2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ,
Договор № BG05M9OP001-2.002-0201-C001
„СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“
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ообщина Сатовча и Министерството на труда и социалната политика, в качеството му на управляващ орган, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване, Процедура „Независим живот” беше създаден Общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно
положение”, находящ се в сградата на Общинска администрация, етаж I.
Сред специфичните цели на проекта е създаването на нов модел комплексни социални
и здравни услуги и прилагане на нов интегриран подход при предоставянето им за хора,
нуждаещи се от помощ при самообслужване в ежедневието си, намаляването на риска от
зависимост от институционален тип грижи за хора с увреждания, предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките
си с увреждания.
От над 180 кандидати в тежко здравословно състояние и отговарящи на всички критерии
за потребност от ползване на социални услуги, разпределението на финансовия ресурс
позволява на 82 от тях да ползват социални услуги. Поради настъпила смърт на 19 класирани кандидат-потребители и прекратени 9 договори за ползване на социални услуги, поради
недопускане на двойно финансиране, до настоящия момент има сключени над 100 договора с потребители. За да бъдат включени възможно най-голям брой от кандидатите, трудовите договори на личните асистенти са в капацитет от 4 часа/ден или 80 часа/месечно.
В изпълнение на дейностите по проекта беше сформиран екип на Общинския център за
почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение, който се
състои от: ръководител на центъра и двама социални работници. Те предоставят социалната услуга „Специализирани медицински грижи“ в дома на потребителите почасово, според
спецификата на нуждите им.
По проекта се предоставя и социалната услуга „Психологична подкрепа“.
Срокът за приключване на всички дейности по проекта изтича на 31.10.2017 г. Към
настоящия момент не е постъпила информация от Управляващия орган дали този срок
ще бъде удължен.

ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА
ОТОПЛЕНИЕ ЗА СЕЗОН 2017/2018Г. ЗАПОЧНА ОТ 17 ЮЛИ
От 17 юли започна приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление
за отоплителен сезон 2017/2018 г. До тази година
заявленията се подаваха от 1 юли, но срокът тази
година е променен. Заявления се приемат до 31 октомври.
За определяне правото на подпомагане се извършва социална анкета в дома на лицето/семейството и
се прилага индивидуален подход към всеки конкретен случай. Затова е необходимо всяко лице/семейство да подаде молба с необходимите документи.
По-важните условия за подпомагане с енергийна
помощ са:
Средномесечният доход на лицата и семействата
за предходните 6 месеца преди месеца на подаване
на заявлението-декларация, да е по-нисък или равен

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

на диференцирания минимален доход за отопление.
Лицата и семействата да отговарят и на условия
от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане (ППЗСП), а именно:
- да не са регистрирани като еднолични търговци
и да не са собственици на капитала на търговско
дружество;
- да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да
бъде източник на допълнителни доходи;
- да нямат сключен договор за предоставяне на
собственост срещу задължение за издръжка и/или
гледане, както и да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане (общата стойност
на сделките не трябва да надвишава 60-кратния
размер на гарантирания
минимален доход за съответния период – 3 900
лв.) или чрез договор за
дарение през последните
5 години;
Безработните лица в трудоспособна възраст трябва
да са регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”
най-малко 6 месеца преди
подаване на молбата и др.
В заявлението задължително се заявява видът на
ползваното отопление –
електроенергия или твърдо гориво. При заявено
отопление с електроенергия се прилага за справка
актуален клиентски/абонатен номер.
Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2017 г.
до 31 март 2018 г.

СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ

Сумата на новия месечен размер на целевата помощ
за отоплителен сезон 2017/2018 година е 73,02 лв.,
общият размер за петте месеца на целия отоплителен
сезон - 365,10 лв. Кандидатстващите лица и семейства подават своите документи в дирекциите „Социално подпомагане“ от 17 юли 2017 г. по настоящ адрес, кампанията ще продължи до 31 октомври 2017 г.
Припомняме, че считано от 17.07.2017 г. увеличеният размер на пенсиите и на месечните помощи за
деца с трайно увреждане не се отразява при определяне на диференцирания минимален доход за достъп
до този вид помощ.
Предвижда се също промяна и в начина на изплащане на целевата помощ при отопление с централно
топлоподаване, като тя ще се предоставя на правоимащите лица в пари, а не на съответните топлофикационни дружества, както бе досега.
В ход е и кампанията за отпускане на еднократна
целева помощ за първокласници, която е в размер на
250 лева.
Срокът за подаване на заявление-декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи
клас е не по-късно от 15 октомври на учебната 20172018 година.

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
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
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8 Август 2017, Вторник
Имен ден празнуват Емилиян и Емилия
На 8 август имен ден празнуват всички, които носят името
Емилия (означава - съперничка), Емилиян, Емилиянa.
9 Август 2017, Сряда
Ден на Нагасаки Япония
Отбелязва се годишнината от атомната бомбардировка над града извършена
от САЩ /1945/. Бомбата е пусната с парашут от американски бомбардировач
B29 в 11.02 местно време, над 73 000 са жертвите непосредствено след взрива
(на 500 м над земята), а до края на 1945 г. броят им достига 140 000 души.
Втората атомна бомба има еквивалент на 22 килотона ТНТ, в нея е заложен
плутоний за разлика от първата, разрушила Хирошима, в която е имало уран.
Бомбата е от имплозивен тип с взрив, разположен около сфера от естествен
уран (отражател), която съдържа в себе си металически плутоний около 8-9
кг и неутронен инициатор от разделени полоний-210 и берилий под формата
на топче. При имплозията металическата плутониева топка намалява размерите си и увеличава плътността си над два пъти, като достига коефициент на
размножение около 1.2 - 1.3.
10 Август 2017, Четвъртък
Професионален празник на готвачите
Чества се в деня на църковния празник Св. мчк и архидякон Лаврентий - покровител и закрилник на готвачите.
За първи път в България и на Балканите е отбелязан на
10 август 2005 г. с шествие, организирано от Българската
асоциация на професионалните готвачи.
11 Август 2017, Петък
Годишнина от смъртта на Ванга
На 11 август 1996 г. умира пророчицата Ванга (Вангелия Пандова Гущерова 1911 - 1996). Според регистрите
на родния й град Струмица (дн. Македония) тя е родена на 3 октомври 1911 г. Българската администрация
променя рождената й дата на 31 януари 1911 г., като
това се смята за втората рождена дата на пророчицата.
През 1923 г. Ванга губи зрението си, след като в един
летен деня застига вихрушка. В началото на 1941 г. за
пръв път се проявяват паранормалните й способности
и ясновидска й дарба. Тя започва да предсказва на
близки и познати съдбата на техни близки. Името й внушава респект не само
у българите, но и у много руснаци, затова на 11 август - посетителите на къщата-музей на Ванга в Петрич влизат безплатно, съобщава градската управа.
„Интересът на гостите в този ден е голям и това е нормално. Много хора, на
които е помагала Ванга, я почитат на тази дата. Много хора посещават и църквата в Рупите, изградена по заръка на Ванга. „Българи, гърци и руснаци палят
свещи в храма, отрупаха гроба на леля Ванга със свежи цветя.
12 Август 2017, Събота
Международен ден на младежта
Отбелязва се 2000 г. с резолюция A/RES/54/120 на Общото събрание на ООН
от 17 декември 1999 г., за да се поощри диалога между младежите от различни
култури и диалога между поколенията.
13 Август 2017, Неделя
Международен ден на леворъките хора
Обама подписва клетва си като президент. Чества се от 1984 г. по инициатива
на Международната конфедерация на леворъките във Великобритания. Разбира се
съществуват противоречиви стереотипи за
потенциалът на „левичарите“. Изследвания
показват, че завършили висше образование,
чиято лява ръка е по-развита, печелят с 13-21% повече от „десноръките” си
колеги. Освен това, левичарите по-често стават специалисти от висока класа - 53% срещу 38% и са по-склонни да се занимават с различни изкуства.
Неоспорим е фактът, че левичарите са несравнимо повече сред художниците,
музикантите, както и някои категории спортисти. Всеки шести човек в света
е левичар. Известни леворъки политици и държавници през вековете са били
Рамзес ІІ, Тиберий, Юлий Цезар, Карл Велики, Луи XVI, Наполеон Бонапарт,
Бисмарк, Симон Боливар, Махатма Ганди, както и много британски крале и
кралици - кралица Виктория. В областта на технологиите най-известен леворък
днес е създателят на „Майкрософт“ - Бил Гейтс. Леворък е сегашният президент на САЩ Барак Обама, както и редица негови предшественици като Бил
Клинтън и Джордж Буш-старши, Бенджамин Франклин и Томас Джеферсън,
Джон Кенеди и Роналд Рейгън. В армията от известни леворъки са Аристотел,
Ницше, Леонардо да Винчи, Рафаело, Микеланджело, Никола Тесла, Сергей
Рахманинов, Луис Карол, Ханс Кристиан Андерсен, Марк Твен, Исак Нютон и
Алберт Айнщайн. Както и Моцарт, и Бетовен - техните произведения партията
за лявата ръка често е по-сложна и затова и до днес музикантите-левичари
изпълняват тяхната музика по-добре от останалите си колеги. Лявата ръка се
предпочита и от Джими Хендрикс, Пол Маккартни, Кърт Кобейн, Ринго Стар.
Към „клуба на известните акьтори-левичари“ се отнасят и Чарли Чаплин, Мерилин Монро, Киану Рийвс, Никол Кидман и Анджелина Джоли.

КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА: „ГОРИТЕ, НАШЕТО ОБЩО
БЛАГО“ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ МЕЖДУ 5- И 19-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Краен срок: 31 юли 2017 г.
Организацията по прехрана и земеделие
(ФАО) организира в рамките на Европейската седмица за гората 2017 г. творческото
състезание. Надпреварата е за всички деца
и младежи между 5 и 19 годишна възраст с
артистични таланти в изобразителното изкуство, които желаят да участват с рисунка
на тема: „Горите, нашето общо благо“.
Рисунката трябва да изразява идеите на
автора за европейските гори и различните
ползи от тях. Тя може да бъде създадена
дигитално, да е нарисувана или скицирана
с химикалки, моливи, пастели, въглен или с
пастелни, акрилни или водни бои. Готовото произведение на изкуството е необходимо
да се сканира или фотографира и да се изпрати в JPEG формат.
В състезанието ще бъдат избрани по един победител и по трима подгласници в три
възрастови категории от: 5 - 8 години, 9 -12 години и 13 - 19 години. Победителите и
техните подгласниците ще бъдат обявени на интернет страницата на Европейската
седмица за гората по време на нейното провеждане, 9-13 октомври 2017.
Отличените рисунки ще бъдат показани на Европейската седмица за гората, както и
на изложба във Варшава, Полша. Те ще бъдат включени в календара на Европейската
седмица на гората, като всеки от победителите и подгласниците ще получи копие от
него и Признателен сертификат.

КОНКУРС ЗА КРАТКА ПРОЗА - 2017
Краен срок: 31 юли 2017 г.
За ПЕТНАДЕСЕТА поредна година онлайн списанията
eRunsMagazine и LiterNet обявиха конкурс за Кратка проза 2017.
Приемат се до три непубликувани кратки прози в обем до 1800
знака (с разстоянията), изпратени по имейл. Няма изисквания за тема
или за употреба на ключова дума.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 3.08.2017 г.
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Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 12 ɆȿɋɌȺ
Ɋɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ,ɤɨɦɩɸɬɴɪɟɧ ɤɚɛɢɧɟɬ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ,ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɢɫɬɨɪɢɹ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɇɍɉ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ/ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɧɚɭɤɢ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 275 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɭɜɤɢ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ ɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬɬɚ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɂɚɩɨɣɱɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɤɚɛɟɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɉɪɟɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɨɮɶɨɪ, ɬɟɠɤɨ ɬɟɠɤɨɬɨɜɚɪɟɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɨɮɶɨɪ, ɬɟɠɤɨ ɬɟɠɤɨɬɨɜɚɪɟɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ,
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɪɟɜɨɡɢ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɴɬɪɭɞɧɢɤ
ɋɪɟɞɧɨ,ɫ ɜɥɚɞɟɟɧɟ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɢ ɧɟɦɫɤɢ ɟɡɢɤ
ɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥ,ɦɨɞɟɥɢ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɰɟɧɢɬɟɥ,ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɧɚ ɤɴɬɟɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ʉɪɨɹɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ,ɞɨɝɪɚɦɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɴɱɧɚ ɪɚɛɨɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɩɚɤɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ ɝɨɬɜɚɱ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ПРИТЧА ЗА ЦАРЯ И СОКОЛА

Обедната почивка, задължително на сянка!
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

Всекидневно сме изправени пред това да
правим избори, да вземаме решения. Понякога
емоциите ни пречат да преценяваме адекватно
ситуацията и се насочваме към погрешното и прибързано решение. Споделяме една поучителна
история, която ще ви напомни защо не бива да
прибързваме.
Притча за царя и сокола
Някога живял един цар, който имал красив
сокол. Царят бил силно привързан към птицата
и винаги, когато ходел на лов я взимал със себе
си. Един ден докато ловувал, царят видял елен.
Последвал го далеч в гората, като се отделил
много от слугите си.
Хванал елена, но ожаднял, а нямал вода. Докато обикалял с коня си и търсел вода, стигнал
до подножието на голяма скала. Видял, че от
върха бавно капе вода. Извадил една чаша и
започнал да събира водата. Тя капела бавно, но
чашата се пълнела.
Когато поискал да отпие, соколът блъснал чашата. Царят много се ядосал и отново започнал
да събира вода. И вторият път, когато се опитал
да отпие, птицата блъснала чашата. Владетелят
грабнал птицата и я ударил няколко пъти, докато
тя паднала неподвижна.

Дошли слугите и господарят им казал, че е
много жаден. Единият от тях извадил малък мех
с вода и налял в чашата, но кралят му казал да се
качи на скалата и да му донесе от бистрата вода.
Слугата се качил на скалата, открил водоизточника, но какво да види. В самия край на скалата
лежала отровна змия, чиято слюнка се сливала
с чистата вода.
Слугата се изплашил много и разказал видяното на царя, а той не могъл да отпие глътка и
от чистата вода. Започнал да жали сокола, който
убил, любимата птица, която се опитала да му
спаси живота.
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ПУБЛИКУВА ЦИФРОВИТЕ ДАННИ
ЗА ПЛОЩИТЕ ОТ КАМПАНИЯ 2017
ДФ „Земеделие“ публикува цифровите географски
данни за заявените парцели за подпомагане за Кампания
2017. Всички земеделски стопани, които са кандидатствали за директни плащания на площ за Кампания 2017,
могат сами да изтеглят графичните данни за парцелите,
които са заявили за подпомагане.
Данните могат да се изтеглят
от Системата за индивидуална
справка по Директни плащания,
която се намира на началната
страница на уеб сайта на фонд
„Земеделие“.
Достъпът до системата става
чрез потребителското име и персоналния код от заявлението за
директни плащания. В секцията за справка има и ръководство за работа с цифровите данни, както и инструкции за въвеждането на потребителското име и паролата.
Shape файловете са геометричен географски формат за
запис на пространствено местонахождение и атрибутна
информация на географски обекти.
Системата генерира следните файлове, в проекция
UTM zone 35N:
• PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели
• PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите
• PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за декларираните
култури и схеми за всеки парцел
• BZS_.shp – Геометрия на земеделските парцели
• BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите
• BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с
атрибутна информация; съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и
кампанията, за която се отнасят данните.

ОТПАДАТ

ТАКСИТЕ ЗА РЪЧЕН БАГАЖ

Отпадат таксите за ръчен багаж при един от нискотарифните авиопревозвачи, съобщават от компанията.
Начисляването на допълнителни такси за пренос
на голям ръчен багаж в салона на самолета отпада за
всички полети от 29 октомври тази година.
Пътниците ще имат право да носят на борда един
ръчен багаж с размери 55x40x23см. Тази чанта се
включва в цената на билета, уточнява компанията.
Според данните й това представлява 50% увеличение на размера в сравнение с предишната големина
разрешен безплатен багаж.
Клиентите пътуващи на 29 октомври и след тази
дата, които вече са предплатили такса за ръчен багаж
директно през каналите на превозвача ще получат
120% от платената сума, като кредит по техния профил в авикомпанията. От превозвача посочват още,
че постоянно се вслушват в мнението на клиентите.
Проучване за удовлетвореността на
пътниците, показва,
че повече от 80% от
тях я оценяват високо по отношение
на приятелското и
професионално обслужването на борда.

УПОРИТ СЪСОБСТВЕНИК И ПРОДАЖБА НА ИМОТ

Притежанието на съсобствен имот понякога води до
неразбирателство с останалите съсобственици. Например единият иска да купи частта на другия, но отказва
да продаде и неговата. Може също така да не харесва
разпределението за ползване. Как най-лесно можем да
уредим ползването на имота в този случай?
Трябва да се изготви договор за разпределяне на
ползването на имота, съветват специалисти. Към него се
изготвя и скица, от
която е видно точно
разпределението на
частите за ползване.
Ако не можете
да постигнете съгласие, можете да
заведете дело, като
искате от съда да
разпредели ползването, съобразно собствеността. То може да бъде разпределено както върху земя, така и върху постройки на нея,
с оглед ползването на сградите от собствениците им.
Специалистите допълват, че ако държите да продадете
вашия дял, нежеланието на съсобственика да го изкупи
не е чак такъв проблем. Можете да му предложите определена цена и, ако той не приеме да го изкупи, имате
право да го предложите и на други купувачи.
Дори има дружества, които купуват дялове от имоти.
Само внимавайте цената, на която продавате, да не се
окаже по-ниска от предложената на съсобственика,
предупреждава специалистът.
Иначе попадате под ударите на чл.33 от Закона за
собствеността, който гласи, че съсобственикът може
да продаде своята част от недвижимия имот на трето
лице само след като представи пред нотариуса писмени
доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира
писмено пред него, че никой от тях не е приел това
предложение.
Ако декларацията по предходната алинея е неистинска
или ако третото лице купи частта на съсобственика при
условия, уговорени привидно във вреда на останалите
съсобственици, заинтересованият съсобственик може да
изкупи тази част при действително уговорените условия.
Искът трябва да се предяви в двумесечен срок от
продажбата. В случай че съсобственикът не плати дължимата поради изкупуването сума в посочения срок от
влизането на решението в сила, това решение се счита
обезсилено по право.

СТАРТИРАХА КРЪСТОСАНИТЕ ПРОВЕРКИ
ЗА КАМПАНИЯ 2017

ДФ „Земеделие“ уведомява всички кандидати за
подпомагане по схемите
и мерките на директните
плащания, че на 19 юли
2017 г. започнаха кръстосани проверки на подадените
заявления за подпомагане
за Кампания 2017.
Кръстосаните проверки
представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи (парцели) и наличните
данни в специализираните регистри на Интегрираната
система за администриране и контрол (ИСАК).
Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за
условията и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания, „не се приемат искания
за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на
извършване на кръстосани проверки на тези заявления.

Въпрос: Здравейте, хистеректомията и колпоскопията поемат ли се от Здравната каса? Ако
да - кои лечебни заведения в София имат договор
с касата за тези две процедури? Т.е. къде може
да се направи.
Отговор: В конкретния случай Вие може да
бъдете приета и опeрирана по клинична пътека №
163 „Оперативни интервенции чрез долен достъп за
отстраняване на болестни изменения или инвазивно
изследване на женски полови органи“. Разбира се,
лекарят определя в зависимост от индикациите за
хоспитализация, по коя клинична пътека ще бъде
проведено лечението. При лечение по клинична
пътека Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите на болнична помощ за
всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение
в болницата с назначаване до 2 контролни прегледа
в рамките на 30 дни след изписването, в същото лечебно заведение за болнична помощ, задължително
записани в епикризата.
По отношение на изследването „колпоскопия“,
то може да се извърши в извънболничната помощ,
след като личният лекар Ви издаде направление към
специалист по акушерство и гинекология, сключил
договор с НЗОК.
Касата заплаща специализираната медицинска
дейност „Колпоскопия” (с код 70.21), включена в
пакета дейности на лекаря специалист по акушерство и гинекология.
Касата заплаща и високоспециализираната медицинска дейност „Колпоскопия с прицелна биопсия”
(с код 67.11), ако дейността е назначена от лекар
специалист с медицинско направление за високоспециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК №3А) и
лечебното заведение има сключен договор с НЗОК.
Личният лекар няма право да издаде направление за
тази високоспециализираната медицинска дейност.
Той може само да Ви насочи към специалист.
Информация за лекарите специалисти, сключили
договор с НЗОК, може да намерите на сайта на НЗОК
в меню „Електронни услуги“ – линк „Партньори
на НЗОК и дейности” – Лекари специалисти“. Има
възможност за търсене с избор на: област, населено
място, специалност. Справка за лечебните заведения
за болнична помощ може да направите в същото
меню, линк „Болници“, като кликнете върху номера
на съответната клинична пътека (клиничните пътеки съгласно Наредба 2 от 2016 г. за определяне на
основния пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК, са от 376 стр. на справката и
преди номера им е изписано Р ... )
Въпрос: Имам 2год. дете, чийто здравен картон
е изгубен! Личният му лекар е сменен юни месец
тази година. Настоящият лекар ме изпрати при
предишния, за да попълни нов картон със старата информация в него, но той категорично ми
отказа! Какво бих могла да направя,тъй като
предстои записване за ясла септември месец, а
без картон ще ни откажат.
Отговор: В Националния рамков договор (НРД) за
2017г. изрично е посочено, че когато здравноосигуреното лице направи нов избор на общопрактикуващ
лекар, новоизбраният личен лекар изисква извлечение от необходимата медицинска документация и

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ЮЛИ, АВГУСТ 2017г.

До 10-ти август:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна 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 август:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с
отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юли.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,
доставки като посредник в тристранна операция (с
изключение на получено авансово плащане (цялостно
или частично) от посредник в тристранна операция)
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на
изпълнение на територията на друга държава членка за
данъчния период – месец юли.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
юли 2017 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за юли 2017 г.
До 15-ти август:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно
облагане.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец юли
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални
устройства за издадените свидетелства за регистрация
на фискални устройства, за прекъсване и започване на
сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на
свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юли
До 20-ти август:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации -пристигания/изпращания за месец юли
2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с
възникнало текущо задължение.
До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния
размер на сумата от частичните плащания по трудови
правоотношения, направени през месец юли, когато
пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 август.

уведомява РЗОК за новата регистрация. Копие от медицинската документация се предоставя от предишния
личен лекар на пациента, при поискване от него. Това
е записано и в Наредбата за осъществяване правото за
достъп до медицинска помощ, в сила от 1 април 2016 г.
НРД., чл. 131: „В случаите, когато здравноосигуреното лице (ЗОЛ) направи нов избор на общопрактикуващ
лекар (ОПЛ), ЗОЛ предоставя на новоизбрания ОПЛ
извлечение от медицинската документация. Извлечение
с копия от необходимата медицинска документация се
предоставя на ЗОЛ при поискване от него от предишния
ОПЛ. Общопрактикуващият лекар е длъжен да оказва
медицинска помощ на ЗОЛ от датата, на която е осъществен изборът, като ЗОЛ се включва в пациентската
му листа от тази дата“.
Ако имате т.нар. уникален код за достъп (УКД) до
Вашето електронно здравно досие, може да правите
справка от сайта на НЗОК – меню „Електронни услуги“
– линк „Преглед на досие от здравноосигурените лица“,
за извършените и отчетени медицински дейности както
на Вас, така и на Вашето дете (ако Вие сте родителят,
който е направил избора на ОПЛ за него). Ще може да
виждате само информация за дейности, извършени от
общопрактикуващите (личните) лекари, лекари специалисти, лекари по дентална медицина, лечебни заведения за болнична помощ, лаборатории и аптеки, т.е. за
отчетени и заплатени дейности на договорни партньори
на НЗОК. Уникалният код за достъп (УКД) се издава
за определен единен граждански номер (ЕГН). Кодът
е персонален, поради което заявленията за неговото
издаване се подават лично на място в РЗОК, срещу
представяне на документ за самоличност. Получаването на УКД се извършва в РЗОК, в която е подадено
заявлението за издаване, срещу разписка (по образец).
Заявлението заедно с Удостоверението и разписката
се отпечатват автоматично след въвеждане на ЕГН и
направена проверка за самоличността на лицето.Уникалният код за достъп се получава на хартиен носител,
в запечатан плик – лично от заявителя. Не заплащате
за издаването на УКД.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА НАРУШЕН СЪН
Добрият сън е изключително важен за физическото
здраве и емоционалното спокойствие. Даже незначителното разстройство на съня се отразява на настроението, работоспособността и устойчивостта на стрес.
Ако нощем лошо спите, причината може да е един от
следните лоши навици. Какво разстройва съня ни?
* Гледате ли телевизия докато заспите? Много от нас
правят точно това. Няма значение както дават по телевизията - новини или 648-ме епизод от турския сериал. Ярката светлина от екрана ви пречи. Трептенето на
екрана забавя синтеза на мелатонин, който е хормонът
на съня. Ако искате бързо и сладко да заспите вземете
вана преди сън и се оттеглете в леглото с книга в ръка.
Просто не се заглеждайте в телевизора!
* Спите ли заедно с домашния си любимец? Наистина е приятно да заспивате, когато до вас се е сгушила
мъркаща топчица. Но това може да е причина да не си
доспивате. При животните и хората фазите на сън са
различни. Ако не искате да ви събуждат посред нощ,
научете животинката да не спи във вашето легло.
* Тренирате ли вечерно време? За нормалния и пълноценен отдих температурата на тялото трябва постепенно да се понижава, а при спортуване обратно - тя
се повишава. Възстановяването й и постепенното понижение могат да отнемат няколко часа и разбира се вие
няма да можете да заспите.
* Пиете ли много течности преди лягане? Ако е така,
бъдете готови през нощта да ви се наложи да посетите
тоалетната. А веднъж като сте се събудили, после ще ви
е много трудно пак да заспите.
* Храните се с тежка и мазна храна? В резултат на
тази храна може да получите киселини в стомаха и гадене. Разбира се, в това състояние, сънят не идва. Яжте
не по-късно от 2-3 часа преди да заспите и отдайте
предпочитание на по-леки продукти.
* Хъркате ли? Хъркането е едно от най-сериозните
нарушения на съня. То е свързано с редица причини.
Възможно е да хъркате защото спите по гърб, заради
затлъстяване, алергии, настинки, прием на някои лекарства. Хъркането е доста сериозен проблем, тъй като
сънната апнея може да бъде потенциално опасна за живота. Не стига това, че хъркащият постоянно се събужда през нощта, защото не може да диша нормално, но
не дава покой и на партньора си. Ако хъркането се причинява от дребни проблеми, опитайте се да отслабнете
или да спите на една страна. Ако причината са алергия
или настинка вземете лекарства, които ще премахват
симптомите и ще облекчат състоянието ви. Ако и след
взетите мерки не престанете да хъркате, консултирайте
се с лекар. Той би могъл да прецени дали няма други,
по-сериозни здравословни проблеми.
КАЙСИЯТА Е ЕЛЕКСИР НА МЛАДОСТТА

Родина на кайсията е Североизточен Китай. Като културен вид там се отглежда от 3000 години. В Европа е
пренесена от войните на Александър Македонски. Съдържа витамини, минерали и хранителни вещества, които я превръщат в един от най-ценните плодове.
В кожицата и меката част на зрелия плод се натрупват пигменти, съдържащи много каротин, който укрепва
имунната система. Каротинът, съдържащ се само в три
кайсии, е половината от дневната нужда на човек от витамин А. Той блокира действието на свободните радикали.
Според последни изследвания една правилно проведена “каротинова диета” може да снижи чувствително
риска от ракови заболявания на белите дробове, стомаха,
хранопровода и пикочния мехур. Витамините от групата В (В3-ниацин, В9-фолиева киселина, В5-пантотенова
киселина) са необходими за еластичността на мускулите,
за изгарянето на мазнините.
Високото съдържание на калий прави кайсията особено подходяща за укрепване на сърдечния мускул. Доказано е, че тези плодове повишават работоспособността
на ума и подобряват паметта, забавят процесите на стареене, стимулират сърдечната дейност, стимулират образуването на клетки и подобряват състава на кръвта, помагат при проблеми с гърлото и носа, при астма.
Кайсията е прекрасен плод, но не се препоръчва на:
бременни жени - поради голямо съдържание на мед, на
хора предразположени към стомашни разстройства, на
диабетици - съдържа много захар. Не се препоръчва и на
хора с повишена функция на щитовидната жлеза и при
чернодробни заболявания.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ЗАЩО СЕ НАЛАГА
КЪРШЕНЕ НА ЛОЗИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
През горещия летен месец август започват да узряват ранните сортове грозде от сортовете Надежда,
Брестовица, Русалка 3, Любимец, Дружба.
Останалите още зреят и се нуждаят от още грижи, за
да дадат добра и здрава реколта.
Не е задължително, но много
често се налага през тези последни седмици на окончателното оформяне на гроздовата
реколта лозарите да помогнат на
лозите като им осигурят по-добро проветряване и повече слънчево греене /ОСОБЕНО за много засенчените чепки/.
В такива случаи се налага да се намали прекаленото
засенчване там, където лозите вече са станали прекалено буйно развиващи се и зашумени.
С тази операция стопаните могат да им осигурят подобър комфорт, което означава максимално добро проветрение в жегата, за да не ги нападнат и последните
гъбични зарази.
Затова може да се наложи да премахнете 5-6 листа
които са разположени в зоната на зреенето на зърната.
Съвет: Отстраняват се предимно тези листа, които се намират около гроздовете.
З АС АДЕТЕ

БРОКОЛИ

За да си отгледате броколи, трябва предварително да
сте си произвели разсад.
Градинарите, които нямат, могат да си купят готов.
Най-подходящият срок за разсаждането на броколито е в края на юли - началото на август.
Кои са акцентите:
Грижите през вегетацията са окопаване, загърляне
и подхранване, както при
другите зелета.
Почвата трябва да се поддържа рохкава и влажна.
През август растенията
усилено нарастват и се нуждаят от редовно напояване.
Препоръчително е подхранване с оборски тор, размит в поливната вода (1-1.5 кг на 1 кв. м).
Зеленчукът е готов за прибиране през есента - от
септември до ноември.
При някои сортове след отрязване на централната
глава между листата се образуват по-малки цветчета,
които също се консумират.

К АК

ДА ОБОГАТИТЕ ДАЖБИТЕ НА КОЗИТЕ

Някои от добавките увеличават млеконадоя, други
се дават в ограничени количества.Меласата съдържа въглехидрати, тя спомага за увеличаване на млечността и за подобряване охранеността на животните. Добра храна е и за бременните кози, но трябва
да се дава в по-ограничени количества. Меласата се
съхранява в каци, дървени или железни резервоари.
Един литър меласа се разтваря в 2-4 л вода и се
напръсква върху 4-5 кг слама сено, нарязан царевичак, стъбла и др. Намокрените груби фуражи се
размесват с ограничени количества ярма, за да се
подсушат и да се приемат с апетит от козите.
При хранене с меласа на животните се дава
готварска сол за отстраняване на излишните
калиеви соли. Пивоварската каша е отпадък при
производството на бира.
Съдържа известни количества белтъчини и е добра храна за козите, но
трябва да се дава в по-ограничени количества.
Сладовите кълнове са отпадък от ечемика при
преработването му в бира. Те се дават накиснати
във вода. Добра храна са за дойните кози. Съдържат
захари, белтъчини, сурови влакнини и др.
Млякото е отлична храна за сукалчетата, съдържа
вода, мазнини, захари и минерални вещества.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

Босилек Ocimum Basillicum

Описание: Едногодишно тревисто растение с
характерен аромат. Стъблото е 20-60см високо, четириръбесто, разклонено в основата. Съцветието е
прекъснато, класовидно, образувано от малкоцветни прешлени. Цветовете са бели, по-рядко розови.
Плодът след узряване се разпада на 4 чернокафяви
орехчета. Цъфти от юни до август.
Разпространение: Отглежда се из градините
к ат о д е ко р а тивно растение
и п од п р а в ка .
Произхожда от
Азия.
Употребяема
част: Използват се цъфтящата надземната
част, отрязана
на около 20 см
от върха, без долните одървенели части от стъблото.
Действие: Противовъзпалително, спазмолитично,
апетитовъзбуждащо и други, които се дължат на
етеричното масло.
Приложения: Босилекът се употребява при задух,
кашлица, възпаление на простатата, бъбреците и
пикочния мехур, газове, безсъние, диария.
Притежава антиспастично действие при хроничен бронхит с изразен бронхоспазъм (кашлица,
коклюш).
Усилва сърдечната дейност при заболявания на
миокарда.
Според българската народна медицина сок от
пресни листа на босилек се използват при гнойни
възпаления на средното ухо, както и при труднозаздравяващи рани.
- възбуждане на апетита, лечение на хронични
колити, гастрити и ентерити
- при кашлица и бронхиална астма
- при възпаление на пикочните пътища, зъбобол,
хрема, ангина.
Външно приложение: Препоръчва се за жабурене при зъбобол и за гаргара при болки в гърлото,
за налагане при кожни обриви, за бани (в примес с
мащерка и мента във ваната), при нервни разстройства. Сокът се препоръчва при гнойно възпаление
на средното ухо.
Вътрешно приложение: 1 супена лъжица от
билката се залива с 400 мл вряла вода. Кисне 2 часа.
Пие се по 1 винена чаша преди ядене 3 пъти дневно,
подсладено с мед.
Внимание! Приета в големи количества билката
е токсична! Да се употребява само по лекарско
предписание.

БАНАНОВИ ПАЛАЧИНКИ БЕЗ
БРАШНО И ЗАХАР
Необходими продукти:
2 яйца, 2 големи зрели
банана.
Начин на приготвяне:
Смачкайте бананите с
вилица. Разбийте яйцата,
добавете бананите и
добре разбъркайте. По
желание добавете канела
или индийско орехче.
Ако искате по-шоколадов вкус добавете какаото.
Пържете от двете страни до златисто.
Най-добре е ако имате да пържите в кокосово масло. За
да обърнете палачинките ще ви трябва дървена лопатка.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лвева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

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!

Застаряваща
астаряваща мома пуска обява във вестник за запознан
запознанства...
- Държа ТОЙ да е дискретен, да не пие, да не пуши, да обича
домашния уют, да е умен, забавен, кавалер.
Няколко дни след това в 5:00 сутринта някой непрекъснато
звъни на вратата... При отварянето и на плочките едва не пада
брадясал и лъхащ на алкохол мъж с червило по яката на ризата
и с фас между зъбите, грозник.
- Аз относно обяваааата... - казва мъжа.
- Вие побъркан ли сте, та не четохте ли какво съм написала?!
- пита възмутено жената.
- Четох! И за т‘ва идвам да каем да не разчиташ на мене!
Пернишка сватба...
- Поздравявам Ви, вече сте мъж и жена! Можете да ударите
булката!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

