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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

ОБЩИНСКИ РАЗПОРЕДБИ 
Във връзка с на-

стъпването на летния 
сезон и с цел превен-
ция и недопусне на 
нежелани инциденти 
(удавяния) във во-
дните площи на те-
риторията на община 
Сатовча, д-р Арбен 
Мименов - кмет на 
община Сатовча, из-
даде заповед, с която 
забрани къпането на неразрешени за това места. Такива нера-
зрешени места са язовири, водоеми, естествени разширения 
на реки и дерета на територията на община Сатовча. Чрез на-
рочната заповед се възлага на кметовете на населени места от 
общината да поставят табели на всички водни площи с надпис 
„Къпането забранено”, както и задължението да бъдат обезопа-
сени опасните водни площи. Полските пазачи и екополицаите 
по населени места са задължени редовно да обхождат водните 
площи, а при констатирани нарушения да санкционират нару-
шителите. Кметовете на населени места носят отговорност по 
стриктното изпълнение на заповедта, а цялостен контрол по 
изпълнението на забраната е възложен на Илхан Карагьозов - 
директор на дирекция при Общинската администрация.

Направи се първа копка по проект „Да мислим 
за природата, културата и водата – да бъдем ев-
ропейски туристи“ с обект „Благоустрояване на 
коритото на река Бистрица с.Сатовча, като турис-
тическа атракция – пешеходна зона, велоалея, 
кът за отдих, стени, парапети и осветление от о.т. 
362 до о.т. 248 по плана на село Сатовча”,  съ-
финансиран от Европейския съюз чрез Програма 
Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество 
България-Македония 2014-2020 г. Проектът се 
изпълнява в партньорство между общините Са-
товча от България и Липково от Македония. Тре-
тият партньор по проекта е читалище Просвета 
1937, село Плетена.
На мероприятието присъстваха освен Кмета на 

общината д-р Арбен Мименов, като възложител 
на обекта и изпълнител на проекта, жителите от 
квартала, в който ще се изпълнява, изпълнителя на 
строителството, избран чрез процедура по ПРАГ, 
представители на строителен надзор, авторски 
контрол и инвеститорски контрол на обекта.

Кметът на общината като инвеститор на обекта 
и изпълнител на проекта разясни на присъства-
щите, какви дейности ще се изпълнят в рамките 
на проекта, като уточни, че ще се изпълнят ко-
рекционни стени на коритото на река „Бистрица“, 
минаваща през центъра на село Сатовча и ще бъ-
дат оформени места за отдих и велоалея. 
Предвидено е изграждане на корекционна сте-

на в участъка на реката, граничеща с футболното 
игрище и на втора корекционна стена от стомано-
бетон в горния участък на реката, където такава 
липсва и съществува най-голяма опасност от наво-
дняване и повреждане на прилежащата улица. Ще 
се достави и монтират нови парапети в участъка 
на велоалеята. Ще се подменят парапетите и по-
довата настилка на двата пешеходни моста. Ще се 
монтира нов парапет и на съществуващия метален 
мост, който в момента е без предпазен парапет. 
Ще се бетонира коритото на реката в участъците 
на мостовете против подмиване. Ще се  подмени 
съществуващият дървен пешеходен мост над ре-

ката  в горния й  участък 
със стоманен такъв, като 
се използват вече изгра-
дените устои. 
Ще се обособи пеше-

ходна зона  с  велоалея и 
места за отдих. В пеше-
ходната зона ще се офор-
мят два пясъчника и де-
коративна каменна стена 
с места за сядане. 
Край алеята ще бъдат 

разположени информа-
циони табла, представя-
щи най-интересното за 
посетителите за района. 
Ще бъде създадена и 
нова електронна карта с 
туристическите атракции 
в района. 
Крайната и основна цел 

на проекта е  благоустро-
яване на коритото на река 
„Бистрица“ в село Сатов-
ча, както и обособяване 
на пешеходна зона, вело-
алея, кът за отдих, стени, 
парапети и осветление в 
един от крайните кварта-
ли на село Сатовча.

ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ
ЗА СТРОИТЕЛСТВО В САТОВЧА

ДО 12 ЮНИ 2017 Г. НОИ ПРИЕМА СТАРИТЕ ОБРАЗЦИ НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА 
ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ  

Националният осигурителен институт (НОИ) 
информира осигурителите и самоосигуряващите 
се лица, че във връзка с измененията и допълне-
нията в Наредбата за паричните обезщетения и 
помощи от държавното обществено осигуряване 
/НПОПДОО/ настъпват промени по отношение 
на представянето на образците за изплащане на 
паричните обезщетения - Приложения № 9, № 
10 и № 11 към наредбата.
До 12 юни 2017 г. включително, документите и 

данните за изплащане на паричните обезщетения 
се представят със старите образци, съответно 
структури на данни на удостоверения, Прило-
жения № 9, № 10 и № 11 към наредбата.
От 13 до 16 юни 2017 г. ще бъде преустано-

вено приемането на удостоверения поради актуализирането на програмните продукти и системи, 
обслужващи приемането и валидирането на данни за изплащане на паричните обезщетения.
След 16 юни 2017 г. ще се приемат само новите образци на удостоверенията Приложения № 9, 

№ 10 и № 11 към наредбата с данни, съответстващи на Приложение № 1 към изменените Функци-
онални изисквания за структурата и формат на данните, поддържани от програмните продукти за 
въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/заличаване на данните от осигурителите 
и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО.
НОИ уведомява, че с новите образци на удостоверенията ще се подават и данни за парични 

обезщетения, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 юни 2017 г., както и за корекция или 
заличаване на данни, подадени със старите образци на удостоверения.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
по повод 24 Май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост
УВАЖАЕМИ  УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ  ПРОСВЕТНИ  И  КУЛТУРНИ  ДЕЙЦИ,   
В навечерието сме на един от най-светлите празници в 

българската история 24май – Ден на българската просвета 
и култура и на славянската писменост.Това е повод да Ви 
поздравя и засвидетелствам своето уважение и признател-
ност към всички вас, които с безкористна любов, търпение 
и упоритост откривате обширните хоризонти на познанието 
и духовността.

24 май е не само паметна дата в българската история, но и 
празник, в който всички ние, под звуците на  „Върви народе 
възродени“ се прекланяме пред силата и славата на българ-
ското слово. През многовековната ни история именно учили-
щето и знанието са били символ и стожер на националната 
ни идентичност.
Изказвам искрената си благодарност към всички вас, ра-

ботещи в областта на културата, за желанието, енергията, 
всеотдайността и упоритостта, които влагате в работата си, за 
да поддържате жив духа и стремежа за развитие на културата 
в община Сатовча.
Уважаеми учители, с признателност се обръщам към всички 

вас и ви пожелавам с любов и внимание да продължите да 
реализирате своята велика мисия и 
призвание в живота да образовате 
децата - нашето бъдеще.

 А вие ученици обичайте, ценете 
и пазете родния език!

 Честит празник!
           С УВАЖЕНИЕ,

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на община Сатовча                              

Think nature, water and culture – Be an EU Tourist
The project is co-funded by EU hrough the Interreg - 

IPA CBC Bulgaria –  the former Yugoslav
Republic of Macedonia Programme



ТЕХНОСТАРТ 3 - НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИОННАТА
АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ   

Краен срок: 29 май 2017 г., включително 
 По проект “Техностарт 3” могат да канди-

датстват студенти, хора с висше образование: 
бакалавър или магистър и докторанти, съгласно 
условията на глава трета, раздел първи от опера-
тивното ръководство за 2017 г.
Целта е да се насърчат младите хора с инова-

тивни и жизнеспособни идеи, да реализират тези 
идеи и да се промотират успехите им, като им 
се предостави безвъзмездна финансова помощ 
за създаване на собствени фирми. В рамките на 
проекта се предоставя безвъзмездна финансова 
помощ в размер на 90% от общия размер на 
финансиране или до 19 800 лева за всеки одо-
брен бизнес план. За да получи финансиране 
на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма 
(ЕООД или ЕТ) и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер 
на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.
Проект „Техностарт 3“ финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата 

на промишлеността и научната и развойна дейност.
Допустимите разходи в рамките на проекта са разходи за придобиване на дълготрай-

ни материални активи (ДМА), разходи за придобиване на дълготрайни нематериални 
активи (ДНА), разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, разходи за заку-
пуване на материали и консумативи, разходи за външни услуги и разходи за банкови 
такси, свързани с обслужване на ескроу банковата сметка по проекта, необходими за 
изпълнението на дейността по бизнес плана.

 КОНКУРС ЗА ЦИФРОВА ФОТОГРАФИЯ НА NATURE 
CONSERVANCY „КАКВО Е ТВОЯТА ПРИРОДА?“      

Краен срок: 31 май 2017 г. 
 Конкурсът отворен за всички фотографи - професионални и лю-

бители, които са достигнали пълнолетие в тяхната юрисдикция на 
пребиваване към момента на участие.
Снимките могат да бъдат в произволен формат - включително, но 

без да се ограничават до цифрови файлове, цветни диапозитиви, 
цветни или черно-бели снимки и др. - стига да се подават по елек-
тронен път във формат JPEG, jpg или png.
Категориите са осем.
За първи път фотоконкурсът е отворен за кандидати извън Съединените щати. 
КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА    

Краен срок: 8 септември 2017 г. 
 Британският акредитиран ин-

ститут за управление на водите 
и околната среда (CIWEM) обяви 
10-ото издание на международния 
конкурс Фотограф на околната 
среда на годината.
Конкурсът се провежда с цел да 

насочи вниманието на хората по 
цял свят към опазване на околната 
среда, отворен е за професионали-
сти любители на всички възрасти. 

Провежда се в следните категории: „Променящият се климат“, „Изградена околна среда“, 
„Хора, природа и икономика“, фотография с мобилен телефон и категория за автори до 
16-годишна възраст. Участието е безплатно. Един участник може да представи максимум 
10 дигитални фотографии.
Присъждат се: Голямата награда фотограф на годината (3000 GBP), награда в катего-

рията „Променящият се климат“ (1000 GBP), награди в категорията „Изградена околна 
среда“ и фотография с мобилен телефон по 500 GBP всяка, награда за млад автор до 
16 години (фотографско оборудване). Селекцонираните творби ще бъдат изложени в 
Кралското географско дружество в Лондон през юни 2018 г.

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

23 Май 2017, Вторник 
Професионален празник на НРС
На този ден през 1947г. се създава българското задгранично разузнаване, 

което функционира до края на 1989г. като структура в Министерство на 
вътрешните работи. С Указ 152 на Държавния съвет от 5 февруари 1990г. се 
създава Национална разузнавателна служба при Държавния съвет на НРБ. По 
силата на указа външно-политическото разузнаване на държавата се възлага 
на новосъздаденото самостоятелно ведомство. Със Закона за отбраната и въ-
оръжените сили на Република България, приет от 37-ото Народно събрание на 
13 декември 1995г., в сила от 28 февруари 1996г., НРС е включена в състава 
на въоръжените сили. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за 
отбраната и въоръжените сили, приет от 39-ото Народно събрание на 5 ап-
рил 2002г., НРС е извадена от състава на въоръжените сили на България. По 
отношение на правомощията на ръководителите и на статуса на служителите 
на НРС се прилага Законът за отбраната и въоръжените сили на Република 
България, приет от 40-ото Народно събрание на 29 април 2009г. Функциите, 
задачите и дейността й са в съответствие с Концепцията за национална сигур-
ност на Република България, приета от 38-ото Народно събрание на 16 април 
1998г., както и със Закона за специалните разузнавателни средства, приет от 
38-ото Народно събрание на 8 октомври 1997г. За професионален празник 
на НРС денят е обявен със заповед на директора на ведомствата от 2006г.

24 Май 2017, Сряда
Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост
Официален празник посветен на делото на Свети-

те братя равноапостоли Кирил и Методий, създатели 
на славянската писменост. За първи път, празникът 
в памет на създателите на славянската писменост 
се чества в епархийското училище „Св. Св. Кирил 
и Методий“ в Пловдив през 1851 г. по инициатива 
на Найден Геров. На 11 май 1856 г. Йоаким Груев 
извежда за първи път на манифестация ученичките 
от Пловдивското класно девическо училище. През 
1857г. денят на Светите братя е почетен в българ-
ската църква „Свети Стефан“ в Цариград заедно 
със служба и за Свети Иван Рилски. През 1857 г. този ден е отпразнуван и в 
Пловдив в църквата „Света Богородица“. Учителят Йоаким Груев произнася 
вълнуващо слово за живота и делото на двамата братя. Първото честване на 
празника в София е през 1859 г., но традицията е свързана с дата 11 май, от 
1880 г. започва да се провежда шествие. През 1885 г. дата е обявена за „Ден 
на просветата“ в малка църква край Златния рог в Цариград. С въвеждането 
на Григорианския календар 24 май се отбелязва като църковен, училищен и 
всенароден празник (1916 г.). През социалистическия период, денят е обявен 
за официален празник през 1957 г., но след 1969 г. църковното честване е 
отделено и остава на 11 май - Деня на Светите равноапостолни Кирил и Ме-
тодий. За официален празник е обявен с решение на 9-ото Народно събрание 
на 30 март 1990 г. По традиция денят се отбелязва с литийно шествие до 
паметника на Светите братя Кирил и Методий пред Народната библиотека, 
поднасяне на венци и цветя в столицата.
Празник на народните читалища
Чества се съгласно Устава на Съюза на народните читалища, приет от 26-я 

редовен конгрес през ноември 1990 г.
25 Май 2017, Четвъртък
Еврейски празник Шавуот
Празникът е наричан още Празник на жътвата или Празник на цветята. 

Буквалният превод на думата „шавуот“ от иврит е „Седмици“ и идва от това, 
че с него се отбелязват точно 7 седмици от най-древния еврейски празник 
Пасха (Песах). На Шавуот се празнува получаването на Тората (Петокни-
жието, което е в основата на Стария завет - първите пет книги от Библията: 
Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие, известни под името Мойсеево 
петокнижие). Празникът съвпада с жътвата. На този ден се ядат млечни про-
дукти, домовете и синагогите се украсяват със зеленина. Правят се излети в 
природата или се гостува в стопанства.

26 Май 2017, Петък
Седмица на солидарност с народите от несамоуправляващите се те-

ритории
Отбелязва се от 1973 г. с резолюция 2911 на Общото събрание на ООН от 

2 ноември 1972 г. първоначално като седмица за солидарност с колониал-
ните народи от южната част на Африка, Гвинея-Бисау и островите Зелени 
нос (сега Република Кабо Верде), които се борят за свобода, независимост 
и равноправие. С резолюция A/RES/54/91 на Общото събрание на ООН от 
6 декември 1999 г. е преименувана в Седмица за солидарност с народите от 
несамоуправляващите се територии. Започва от 25 май - Деня на Африка.

28 Май 2017, Неделя
125 години от първото училище за медицински сестри
125 години от откриването в София на първото редовно училище за меди-

цински сестри в България /1890/. Приемат се девойки, завършили трети клас 
(по тогавашната учебна система) със срок за обучение 1 година. Обучението 
се води от руските медицински сестри Висоцка и Сухонен.
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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 ЗА МОМЧЕТО И ЧУДЕСАТА
Търсим щастието цял живот. Когато копнеем 

силно за нещо, искаме да ни се случват чудеса. 
Когато не дойдат в живота ни, не след дълго 
се разочароваме и променяйки същността си, 
спираме да вярваме в доброто. Днес споделяме 
една кратка притча, която ще ви напомни на кого 
се случват чудесата.
Едно момченце обичало да чете приказки и 

силно вярвало в чудесата, за които се разказвало 
в тях. Започнало да търси чудесата в живота, 
но не открило нищо, което да напомня за тези в 
любимите му приказки.
Натъжило се и попитало майка си дали е 

правилно да продължава да вярва в чудеса или 
чудеса в живота не се случват.

– Дете мое. – с любов отговорила майката – ако 
се опиташ да растеж като добър човек, приказките 

ще се сбъднат в живота ти. Не забравяй – чудесата 
не се търсят, те идват при добрите хора.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 19.05.2017 г.
.     -   – 42  
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До 25-ти май:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец април за доходи от трудови пра-
воотношения.  

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 
април, когато пълният размер на начислените от ра-
ботодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 май.
До 31-ви май:
ЗДДФЛ
Търговските банки и клоновете на чуждестранни 

банки в страната декларират и внасят окончателния 
данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лих-
ви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през м. април.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
22 - 28 май 2017г., брой 21 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРИЧНАТА
ПОМОЩ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Паричните помощи за профилактика и рехабили-

тация се разходват по условията и реда, определени 
с Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и 
изплащане на паричните помощи за профилактика 
и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., 
изм., бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г., изм. и доп., бр. 
14 от 2012 г. и бр. 23 от 2014 г., изм., бр. 94 от 2014 
г., доп., бр. 4 от 2015 г., изм. и доп. бр. 7 от 2016 г.). 
Националният осигурителен институт, чрез неговите 
териториални поделения, финансира и контролира 
дейността по профилактика и рехабилитация, про-
веждана за следния контингент лица:

1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/
или за трудова злополука и професионална болест;

2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не 
са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса 
за социално осигуряване и срокът на инвалидността 
в експертното решение на Териториална експертна 
лекарска комисия, респективно на Националната 
експертна лекарска комисия, не е изтекъл.
Лицата по точка 1 придобиват право на парични 

помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях 
са били внесени или дължими осигурителни вноски 
за период от шест последователни калeндарни месеца, 
предхождащи месеца, през който се провежда про-
филактиката и рехабилитацията. В периода от шест 
календарни месеца се включва времето:

1. на платените и неплатените отпуски за отглеж-
дане на дете;

2. на платените и неплатените отпуски за времен-
на неработоспособност и за отпуск за бременност и 
раждане, както и отпуск при осиновяване на дете от 
2- до 5-годишна възраст.

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една 
календарна година;

4. през което самоосигуряващите се лица, които 
се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са 
получавали парични обезщетения за временна нера-
ботоспособност, бременност и раждане и отглеждане 
на дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна 
възраст и периодите на временна неработоспособност, 
бременност и раждане и за отглеждане на дете и при 
осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, през 
които не са имали право на обезщетение.
Изискването за внесени или дължими осигурителни 

вноски за период от шест последователни календарни 
месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от 
претърпяна трудо-
ва злополука или 
професионална 
болест.
Лицата, осигуре-

ни само за трудова 
злополука и про-
фесионална  бо-
лест, имат право на 
парични помощи 
за профилактика и 
рехабилитация само в случай на трудова злополука 
и професионална болест.
Възрастта за придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за 
социално осигуряване за 2017 г. е 61 години за жените 
и 64 години за мъжете.
Паричната помощ за всяко правоимащо лице 

включва:
1. средствата за не повече от общо 4 основни ди-

агностични и терапевтични процедури дневно (вкл. 
прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от 
Надзорният съвет на Националния осигурителен 
институт;

2. средствата за нощувки по цена, утвърдена от 
Надзорният съвет на Националния осигурителен ин-
ститут, без доплащане от правоимащите лица;

3. частична парична помощ за хранене в размер на 
7,00 (седем) лв. за един храноден. За деня на постъп-
ване и деня на напускане Националният осигурителен 
институт заплаща общо 7,00 (седем) лв. частична 
парична помощ за хранене.
Лицата получават право на парични помощи за 

профилактика и рехабилитация еднократно в една 
календарна година за 10 дни престой.
Резервации за постъпване при изпълнители на дей-

ността по профилактика и рехабилитация (заведения) 
се правят от лицата. Националният осигурителен 
институт не носи отговорност за всички проблеми, 
свързани с тях.
Преди извършване на резервации е необходимо ли-

цата да се информират от териториалните поделения 
на Националния осигурителен институт за:

1. условията и реда за ползване на правото на парич-
на помощ за профилактика и рехабилитация;

2. заболяванията и противопоказанията за лечение 
в изпълнителите на дейността по профилактика и 
рехабилитация.

3. размера на сумата за доплащане за един храноден, 
която е посочена в договорите, сключени с изпълни-
телите на дейността за 2017 г.
Всяко лице се задължава:
1. Да спазва посочения в удостоверението срок за 

рехабилитация, както и да ползва и трите компонен-
та на паричната помощ – медицински процедури, 
нощувки и частична парична помощ за хранене. При 
неспазване на посочените изисквания, направените 
разходи са за сметка на лицето.

ДОБАВКИ КЪМ ПЕНСИИ
Добавките, които се изплащат към пенсиите отпус-

нати по дял I от Кодекса за социално осигуряване са:
1. Добавка за чужда помощ (чл. 103 от КСО). Пен-

сионерите с трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане над 90 на сто, които по-
стоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към 
определената им пенсия добавка в размер 75 на сто 
от социалната пенсия за старост.

2. Добавка от пенсията или сбора от пенсиите, 
които е получавал починалия съпруг/съпруга (чл. 84 
от КСО, чл. 49 от НПОС).
Пенсионе -

рът има право 
на добавка от 
пенсията или 
сбора от пен-
сиите, които е 
получавал по-
чиналият съ-
пруг/съпруга, 
в размер - 26,5 
на сто.
Когато  по-

чиналият съ-
пруг (съпруга) 
не е получавал 
пенсия, добав-
ката се опре-
деля от пенси-
ята или от сбора от пенсиите, на които починалият е 
имал право по реда на чл. 83 от КСО.
Добавката не може да се получава заедно с наслед-

ствена пенсия от същия наследодател.
Добавките към пенсиите, които се получават въз 

основа на други закони и нормативни актове са:
3. Добавка по Указ 1611 от 1985 г. Получават се 

от лицата, пострадали в Отечествената война, с 
трета група инвалидност (от 50 до 71 на сто трайно 
намалена работоспособност), които имат отпусната 
пенсия за военна инвалидност или пенсия за трудова 
злополука. Право на тази добавка имат и получаващи-
те наследствена пенсия за загинали в Отечествената 
война.

4. Добавка за ветеран от войните (чл. 5 от Закона 
за ветераните от войните).
Ветераните от войните получават към пенсията си 

добавка в размер на социалната пенсия за старост.
Ветеран от войните е лице, което като военнослу-

жещ е взел непосредствено участие в бойни действия 
по време на война, водена от българската държава 
в защита на националните интереси и територи-
алната цялост на България. Качеството на ветеран 
от войните се удостоверява от Държавна агенция 
„Архиви“(чл. 3 от ЗВВ).

5. Добавка към пенсиите на лица, пенсионирани 
по условията на ПМС 40 от 1968 г. (чл. 46, ал. 4 
от отменения Закон за пенсиите). От 01.01.2000 г. 
не се отпускат такива добавки, но отпуснатите до 
31.12.1999 г. включително продължават да се полу-
чават на основание § 8 от ПЗР на КСО.

6. Добавка на репресирани лица (чл. 9 от Зако-
на за политическа и гражданска реабилитация на 
репресираните лица). Размерът на добавката е в 
различен процент от средния размер на пенсията за 
осигурителен стаж и възраст за предходната година в 
зависимост от вида на репресията по чл. 1 от ЗПГРРЛ 
и продължителността ѝ.
Добавките, изплащани към пенсиите отпуснати по 

дял I от КСО, се получават включително.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2017г.

Въпрос: Пропуснала съм срока за подаване на доку-
менти за детски надбавки. Има ли шанс за изплащане 
със задна дата. Трябвало е да подам документите 
през месец, а аз ги подадох месец април. 
Отговор: Съгласно чл. 19 от Правилника за прила-

гане на Закона за семейни помощи за деца месечните 
помощи за отглеждане на деца до завършване на средно 
образование, но не повече от 20-годишна възраст, се от-
пускат от първо число на месеца, през който е подадено 
заявлението декларация с необходимите документи и са 
налице условията по чл. 7 от Закона за семейни помощи 
за деца, с изключение на случаите на раждане на дете 
и за деца, реинтегрирани в биологичните си семейства 
или настанени в семейство на роднини, близки или в 
приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за за-
крила на детето, в които отпускането на помощта е от 
първо число на месеца, следващ месеца на настъпване 
на събитието. В случай, че след изтичане на срока на 
отпуснатата Ви месечна помощ по чл. 7 от ЗСПД не сте 
подали отново заявление-декларация с необходимите 
към него документи, няма нормативно основание да 
бъде изплатена помощта за минал период. 

Въпрос: Бих желала да получа информация, от-
носно получаване на детски надбавки за близнаци. С 
таткото живеехме допреди една година на семейни 
начала и се разделихме. Когато отидох да подам 
заявление за детски надбавки ми поискаха и неговия 
доход. Аз им обясних, че вече не живеем заедно, но те 
ми отвърнаха, че след като децата са припознати от 
него, трябва да представя и неговия доход. Моля да 
ми разясните какво точно трябва да направя и имам 
ли право на детски надбавки? 
Отговор: Семейните помощи за деца, включително 

месечните помощи за отглеждане на дете до завършва-
не на средно образование, но не повече от 20-годишна 
възраст, се отпускат от дирекции „Социално подпо-
магане“ въз основа на заявление декларация заедно 
с необходимите документи. Съгласно чл. 2, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи 
за деца (ППЗСПД) (изм. – ДВ, бр. 34 от 2017 г.) заявле-
нието декларация се подава от посочените в Закона за 
семейни помощи за деца лица в дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящия им адрес. На основание 
чл. 3, ал. 1 от ППЗСПД в заявлението декларация за 
отпускане на семейни помощи по чл. 7, 8 и 10а от Закона 
за семейни помощи за деца (ЗСПД) лицата декларират 
брутните доходи на семейството, получени за послед-
ните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през 
който е подадено заявлението декларация. По смисъла 
на този закон „семейството“ включва: а) съпрузите, 
ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите 
пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на 
средното им образование, но не по-късно от навършване 
на 20-годишна възраст (родени, припознати, осинове-
ни, доведени, заварени, с изключение на сключилите 
брак); б) съвместно живеещи родители без сключен 
граждански брак, които съжителстват на един настоящ 
адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и 
навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до 
завършване на средното им образование, но не по-късно 
от навършване на 20-годишна възраст (родени и припо-
знати, с изключение на сключилите брак); в) родителят 
и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, 
както и навършилите пълнолетие, ако продължават да 
учат, до завършване на средното им образование, но не 
по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, 
припознати, осиновени, с изключение на сключилите 
брак) (§1, т. 1 от Допълнителни разпоредби на ЗСПД). В 
случай, че не живеете с бащата на децата си и настоящи-
те Ви адреси са различни, неговите доходи не се вземат 
предвид при определяне на правото на месечни помощи 
за отглеждане на дете до завършване на средно образо-
вание, но не повече от 20-годишна възраст. Преценката 
за отпускане на тези помощи въз основа на подадено 
заявление декларация с приложени към него необходими 
документи се извършва от дирекция „Социално подпо-
магане“. За повече информация, моля да се обърнете по 
компетентност към съответната дирекция „Социално 
подпомагане“ или към съответната Регионална дирекция 
за социално подпомагане, която контролира дейността 
на дирекции „Социално подпомагане“ на територията 
на нейната област.

Въпрос: Преди по-малко от месец загубих съ-
пруга си. Имам две дъщери от него - на 17 години 
и 4 години. Имам ли право на помощ за самотен 
родител и за двете си деца, какви са условията 
за предоставяне на тази помощ, необходимо ли е 
изискване за доход? 
Отговор: Имайте предвид, че правото на соци-

ална помощ по Закона за социално подпомагане не 
се поражда автоматично от факта, че сте самотен 
родител. Необходимо е да са изпълнени всички ус-
ловия и изисквания, подробна информация за които 
е на разположение във всички дирекции „Социално 
подпомагане“. Тези условия са свързани както със 
семейното положение, така и с доходното, иму-
щественото и здравословното състояние, възрастта, 
учебната и трудовата заетост и др. Препоръчваме Ви 
да се свържете с колегите от дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящия си адрес, където се по-
дава и заявление-декларация за отпускане на помощ. 
След като ги запознаете с Вашия случай, те ще могат 
да Ви дадат конкретна информация и указания за 
възможностите да получите помощ както по Закона 
за социално подпомагане, така и по Закона за семейни 
помощи за деца.



5 НАЧИНА, ПО КОИТО БЕБЕТА
ИЗРАЗЯВАТ ЛЮБОВТА СИ  

Несъмнено родителите са центъра на Вселената за 
своите деца, но през първите няколко месеца от живо-
та им, бебчетата трудно изразяват своята любов. След-
ващите знаци ще ви докажат със сигурност, че вашето 
бебе се е привързало към вас и по този начин за първи 
път засвидетелства своята любов:
Чрез възторжени писъци и гукане
В древността бебетата са смятани за същества, ко-

ито са неспособни да мислят и чувстват, ето защо и 
изучаването на техните реакции не представлявало 
интерес. Днес, етапът предхождащ вербалната кому-
никация се счита за основополагащ за развитието на 
детето. По тази причина психолози и доктори работят 
постоянно над нови изследвания, които да им разкри-
ят повече за общуването при бебетата. Така „писъкът”, 
който винаги се е приемал като сигнал за болка, днес 
е дешифриран от учените като израз на любов, радост 
от страна на бебето, а също така начин за привличане 
на вниманието на 
околните.
Чрез усмивки
Що се отнася 

до първата усмив-
ка, трудно е да се 
каже дали тя е при-
знак на любов или 
несъзнателен ре-
флекс. Сигурно е 
обаче, че още с пър-
вия контакт между детето и родителите, те създават 
много силна връзка помежду си, а бебето изпитва за 
първи път любов и привързаност, които са безусловни. 
С течението на времето, усмивката се превръща в най-
чистия и искрен израз на обич.

 Чрез жестове на ръцете
През първите месеци от живота на бебето, то се учи 

да изразява своите чувства и опознава света, чрез ми-
миките на лицето и чрез допира с ръцете си. И макар 
първоначално тези негови действия да са несъзнател-
ни и несигурни, постепенно то свиква да си служи с 
тях и така усмивките и допира започват да изразяват 
тяхната любов към мама и татко.
Чрез погледа
В този етап от развитието дори погледът на бебето 

е явен знак, че то е проява на емпатия към близките. 
Връзката, която детето развива първоначално с май-
ката,  е толкова силна, че се говори за превръщането 
им в едно цяло. По-късно тази привързаност се случва 
и между бебето и бащата, както и останалите близки 
от обкръжението им. Не се учудвайте, ако неусетно се 
окажете – мама, татко, баби и дядовци пред кошарката 
на новия член от семейството, който ви наблюдава съ-
средоточено, тъй като по този начин, той се опитва да 
ви покаже своята любов.
Чрез имитиране
Сбръчването на носа или изплезването на езика са 

движения, които веднъж регистрирани, непременно 
ще бъдат повторени от вашето бебе. И докато пър-
воначално те ще са просто рефлекс, с времето тези 
имитации ще започнат да стават умишлени, веднага 
щом детето разбере, че на вас ви харесва. Така този 
особен тип комуникация ще се развива колкото по-
въодушевени и последователни сте вие, тъй като де-
тето ще повтаря вашите движения в стремежа си да 
ви се хареса.

ЛИМОНИТЕ  - СРЕЩУ  ГЛАВОБОЛИЕ  И  СТРЕС 
Като част от семейството на цитрусовите плодове 

лимонът е богат източник на витамин С, B, рибофла-
вин, минерални вещества като калций, фосфор, магне-

зий, както и на протеини и 
въглехидрати.
Лимонът съдържа флаво-

ноидни съставки, притежа-
ващи антиоксидантни и про-
тиворакови свойства. Той 
има подсилващо кръвообръ-
щението действие. Арома-
тът му има здравословно и 

благоприятно въздействие върху мозъчната дейност 
и засилва концентрацията. Свежият плод намалява 
главоболието и действа успокояващо при състояние 
на стрес и лека депресия.
Смята се, че редовният прием на пресни лимони 

може да бъде полезен при камъни в бъбреците. А по-
ради високото си съдържание на калий, пиенето на 
сок от цитрусовия плод е полезно за хора със сърдеч-
носъдови проблеми. Фрешът може да се употребява 
при зъбобол, както и при кожни проблеми като акне 
и екзема. Сокът от лимон е полезен и за премахва-
не на черни точки, лунички и бръчки. Втриването на 
няколко капки от течността в косата след измиване 
пък ѝ  придават блясък и обем. Изследвания показ-
ват, че лимоновият сок помага в предотвратяването 
и прогресирането на заболявания като остеоартрит и 
атеросклероза.

ПРЕЗ МАЙ - ПЪРВИТЕ ПРЪСКАНИЯ СРЕЩУ МАНА
У нас през месец май в зависимост от метеороло-

гичните условия и развитието на лозата се провеждат 
първите пръскания срещу мана.
Очаква се да има зараза още в първите дни на май, 

която веднага трябва да бъде стопирана.
Гъбата, причинител на болестта, презимува като 

зимни спори в опадалите листа и в почвата.
Напролет при температура от 11 до 33 градуса и 

влажност на почвата над 70% зимните спори покъл-
ват и причиняват първите заразявания по младите 
нарастващи листа.
Образуват бледозелени, едри, закръглени петна, 

наречени „мазни петна“, които отначало са ясно ви-
дими на преминаващата светлина.
По долната страна на петната се образува белезни-

кав спороносен налеп.
Маната напада всички зелени части на лозата - лис-

та, леторасли, цветове, зърна.
Развива се през целия вегетационен период. Раз-

пространява се чрез летните спори, които се образу-
ват върху първите мазни петна.
Те се образуват при температура 13-28 градуса и 

относителна влажност на въздуха над 90%.
Разнасят се лесно от вятъра и дъжда.
Покълват само 

при наличие на 
свободна водна 
капка върху рас-
тителната повърх-
ност в продълже-
ние най-малко на 2 
часа.
Ако има захла-

ждане, то е бла-
гоприятно за раз-
витие на болестта 
- това става при 18-20 градуса и чести, но слаби пре-
валявания или при наличие на роса.
Чак при над 30 градуса развитието на болестта се 

ограничава.
Особено критични за появата й са фазите от поява-

та на ресата до наедряване на зърната, колкото гра-
хово зърно.
Борбата се води предпазно
Най-правилно определят моментите на пръскания-

та специалистите по прогноза и сигнализация, които 
работят към отделите по растителна защита към об-
ластните инспекции по опазване на храните.
У нас в масовата практика по-старите лозари много 

често разчитайки на своя опит, пръскат веднага след 
откриването на първите мазни петна, за да бъдат си-
гурни, че ще опазят новия прираст.
Следващите пръскания вече са в зависимост от 

растежа на летораслите и условията на времето. При 
чести превалявания се пръска през 6-7 дни, при засу-
шаване през 12-14 дни.
Условие, което трябва да се спазва е: новият при-

раст на леторастите не трябва да се оставя непокрит 
от препарата.

22 - 28 май 2017г., брой 21

П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Риган 
Наричат ригана (Origanum vulgare) балкански 

чай, вранилова трева, кеклич, овчарски босилек, 
риганова трева, черновръх и др. Той е бил познат 
и използван още от времето на траките. Ползва се 
през цялата година. 
Билката, както и ригановото етерично масло  имат 

антисептично, противовъзпалително, отхрачващо и 
нервноуспокоително, както и сънотворно действие. 
Стимулира секрецията на потните, храносмилателни-
те и бронхиалните жлези. Потиска половата възбуда. 
Използва се при възпаление и болки в стомаха и 

коремната област, чернодробни и жлъчни болести, 
запек, лошо храносмилане, а също и при диабет. 
Прилага се също при остър и хроничен бронхит, 

трахеит, грип, магарешка кашлица, болки в ушите, 
коклюш. А също  и при болезнена менструация, 
нервност, възбуденост, безсъние и др. 

Установено е противоглистното действие на 
билката.
Употребява се още при екземи, особено за малки 

деца във вид на бани, както и за обработка на рани, 
лишеи и обриви. 
Вътрешно се ползва като 3-4 суп.л. ситно нарязана 

от билката се залива с 650 мл. вряща вода, оставя се 
да кисне, докато изстине. Прецежда се и се пие 2-3 
пъти дневно по 200 мл.
Може да се направи и тинктура: в 70 – градусов 

спирт се слага 20 на сто – билка, като се смесват, 
приемат се по 20 капки в 50 мл. вода 3 пъти дневно. 
Масленият извлек от билката се добива чрез варене 

на листата:2-3 капки 2-3 пъти дневно.
За бани се препоръчва 20-40 гр. от билката се залива 

с 1 л. вряла вода, след изстиване запарката се прибавя 
към водата за баня.

 „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                                                                                                              

- Келнер, тази муха какво прави в супата ми?
- Моли се.
- Гаврите ли се? Разкарайте се, това няма да го ям.
- Видяхте ли, молитвата й бе чута.

- Скъпа, къде е пакетът с чая? Не мога да го намеря!
- Ох, много си зле! Колко си безпомощен! Чаят е в аптечката 

в една кутия от какао, има надпис СОЛ върху нея...

В руският „Стани богат“, жокер на втори въпрос „ Обади се 
на приятел“:

- Серьожа, 1000 рубли стигат ли да се напием?
- Да!
- Отказвам се!

К ?

САЛАТА С РУКОЛА, АВОКАДО
И ЧЕРИ ДОМАТИ

Необходими продукти:
• 1 авокадо
• 10-15 домати чери
• 1 връзка салата рукола
• 1 лимон
• 3 с. л. зехтин
• сол на вкус
Начин на приготвяне: 

Авокадото се почиства и 
костилката се изважда. Ако 
авокадото е зряло, кожицата 
се сваля с ръка, ако е по-
твърдо, се използва нож.
Реже се на малки парчета, които се нареждат в 

салатиера.
Доматите се режат на две части и се нареждат върху 

авокадото.
Отгоре се наръсват нарязаните листа от салата 

рукола.
За заливката се разбиват зехтинът с лимоновия сок 

и се добавя солта.
Салатата Рукола с авокадо и чери домати се подправя 

и се поднася веднага.


