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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”

В изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG05M9OP0012.002-0201-C001 между община 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 постигнатите цели на проекта са създадения 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, предоставена възможност 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 позволи
на 82 от тях да ползват социални услуги. За да бъдат включени възможно най-голям брой от
кандидатите, трудовите договори на личните асистенти бяха в капацитет от 4 часа/ден или 80
часа/месечно. Във връзка с актуализация на бюджетните средства през месец октомври бяха
сключени договори с всички кандидати, подали заявление за ползване на социални услуги и бе
увеличена часовата ставка на личните асистенти.
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 предоставяха социалната услуга „Специализирани
медицински грижи“ в дома на потребителите почасово, според спецификата на нуждите им.
По проекта се предоставяше и социалната услуга „Психологична подкрепа“.
Бюджетът на проекта бе в размер на 499.972 лв и изпълнението на всичките му дейности
приключи на 31.10.2017 г.

ЛОТАРИЯТА НА НАП ПРОДЪЛЖАВА
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А даде
официален старт на втория сезон
на Лотарията с касови бележки.
16 000 фискални бона вече участват в новия сезон на томболата.
Двойно по-голям шанс за спечелване на награда имат участниците,
които са плащали с банкова карта
и освен касовата си бележка, са регистрирали бележката от ПОС терминала. Играта ще продължи една
година, а голямата награда е 50 000
лева. 2000 лв. ще дават данъчните
всеки месец на един щастливец,
регистрирал печеливша касова
бележка. Всяка седмица някой ще
печели и предметна награда на стойност приблизително 1000 лв. Първият късметлия от данъчната лотария ще бъде изтеглен през декември 2017 г. в сутрешния блок на БТВ. В жребия
ще участват всички бележки, регистрирани до 19:59 ч. на 17 декември 2017 г. и издадени след
1 януари 2017 г. включително. Потребителските профили на участници от първия сезон на
Лотарията са вече активни и те могат да въвеждат бележки с вече създадените права за достъп. Всеки нов потребител е необходимо да създаде еднократно свой профил в сайта www.
kasovbon.bg, като всеки участник може да въвежда касови бележки без ограничения. За да се
регистрира касов бон, трябва да се попълнят три елемента – дата, час и стойност на покупката.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22

Телефон на потребителя

0700 122 99

Във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон, Общинското ръководство извърши необходимите организационни действия по
зимното поддържане на пътищата на територията на общината,
включващи мероприятия по снегопочистването и опесъчаването на
третокласните и четвъртокласните пътища от общината. С нарочна
заповед на Кмета на общината са определени районите и пътните
отсечки, които ще се снегопочистват и опесъчават. За район Кочан,
включващ пътна отсечка разклон на м. “Казаня” до Ваклиново – Кочан – Жижево, контрол по изпълнението на заповедта е възложена
на кмета на село Кочан. За район Слащен, включващ пътна отсечка
Вълкосел – Слащен, отговорността и контролът по изпълнението
на заповедта е възложена на кмета на село Слащен. Отговорник за
отсечка Годешево –Туховища е кметът на село Годешево. Отговорник за отсечка Туховища – Слащен е кметът на село Туховища. За
район Сатовча отговорник за пътна отсечка разклон за село Фъргово – село Фъргово е кметът на село Фъргово. Отговорник за отсечка м.”Караманица” – село Плетена е кметът на село Плетена.
Отговорник за отсечка разклон Долен – село Долен е кметът на село
Долен. Отговорността и контрола по изпълнението на заповедта за
район Сатовча е възложена на кметовете на селата Фъргово, Долен,
Плетена и Димитър Неделчев –специалист „Гражданска защита”
при Общинска администрация - Сатовча. За район Осина, включващ пътна отсечка разклон Осина – село Осина, отговорността и
контролът по изпълнението на заповедта е възложена на кмета на
село Осина. За район Крибул, включващ пътна отсечка разклон
Крибул - село Крибул, отговорността и контролът по изпълнението
на заповедта е възложена на кмета на село Крибул. В изпълнение
на заповедта кметовете по населени места носят отговорност за
състоянието на пътищата, както и се задължават да дават информация за пътната обстановката на дежурния по Общински съвет за
отбрана на тел. 07541 2066, село Сатовча. Цялостната организация,
отговорност и контрол за изпълнение на заповедта са възложени
на Илхан Карагьозов - директор дирекция. Определени са лицата,
които ще извършват снегопочистването и лицата, които ще опесъчават. Определени са депата за складиране на пясък и сол, както и
лицата ангажирани с товаренето на материалите за опесъчаването.
Съгласно изискванията на Закона за пътищата и Наредба №1 на Общински съвет Сатовча и Програмата за подготовка и дейности при
зимни условия в община Сатовча приоритетно ще бъдат почиствани
пътищата водещи до подстанции, трафопостове, учебни заведения,
пречиствателни станции за питейни води и предприятия, както и
до места за оказване на помощ на лица, нуждаещи се от спешна
медицинска помощ. След почистване на междуселищните пътища,
ще бъдат снегопочистени и опесъчени главните и оживени улици в
населените места. На стръмните участъци от улиците, по банкетите
ще бъдат осигурени купчини с пясък, които ще се използват при
нужда. Съгласно чл.11 от Наредба №1 на Общински съвет Сатовча
собствениците на фирми, търговски обекти и жилищни сгради са
длъжни да почистват тротоарите и пешеходните пътеки около обектите им, напомнят от Общинското ръководство. За снегопочистването през предстоящия зимен сезон ще работят десет (10) трактора,
снабдени със снегорини, шест (6) автомобила за опесъчаване, три
багера за товарене и 17 човека опесъчители. При необходимост ще
бъде наета допълнителна техника и работна ръка за създаване на
нормални условия за работа и придвижване на жителите и гостите на общината. Пътищата на територията на общината са местни
(общински) и пътища от трети клас ( републикански). Пътищата от
трети клас, каквито са отсечките: Гоце Делчев - Дряново – Сатовча
– Доспат и отсечката Гоце Делчев – Абланица – Боголин - Вълкосел– Фъргово – Сатовча се поддържат от Областно пътно Управление гр.Благоевград, чрез определена от тях поддържаща фирма.

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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7 Ноември 2017, Вторник,
Русия отбелязва Деня на Октомврийската революция
От 2005 година датата 7 ноември
отново започва да се чества като
официален празник - „Ден на Октомврийската революция“. Отбелязва се
съгласно федералния закон „За дните
на войнската слава и паметните дати
на Русия“, приет на 13 март 1995 г.,
с промени от 29 декември 2004 г. и
21 юли 2005 г. До 1991 г. Денят е отбелязван в бившия СССР като Ден на
Великата октомврийска социалистическа революция с тържествен военен
парад и масова манифестация. От 1996 г. до 2005 г. се чества като Ден на
съгласието и примирението - обявен с указ на Борис Елцин от 7 ноември 1996
г. с цел обединяване на руското общество. На 7 ноември 1917 г. (25 октомври
по стар стил) избухва на Октомврийската революция в Русия (някои руските
историци защитават тезата, че събитията от 25 октомври 1917 първо трябва да
се разглеждат в светлината на държавен преврат, който по-късно прераства в
революция). В Петроград (Санкт Петербург) е свалено от власт Временното
правителство и е провъзгласена диктатурата на пролетариата. На 8 ноември
1917г. на Втория конгрес на Съветите са приети Декрет за мира и Декрет
за земята, създадено е първото съветско правителство - Съвет на народните
комисари - начело с Владимир Илич Ленин. По традиция всяка година на
Червения площад в Москва се провежда тържествен парад в него участват
привърженици на комунистическата идея, ветерани, детски и младежки обществени организации, войници от Московския гарнизон, като на трибуните
се канят чуждестранни гости.
Ден на информацията
Отбелязва се от 1977 г. с решение на конференцията на министрите на информацията в Кампала,
Уганда (7-11 ноември 1977) на страните членки на
Организацията за африканско единство, която от 9
юли 2002 г. носи името Африкански съюз.
10 Ноември 2017, Петък
Световен ден на младежта
Отбелязва се от 1949 г. с решение на Световната федерация на демократичната младеж (СФДМ). Годишнина от създаването на СФДМ /1945/ по
време на Световната конференция на младежта в Лондон, Великобритания
(29 октомври-10 ноември 1945).
Годишнина от свалянето на Тодор Живков
На 10 ноември 1989 година, часове след като е
отворена Берлинската стена - 9 ноември, е свикан
пленум на Централния комитет (ЦК) на Българската комунистическа партия (БКП). Официалното
съобщение за двете решения на пленума е, че се
„удовлетворява молбата на другаря Тодор Живков
да бъде освободен като генерален секретар и член
на Политбюро на ЦК на БКП“ и му се изказва „дълбока благодарност за дългогодишната всеотдайна
дейност в служба на партията и народа“. Предлага
се на Народното събрание да удовлетвори неговата
молба за освобождаването му като председател на
Държавния съвет на Народна република България.
Другото решение е, че „се избира за генерален секретар на ЦК на БКП другарят Петър Младенов“. Негласната новина за свалянето му обикаля цялата
страна за минути. Първо се разпространява в Софийския Университет, към
17.00 часа пред всички будки за вестници се появяват невиждани, огромни опашки от хора, които чакат за да си купят вечерното издание и за да
прочетат черно на бяло новината. На 17 ноември 1989 г. на сесия на 9-ото
Народно събрание Тодор Живков е освободен от длъжността председател
на Държавния съвет.
11 Ноември 2017, Събота
Имен ден празнуват всички с името Виктор
На 11 ноември имен ден празнуват всички, които носят името: Виктор,
Виктория (означава - победител на латински) и Минчо, Минка (на този ден
се почита паметта на Свети Мина). Почита се паметта на Свети Мина. В
този ден православната църква почита паметта на мъченици Мина, Виктор
и Викентий - от тримата най-популярен и най-почитан е Свети Мина, който
е известен чудотворец и се счита за покровител на семейството. Свети мъченик Мина е египтянин (284-305 г.), но изповядвал християнската вяра и
служил във войската, разположена в Котуанската област, под началството на
военачалника Фирмилиан. По това време властта в Рим се поделяла между
императорите Диоклетиан и Максимиан. Те издали указ да се предават на

мъчения и да се убиват всички християни, които не се покланят на идолите. Според указа
вярващите в Христа навсякъде били принуждавани да извършат жертвоприношения.
Тогава война Мина не пожелаел да гледа това почитане на идоли, оставил войнското си
звание и се оттеглил в пустинните места на Северна Африка. Предпочел да живее със
зверовете, отколкото с хора, които не познават Бога. Свети Мина дълго време се скитал,
поучавайки се в Божия Закон, с пост и молитва очиствайки душата си и служейки ден
и нощ на Единия Истински Бог. Бил заловен и жестоко измъчван, когато в тялото му
не останала сила, главата му била отсечена, а тялото му изгорено. Но щом като огънят
изгаснал, вярващите дошли и на мястото събрали останалите мощи на светеца - обвили
ги с чисти кърпи и ги помазали с благовония. Пренесли ги в Александрия, където ги
погребали с почести. Впоследствие на това място е била построена и църква в името на
светия мъченик и по молитвите към светеца в нея станали множество чудеса. В околностите на София се намира обрадовският манастир „Св. великомъченик Мина“ - на
около 7 км североизточно от столицата, нарича се „Обрадовски“ по името на бившето
село Обрадовци, сега квартал Бенковски.
Ден в памет на загиналите във войните
Годишнина от Компиенското примирие /1918/,
което слага край на Първата световна война
(1914-1918). Отбелязва се от 1919 г. като Ден на
примирието във Великобритания, САЩ и страните
от Общността на нациите (бивша Британска общност). След Втората световна война (1939 -1945)
е преименуван на Ден на ветерана в САЩ. Във
Великобритания и в някои страни от Общността на нациите - на Ден в памет на загиналите във войните, като се отбелязва през втората неделя на м. ноември (най-близката
до датата 11 загиналите във войните и диктаторските режими и първоначално се чества
през петата неделя преди Великден, от 1952г. - през третата неделя на месец ноември.
Професионален празник на охранителите
Професионален празник на охранителя и частната охранителна дейност. Обявен с
Решение 50/4 февруари 2010 г. на Министерски съвет. Отбелязва се в деня на църковния
празник св. Мина - 11 ноември.
12 Ноември 2017, Неделя
Световен ден за борба с пневмонията
От болестта умират най-много деца под 5-годишна
възраст. Отбелязва се от 2009г. по инициатива на Световната здравна организация, Глобалната коалиция за
борба с детската пневмония и 140 неправителствени
организации. Целта е информиране и финансиране в
глобален план относно болестта, от която умират наймного деца под 5-годишна възраст в света.

НАЦИОНАЛЕН

ПРИЗ

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

НА ГОДИНАТА ”

НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС „МОЕТО УЧИЛИЩЕ Е НАЙ-ХУБАВОТО“

Краен срок: 30 ноември 2017 г.
Цел на конкурса е подкрепа и популяризиране на ученическото творчество и креативност. Представяне на
училището през погледа на неговите ученици.
Право на участие имат всички ученици до XII клас
включително. Период на провеждане: май - ноември
2017г. Обявяване на победителите: декември 2017г. Участието в конкурса е без такса.
Допустими са изображения, показващи аспекти, свързани с училищния живот (сгради, лица, дейности и други).
Всеки може да участва с до три свои фотографии.
Организатори: Национално издателство „Аз-буки“ Министерство на образованието и науката.

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА РОМИ В ПРОГРАМА
ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА - 2017/2018
Краен срок: 10 ноември 2017 г.
Програмата се осъществява от Фондация „Студентско
общество за развитие на междуетническия диалог”
(СОРМД) и зависи изцяло от финансиране от Фондация
„Тръст за социална алтернатива“ (ТСА).
Програмата подкрепя кандидат-студенти САМО за
прием в Държавни висши учебни заведения в България. Програмата не подкрепя прием в частни учебни
заведения или университети в чужбина.
На одобрените кандидати ще бъде покрита подготовката по един предмет за кандидатстване в Държавни висши учебни заведения. Подготовката на кандидатите ще бъде организирана по места от СОРМД.
Кандидат-студентите, преминали успешно през подготовката, ще получат подкрепа от
СОРМД за кандидатстване в Университет(и) по техен избор. На кандидат-студентите ще
им бъдат заплатени таксите за кандидатстване.
На кандидати приети в Университет ще бъде покрита академичната такса за първата
година от обучението. Програмата НЕ покрива допълнителни разходи на студентите
(учебници, наем, т.н.).
Изисквания към кандидатите:
1. Да са от ромски произход.
2. Да са между 18 - 29 години.
3. Да са завършили средно образование или да им предстои завършване през учебната 2017/2018 година.
4. Да имат минимум Мн. Добър (5.00) от балообразуващите предмети* за специалността, която ще кандидатстват от дипломата за средно образование.
5. Да имат минимум Добър (4.00) общ успех от дипломата за средно образование.
6. Да имат доказана нужда от финансова подкрепа.
7. Да имат мотивация за изучаване на конкретната специалност.
ПРИТЧА - КРЪСТОПЪТ

компютърна диагностика!

„СТУДЕНТ

Краен срок: 20 ноември 2017 г.
Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти пред българската общественост, удостоявайки
студенти от всички области на висшето образование.
Участниците следва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до постигнатите им резултати в областта, в която се обучават.
Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки
документи за постигнатите резултати в науката, културата, спорта и
други дейности, свързани с образователния процес на национално
и международно ниво.

Един мъдрец казва: Кръстопътят е свещено място. На него,
човекът трябва да вземе решение. Ето защо боговете обикновено
спят и ядат по кръстопътищата. Там, където се пресичат пътищата, са концентрирани две големи сили – пътят, който ще бъде
избран и пътят, който ще трябва да бъде отхвърлен. Двата са
превърнати в единствен път, но само за кратък период от време.
Човекът може да си почине, да поспи малко и дори да се посъветва с боговете, които населяват
кръстопътя. Но никой не може да остане там завинаги: щом изборът е направен, той трябва да
върви без да мисли за пътя, който е отхвърлил. В противен случай кръстопътят става проклятие.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ПО МЯРКА 14 ОТ ПРСР 2014-2020
Срокът за кандидатстване по Мярка 14 „Хуманно
отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., който
изтича днес – 31.10.2017 г., се удължава до 3.11.2017 г.
Промяната е основана на Заповед № 03-РД/3240#1 от
30.10.2017 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
Удължаването на срока се наложи поради струпване
на голям брой кандидати в областните дирекции на

производството, имат земеделските стопани, които
са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или
повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009
г., и към последния ден за подаване на заявленията за
подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.
Преходна национална помощ се отпуска само за
секторите, за които са предоставяни национални
доплащания през 2013 г. Максималният бюджет
представлява намаляваща функция от одобрения от
ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за
2013-та. През 2017 г. финансовият пакет за всяка от
схемите за преходна национална помощ може да достигне максимум 65% от пакета на съответната схема
за национални доплащания, прилагана през 2013 г.

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ
ВИДА НА ДЕТСКИТЕ ПОМОЩИ В НАТУРА

Фонда, желаещи да участват в мярката в последните
дни от периода за кандидатстване. Изменението ще
осигури нормално протичане на обработката на заявленията от една страна, а от друга – по-голям брой
животновъди да се възползват от финансовата помощ.
ДФЗ-РА припомня, че подпомагането по Мярка 14
се предоставя на земеделски стопани, които с подаване на заявлението се задължават да спазват доброволно петгодишни ангажименти. Те могат да бъдат както
за една, така и за комбинация от няколко дейности по
мярката, допринасящи за хуманното отношение към
едрите и дребни преживни животни.
Субсидиите са под формата на ежегодни компенсаторни плащания за една животинска единица. Помощта се изплаща за максимален срок от пет години при
условие, че стопаните изпълняват коректно дейностите и ангажиментите посочени в план-програмата,
която е неразделна част от заявлението.
Подробните изисквания и наборът документи за
кандидатстване по мярката са разписани в Наредба
№ 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14
„Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014
– 2020 г., а допълнителна информация и образци на
изискуемите документи за участие в мярката са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.
УВЕЛИЧЕНИЕ В ПРАГОВЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ
ПО СИСТЕМАТА ИНТРАСТАТ ЗА 2018 Г.

На вниманието
на задължените
лица за подаване
на декларации по
система „Интрастат“, бе публикувана заповед
на председателя
на Националния
с т ат и с т и ч е с к и
институт РД 05766/16.10.2017г. Припомняме, че според нормативната
уредба заповедта се обнародва в „Държавен вестник“
до 31 октомври на текущата година.
Праговете за деклариране за 2018 г. съгласно Заповед 05-766/16.10.2017г. на Председателя на НСИ са:
за поток пристигания - 430 000 лв.
за поток изпращания - 260 000 лв.
Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2018 г. са:
за поток изпращания - 12 800 000 лв.
за поток пристигания – 6 300 000 лв.
Повече информация може да намерите тук:
http://www.nap.bg/document?id=15471 (Заповед №
РД-05-766/16.10.2017 г. на председателя на НСИ за
определяне на праговете за деклариране по системата
Интрастат за 2018 г. )

ДФЗ ПРЕВЕДЕ НАД 21 МЛН. ЛЕВА
НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ ПО СХЕМАТА ПНДЖ1

Държавен фонд „Земеделие“ преведе първия транш
от 21 331 850 лева на 5 385 животновъди, заявили подпомагане по Схемата за преходна национална помощ
за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) за
Кампания 2017. Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно за първия транш по
тази схема е определена със Заповед на № РД 09-841 от
24.10.2017 г. на министъра на земеделието и храните.
За глава говедо животновъдите получиха по 94.76
лв., а тези, които отглеждат
биволи – по
165.71 лв.
Право на
подпомагане
по Схемата за
преходна национална помощ за говеда,
необвързана с

Директорите на училищата и детските градини ще
определят вида на месечните помощи за отглеждане
на дете и еднократната помощ за първокласници,
когато те се предоставят в натура. Това предвиждат
одобрени от правителството промени в Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане,
чрез които се правят изменения и в Правилника към
Закона за семейни помощи за деца.
Измененията са във връзка с изпълнението на
Механизма за съвместна работа на институциите за
предотвратяване на отпадането на децата от образователната система. Тяхната цел е да се регламентира подобрата обвързаност между плащането на помощите
и посещението на децата в училище, както и да се
гарантира, че помощите ще бъдат съобразени с потребностите
на децата и
ще се ползват по предназначение.
Помощите в натура
за пълно
или частично плащане
на такси за
детска ясла
или градина,
детска кухня или столово хранене ще се предоставят
чрез заплащане на съответните такси или средства
от съответните дирекции „Социално подпомагане“.
Същият ред ще се регламентира и за помощите в
натура за пълно или частично заплащане на участието на детето в организирани от училището/детската
градина мероприятия (екскурзии, посещения на
исторически, културни и други обекти, лагери и др.).
Прецизират се текстове, регламентиращи сектора
на социалните услуги. Също така се уреждат редът,
начинът и методиката, по които доставчиците на
социални услуги ще изготвят индивидуалната оценка
на потребностите от подкрепа и индивидуален план
за ползване на социални услуги, както и тяхното
съдържание.
С промените се прецизира отчитането на заетостта на социалната услуга, когато е делегирана от
държавата дейност. Регламентира се съдържанието
на информацията, която всеки доставчик следва да
предостави на потенциалните потребители на социални услуги и на дирекции „Социално подпомагане“.
Урежда се и възможността за удължаване на срока
на договора за ползване на социални услуги въз основа на оценка на резултатите от изпълнението на
индивидуалния план и желанието на потребителя.

Въпрос: Здравейте, детето ми е с 50% TЕЛК,
аз съм безработна имаме ли право на помощ за
отопление.
Отговор: Наличието на експертно решение на
ТЕЛК за детето Ви и статутът Ви на безработна
към настоящия момент не пораждат автоматично
право да получите целева помощ за отопление.
Необходимо е да са изпълнени всички нормативно определени условия и изисквания, които са
свързани с доходното и имущественото състояние,
семейното положение, възрастта, учебната и трудовата заетост и др., за да Ви се отпусне помощта.
Подробна информация за това е на разположение
във всички дирекции за социално подпомагане. С
условията и реда за отпускане на помощите можете
да запознаете и на сайта на Агенцията за социално
подпомагане. Препоръчваме Ви да подадете заявление-декларация възможно най-скоро в дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес.
След извършването на социалната анкета, ще Ви
бъде отпусната помощ, ако са изпълнени нормативно определените условия и изисквания.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
НОЕМВРИ 2017г.

До 10-ти ноември:
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 ноември:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец октомври.
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 октомври.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
октомври 2017 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за октомври 2017 г.

Въпрос: Имам трудов стаж във Великобритания,
който искам да се вземе предвид при пенсиониране
след време. Искам да попитам има ли някаква процедура за признаване на този стаж, за вписването
му в трудовата ми книжка?
Отговор: Трудов стаж и осигурителен стаж/период
са две различни понятия. По смисъла на българския
закон трудов стаж е времето, през което работникът/
служителят е работил по трудово правоотношение.
Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана
държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, в друга държава - страна
по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или в Конфедерация Швейцария, както
и времето на заемане на длъжност в институция на
Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване
и за прекратяване на правоотношението- чл. 351, ал.
2 от Кодекса на труда= Съгласно чл.13 от Наредбата
за трудовата книжка и трудовия стаж работодателят,
при който лицето работи по трудово правоотношение, следва да признае трудовия стаж, придобит в
друга държава – членка на ЕС. За тази цел трябва да
подадете заявление до работодателя, към което да
приложите акт за възникване и за прекратяване на
трудовото правоотношение или документи, издадени
от съответния работодател и/или от компетентната институция, за обстоятелства, които дават основание за
признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените документи българският работодател предприема
необходимите действия за осигуряване на ползването
на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия
стаж. Това би се случило, ако след завръщането Ви
в България, Вие започнете работа. За осигурителен
стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за
социално осигуряване, и този стаж има значение при
определяне на правата от държавното обществено
осигуряване. По въпроса за осигурителните периоди,
придобити в други държави-членки на ЕС, и тяхното зачитане в България като осигурителен стаж, се
прилагат Регламент № 883/2004 за координация на
системите за социална сигурност и неговия прилагащ
Регламент № 987/2009. Те уреждат ползването на
правата от системите за социална сигурност, когато
лицето е живяло или работило в няколко държавичленки на ЕС. Разпоредбите на ЕС се прилагат за
правото на семейни обезщетения, пенсии за старост,
помощи при смърт, обезщетения за болест, за трудови
злополуки и професионални болести, за инвалидност,
за безработица и др. За да ползвате конкретни социални права и да получите съответните обезщетения,
следва да посочите на компетентната институция в
държавата, в която живеете към момента на подаване на съответното искане, че имате осигурителни
периоди и в други държави–членки на ЕС. Всяка от
тях ще потвърди „своите” осигурителните периоди,
т.е. периодите, през които се явявате осигурено лице
по нейното законодателство. Така осигурителните
периоди, придобити вследствие на заетост, легално
упражнена на територията на ЕС, или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС, ще бъдат
сумирани, като при определяне наличието на дадено
социално право, всяка държава ще вземе предвид и
чуждите периоди като завършени съгласно нейното
законодателство. Потвърждаването на съответните
осигурителни периоди между компетентните институции се осъществява по служебен път. Българската
компетентна институция е Националният осигурителен институт.

6 - 12 ноември 2017г., брой 44

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ СЕ ВЛИЯЕ ОТ ВРЕМЕТО
Какво се случва с хипотониците?
В жегата организмът с потта губи много соли, а както е
известно, натриевите йони задържат в съдовете водата и
така поддържат техния тонус. Проблемите в работата на
сърцето могат също да предизвикат загуба на магнезий
и калий.
Какво да правят?
Хипотониците трябва да
пият много течности и така
да компенсират солевия дефицит в организма. Слабо
минерализирана вода е идеално средство за тях. Газираната вода също може да
помогне. Горещото лято е най-подходящото време да
си спомним за компотите от сливи, джанки и дренки.
Те съдържат витамини, органични киселини, минерални соли. Най-добър ефект за хипотониците дават специалните напитки за спортистите, които възстановяват
водно-солевото равновесие и отлично компенсират отделените с потта вода и соли. Освен това дават енергия
на организма. Пият се, на малки глътки. Не бива обаче
да се бъркат спортните с енергийните напитки, които са
много силни. Те не са подходящи за горещините, защото съдържат много кофеин.
Не злоупотребявайте с кофеина. Той може да доведе до
пристъпи на сърцебиене и резки колебания на тонуса на
кръвоносните съдове. Кофеинът е силен диуретик, което го прави неподходящ за високите температури. Найдобре е хората с ниско кръвно налягане през лятото да
забравят за кафето и алкохола и да ги заменят с чай от
мента и сок от боровинки!
Какво се случва с хипертониците?
Те са най-уязвими в жегата. При тях с потенето също
се нарушава водно-солевия баланс. Кръвта в кръвоносните им съдове се сгъстява. Половината от българите са
с високо кръвно налягане.
Какво да правят?
Обикновено те са инструктирани да взимат аспирин
или антистенокардитни средства, които разреждат кръвта. Но има и други средства като студеният чай с парченца лимон. За предпочитане са билковият или зеленият.
Ментата и маточината имат удивително благотворен
ефект за хората с високо кръвно налягане. Добрата комбинация между тези две билки е 50:50. Чаят се залива с
гореща вода и престоява 5 минути. Пие се както горещ
така и студен. При високо кръвно налягане чаят от каркаде много помага - той буквално разрежда кръвта. Найдобре е да се приема студен.
Арабите са измислили чудесно средство за утоляване
на жаждата - сухо бяло вино, разредено наполовина или
на две трети с вода. Препоръчителната доза е не повече
от 100-150 мл на ден.
Поставянето на краката в гореща вода е старо изпитано средство за намаляване на кръвното налягане. Тогава
притокът на кръв отива към долните крайници и временно се обезкървяват мозъкът и горната част на тялото, където е сърцето. При горещините обаче този метод не е за
препоръчване.
ОРИЗЪТ НИ ПОДМЛАДЯВА

Един от признаците на стареенето е прословутото „втвърдяване“
на ставите, които стават трудно
подвижни и започват да пукат.
Оризът може да ви помогне да
забавите и даже да предотвратите
този процес.
Той има способността да отнема
от съединителната тъкан веществата „втвърдители“, които нарушават еластичността.
Рецептата: Накисвате чаша ориз във вода и оставяте
да престои цяла нощ. Изливате водата, добавяте 2 чаши
прясна вода и варите, докато я попие. Получената каша
делите на две и ядете по една на ден, в определено време и един и същи час.
Рецепта 2: Към ориз добавете чаша чай от шипки.
Втория ден хапнете ориза с 500 г варено цвекло или
ябълки. 20 мин. преди това изпийте чаша студена вода.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

КУЧЕТО СКАЧА ВЪРХУ ХОРА. КАК ДА ГО ОТУЧИТЕ?

Най-често този проблем възниква при любимци, ненавършили 1 година. Ако не им обърнете внимание в
ранна възраст, когато пораснат и стана едри и тежки,
не всеки минувач може да се задържи на крака под натиска на подобно горещо приветстване, да не говорим
за малките деца, които могат да пострадат. А кучето
по този начин изразява радостта си, затова не трябва
да се наказва.
Как да коригирате поведението му?
Най-мекият начин е следният:
Влизайки вкъщи, бъдете готови за гореща среща.
Когато палето или голямото куче дотича и се опита
да се изправи на задните си крака притиснете го към
коленете си като по този начин не му позволявате да
подскочи. Хвалете кучето. Клекнете и му позволете да
подуши лицето ви.
Превключете вниманието му,
за да можете спокойно да се съблечете и да влезете в стаята.
Ако е възрастно и е обучено
към команди, то след спазване на
ритуала на приветстване, изпратете кучето на мястото му.
Вторият начин е с прилагане
на слабо физическо въздействие:
В момента на скока внимателно бутнете с крак малко под коленете кучето или издайте напред коляно
така, че то с гърдите си да се натъкне на препятствие.
При това непременно продължавайте да го хвалите
и да се радвате на срещата, така че то да не възприема
удара ви като недоволство.
Третият коригиращ начин е с използане на „оръжие“:
Пригответе си пръскалка или детски воден пистолет
и го оставете в коридора.
При опит за скок се постарайте да попаднете с водната струя в носа на кучето.
Ако то се държи добре, го похвалете и погалете.
При опит да повтори скока обаче, незабавно използвайте пръскалката.
А понякога е достатъчно само да се обърнете с гръб
към скачащото си куче.

Дюля
Cydonia oblonga Mill

Дърво, високо 3—5 м, или храст. Стволът е покрит с тънка, лющеща се на люспи,
тъмносива кора. Листата са последователни, с къси дръжки, широко яйцевидни или
широко елипсовидни, целокрайни, в основата закръглени или сърцевидни, отгоре
голи, тъмнозелени, отдолу сивовлакнесто наплъстени.
Цветовете са единични, 4—5 см в диаметър, бледорозови. Чашката и венчето са петлистни. Тичинките са
многобройни. Плодът е крушовидна или ябълковидиа
форма, 3—15 см в диаметър, петгнезден. Семената са
клиновидни или обратно яйцевидни, ръбести, почти
тристенни, до 10 мм дълги, червенокафяви, по 4—8
във всяко гнездо. Цъфти април—май.
Какво лекува: Именити древни лекари Хипократ,
Гален, Авицена са предписвали пресни дюли, сок или
мармалад от тях като ободряващо, апетито възбуждащо
средство и при различни стомашни смущения.
Отвара от дюлеви плодове и семена и днес се препоръчва при стомашни разстройства и кръвотечения.
Лечебния ефект се дължи на пектиновите и дъбилни
вещества. За болните от белодробна туберкулоза дюлята е особено полезна, а пък печена се препоръчва
като затягащо средство при диарии.
Слузестият извлек от дюлевите семена действа
омекчаващо и противовъзпалително при гастрити,
гастроентероколити, при бронхити, трахеити и кашлица. Външно същият извлек се прилага за компреси
при възпаление на очите, за гаргара при ангина, за
намазвания при изгаряния и кожни възпаления.
Отварата от нарязани плодове има диуретичен ефект
при воднянка, препоръчва се и при сърдечни и бъбречни заболявания, при недостиг ха желязо в организма.
Мъхът на плодовете се прилага от народната медицина
като кръвоспиращо средство при порязване.
Съставки: В семенната обвивка се съдържа около
20% слузно вещество. Семената съдържат цианогенния гликозид амигдалин, малко дъбилни вещества и
около 15% тлъсто масло. От семената чрез накисване
във вода се получава слузен разтвор. Той се приготвя
от цели семена със студена вода, за да се избегне извличането на амигдалина.
Разпространение: Отглежда се из дворове и градини в цялата страна, предимно в предпланински и
планински райони до 1400 м надморска височина,
понякога и подивява.
Слузното вещество оказва омекчаващо, противовъзпалително и покриващо действие върху
възпалените лигавици на дихателните пътища и
храносмилателния тракт.
Семената на дюлята се използуват при остри възпаления на дихателните органи (ларингити, фарингити,
трахеобронхити) и на стомашно-чревния канал (гастроентерити и др.). Използува се още при напукана
кожа, при изгаряния.

С ЛИВАТ А НЕ ПЛОДОДАВА
Често в година, която се характеризира с лоши климатични условия, сливовите дръвчетата не
образуват плодове.
Кои са причините за това?
Продължителни дъждове по
време на цъфтежа, които пречат
на опрашването.
Повече сливови сортове са самоопрашващи се, но има и такива,
които се нуждаят от опрашители.
Нападение от сливова плодова оса. Неприятелят
снася яйцата си по време на цъфтежа, като ларвите
се вгризват в малкото плодче и изяждат вътрешностБЪРЗО КИСЕЛО ЗЕЛЕ БЕЗ ОЦЕТ
та на костилката. Нападнати плодчета окапват рано.
Болест - ранно кафяво гниене. Заразата става по време
Продукти: 3 кг зеле, 2 големи моркова, 2 суп. лъж.
на цъфтежа и цветчетата изсъхват преди да прецъфтят.
сол, 2 суп. лъж. захар, 1 литър вода.
Приготвяне: Приготвяме марината, като във врящата вода разтваряме
Т ЪНКОСТИ ПРИ ПРИБИРАНЕТО НА ОРЕХИ
солта. Дърпаме от котлона и оставяме
Правилното определяда изстине.
не на момента за беритЗелето се нарязва на тънки сламки, а
ба на всеки сорт орехи е
морковите се настъргват на едро ренде.
от съществено значение
Разбъркваме много добре и прехвърляме в 5-литров
за сполучливото съхрабуркан. Необходимо е много добре да се уплътнят зенение на плодовете.
ленчуците, за да се изкара максимално въздуха.
Има доста сигурни
Залейте с охладената марината и оставете за две денометоди за определяне
нощия при стайна температура. През това време няколко
момента на беритбената
пъти разбъркайте до дъното, за да може да излезнат
зрялост.
отделилите се газове.
При любителите овощари най-лесни за определяСлед два дни излейте марината и към нея добавете
не са показателите: появата на характерната за сорта захарта (на 1 литър вода). Отново залейте зелето. След
окраска по кожицата на плода; лесното откъсване на 10-12 часа приберете на студено.
плодовата дръжка от плодовата клонка и потъмняваПреди да сервирате подправете с кръгчета червен лук
нето на кожицата на семената.
и растително масло.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа МАЛКА обява
ОБЯВА
РЕКЛАМА
числата от 1 до 9.
(в каре)
(в каре)
(до 76 символа)
2.00 лвева

НА

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

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!

Добър вечер! Сержант Иванов. Шофьорската кни
книжка и
документите на автомобила?
- Добър вечер! Заповядайте.
- Така...автомобилът не е ваш?
- Да, не успях да го прехвърля.
- А пълномощното къде е?
- Няма..
- Без пълномощно имате право да управлявате автомобила
само в присъствието на неговия собственик.
- Той присъства.
- Къде е?
- В багажника.
На интервю за работа:
- Каква заплата ми предлагате?
- Сега 950, после 1500 лв.
- Добре, ще дойда после.

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

