
28 ноември - 4 декември 2016г., година (XII), 48 /580

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

На 8 ноември 2016 г. ученици и учи-
тели от СУ Сатовча отбелязаха 104-та 
годишнина от Освобождението на род-
ния край от османско робство. За целта 
бе организиран туристически поход. За 
разлика от предишни години, когато се 
посещаваха местностите „Орлов ка-
мък“ /начален курс/, „Жидово“ /среден 
и горен курс/ и „Майоров гроб“ /пред-
ставителна група от учители и учени-
ци/, тази година походът бе само до м. 
„Орлов камък“ поради хладното ноем-
врийско време.
Походът започна сутринта от учи-

лищния двор с участието на всички уче-
ници от 1 до 12 клас под ръководството 
на техните класни ръководители и учи-
тели. На площада в центъра на селото 
ученици от 4 клас поднесоха цветя пред 
паметника „Костница“, където са пре-
несени костите на загиналите войници 
от Сатовчанския край в сражението с 
турска войска на м. „Майров гроб“. Си-
мона Будева от 10 клас прочете слово, в 
което накратко се припомни историята 
на нашия роден край, останал под ос-
манско робство след Освобождението 
на България през 1878 г. Споменаха се 
имената на загиналите за Освобожде-

нието на родния край по време на Бал-
канските войни и най-вече – името на 
майор Никола Топалов от гр. Калофер 
начело на Пловдивски пехотен полк, 
който е участвал в героичните сраже-
ния на м. „Майров гроб“.

Десетокласничките 
Азизе Арнауд и Рени 
Байрактарова реци-
тираха стихотворе-

ния, посветени на Балканските войни и 
преклонението на народа пред подвига 
на героите. Цветелина Младенова, Фа-
тме Странджева и Емел Шишкова из-
пълниха песните „Над Пирин – плани-
на“ и „Ех, Сатовча, роден край“, с което 

допълнително допринесоха за патрио-
тичното настроение и родолюбив дух на 
всички присъстващи.
Голямата група от учители и учени-

ци се отправиха към м. „Орлов камък“, 
където си направиха снимки за спомен. 
Учениците от 12 клас, за които този по-
ход бе последен в ученическите им го-
дини, извиха кръшни хора и пееха пес-
ни, въпреки студеното време.

Стресът, караниците за лоши оценки и наемането на частни учители 
може да бъдат спестени и без революция в образователната система

„Мразя математиката!“ Колко ли майки и бащи са чували подобно 
възклицание? Няма как да ги преброим, но сме сигурни, че са много. И 
че това е проблем не за първо поколение деца и родители.
В навечерието на новата учебна година репортажите по телевизиите 

ни припомниха, че и за днешните ученици най-любимият предмет про-
дължава да е физическото, а най-омразният – математиката. Очевидно 
е защо: докато единият предмет се възприема като продължение на иг-
рите през ваканцията, другият  предизвиква стрес – пак ще трябва да се 
зубрят формули, пак ще има трудни задачи, ами контролните…
Още през 2011 г. психологът Иван Игов коментира резултатите от 

официално проучване, според което всеки втори гимназист у нас из-
питва трудности с математиката. Според него основната причина е, че 
учебните програми по математика не са съобразени с възрастта на уче-
ниците. Оттогава не са забелязани кой знае какви промени в подхода 
към материала и усвояването му, а предметът продължава да е проблем 
за всички деца, които нямат афинитет към точните науки.
Какво могат да направят родителите в тази ситуация?
Страхът от неразбираемото се преодолява най-лесно, когато то е пред-

ставено като интересна загадка за разрешаване. В момента по нашите 
книжарници има доста четива за деца, в които до познанието се стига 
по пътя на играта. Сред тях изпъква новият превод на една от най-по-
пулярните по цял свят книги на лондонското издателство DK – част от 

КАТ ВЕЧЕ ГЛОБЯВА ШОФЬОРИТЕ
ЗА НЕИЗПРАВНОСТ НА ЧИСТАЧКИТЕ,

ГУМИТЕ И ПАРНОТО 
Акция „Зима“, която МВР стартира още в края на октомври, вече е и с глоби за неизрядни-

те шофьори на пътя. Катаджиите започват масови проверки в цялата страна.
Те ще следят зорко за това, дали сме подготвили автомобилите си за предстоящите зимни 

месеци. Пътните полицаи 
ще следят за изправността 
на светлините, чистачките, 
гумите, както и парното в 
колите.
Шофьорите имаха близо 

месец от старта на акцията, 
в който да подготвят колите 
си, без да бъдат наказвани. 
Сега обаче, при технически 
проблем ще бъдат санкцио-
нирани с глоби от 20 до 50 
лв., като при по-тежки – мо-
гат да достигнат и 150 лв.
При сериозни неизправ-

ности автомобилът ще се 
спира от движение до от-
страняване на проблемите.
В момента няма законово 

изискване гумите да са зим-
ни, така че се мери само дълбочина на грайфера, който трябва да е над 1,6 мм.
Очаква се обаче до края на годината зимните гуми да станат задължителни при сняг, лед 

или трайно ниски температури.

На 8 ноември 2016 г ученици ии учии нието на родния край по врреме на Бал

А
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т

ния посветени наН 88 22010166 й Б ния посветени на

международния гигант Penguin Random House: „Гимнастика за ума на бъдещи математически 
гении“ /“Книгомания“/.
На пръв поглед изглежда четиво за таланти, но авторът д-р Майк Голдсмит и неговият екип 

на практика доказват как всяко дете може да отбележи голям напредък със смятането, ако 
първо свикне да се забавлява с цифрите.
С помощта на смешни рисунки и къси текстове в книгата е обяснено защо светът не може 

без математиката, как функционира човешкият мозък и дали компютърът ще го победи или не. 
Добавени са изпитани начини за по-лесно възпроизвеждане на таблици, за по-бързо умно-

жение и деление, за проверка на уменията да се помнят числа.
„Гимнастика за ума на бъдещи математически гении“ постоянно провокира любопитството 

с логически задачи и фигурални пъзели, както и с интересни факти – включително как са из-
мислени мерните единици за зловоние и за бърз растеж на брада…
Децата ще научат кои числа са магически и кои – със специално значение в различните кул-

тури. Например докато китайците плащат луди пари за повече осмици в номерата на колите 
си, тъй като за тях 8 символизира просперитет и богатство, италианците се пазят от 17, защо-
то си мислят, че носи нещастие. И не на последно място книгата може да е много полезна с 
начина, по който запознава читателите с най-големите математически умове на планетата – в 
популярен стил и с уточнението, че дори най-големият учен може да сбърка.



COST ACTION PROPOSAL   
Краен срок: 1 декември 2016 г. 
Поканата е отворена за идеи 

във всички области на науката 
и технологиите, включително 
хуманитарни и социални науки. 
Мулти- и интердисциплинарни 
предложения се насърчават.
Насърчават се предложения 

за дейности, които допринасят 
за  научното ,  технологично , 
икономическо, културно и обществено напредъка на знанието и развитието на Европа.

COST финансира паневропейски, отдолу-нагоре мрежи от учени и изследователи 
във всички области на науката и технологиите. Тези мрежи, наречени „COST Actions“, 
насърчават международната координация на национално финансирани научни из-
следвания. COST не финансира самите научни изследвания, но осигурява подкрепа за 
дейности в мрежи. 

ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙЦИ ЗА МИР“      
Краен срок: 1 декември 2016 г. 
Фондацията „Възпоминание, отговорност и бъ-

деще“ (EVZ) кани за участие в програмата си, оза-
главена „Европейци за мир“ - международен проект 
за обмен на млади хора от Германия и страните от 
Централна и Източна Европа и Израел.
Предложените проекти трябва да решават акту-

алните проблеми на дискриминация, неравенство, 
расизъм, антисемитизъм, антицигански настроения 
или хомофобия.
Проектите следва да бъдат съвместно разработени и реализирани.
Гледната точка и опитът на всеки от партньорите следва да са взети под внимание.
Следва да се стимулира диалогът между поколенията.
За: Ученически и младежки групи от Германия, заедно с партньори от Централна, 

Източна и Югоизточна Европа или Израел, дву- и три-национални проекти, юноши на 
възраст между 12 и 21 години, заедно с техните ръководители на проекти.

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

29 Ноември 2016, Вторник
Международен ден за солидарност с палестинския народ
Отбелязва се от 1978 г. с резолюция 32/40В на Общото събрание на ООН 

от 2 декември 1977 г. и във връзка с резолюция 181 (тт) по въпросите на 
Палестина от 29 ноември 1947 г.

30 Ноември 2016, Сряда
Имен ден празнуват Андрей, Храбър, Първан
На 30 ноември имен ден празнуват всички, които носят името: Андрей (оз-

начава - мъжествен),  Андриан, Андриана, Андриян, Андрея, Андро, Храбър, 
Храбрин, Силен, Дешка, Първан

1 Декември 2016, Четвъртък
Празник на Военномедицинска 

академия София, България 
Празникът на академията е оп-

ределен съгласно чл.3, ал. 2 от 
Правилника за устройството и 
дейността на ВМА, приет с ПМС 
168/2 юли 2009 г. На този ден през 
1891 г. влиза в сила Заповед 439 
от 19 ноември 1891 г. на военния 
министър полк. Михаил Савов 
за създаване на Софийска обща 
гарнизонна болница. За първи 
началник е назначен д-р Георги 
Золотович, лекар на Военното 
училище, участвал в изготвянето 
на законопроекти за здравеопаз-
ването и един от основателите на 
Българския лекарски съюз. От 1 
януари 1893 г. до края на 1918 г. тя 
съществува като Първа софийска 
дивизионна болница със 100 войнишки и 10 офицерски легла. По време на 
Балканската война (1912-1913) Първа софийска дивизионна болница работи 
като клон на Разпределителната болница в София. През 1946 г. се създава 
ново медицинско учреждение за военните чинове в София - Общовойскова 
поликлиника, която първоначално е самостоятелно лечебно учреждение, но 
от юли 1950 г. болницата и поликлиниката се обединяват в Общовойскова 
болница с поликлиника. През 1954 г. на базата на съществуващия от 1945 г. 
Общовойскови хигиенен институт в Овча купел се създава Научноизследо-
вателски военномедицински институт.
На 12 август 1960 г. с Постановление 196 на Министерския съвет се съз-

дава Висш военномедицински институт (ВВМИ), който включва Научно-
изследователския военномедицински институт, Общоармейската болница 
и Отдела за военномедицинската подготовка към Медицинско управление 
при Министерство на народната отбрана. На 7 април 1989 г. с Указ 546 на 
Държавния съвет се създава Военномедицинска академия (ВМА) към Ми-
нистерство на отбраната като единен лечебен и учебно-научен комплекс 
със задача да развива военномедицинската наука и да провежда обучение, 
специализация и усъвършенстване на военномедицинските кадри. Тогава 
тя обединява ВВМИ, Обединен авиомедицински научноизследователски 
институт, Военноморска болница - Варна, и Първа клинична болница „Д-р К. 
Хавезов“ (Клинична база „Лозенец“) в София. В структурата на ВМА влизат 
пет многопрофилни болници за активно лечение в София, Пловдив, Варна, 
Плевен, Сливен, три болнични бази за рехабилитация и профилактика в Банкя, 
Хисар и Поморие, медицински пунктове в поделенията на Българската армия 
и специализирани звена.

ОБМЕННА ПРОГРАМА ЗА САЩ           
Краен срок: 1 декември 2016 г. 
Поканата е за специалисти от всяка област на България, Унгария, Румъния 

и Словакия, да кандидатстват за участие в 42-дневна Обменна програма в 
САЩ през 2017 г.
Насърчават се за участие професионалисти на възраст 25 до 40; които 

активно участват в програми, свързани с участието на гражданите и застъп-
ничество (НПО / развитие на гражданското общество), граждански орга-
низации за образование, застъпнически групи, активисти, които работят с 
малцинствени групи.
Общата цел на програмата е да осигури възможност за професионално 

развитие за лидери средно ниво; да създаде форум за американски и чуждес-
транни участници да си сътрудничат и обменят идеи и стратегии; и изграж-
дане на глобална мрежа от специалисти, способни да работят ефективно във 
взаимосвързана среда.

36 участници (9 от всяка от участващите страни), ще бъдат включени в 
двете делегации, посещаващи САЩ. Първата делегация - между 19 юни и 2 
април 2017-а, а втората делегация - между 4 ноември и 17 октомври 2017-а.

Н О В И Н И
28 ноември - 4 декември 2016г., брой 48

Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА ЗА СТАРИЦАТА И МЛАДАТА ДУША 
Каква мислите е тайната на щастието, на красивата и млада душа? Със сигурност това, което носим 

в себе си, донякъде е определящо за това дали сме положително или отрицателно настроени.
Следващата кратка, но поучителна история ще ви припомни как трябва да живее всеки от нас.
В едно село живяла стара, но мъдра жена. Един ден я посетили гости и я попитали:
– Бабо, ти доживя до старини, но душата ти е млада, дори по-млада, 

отколкото на повечето от нас. Имаш ли някаква тайна?
– Имам! – отговорила старицата. Всички добри неща, които са 

правили за мен, записвах в сърцето си, а всички лоши, хвърлях във 
водата. Ако правех обратното, сега сърцето ми щеше да е в ужасни 
белези, а вместо това е като благоуханен рай.
Когато някой ни прави добро, трябва да сме признателни и да го 

запомним. Когато ни правят лошо, любовта трябва да ни подтиква да 
го забравим и да го изхвърлим от живота си.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 23.11.2016 г.
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на срока на предизвестието”. Съгласно чл. 128а, ал. 3 
от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение 
работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение 
или друг документ, с който се удостоверява прекратя-
ването му.

Въпрос: Имам ли право да ползвам до края на 
2016г. отложения с писмено съгласие на работода-
теля си и неизползван до момента платен годишен 
отпуск за 2013 г. - 10 р.дни и за 2014 г. - 10 р.дни или 
давностният им срок е изтекъл? През 2014 г., 2015 г. 
и 2016 г. съм ползвала останалата част от полага-
емия ми се год. отпуск - без отложения. Благодаря!
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 172 от 

Кодекса на труда (КТ), платеният годишен отпуск се 
разрешава на работника или служителя наведнъж или 
на части. Отлагането на ползването на платения годи-
шен отпуск е възможно в случаите на чл. 176, ал. 1 от 
КТ, като ползването на платения годишен отпуск може 
да се отложи за следващата календарна година от: 1. 
работодателя – поради важни производствени причини 
при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето; 2. ра-
ботника или служителя – когато ползва друг вид отпуск 
или по негово искане със съгласието на работодателя. 
В чл. 176а, ал. 1 от КТ е посочено, че когато платеният 
годишен отпуск или част от него не е ползван до из-
тичане на две години от края на годината, за която се 
полага, независимо от причините за това, правото на 
ползването му се погасява по давност. Следователно, 
във Вашия случай, в края на 2016 г. ще изтече давност-
ния срок за ползване на 10-те дни неизползван платен 
годишен отпуск от 2014 г. С писмено разрешение на 
работодателя, лицето може да ползва платения си 
годишен отпуск в рамките на този срок. Давностният 
срок за 10-те дни неизползван платен годишен отпуск 
от 2013 г. е изтекъл в края на 2015 година.

Въпрос: Имаме лице назначено по чл. 111 КТ, 
при работно време 2 часа на ден. Лицето еже-
дневно закъснява за работа 30-40 мин. По КТ 
наказание уволнение може да се наложи при 3 
закъснения на работа в 1 календарен месец, всяко 
от които не по-малко от 1 час. За лице на 2 часов 
работен ден можем ли да наложим наказание 
уволнение за 30 мин. ежедневни закъснения?
Отговор: Съгласно чл. 190, ал. 1,т. 1 от Кодекса на 

труда, дисциплинарно уволнение може да се налага 
за три закъснения или преждевременни напускания 
на работа в един календарен месец, всяко от които 
не по-малко от 1 час. Разпоредбата е категорична 
– закъснението следва да бъде не по-малко от 1 
час, като същата се прилага и когато става дума за 
трудови договори сключени по чл. 111 КТ. Следва 
да се има предвид чл. 334, ал. 1 от Кодекса на 
труда, освен в предвидените в този кодекс случаи 
трудовият договор за допълнителен труд (във вашия 
случай по чл. 111 от КТ) може да бъде прекратен 
от работника или служителя или от работодателя 
и с предизвестие от 15 дни. Следователно, освен в 
предвидените в Кодекса на труда случаи трудовият 
договор по чл. 111 КТ може да бъде прекратен от 
работника или служителя или от работодателя и с 
предизвестие от 15 дни. Основанието по чл. 334 
от КТ за прекратяване на трудовите договори за 
допълнителен труд е едно специфично и допълни-
телно основание за прекратяването на тези дого-
вори, с оглед особеностите на тези договори. То е 
самостоятелно правно основание (не се обвързва с 
друго правно основание). При прекратяване на до-
пълнителния трудов договор на основание чл. 334, 
ал. 1 КТ не се изисква мотивиране на причина за 
прекратяването. При прекратяване на допълнител-
ния трудов договор по чл. 334, ал. 1 КТ закрилата 
при уволнение по чл. 333 КТ не се прилага.

Въпрос: На работника е връчено предизвестие 
за прекратяване на безсрочен трудов договор 
което изтича на 15.11. От 03.11. работника е в 
продължителен отпуск по болест. Това означава 
че не може да му бъде връчена заповедта докато е 
в болнични.От кога ще се прекрати договора - от 
датата на връчване на заповедта или с изтичане 
на срока на предизвестието.
Отговор: Съгласно чл. 335, ал. 2 от Кодекса на 

труда (КТ) трудовият договор се прекратява: 1. при 
прекратяване с предизвестие – с изтичането на сро-
ка на предизвестието; 2. при неспазване на срока на 
предизвестието - с изтичането на съответната част 
от срока на предизвестието; 3. при прекратяване 
без предизвестие – от момента на получаването 
на писменото изявление за прекратяването на до-
говора. Цитираната разпоредба определя момента 
на прекратяване на трудовия договор. В хипотезата 
на т. 1, моментът на прекратяване е “с изтичането 

До 30-ти ноември:
ЗДДФЛ
Дипломатическите представителства на други дър-

жави, които желаят от началото на следващата година 
да преустановят внасянето на данък за доходите от 
трудови правоотношения, сключени с местни физи-
чески лица, въз основа на направен от тях избор по 
реда на ЗДДФЛ, писмено уведомяват компетентната 
териториална дирекция на Националната агенция за 
приходите.

ДЕКЕМВРИ
До 10-ти декември: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти декември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

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 ноември.

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

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

ление за неподаване на месечни декларации за ноем-
ври 2016 г.
До 15-ти декември: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за декември за кор-

поративния данък по Закона за корпоративното подо-
ходно облагане. 

2. Тримесечните авансови вноски за трето тримесе-
чие за корпоративния данък по Закона за корпоратив-
ното 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 ноември

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 ноември

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
28 ноември - 4 декември  2016г., брой 48 

НЕПЛАТЕНИ ОТ ПРЕДИШНИЯ 
СОБСТВЕНИК ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Имат ли право да изискват сумите от вас
Когато се сдобиете с нов имот, наред с радостта от 

новата придобивка, понякога идват и различни про-
блеми. Понякога Етажна собственост и домоупра-
вителят търсят неплатени от предишния собственик 
суми, например такса вход и ремонти. Имат ли право 
да изискват сумите от вас?

Няма  зна -
чение как сте 
п р и д о б и л и 
имота ,  дали 
чрез покупка, 
търг, дарение, 
никой не може 
да иска от вас 
д а  п л а т и т е 
чужди задъл-
жения, катего-

рични са адвокатите. Нито етажната собственост, нито 
ВиК, нито Топлофикация и т.н. Суми за всички тях 
дължите от датата на въвод във владение занапред. 
Което, разбира се, не пречи да опитат да си ги съберат 
от вас. Нямат основание обаче, нито законово, нито 
каквото и да било друго.
Колкото и да им се иска на ЕС и домоуправителя, 

принципът „тежестта следва имота“ в случая е не-
приложим, потвърждават адвокати. Задълженията са 
възникнали с волеизявлението на предходния соб-
ственик, те са негови и следва да се търсят от него за 
периода преди вашия въвод във владение.
Щом в договора или в постановлението за възлагане 

не са описани действащите тежести (договор за наем, 
ипотека или друго), с които вие се съгласявате, не 
дължите изпълнение за стари обязаности на бившия 
собственик. При опит за злоупотреба с вашите права, 
следва да се обърнете към квалифицирана адвокатска 
помощ. Това трябва да се случи в разумни срокове, с 
оглед на кратките процесуални срокове за реакция.
В Закона за етажната собственост е описано кой 

дължи тези суми и как те се събират от ЕС и домоу-
правителя. Дължи ги собственик, ползвател и в краен 
случай – наемател. Вие не сте нито едно от трите в 
предишни периоди, за които ви искат пари.
Официалният  ред  да си съберат сумите е да се 

свика общо събрание, на което да се вземе решение, 
че дължимите от лицето Х суми ще се съберат по 
съдебен ред.

С БЮДЖЕТ ОТ БЛИЗО 4.6 МЛН. ЛЕВА 
СТАРТИРА НОВИЯТ ПРИЕМ ПО
ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА

Със Заповед № 03-РД/3199 от 16.11.2016 г. на изпъл-
нителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ 
от 21 ноември стартира приемът за 2017 година по 
новата Национална 
програма по пче-
ларство. Заявлени-
ята ще се прием-
ат до 2 декември. 
Определеният общ 
бюджет е в размер 
на 4 579 020 лева.
За първи път по 

мярка А „Техниче-
ска помощ за пче-
лари и сдружения 
на пчелари” кандидатите ще бъдат подпомагани за 
закупуване на дребен пчеларски инвентар. За този 
прием е определен бюджет от 359 139 лева за дей-
ността „Подпомагане на закупуването на техническо 
оборудване при първичния добив и обработка на 
пчелния мед“. Кандидатите, които отглеждат от 20 
до 100 пчелни семейства, ще бъдат подпомагани при 
закупуването на центрофуги, ножове за разпечатване, 
матуратори, восъкотопилки, вани за разпечатване. Раз-
мерът на финансовата помощ е определен в програма-
та на 50% и не повече от 2 500 лв. за цялата дейност.
По познатата на пчеларите мярка Б „Борба срещу 

агресорите и болестите в кошера, особено срещу ва-
роатозата” отново ще се подпомага закупуването на 
препарати за пролетно и есенно третиране на пчелни-
те семейства. Бюджетът по мярката е 1 795 694 лева.
Стопаните, отглеждащи между 20 и 100 пчелни 

семейства, които се занимават с подвижно пчелар-
ство, ще могат да получат финансово подпомагане за 
закупуване на нов прикачен пчеларски инвентар по 
мярка В „Рационализиране на подвижното пчелар-
ство”. Мярката предвижда общо 89 785 лева за заку-
пуването на нови пчеларски ремаркета и пчеларски 
платформи с минимална вместимост 10 кошера, както 
и системи прикачен инвентар, включващи пчеларско 
ремарке (колесар) и пчеларска платформа с посоче-
ната вместимост. Размерът на финансовата помощ е 
определен в програмата на 50% и не повече от 2 500 
лв. за цялата дейност.
Мярка Г „Мерки за подпомагате на лабораториите 

за анализ на пчелните продукти“ дава възможност на 
пчеларите да получат финансово подпомагане за из-
вършването на лабораторни анализи на произведения 
мед. Разполагаемият ресурс по мярката е 44 892 лева.

В този прием по Мярка Д „Мерки за подкрепа на 
подновяването на пчелните кошери в Европейския 
съюз” са предвидени общо 2 289 510 лв. за закупу-
ването на нови кошери, пчелни семейства и пчелни 
майки.
Националната програма по пчеларство за периода 

2017-2019 г. е с общ бюджет от приблизително 14.28 
млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 
50% - от националния бюджет.
Интензитетът на подпомагането за физически и 

юридически лица се запазва до нивата от предход-
ния програмен период - 80% по мерки Б и Г и 70% 
от инвестираните средства в нови отводки и пчелни 
майки. Единствено за закупуване на нови кошери е 
определен различен интензитет - 50 на сто.
От тази година по програмата ще се допуска и 

участието на признати организации на производители 
на мед и пчелни продукти. Организациите трябва да 
са одобрени по реда на Наредба № 12 от 5.05.2015 г. 
на министъра на земеделието и храните. Те ще могат 
да се възползват от подпомагане за третиране срещу 
вароатозата по мярка Б, за извършване на физикохи-
мичен анализ на пчелния мед по мярка Г, както и за 
закупуване на отводки и пчелни майки при условията 
на мярка Д от програмата. На организациите на про-
изводители ще бъде предоставяна финансова помощ в 
размер от 85 на сто от извършените разходи по мерки 
Б и Г, както и до 75% от стойността на закупените 
отводки и 80% от стойността на пчелните майки.
Важно за пчеларите, които ще кандидатстват за 

подпомагане по Националната програма по пчелар-
ство за периода 2017-2019 г., е изменението на срока 
за изпълнение на дейностите - от 1 август 2016 година 
до 31 юли 2017 година.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ и ДЕКЕМВРИ 2016г.



КАКВИ СА НОРМАЛНИТЕ НИВА
НА КРЪВНА ЗАХАР И ДО КАКВО

ВОДЯТ ОТКЛОНЕНИЯТА?
Диабетът е заболяване, при което нивото на кръвната 

захра е над нормалните стойности. При здравите хора 
глюкозата се усвоява от организма благодарение на хор-
мона инсулин, който се произвежда от панкреаса. При 
хората с диабет обаче организмът им не може да про-
извежда достатъчно количество инсулин или да го из-
ползва, както трябва. Това води до покачване нивото на 
кръвната захар в организма им. И последиците могат да 
бъдат тежки усложнения като сърдечносъдови заболя-
вания, слепота, бъбречна недостатъчност и ампутации, 
обясняват специлистите.
Колко е нормалната кръвна захар?
Основен показател за наличието диабет е кръвната за-

хар. Нейните стойности са следните: 
На гладно 
- нормална стойност: 3.5 ÷ 6.1 mmol/L 
- гранична стойност: 5.6 ÷ 7.8 mmol/L 
- патологична стойност: над 7.8 mmol/L 
След хранене
- нормална стойност: до 7.9 mmol/L 
- гранична стойност: 7.9-10.9-mmol/L
- патологична стойност: над 11.0 mmol/L 
Колко вида диабет има?
Съществуват няколко вида диабет. Най-чест е диабет 

тип 2, той се среща при над 90% от пациентите. Тази 
форма на диабет се нарична неинсулинозависима и се 
отключва в по-късна възраст - обикновено над 30 го-
дини. За разлика от нея диабет тип 1 възниква в млада 
възраст и пациентите задължително трябва да приемат 
инсулин. Обикновено той засяга около 5% от всички 
случаи на диабет. Гестационният диабет е трета форма 
на заболяването. Той възниква само при бременни жени 
и ако не се контролира може да доведе до проблеми за 
майките и бебетата им. Обикновено се среща при 2 до 10 
на сто сред бременните жени. Възможно е диабет да се 
отключи и при специфични генетични синдроми, опера-
ции, инфекции или прием на медикаменти. Тези случаи 
засягат между 1 до 5 на сто от всички.
Какви са симптомите на диабета?
Най-честите симптоми, които могат да ви наведат на 

мисълта, че имате диабет са следните:
- Често уриниране
- Постоянна жажда
- Необяснима загуба на тегло
- Ненормален глад
- Неочаквани промени в зрението
- Изтръпване или вкочанясване на ръцете и краката
- Изпитване на умора през повечето време
- Много суха кожа
- Бавно заздравяващи рани
- Увеличаване на инфекциите
Кои са рисковите фактори за диабет?
Рисковите фактори за диабет тип 2 включват напред-

ването на възрастта, затлъстяването, фамилната обре-
мененост, наличето на гестационен диабет при жените, 
появата на понижен глюкозен толеранс, липсата на дви-
жение. Рисковите фактори за диабет тип 1 са по-неясни. 
Те са най-вече от генетичен и автоимунен характер.
Какви са възможните усложнения при диабет?
Диабетът води до редица усложнения. Той може да 

засегне всяка част от тялото на човек, защото високата 
кръвна захар уврежда тъканите. Най-уязвими са очите, 
бъбреците, сърдечносъдовата система. Болестта може да 
доведе до смущения в сексуалния живот на пациентите 
и дори да окаже негативно влияние върху настроението 
им. Лошият контрол на кръвната захар е основният рис-
ков фактор за появата на усложненията. 
Как можем да се предпазим от диабет?
Здравословното хранене с повече зеленчуци, чисто 

месо без мазнини, млечни продукти с невисока масле-
ност, варива, богати на фибри, избягването на бързи въ-
глехидрати и наситени мазнини е изключително важно 
за предотвратяването или контрола на диабета.
Физическата активност е другият ключов фактор за 

добро здраве. Ендокринолозите препоръчват хората, ко-
ито са здрави да правят минимум 10 000 крачки за 24 
часа или около 5 километра на ден. Хората с диабет тряб-
ва пет дни в седмицата да се разхождат по 30 минути с 
умерено бързо темпо.
Профилактичните измервания на кръвната захар 

веднъж годишно също са задължителни за добро здраве. 

КОТЕТО ИМА БЪЛХИ?
Мъркащите любимци, които излизат навън, да не го-
ворим за прибраните от улицата животни, имат бъл-
хи. А те може да са смъртоносни за малките котета. 
Най-интересното е, че кой знае защо точно при мал-
ките котета бълхите са направо с огромни размери.
Какви болести пренасят бълхите:
Котешка анемия
Бълхите се хранят, пиейки от кръвта на котката, и, 
когато са много като количество, изпиват много кръв, 
а това може да доведе до опасен недостиг на червени 
кръвни телца. Ако не се вземат мерки навреме, може 
да се стигне дори до 
смъртен изход.
Тения
Бълхите играят важна 
роля за разпростра-
нението на различни 
видове тении. Към гру-
пата на тениите се от-
насят плоски паразити, 
наподобяващи червеи с 
начленено тяло.
Паразитите снасят яйца, които излизат с изпраж-
ненията на котката. Бълхите ги поглъщат, но не ги 
унищожават, а им помагат да заемат нова форма. До-
като се мие, котката поглъща някои бълхи, а с тях и 
недоразвитата форма на паразитите влиза в нейния 
организъм. Когато стигне до червата, паразитът вече 
се е развил и започва да оказва вредното си влияние.
Алергичен дерматит
Бълхите могат да предизвикат обрив на кожата като 
екзема, придружен с парене, сърбежи и болки.
Бълхите са временни паразити. Те могат до безкрай 
да сменят гостоприемника или пък да живеят без 
храна в продължение на 18 месеца.
Как да проверите дали котката ви има бълхи. Най-
лесно е при котките със светла козина - може да ги 
откриете лесно, като разтворите козината им. При 
тъмните котки използвайте метален гребен - прека-
райте го през козината и наблюдавайте за малки чер-
ни точици, които пълзят.
А ако изрешите черни и кафеникави неподвижни 
частици, най-вероятно това са яйцата на бълхите.
Тест върху бяла повърхност - хартия или плат . Сло-
жете котката да легне отгоре и тръскайте козината по 
гърба за около минута. После вижте дали падат мал-
ки черни и кафяви частици.
Отместете котката, отстранете нападалите косми от 
козината и сложете частиците върху влажен памучен 
плат. Оставете ги да постоят така за момент. Ако за-
почнат да се разтварят и изсветляват до нюанси на 
червено, това означава, че сте открили яйца и ларви 
от бълхи. Тогава бързо купете специален шампоан 
срещу бълхи при котки и изкъпете внимателно с него 
опаразитеното животно.

КАК ДА ЗАПАЗИТЕ ГЛАДИОЛИТЕ ДО ПРОЛЕТТА
Грудките се прибират в помещението за зимуване 

едва когато са напълно сухи и добре почистени
Времето за почистване е дошло, когато старата груд-

ка се отделя лесно от долния 
край на новата и обвивката из-
дава характерен шум на сухо.
При чистенето отстранете и 

частта от дръжката, която сте 
оставили на грудката.
Всички болни и повредени 

грудки се отделят. В никакъв 
случай не ги прибирайте в хранилището заедно със 
здравите, защото ще ги заразят. Ако не са много нара-
нени, съхранявайте ги в отделно помещение, за да ги 
използвате през следващата година. Преди това обаче 
трябва да ги обеззаразите.
След почистването е полезно всички грудки да бъ-

дат обеззаразени. Това става най-лесно чрез посипва-
не с дезинфекциращо средство. То убива веднага по-
кълващите спори.
Ако грудките са вече заболели, се препоръчва мокро 

байцване според предписанията на производителя. 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 

Бобови шушулки
Phaseolus Vulgaris 

Разпространение. Бобът или фасулът се култи-
вира се из цялата страна. Отечеството му е Южна 
Америка.
Описание. Едногодишно 

тревисто растение със силно 
разклонено неувивно стъбло. 
Листата му са триделни, 

с широко яйцевидно зао-
стрени листчета, покрити с 
власинки. 
Цветовете са бели или розо-

во-виолетови, събрани в гроз-
довидни съцветия, с 5-делна 
сраснала чашка и 5-листно 
неправилно венче, съставено 
от ладийка, флагче и крилца. 
Плодът е дълъг, увиснал боб, изпълнен с бели или 

другояче обагрени бъбрековидни семена.
Използваема част. Сухите бобове без семената, 

брани след пълното им узряване — през юли-сеп-
тември. Събраните бобове се оставят на слънце да 
се доизсушат. Изсушената билка е с бял или слабо 
жълт цвят, без миризма и със сладникаволигав вкус. 
Запазва се в сухи и проветриви помещения.
Лечебно действие и приложение. Бобовите 

чушки понижават количеството на захарта в кръвта, 
действуват пикочогонно и обезводняващо. Благо-
дарение на това се прилагат като допълнително 
средство при захарна болест и като лечебно средство 
при заболяване на пикочните пътища (със задръжка 
на урината), при водни плеврити, хроничен ревма-
тизъм, сърдечно-съдови заболявания, възпаление 
на обвивката на сърцето (перикардита) и сърдечна 
недостатъчност, придружена с отоци,  при повишено 
кръвно налягане в началния стадий. 
В българската народна медицина се употребява 

счукано на прах печено бобено семе за посипване 
при различни екземи.
Начин на употреба. З супени лъжици ситно 

нарязани бобове се варят 10 мин. в 0,5 л вода. 
Прецедената отвара се пие по 1 чаша преди ядене 
4 пъти дневно.
Като продукт Бобови шушулки
Може да се изполват при: диабет, бъбречни въз-

паления, цистит, задръжка на течности, ревматизъм, 
ишиас, подагра, отоци.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката 

се заливат с 600 грама вряла вода. Киснат 15 минути. 
След прецеждане се пият 3-4 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                                                                                                              

Мъж отишъл в автосервиз за проблеми с двигателя. Заго-
ворил се с монтьора и споменал, че е кардиохирург. В този 
момент монтьорът казал:

- Хей, човече, сърцето е двигателят на човека. Аз разбирам 
от двигатели и ти разбираш от двигатели. Е, кажи ми защо ви 
плащат 4 пъти повече?
Кардиологът кимнал, качил се в колата, запалил двигателя 

и казал на монтьора:
- А сега се опитай да оправиш колата, докато двигателят 

работи!..

Като съм на сватба, старците ме ръкчат и ми казват:
- Ти си следващия.
Започнах да правя същото със тях на погребенията.

ъж отишъл в автосервиз за проблеми с двигателя

ЛЕЩА С ПРОСО И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Продукти:  Леща - 1/2 чаена чаша,
Просо - 1/2 чаена чаша,
Моркови - 2 - ситно нарязани,
Кромид - 1/2 глава, нарязана на ситно,
Домат - 1 - нарязан (не е задължително),
Зехтин - 2 с.л.,
Чубрица - 2 ч.л.,
Сол или по-добре замести-
тел (калиев хлорид).
Приготвяне: 
1. Лещата предварително 

се накисва във вода за 1 нощ 
и се изплаква. 

2. Варят се нарязаният лук 
и морковите, заедно с просо-
то в около 3 чаши вода, докато започне да се сгъстява. 

3. Накрая се добавят доматът и чубрицата. Сервира 
се със зеленчукова салата.


