на киноата, семената от чиа, дават тласък 

на енергията чрез предоставяне на протеини, липса на 
излишни въглехидрати или нездравословни мазнини. 
Борбата с умората е подпомогната и от витамин B5.

ПРЕЗ ОКТОМВРИ СЕ ЗАСАЖДА ЛАВАНДУЛА
Най-подходящият срок за засаждане на лавандулата 

е октомври. Производителите, които са решили да я от-
глеждат, трябва да вземат под внимание, че ще постиг-
нат добри резултати и на бедни и наклонени терени, но 
почвата преди това трябва да е дълбоко обработена (30-
50 см) и обилно наторена с оборски тор – 3-5 т на декар.
Засаждането се извършва между 15 октомври и 15 но-

ември, а може и напролет между 20 февруари и 20 март.
Растенията се засаждат на разстояние 40 см едно от 

друго, а отстоянието между редовете трябва да е 1.40 м. 
Резниците се поставят с 2-3 см по-дълбоко от коренова-
та шийка, след което се утъпкват добре, за да се изкара 
въздуха и да се увеличи процента на прихващане.
За засаждането на ментата също най-подходящ е 

месец октомври. Поради повечето 
влага в почвата растенията се вко-
реняват добре и успешно презиму-
ват. Засадените през пролетта често 
се оказват в суха почва и загиват 
поради бързо настъпващите летни 
високи температури.

КОГА РЪЦЕТЕ СА ВИНАГИ СТУДЕНИ
Заболяването представлява смущение в кръвонос-

ната система, при което кръвоносните съдове стават 
свръхчуствителни към студ и се свиват. Така те не дос-
тавят необходимото количество кръв в крайниците.
Ушите и носът също могат да бъдат засегнати. Често 

се наблюдават бодежи и изтръпване. Болестта засяга 
предимно жените във възраст между 18 и 35 години.
Има няколко стадия на протичане на заболяването
През първия болните се оплакват от изтръпване, 

студенина и „мравучкане“ на пръстите. Те са бледи, 
студени, с намалена чувствителност и болезнени.
През втория стадий настъпват и атрофични проме-

ни по кожата и ноктите. Болките зачестяват и стават 
по-продължителни.
През третия стадий 

кръвооросяването на 
пръстите става съвсем 
оскъдно. Те стават без-
чуствени, студени и из-
глеждат дори като леко 
мумифицирани. Пред-
разполагащи фактори за 
възникването на болес-
тта са физическото и психическо нервно напрежение, 
продължителното излагане на студ и влага, наруше-
ния в обмяната на веществата, климактериум.
Непременно потърсете лекарска помощ
Лечението е консервативно. Прилагат се съдораз-

ширяващи медикаменти, хормони, витамини, кало-
лечение, физикални и закалителни процедури, бал-
нео- и климатолечение. Рискови фактори са влагата, 
студът, инфекционните огнища, тютюнопушенето и 
злоупотребата с алкохол.
Една препоръка: обличайте се топло, носете ес-

тествени материи. Плетените ръкавици с един пръст 
са най-подходящи.
При хранене наблегнете на продукти, съдържащи 

магнезий, флавоноиди, витамини В и Е и мастни ки-
селини.
Добавяйте към храната си загряващи подправки 

(лют червен пипер, джинджифил, семена от кориан-
дър, карамфил и канела).

 
РАСТЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ОСТАВЯТ ДА

ЗИМУВАТ В ПОЧВАТА
Гладиолите се изкопават. Ако температурата е под 

нулата, веднага приберете растенията в топло поме-
щение, за да не замръзнат луковиците. Обрежете цве-
тоносните стъбла на един сантиметър от луковицата, 
а самите луковици оставете на топло за шест до осем 
дни, за да изсъхнат.
След това ги почисте-

те от останалите цвето-
носи, корените, излиш-
ните горни люспи и ги 
доизсушете при темпе-
ратура 18-20 градуса в 
продължение на месец.
Луковиците на гладиолите се съхраняват в касети 

или плътни торбички в помещения с температура +5-9 
градуса и относителна влажност 60-70 процента. В 
градските жилища най-подходящото за тях място е в 
коридора или до вратата на терасата.
Едновременно с гладиолите се изкопават и гергините. 

Много внимателнно, за да не повредите изключително 
слабите и чупливи корени грудки на това цвете, среже-
те стъблата под нивото на окопаването /загърлянето/.
След това почистете и дезинфекцирайте грудки-

те със слаб разтвор на калиев перманганат, за да ги 
предпазите от гниене. След като позасъхнат, прибере-
те грудките на прохладно и влажно място. За по-ната-
тъшното им съхраняване използвайте полиетиленови 
торбички.
Грудковата бегония обикновено се изкопава след 

силно замръзване, когато листата й вече са се „вко-
чанили“. Стъблата се отчупват до корена, а грудките 
заедно с бучките пръст се прибират в щайга, която се 
държи в сухо проветриво помещение през зимата.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Шафранът
най-скъпата билка и
хранителна подправка  

От древността до днес шафранът лекува царе и 
простосмъртни, а с очарователния си аромат под-
правката цери и ободрява.
Древните лекари считали, че шафранът въздейства 

на всички органи у човека и най-вече че обновява 
кръвта. Народната медицина и до днес препоръчва 
да се добавя шафран към храната като средство в 
борбата с анемията.
В  индийската  и 

азиатска медицина 
подправката е едно 
от добрите лекарства 
за женски проблеми. 
Предписва се при бо-
лезнено месечно не-
разположение, прила-
га се и при безплодие. 
Бременните жени не бива да го употребяват заради 
неблагоприятното въздействие върху плода.
Малко история в подкрепа на качествата на бил-

ката, използвана като подправка: Император Петър 
Първи бил голям поклонник на шафрана, дори издал 
указ за прибавянето му към всяко хранително блюдо.
Шафранът е целебен, но при предозиране е опасен, 

защото може да предизвика нежелани реакции на 
нервната система. За да поддържате добро здраве и 
да ви помогне с лековитите си свойства, достатъчно 
е да добавяте шафран в храната веднъж през два дни.
За да запазите свойствата му, съхранявайте го на 

сухо, в целофанови пакети или в затворени порце-
ланови купи.
Шафранът - мощен афродизиак
Шафранът успешно се добавя както към блюда със 

сладки, така и в блюда със солени храни. Оцветява 
ги в приятно жълто. Шафранът е мощен афродизи-
ак, ценителите подправят с него всяка романтична 
вечеря. 
И още:
Съвременните билкари използват шафрана за 

борба с депресията и с различни психични про-
блеми. Счита се, че шафранът поддържа в идеално 
състояние нервната система, отнема напрежението 
и се препоръчва на хората, упражняващи тежък 
физически труд. Отделно се препоръчва за регу-
лиране на артериалното налягане и подобряване 
работата на сърцето.

 „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                                                                                                              

Служител на КАТ, спира видимо пиян шофьор и го пита:
- Пил ли сте?
Онзи, колебливо:
- Неее.
- А пиян ли сте?
- Неее.
- А трезвен ли сте?
- Амиииии...
- Е, какъв сте тогава?
- Абе, таман съм си...

Жената: – Кога ще спреш да разхвърляш чорапите си 
навсякъде из апартамента? 
Мъжът: – В промоция съм, събери десет чифта чорапи 

– спечели пари за червило и спирала…

КАТ ф

ТИКВЕНА ПИТА С МАСЛО И ГАЛЕТА
Продукти: 

- 500гр. брашно, малка чаша олио, половин чаена 
чаша вода, половин чаена лъжичка сода бикарбонат, 
щипка сол, 500гр. тиква, половин чаена чаша захар, 
половин чаена чаша счукани орехови ядки, 2 супени 
лъжици разтопено масло, канела, 2 супени лъжици 
галета.
Приготвяне: Тиквата се 

обелва, настъргва се и се смес-
ва със захарта, счуканите оре-
хи, разтопеното масло и канела 
на вкус.
От брашното, содата, солта, 

олиото и хладката вода се 
замесва тесто. Разделя се на 
две части, които се разточват 
на кори.
Едната кора се слага в тавич-

ка, намазана с мазнина. Поръс-
ва се с галетата, отгоре се раз-
стила плънката и се покрива с втората кора. Краищата 
се притискат леко и питата се пече в умерена фурна.
След като изстине, се нарязва и се поднася поръсена 

с пудра захар.


