
По традиция всички първокласници, след като се научат да четат и пишат, показват знания-
та си пред своите родители. Това е т.нар. „Празник на буквите“.
В празнично украсената зала, с грейнали лица, първокласниците приветстваха своите гости 

и заявиха с радост – „Ние вече сме грамотни“. Ръководени от г-жа Юзекчиева и г-жа Ше-
керова, те демонстрираха пред своите родителите и гости своите знания и умения. Децата 
рецитираха стихчета, пяха песни, танцуваха и дори разиграха драматизация по приказката 
„Най-хубавото“.
Празникът за децата от първи клас бе изпълнен с весело настроение, приятни изненади и 

незабравими моменти! Всяко изпълнение бе посрещнато с бурни аплодисменти и щастливи 
усмивки от всички - учители, родители и гости на тържеството.
Родителите се постараха да превърнат тържеството в незабравим празник, като осигуриха 

почерпка за всички, а накрая целият клас си хапна от тортата, изобразяваща разтворена книга.
Да пожелаем на малките ученици да са все така усмихнати, ученолюбиви и с дръзновение 

да вървят по пътя на знанието. И да помнят, че „буквите носят светлина“!

30 април - 7 май 2018г., година (XIV), 18 /652

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

По традиция всички първокласници след като се научат да четат и ппишишат показват знанияППо традиция всички първокласници след като се научат да четат и пишшат показват знания

Няколко по-солени глоби за шофьорите на-
рушители са предвидени в проекта за нов За-
кон за движение по пътищата. 
Ако бъде приет вече всеки шофьор, който 

мине на червено, ще трябва да плати не 100, 
а 150 лв. 
Същото увеличение важи и за водачите, кои-

то не дадат предимство на пешеходец на зебра. 
Двойно се увеличават глобите за неправилно 
паркиране - от 50 на 100 лв.
Новост има и в санкциите за превишена ско-

рост. В настоящия закон няма глоба за каране 
с до 10 км/ч над позволеното. Неофициално 
пътни полицаи признаха, че те дори давали 
още 10 км/ч отгоре толеранс, когато настрой-
вали камерите, с които се установяват такива 
нарушения. В бъдещия закон са предвидени 
глоби за каране дори с 1 км/ч над позволеното. 
Така санкцията за шофиране с до 10 км/ч отго-
ре ще стане 20 лв.
Останалите глоби се запазват като в сегаш-

ния закон. Източници от КАТ обясниха, че но-
вите камери мерят точно скоростта и отпада 
сегашният толеранс.
Шофьорите ще остават без книжка и ще хо-

дят на изпит не само след като им вземат всич-
ки точки. Санкцията важи и при три тежки на-

рушения. Посочени са 7 такива - движение в 
насрещното по магистрала или скоростен път, 
в аварийната лента, шофиране с алкохол над 
0,5 промила или под въздействие на наркоти-
ци, превишаване с над 50 км/ч на разрешената 
скорост в населено място, минаване на черве-
но, неспазване на предимство на пешеходна 
пътека и организиране или участие в гонки.
След като остане без книжка за повторяе-

мост на нарушенията, водачът ще може да се 
яви на изпит. Това обаче ще е най-рано 2 годи-
ни след отнемането на свидетелството за пра-
воуправление.

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА САТОВЧА - 6-ТИ МАЙ, 
КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 06 МАЙ 2018 ГОДИНА В ЦЕНТЪРА НА САТОВЧА 
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ

10:00 часа - Начало на празника –Музикална програма на самодей- 
                        ците при НЧ-Годешево, НЧ-Слащен и НЧ-Туховища
10:30 часа - Тържествена сесия на Общински съвет 
11:00 часа - Официално откриване на празника
11:30 часа - Музикална програма на Народно Читалище 
                    „Св.Св. Кирил и Методий- 1926” –село Сатовча 
12:15 часа - Концерт на народните певици Мария и Магдалена             
                     Филатови 
13:15 часа - Музикални изпълнения на самодейците при - НЧ- с. Плетена,
                     НЧ - с. Вълкосел, НЧ - с. Кочан и НЧ - с. Ваклиново
15:00 часа - Футболна среща - място на провеждане - стадиона 
                      на село Сатовча
18:00 часа - Веселие с оркестъра на Панчо Иванов
21:00 часа – Празнична заря                                   ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ССС

ГЛОБИТЕ НА ПЪТЯ СКАЧАТ ДРАСТИЧНО 

ОБЩИНА САТОВЧА
Земята Чеч, диша и цъфти.

Не ме е жал, че тука съм роден. 
Тук сърцето ми тупти.
Тук започва моя ден.

Брезите са твоя чар.
Чешмите  - златната находка. 
Ливадите на волния овчар,
горите на сърните, с тихата 

походка.

Нивите ти животворни,
имат своя господар,
не всички плодородни,
скъпоценен те са дар.

Праисторическа сила, 
едно до едно се редят.
Песни на мегдана,
 хора се въртят.

Земята Чеч, ще обикаля
на длъж и на шир.
Всеки ден се моля,

за благоденствие и мир.

Община Сатовча,
мъките си забрави!
Днес ти си горда,
нагоре все върви!

17.04.2018г.
Автор: Деян Чавдаров Хаджиев

Учител в ОУ с.Годешево

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
Уважаеми жители на община Сатовча, приемете моите и на 

екипът ми поздравления и пожелания по случай предстоящите 
празници:
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТРУДА - 1-ВИ МАЙ;
ПРАЗНИК НА СЕЛО КОЧАН - 1-ВИ МАЙ;
ДЕН НА ХРАБРОСТТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ - 6-ТИ МАЙ,
ДЕН НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 6-ТИ МАЙ;, 
ДЕН НА ОБЩИНА САТОВЧА  - 6-ТИ МАЙ И 
ХРИСТИЯНСКИЯТ ПРАЗНИК – ГЕРГЬОВДЕН - 6-ТИ МАЙ. 
На всички жители и гости на община Сатовча, ветерани от войната 

и служители на българската армия, на всички земеделци и именници 
пожелавам здраве и дълъг живот, спорна работа, богата реколта, 
късмет и щастие в семействата и благополучие по домовете. 

Кмет на община Сатовча д-р Арбен Мименов



Фирма търси,Фирма търси,
 да назначи шофьори! да назначи шофьори!

 6 Май 2018, Неделя,
Ден на храбростта и Българската армия 
Денят на храбростта - 6 май, започва да се 

чества в Българската армия още с нейното 
създаване. С указ номер 1 от 1 януари 1880 
г. княз Александър Батенберг учредява воен-
ния орден „За храброст“ - отличие, с което се 
удостояват извършилите подвизи на бойното 
поле. А с указ номер 5 от 9 януари същата го-
дина се постановява честването на празника. 
До подписването на Ньойския договор Денят 
на бойната прослава се чества отделно на 27 ноември (победата на Българската армия 
в боевете при Сливница в Сръбско-българската война от 1885 г.). През 20-те години 
този празник се обединява с отбелязването на Деня на храбростта на 6 май. От 1931 
г. Денят на храбростта и победите е обявен за боен празник на войската. За първи път 
при честването на Гергьовския празник през 1937 г. тържеството започва от предната 
вечер със заря, дотогава тя е епизодично явление. След 1946 г. традицията в честването 
на празника на Българската армия е прекъсната. В най-ново време Великото народно 
събрание определя за празник на войската 23 август - денят на боевете при Шипка. Две 
години - 1991 и 1992, българските воини честват този ден като свой празник. През 1993 
г. с постановление на МС нр. 15, от 27 януари, 6 май отново заема мястото си в праз-
ничния календар на армията като Ден на храбростта и празник на Българската армия. 
Имен ден празнуват Георги, Гергана, Гинка На 6 май имен ден празнуват всички, 

които носят името Георги (означава - земеделец), Гергана, Галя, Галина, Галин, Гана, 
Ганчо, Ганка, Гиргин, Гиргина,Гинка, Гюро, Гюрга, Жорж.

VII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
”ПРИКАЗКИТЕ” - ВАРНА 2018

Краен срок: 19 май 2018 г. 
Конкурсът е насочен към всички ученици в Бъл-

гария и българските деца, които живеят извън пре-
делите на страната, разделени в четири възрастови 
групи. Той има за цел да провокира желание у децата 
да се запознаят с богатия извор от приказки и детски 
книги, които носят много послания и поуки, но все 
по-малко се четат. 
Тема: „Руски народни приказки”
Право на участие имат деца и ученици от І-ви до 

ХІІ-ти клас.
Конкурсът е ИНДИВИДУАЛЕН. 
Рисунките да бъдат нарисувани на картон 35х50 

см. (без паспарту) с материали по избор, по една индивидуална рисунка на участник. 
Приемат се необработени с компютърни програми заснети рисунки.

30 Април 2018, Понеделник,
Международен ден на джаза 
Отбелязва се от 2012 г. с решение на 36-ата Гене-

рална конференция на Организацията на ООН по 
въпросите на образованието, науката и култура- та 
(ЮНЕСКО) в Париж, Франция (25 октомври-11 
ноември 2011), за да се отбележи приносът на джазовата музика в между 

културния диалог. 
1 Май 2018,Вторник,
 Международен ден на труда 
Отбелязва се от 1890 г. с 

резолюция, приета на учреди-
телния конгрес на Втория ин-
тернационал в Париж, Франция 
(14-21 юли 1889). Годишнина 
от началото на голяма стачна 
вълна в САЩ /1886/ с искане за 
осемчасов работен ден, в която 
се включват над 340 000 души 
от Чикаго, Ню Йорк, Филадел-
фия, Балтимор, Милуоки и др. 

2 Май 2018, Сряда,
 Годишнина от смъртта на Леонардо да Винчи
 На 2 май 1519 г. умира Леонардо да Винчи - италиански 

художник от Флорентинската школа, скулптор, архитект, 
учен и естествоизпитател. 

3 Май 2018, Четвъртък,
 Международен ден на свободата на печата 
Отбелязва се от 1992 г. по инициатива на Организацията на ООН по въпро-

сите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО). 
4 Май 2018г., Петък,
 Годишнина от рождението на Гунди
 На 4 май 1943 г. е роден Георги Аспарухов - 

Гунди. Централният нападател е заслужил май-
стор на спорта и носител на сребърен Орден на 
труда през 1965 г. Играе в детския, а след това и 
в юношеския отбор на Левски. Печели шампи-
онската титла с юношите през 1960 г. и 1961 г. 
Седемнадесет годишен е приет в първия отбор 
на Левски през 1960 г. От 1961 до 1963 г. той 
играе в пловдивския Ботев, където става носител 
на Купата на България през 1962 г. След като се 
завръща в Левски, Аспарухов печели три шампи-
онски титли и три купи на България. Гунди играе 
в 245 мача за първенството, в които отбелязва 150 
гола. Гунди има 23 мача и 19 гола в европейските 

клубни турнири - 12 гола за КНК и 7 гола за КЕШ. С националния отбор на 
България е играе 50 мача и отбелязва 19 гола. Взема участие в три световни 
първенства: в Чили, Англия и Мексико. Георги Аспарухов - Гунди е първият 
българин, отбелязал гол на Англия на Уембли. Загива на 30 юни 1971 г. при 
автомобилна катастрофа. Заедно с Никола Котков, негов близък приятел, 
който се вози в същия автомобил.

 5 Май 2018, Събота,
 Ден на Европа: Празник на Съвета на Европа
 Отбелязва се годишнина от създаването в 

Лондон на 5 май 1949 г. на структурата - Съветът 
на Европа. Консултативната европейска поли-
тическа организация обединява 40 европейски 
държави. Целта й е да поддържа основните 
принципи на правата на човека, плуралистичната 
демокрация и върховенството на закона и да повишава жизнения стандарт 
на гражданите на Европа. Структурата на Съвета на Европа включва Ко-
митет на министрите, Парламентарна асамблея (286 членове) и Конгрес на 
местни и регионални власти. Към 1999 г. организацията има сключени 165 
международни конвенции. Азербайджан, Армения, Беларус (прекратен 1997 
г.), Босна, Грузия са със статут на “специално поканени” страни, а Ватикана, 
Канада, Япония и САЩ са наблюдатели.

Н О В И Н И
30 април - 7 май 2018г., брой 18

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

Един ден ученикът попитал своя Учител:
- Кажете Учителю, защо всички мъдреци ни 

учат, че не бива да съдим другите? Толкова ли 
е важно? Моля ви, обяснете ми...
Учителят, както винаги постъпвал, не отго-

ворил веднага на въпроса, а вместо това дал 
на своя ученик един балон, на дъното на който 
имало малко кал, и го помолил да застане пред 
него и да започне да надува балона.

- Какво виждаш сега? – попитал Учителят
- Виждам вас и балона.
- Надуй го още малко. – продължил Учителят
Ученикът изпълнил нареждането и балонът 

станал по-голям.
- А сега какво виждаш?
- Сега почти не ви виждам, виждам предимно 

балона, а по стените му се стича калта.
- Надуй го още повече.
Балонът станал още по-голям и Учителят 

отново попитал:
- Какво виждаш сега?
- Само балона и калта. Нищо повече.
- Продължи да надуваш балона – казал Учите-

лят и се отдръпнал малко встрани.
Ученикът продължил усърдно да изпълнява, 

но балонът повече не можел да се разпъва и 
изведнъж се спукал, пръснал се на парчета, 
разпръсквайки навсякъде калта, която била в 
него. Ученикът изгубил дар слово. Огледал се 
безпомощно... Целият бил изпръскан с кал.

- Сега разбра ли какво се случва, когато се 
концентрираш върху чуждите недостатъци, сла-
бости и прегрешения? Съдейки един човек, ти 
преставаш да виждаш самия човек. Ти виждаш 
само собствените си осъдителни и негативни 
мисли и чувства за него. И колкото повече ги 
раздуваш, толкова по-голяма е вероятността 
калта и нечистотията на тези мисли да изпръска 
не само теб, но и околните. – завършил Учителят 
и оставил ученика сам с мислите си.

ПРИТЧА: КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО СЪДИМ ДРУГИТЕ            

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 26.04.2018 г.
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и профилактични прегледи от личния лекар на детето и 
др. Следва да имате предвид, че със Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2018 г. (обн., ДВ, бр. 99 
от 12.12.2017 г.) се определят два вида доходен критерий 
за месечните помощи по чл. 7 от ЗСПД, в зависимост 
от който се определя не само правото на помощ, но и 
нейният размер. При средномесечен доход до 400 лв. 
на член от семейството тези помощи се предоставят в 
пълен размер, а при средномесечен доход от 400,01 лв. 
до 500 лв., включително, месечните семейни помощи по 
чл. 7 от ЗСПД се предоставят в размер на 80% от пълния 
размер на помощта. Размерите на месечните помощи за 
отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД при доходен 
тест до 400 лв., са както следва: • за семейство с едно 
дете – 40 лв.; • за семейство с две деца – 90 лв.; • за 
семейство с три деца – 135 лв.; • за семейство с четири 
деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството 
помощта за семейството расте с 20 лв. Съгласно чл. 19 
от Правилника за прилагане на Закона за семейни по-
мощи за деца месечните помощи за отглеждане на деца 
до завършване на средно образование, но не повече от 
20-годишна възраст, се отпускат от първо число на ме-
сеца, 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 закрила на детето, в които отпускането 
на помощта е от първо число на месеца, следващ месеца 
на настъпване на събитието. Подаването на заявление-
декларация с необходимите към него документи в съот-
ветната дирекция „Социално подпомагане“ е по Ваша 
преценка и се извършва на всеки 12 месеца. За повече 
информация и преценка на конкретния случай, моля да 
се обърнете по компетентност към дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящ адрес.

Въпрос: Поради спиране на работа искаме да обя-
вим престой като посочим начална дата .Трябва ли 
да се посочи крайна дата и ако не се посочи означава 
ли че не е определен период на престой.На основание 
чл.267 ал. 1 по време на престоя ще се изплаща ли 
дължимото трудово възнаграждение.
Отговор: Престой е налице при преустановяване 

работата в даден участък или работно място поради 
организационно-технически причини - повреда на 
машини, недостиг на суровини, материали и др., което 
причинява бездействие на работниците и служителите, 
заето на съответното работно място. Съгласно чл. 120, 
ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят може при 
производствена необходимост, както и при престой, да 
възлага на работника или служителя без негово съгласие 
да извършва временно друга работа в същото или в друго 
предприятие, но в същото населено място или местност 
за срок до 45 календарни дни през една календарна го-
дина, а в случаи на престой - докато той продължава. В 
практиката обявяването на престой обикновено става със 
заповед на работодателя. Кодексът на труда не регламен-
тира редът за обявяване на престой, както и реквизитите 
на заповедта. В чл. 267, ал. 1 от КТ е предвидено, че за 
времето на престой не по вина на работника или служи-
теля той има право на брутното трудово възнаграждение. 
Според ал. 3 на чл. 267 от КТ, за времето, през което 
работникът или служителят е изпълнявал друга работа 
поради производствена необходимост, той получава 
трудово възнаграждение за изпълняваната работа, но не 
по-малко от брутното възнаграждение за основната му 
работа. На основание чл. 173, ал. 4 от КТ, работодателят 
има право да предостави платения годишен отпуск на 
работника или служителя и без негово съгласие по време 
на престой повече от 5 работни дни, при ползване на от-
пуска едновременно от всички работници и служители, 
както и в случаите, когато работникът или служителят 
след покана от работодателя не е поискал отпуска си до 
края на календарната година, за която се полага. Съгласно 
чл.328, ал.1, т. 4 от КТ, работодателят може да прекрати 
трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до 
работника или служителя в сроковете по чл.326, ал.2 при 
спиране на работа за повече от 15 работни дни.

До 10-ти май: 
ЗКПО
Деклариране на направените 

залози и данъка от организато-
ри на хазартни игри и от опе-
ратори 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 ус-
луга. Внасяне на този данък от операторите на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти май: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец април.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
30 април - 7 май 2018г., брой 18

КАК ДА ИЗЧИСЛИМ СЕБЕСТОЙНОСТТА
НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПРОДУКЦИЯ? 

Себестойността на земеделската продукция и нейно-
то изчисляване са от изключително значение за упра-
вление на стопанството. Освен това, калкулацията дава 
възможност на земеделските стопани да си направят 
сметката - до каква степен тяхното стопанство е про-
дуктивно и да организират разходите и приходите си.
Себестойността на продукцията представлява па-

ричния израз на разходите за производството и реали-
зация на продуктите и услугите, които предприятието 
предлага на пазара. Съгласно Закона за счетоводството 
себестойността е оценката на произведените (създаде-
ните) в предприятието активи, в която не се включват 
административните разходи, разходите за продажби, 
финансовите и извънредните разходи (§ 1, т. 4 от ЗСч). 
Себестойността е основен показател за ефективност-

та на стопанската дейност. Калкулацията е формата 
на определянето на себестойността на продукцията и 
показва какви разходи се правят по статии. Системното 
снижаване на себестойността води до повишаване на 
рентабилността и допринася за намаляване на цените 
на предлаганите продукти и услуги, пише Националната 
служба за съвети в земеделието (НССЗ) в свой анализ.

 Главните насоки за намаляване на себестойността 
на земеделската продукция могат да се определят по 
източници и фактори, като например:

 По източници:
- икономия на жив труд;
- икономия на овеществен труд (оборудване);
- административно-управленски разходи.
 По фактори:
- народностопански фактори;
- изменение на транспортните тарифи;
- цени на материалите;
- лихвен процент;
- цени на горивата, енергия;
- валутни курсове;
- вътрешнофирмени фактори;
- промени на обема и структурата на производството;
- организация;- материално стимулиране;
- повишаване на качеството.
 Разходите за производство са твърде разнообразни. 

От гледна точка на тяхното значение при калкулирането 
на себестойността на продуктите или услугите може 
да бъдат класифицирани по следния начин:

 - разходи, свързани с произвежданата продукция 
- разходите, които директно са свързани с производ-
ството на определен продукт, вкл. и преките трудови 
разходи на заетия за това производство персонал;

 - системно начисляваните постоянни и променливи 
общопроизводствени разходи, които се правят в проце-
са на производството;

 Според зависимостта 
им от обема на произве-
дената продукция или 
услуги, те биват посто-
янни и променливи.

 Постоянни са об-
щопроизводствените 
разходи, които не се 
влияят пряко от обе-
ма на произведената 
продукция. Към тях в 
определени случаи можем да причислим постоянни 
непреки разходи с производствен характер като разходи 
за амортизация и за наемна сгради, оборудване с про-
изводствено предназначение, разходи за застраховки 
и поддържане на активи и др. подобни.

 Променливи са общопроизводствените разходи, 
които зависят пряко или почти пряко от обема на 
произведената продукция. В дадени случаи според 
спецификата на предприятието може де се причислят 
разходите за електроенергия, разходите за текущо 
поддържане на производствените активи, трудовите 
разходи за помощния персонал, спомагателните мате-
риали и други подобни.

 От особено значение за правилното и точно калку-
лиране на себестойността е групирането на разходите. 
Съобразно спецификата на дейността си предприя-
тието само определя организацията за отчитане на 
разходите и калкулирането на себестойността. Тази 
организация се прилага системно най-малко през един 
отчетен период. Едно примерно групиране на разходи-
те и калкулационната схема могат да имат следния вид:

 Примерна калкулационна схема:
- Разходи за основни материали и суровини;
- Разходи за горива и енергия;
- Разходи за спомагателни материали;
- Разходи за външни услуги;
- Разходи за амортизации;
- Разходи за заплати в производството;
- Разходи за социални, здравни и други осигуровки 

и надбавки;
- Разходи за брак в производството.

ДОГОВОРЕН Е DE MINIMIS ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ  
Животновъди ще полу-

чат минимална помощ de 
minimis заради пробле-
мите в сектора и ниската 
изкупна цена на млякото.

 Приемът на докумен-
ти е предвиден за края на 
лятото, като месец юли е 
зададен условно. Остава да се уточни ресурсът, който 
ще бъде отпуснат за животновъдите. Това стана ясно 
по време на консултативен съвет по животновъдство-
то, който се състоя днес между браншови организа-
ции и ръководството на аграрното ведомство. 
По време на срещата стана ясно още, че 456 са 

жалбите, които стопани са подали по Наредба 3, ре-
гламентираща директните плащания. От тях приети 
са 88 заявления.

ЕВРОПАРЛАМЕНТЪТ ОДОБРИ НОВ 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЧНИТЕ ХРАНИ
Европейският парламент одобри нов Регламент на 

ЕС за биологичното производство и етикетирането на 
биологични продукти по-строг контрол на биологич-
ните храни, като целта е „да гарантира еднакво високи 
стандарти за качество в целия ЕС и да улесни малките 
фермери да преминат към биологично производство“.

 Евродепутатите приеха новите правила на 19 април 
2018 г. Предстои договореният текст да бъде одобрен 
от Съвета на ЕС, преди да влезе в сила, уточни Евро-
пейският парламент в официално съобщение.  
Правилата се от-

насят до селскосто-
панските и аквакул-
турните практики, 
преработката и ети-
кетирането на хра-
нителните продукти, 
процедурите за серти-
фициране на земедел-
ските стопани, както и 
до вноса на биологични продукти от страни извън ЕС.

 Новият регламент подчертават, че органичните 
фермери в ЕС трябва да използват отговорно енерги-
ята и природните ресурси, да насърчават здравето на 
животните и да допринасят за запазването на биораз-
нообразието, екологичното равновесие и качеството 
на водата и почвата.

 Практиките за биологично земеделие в ЕС включват:
 - Редуване на културите за ефективно използване 

на ресурсите;
 - Забрана за употребата на химически пестициди и 

синтетични торове;
 - Много стриктни ограничения върху антибиоти-

ците pа добитъка;
 - Забрана на генетично модифицирани организми;
 - Използване на ресурсите на място за естествени 

торове и фуражи за животни;
 - Отглеждане на добитък в свободна среда, на от-

крито и използване на биологични фуражи.
 Специално внимание в новия регламент е отделено 

на етикетирането на органичните  храни. Логото на ЕС 
за органичните хранителни продукти гарантира, че 
правилата на ЕС за биологично производство са били 
спазени. Това е задължително за всички предварително 
опаковани храни.

 Поставено върху опаковката на преработена храна, 
логото означава, че най-малко 95% от съставките от 
земеделски произход са органични.  Супермаркетите и 
други търговци на дребно могат да обозначават проду-
ктите си с термина „биологичен“, само ако отговарят 
на посочените в регламента правила.

 Пазарът на органични храни в ЕС непрекъснато 
се разширява и вече възлиза на около 30.7 милиарда 
евро годишно. Въпреки че органичните земеделски 
земи на ЕС се увеличават през годините, за тази цел се 
използват само 7% от общата селскостопанска площ. 
Разликата между търсенето и производството на орга-
нични храни в Общността се покрива от нарастващия 
внос, отбелязва съобщението на Европарламента. 
ВСИЧКИ ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА 
Е-УСЛУГИТЕ НА НАП ВЕЧЕ СЕ ПОДАВАТ
ВЪВ ВСИЧКИ ОФИСИ НА АГЕНЦИЯТА 

Всички заявления  и уведомления за ползване 
на електронните услуги на НАП с квалифициран 
електронен подпис ще могат да се подават във всеки 
офис на НАП, без значение кой е компетентният на 
дружеството или физическото лице. 
До сега тези документи се приемаха само в офиса 

по регистрация за юридическите лица или по постоя-
нен адрес за физическите.
Подаването на доку-

ментите във всеки офис 
на НАП е както за заявле-
нията, така и за уведомле-
нията за ползване, прекра-
тяване, отказ от ползване 
на електронните услуги с 
квалифициран електронен подпис, като в това число 
влизат и актовете за упълномощаване.
По този начин Агенцията ще улесни достъпа на 

гражданите и бизнеса до е-услугите, които предлага 
и ще намали административната тежест при обслуж-
ването на данъчните и осигурителни задължения.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2018г.

Въпрос: Имам дете, което през март стана 
на 1 година. Досега не съм подавала документи 
за детски. Интересува ме има ли някакъв срок, в 
който мога да подам документи за получаваме на 
помощта през настоящата година?
Отговор: За предоставяне на месечни помощи за 

отглеждане на дете до завършване на редно обра-
зование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 
7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се 
прилага доходен тест, като има и допълнителни ус-
ловия относно извършени задължителни имунизации 



ЗАМЯНАТА НА СОЛТА В ХРАНАТА С ДРУГИ
ПОДПРАВКИ И БИЛКИ СВАЛЯ КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ
Високото кръвно на-

лягане може да бъде по-
нижено, ако вместо сол 
в ястията се слагат под-
правки и билки, пише в. 
„Дейли експрес“, позо-
вавайки се на британски 
експерти.
Близо половината от 

коронарните болести на 
сърцето и над 60 про-
цента от инсултите се 
дължат на високо кръв-
но налягане, припомнят 
специалисти от благотворителната организация Блъд 
прешър Ю Кей.
Солта е една от основните причини за проблема, тъй 

като допринася за задържането на вода в тялото, в ре-
зултат на което кръвното налягане се повишава.
Подобряването на вкуса на храната с билки и под-

правки, вместо със сол, може да допринесе за разре-
шаването му, смятат британските експерти.
Най-благоприятен ефект оказва чесънът, отбелязват 

специалистите.
„Не подправяйте ястията със сол, когато готвите. Из-

бягвайте и солени подправки като соев сос и кубчета 
бульон. Вместо това наблегнете на билки и подправки 
като чили, джинджифил, лимон, лимонов сок. Не за-
бравяйте и чесъна, чиито свойства за понижаване на 
кръвното налягане отдавна са установени“, съветват 
от организацията.

KAĸ ДA ПPEДПAЗИТE CEБE CИ И
CВOЯ ЛЮБИМEЦ OТ CAЛМOНEЛOЗA? 

Caлмoнeлoзaтa (нapичaнa 
paзгoвopнo oщe „Caл-
мoнeлa“) e бoлecт, ĸoятo 
ce пpeдaвa oт живoтни нa 
xopa и oт xopa нa xopa, 
пocpeдcтвoм фeĸaлнo-
opaлeн път.
Бaĸтepиитe ca мнoгo 

ycтoйчиви и мoгaт дa живeят в изпpaжнeниятa нa 
дoмaшнитe любимци в пpoдължeниe нa 4 дo 6 ceдми-
ци (и пoвeчe), cлeд зapaзявaнeтo.
Зapaзeнитe дoмaшни любимци мoжe дa нe пpoявят 
ниĸaĸви явни cимптoми нa зaбoлявaнeтo. Πopaди 
тoвa e мнoгo тpyднo дa ce oпpeдeли дaли живoтнoтo e 
зapaзeнo cъc Caлмoнeлa.
Πpeдcтaвямe ви 6 пoлeзни cъвeтa, ĸoитo мoгaт дa пpeд-
пaзят вac и дoмaшния ви любимeц oт тoвa зaбoлявaнe:
1. Πoчиcтвaйтe дoбpe cлeд ĸaтo живoтнoтo ce изxoди. 

Aĸo имaтe ĸyчe изпoлзвaйтe нaйлoнoвa тopбичĸa, зa 
дa взeмeтe изпpaжнeниятa oт двopa или пapĸa, ĸъдeтo 
paзxoждaтe живoтнoтo. Πocтaвeтe изпpaжнeниятa 
в тopбичĸaтa и я зaтвopeтe плътнo. Cлeд ĸoнтaĸт c 
фeĸaлии oт живoтнитe тpябвa дoбpe дa измиeтe pъцeтe 
cи cъc caпyн и вoдa.
2. Mийтe pъцeтe cи винaги cлeд ĸaтo xpaнитe живoт-
нoтo, дopи ĸoгaтo мy дaдeтe caмo eднo лaĸoмcтвo.
3. Cлeд вcяĸo xpaнeнe измивaйтe ĸyпичĸaтa нa дoмaш-
ния cи любимeц. Peдoвнoтo миeнe нa ĸyпичĸaтa зa 
вoдa cъщo ce пpeпopъчвa.
4. Aĸo пpexвъpлятe xpaнaтa нa дoмaшния любимeц 
в няĸaĸъв ĸoнтeйнep зa cъxpaнeниe, глeдaйтe дa нe 
cмecвaтe paзлични xpaни. Koнтeйнepa тpябвa дa e из-
мит и пoдcyшeн дoбpe, пpeди дa cлoжитe xpaнa в нeгo.
5. Избъpшeтe и измийтe дoбpe мяcтoтo, ĸъдeтo вaшия 
дoмaшeн любимeц oбичa дa пoxaпвa xpaнaтa cи. Moжe 
дa изпoлзвaтe и няĸaĸъв пoчиcтвaщ пpeпapaт, зa дa cтe 
cигypни, чe вcичĸo e дoбpe пoчиcтeнo.
6. He дaвaйтe cypoвo мeco нa любимeцa cи, пopaди 

pиcĸ oт зapaзявaнe. To мoжe дa cтaнe aĸo живoтнoтo, 
oт ĸoeтo e дoбитo мecoтo e билo зapaзeнo. Cлeд ĸaтo 
пoпaднaт в opгaнизмa, caлмoнeлитe ce paзмнoжaвaт, 
oтдeляйĸи вeщecтвo (eндoтoĸcин), ĸoeтo вoди дo oтpa-
вянe нa opгaнизмa.

ПРЕДИМСТВА  НА  ПИРАМИДАЛНОТО
ОТГЛЕЖДАНЕ  НА  КРАСТАВИЦИ    

Отглеждани по този начин 
краставиците се развиват и пло-
додават много добре, защото вза-
имно си запазват влагата, огряват 
се оптимално от слънцето, борба-
та с плевелите е безпроблемна. 
Ето какви са най-важните предимства на този начин:

• удобство в грижите за краставиците;
• рационално използване на земята, поливната вода 

и торовете, тъй като поливката и подхранването се 
правят в центъра на кръга и не се стичат по повърх-
ността на почвата;

• растенията се чувстват комфортно, те не са сгъс-
тени, получават много слънчева светлина и добре се 
проветряват от вятъра, поради което и почти не се 
нападат от болести.
Като недостатък може да се смята разходът на 

материали за привързване на краставиците, но при 
отглеждане на растенията по вертикален начин това 
е необходимо условие.
За отглеждане на краставици може да подберете 

подходящия за своята градина начин, главното е пра-
вилно да разположите растенията. Това ще спомогне 
за нормалното развитие на растенията и няма да е в 
ущърб на реколтата.

ВРЕМЕ Е И ЗА ТЕЗИ,
КОИТО ИСКАТ ДА СЕЯТ ЦЕЛИНАТА     

За да имате цяло лято свежи листа и глави за туршия 
през есента от целина, засейте семената сега в откри-
тите лехи. Целината е студоустойчива и обича умерен 
прохладен климат, така че стопаните в такива райони 
могат да заложат на нея с успех. Но да знаете, че обича 
влага и е претенциозна към почвата.
Как се прави разсадът?
Разсадът става добре в открити лехи, сеитбата на се-

мената трябва да стане точно сега - до края на март, 
когато времето позволи, разбира се. Разсад може да си 
отгледате и вкъщи на прозореца в подходящи съдове с 
торопочвена смеска.

1-2 г семена са достатъчни за 1 кв. метър. Разсадът 
ви ще стане готов за засаждане след около 70 дни - в 
края на май - началото на юни.
Да знаете, че тогава преди засаждането ще трябва 

да съкратите с една трета листата и корените - засаж-
дат се във фитарии на редове - на разстояние 30-40 см 
между редовете и 30 см между растенията - 3-4 пъти 
ще трябва да окопаете, много редовно да напоявате и 
непеременно да подхраните с минерални торове - 150-
200 г на 10 кв. метра. 
Младият разсад е доста капризен, трудно пониква, 

затова почвата трябва да бъде винаги влажна, чиста от 
плевели и рохкава.

НЕ ОСТАВЯЙТЕ БЕЗ НАДЗОР
НОВОЗАСАДЕНИТЕ ДРЪВЧЕТА   

Младите, новозасадени овощни дръвчета се нуждаят 
от грижи. Няколко седмици подред новозасадените 
дръвчета трябва да се наблюдават дали са в това поло-
жение, в което са засадени. Ако почвата се е слегнала 
неравномерно, е възможно да се получи нежелателно 
накланяне на фиданката и корените да се оголят. Ако 
това се забележи, фиданките трябва много бързо да се 
полеят обилно, за да не се увредят корените.
Важно е също така дръвчето да се върне във верти-
кално положение, както е засадено. За да не се получа-
ват такива нежелателни проблеми добре е стъблото да 
се привъже за колче. Ако установите силно пропадане 
и корените са оголени, насипете допълнително почва, 
за да ги покриете.
Внимавайте! Кореновата шийка 
не трябва да е покрита с почва!
При младите дръвчета кората е 
много тънка и лесно ранима. За 
да се защитят от слънчеви приго-
ри, механични повреди и вреди-
тели добре е стъблото да се нама-
же с 20% варно мляко.
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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.

АКАЦИЯ - ROBINIA PSEUDOACACIA
Описание:
Разклонено дърво със сиво-кафява напукана кора. 

Листата са текоперести с дръжки, в чиято основа има 
две шипчета. Цветовете са бели, ароматни и са събра-
ни във висящи рехави, гроздовидни съцветия. Плодът 
е кафяв боб и съдържа няколко тъмнокафяви семена.
Съставки:  
Съдържа етерично масло. В кората се съдържа от-

ровният албумин-робин, алкалоид, багрило, а във въ-
трешната кора (през август)още амигдалин, глобулин, 
фитостерин, стигмастерин и ензим разлагащ урината.
Вирее из цялата страна, издържа на сухи, бедни на 

азот и киселини почви. Отглежда се като културно 
растение.
Водни-

т е  и з -
влеци от 
цветовете 
притежа-
ват темпе-
ратуропо-
нижава -
що и от-
храчващо 
действие. В по-големи дози действуват очистително 
на дебелите черва. Спиртен извлек от млади клончета 
понижава повишената стомашна киселинност, при-
тежава пикочогонно действие и понижава кръвното 
налягане. 
Акациевият мед укрепва целия организъм и пред-

пазва от заболявания на дихателните пътища и хра-
носмилателната система.
Приложение:
Листата и цветовете се прилагат при бронхити, 

трахеобронхити, високо кръвно налягане, повише-
на киселинност в стомаха, гастрит, кисели и други 
оригвания, стомашни кръвоизливи, жлъчнокаменна 
болест, невралгии.
Начин на употреба:
Половин лъжица изсушени цветове се запарват с 

500 мл вряща вода. Престояват около 20 минути. Пие 
се по 1 кафеена чашка 2—3 пъти дневно.
Внимание! Листата и кората на билката са отров-

ни! Лечението се назначава и контролира от лекар, 
като се предпочитат цветовете, които се смятат за 
по-безвредни.

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

 Фиатче се удря в джип БМВ. Шофьорът на фиатчето е в 
ужас, но решава, че така и така е мъртъв, поне да си направи 
кефа. Изскача от колата, вади една манивела от багажника и 
започва да троши джипа. Чупи стъклата, огледалата, изкривява 
ламарините. Накрая оглежда какво е направил, сяда във фи-
ата и си заминава. В джипа седят две мутри. Единият с мъка 
затваря провисналото си чене и казва:

- А представяш ли си к‘во щеше да стане, ако ние го бяхме 
ударили тоя..

Скръндза води гаджето си на ресторант. Момичето си 
поръчва изисквани ястия и накрая идва сметката: 85.40лв. 
Скръндзата казва:

- Скъпичка, искаш ли да разделим сметката на две?
- Добре, разбира се.
- Добре, ти плати лявата част, аз ще поема дясната.

Фиатче се удря в джип БМВ. Шофьорът на фиатче

БАНИЦА С КАЙМА И КИСЕЛО ЗЕЛЕ 
Продукти:

• 500 гр кайма
• 300 г кисело зеле
• 6 с. л. олио
• 200 г праз
• 1 ч. л. червен пипер
• млян черен пипер на вкус
• 1 опаковка кори за баница
 Начин на приготвяне: 1. 
Нарежете на ситно добре 
отцеденото кисело зеле и 
го запържете в част от олиото. Оставете го на огъня, 
докато омекне и течността се изпари.
2. Нарежете на ситно праза, запържете го отделно в 
част от останалото олио и го сипете при зелето.
3. Размийте каймата в малко студена вода и я запържете 
в останалото силно нагорещено олио, като постоянно 
разбърквате, за да не стане на големи късове, а на трохи. 
Добавете я към зелето. Подправете с червен и черен 
пипер на вкус.
4. Намажете дъното на тава с малко олио и върху него 
надиплете 3 кори. Поръсете ги с част от пълнежа. От-
горе надиплете 2 кори.
5. Продължете да редувате плънка, 2 кори и завършете 
с кори. Намажете ги с олио и печете около 45-50 мину-
ти в умерена фурна до златисто. Поднесете баницата 
топла.


