
Студентският празник се отбеляза и в община Сатовча.  Много студенти предпочетоха 
родните места, за да отпразнуват своя празник - 8-ми декември. Денят им бе изпълнен  с 
много емоции и празничното настроение. Увеселителните заведения през целият ден бяха 
пълни с млади и красиви хора, очакващи с нетърпение и особено вълнение настъпването 
на вечерта, за да се потопят в емоционалните мероприятия, които сами си бяха организи-
рали. Вечерният купон започна с формиране на групички, весели закачки, много музика и 
много, много танци и забави до зори. Развлекателните заведения бяха пълни предимно с 
млади хора , които активно разпускаха и разтоварваха отрицателна енергия, като същевре-
менно трупаха положителни емоции и енергия, за да издържат на натоварването в предсто-
ящите им сесии и коледно-новогодишни тържества.
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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Тази кампания се реали-
зира вече девета година. 
Идеята на Кмета на община-
та д-р Арбен Мименов, като 
инициатор на  мероприяти-
ето е децата сираци, на кои-
то им предстои абитуриент-
ски бал да бъдат финансово 
подпомогнати за закупува-
не на облекло за паметната 
за тях абитуриентска вечер. 
Според събраната сума се 
подпомагат и деца сираци, 
които не са абитуриенти, 
както и деца с  увреждане 
до 16 годишна възраст. Като 
организатор на мероприя-
тието община Сатовча се 
обръща към всички жители 
и гости на общината, към 
местния бизнес, както и към 
всички институции имащи 
отношение към местната ад-
министрация с молба за финансова подкрепа и съпричастност към инициативата.
Това, да бъдеш благодетел на една такава кауза, е вътрешна потребност и удовлетворе-

ност за сторено добро, за задоволството, което изпитва човек, когато е част от радостта, 
прочетена в  очите на имащият нужда.
Включете се в инициативата и вие! Бъдете част от нея! Бъдете благодетел! Дори със своята 

скромна подкрепа вие ще бъдете причината да се усмихне още едно дете. Да се подпомогне още 
едно семейство в нужда. Да се усети добротата във всички нас. Да се подкрепяме взаимно.

ТТ

ик се отттбббебеелляляза и в обббщина СССатовча МММного сту
СТУДЕНТСКИ ПРАЗНИК

Коледното дърво се свързва с редица древни обичаи. С течение 
на времето се превръща от обикновено дърво в символ на Колед-
ните и Новогодишни празници, в символ на надеждата за по-добра 
следваща година. Присъствието на коледното дърво в домовете 
на хората има своята хилядолетна история. Най-напред в древен 
Египет са украсявали само палмови клонки, а по-късно и цели па-
лмови дървета. В миналото по света е имало различни традиции, 
общото между които е било това, че всички са украсявали вечнозе-
лени растения. Това се е смятало като обещание, че след дългата и 
сурова зима ще настъпи пролетта.
Елхата се превръща в коледно дърво за първи път в Германия. 

След време тя става неизменен елемент от Коледните и Нового-
дишни празници по целия свят.
По традиция дървото се внася в дома и се украсява с разнообраз-

ни играчки, гирлянди и дори с лакомства. На върха и се поставя 
коледна звезда, а под елхата се подреждат подаръците.
Едно е сигурно, в саксия, изкуствено или естествено, най-много 

на коледното дърво се радват децата. Те с нетърпение чакат да се 
събудят сутринта на Коледа и видят какво им е оставил под нея до-
брият старец. През годината те многократно са чували как трябва 
да слушат за да получат коледен подарък. Независимо от държа-
нието им обаче, в навечерието на Коледа, родителите грижливо 
подреждат под елхата подаръци за своите малчугани.

Коледа-празникът, който събира семейството около елхата. Праз-
никът, който се почита в цял свят и е възпят в стотици песни.
Коледната елха-блестяща, отрупана с играчки, с пътеводната 

звезда на върха внася в дома надежда за по-добро, придава на се-
мейната атмосфера уют и сигурност. Колкото и проблеми да сме 
имали през годината, само един поглед към блещукащото дръвче 
внася светлина в душите ни. Кара ни за миг да се поспрем и да заб-
равим за проблемите си и да се замислим за всичките хубави неща 
в живота ни. Да оценим, че сме живи и здрави и сме с хората, които 
обичаме и ни обичат. В това е и смисълът на Коледата-поне за ден 
да забравим за лошото и да се огледаме и за доброто около нас.
Да, коледното дърво е символ на много неща-на вярата, надежда-

та, новото начало. Но най-вече е символ на доброто, защото неза-
висимо от всичко, на Коледа всички даваме най-доброто от себе си.
Както всяка година, така и тази жителите на общината са обзети 

от коледно новогодишната суета. По традиция беше украсена го-
ляма елха в центъра на Сатовча, пред която жителите и гостите на 
общината заедно отброяват последните секунди на старата година 
и посрещат с вино и хоро Новата година. С празнична украса за 
радостно настроение на малки и големи, са и много от търговските 
и административни сгради в центъра на Сатовча, както и по насе-
лените места в Общината. Коледно-новогодишното настроение е 
задължително за всички, за да ни завари Новата година усмихнати 
и жизнерадостни, с надежда за здраве и благоденствие.

КККолеедндндноотото дърво сее сссвъвъързва с редеддицицицаа древни обббичаи ССС течение
КОЛЕДНО И ПРЕДНОВОГОДИШНО НАСТРОЕНИЕ

Дарения за кампанията мо-
гат да бъдат направени всеки 
делничен ден в сградата на 
Общинска администрация - Са-
товча, в кметствата по населени 
места или по банкова сметка: 

Търговска банка Д-АД
IBAN: BG98DEMI92408400043012

Код на вид плащане: 445100
BIC: DEMIBGSF



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

10 Декември 2018, Понеделник,
Годишнина от падането на Плeвен
 Обсадата на Плевен е най-тежката и 

продължителна битка в хода на Руско- 
турската война (1877–1878). В нея осман-
ските сили задържат в продължение на 
почти пет месеца град Плевен, обсадени 
от числено превъзхождаща ги армия на 
Русия, Румъния и Финландия, като с това 
забавят руското настъпление в Тракия. 
Осман Нури паша, наричан още Осман 
ал-Гази остава в историята със защита на Плевен срещу руски войски по 
време на Руско-турската война. Осман паша е възпитаник на Военна академия 
в Константинопол през 1853 г. постъпва на служба в кавалерията, участва в 
Кримската война (1853-1856), по-късно в Ливан (1860 г.), на о. Крит (1866 - 
1869 т. ) в Йемен (1871 г.). В началото на Сръбско турската война през 1876 г. 
Осман паша получава командването на корпус от 35 000 души, който е базиран 
във Видин. Но с избухването на Руско-турската война през лятото на 1877 г. 
армията на Осман паша е прехвърлена на изток, за да блокира преминаването 
на река Дунав от руснаците. Осман паша не успява да достигне навреме до 
Никопол и затова избира стратегически да се укрепи в Плевен. Под команд-
ването му града остава непревземаем в продължение на 5 месеца. Руското 
командване предприема 3 атаки, но не успява да проникне в града, затова го 
обсажда и блокира вътре турския гарнизон. На 10 декември 1877 г. Осман паша 
прави опит за разкъсване на блокадата в посока към София. Обозите тръгват 
да пресичат река Вит на няколко места, но след първоначалния успех срещат 
силен отпор. Заедно с войските има много цивилни, именно от тях падат 
най-много жертви - предимно жени и деца. Обкръженият от всички страни 
Осман паша разбира, че опитите за съпротива са безсмислени и единственият 
разумен изход е да сложи оръжие и запази живота на войниците от своята 20 
000 армия - със сълзи на очи той дава заповед да се прекрати стрелбата и да 
се издигне бяло знаме, след което предава сабята си на генерал Иван Ганецки. 
След завръщането си от руски плен Осман паша заема почетни длъжности в 
султанския двор и четирикратно е военен министър на Османската империя.

14 Декември 2018г, Петък,
Имен ден празнува Снежана 
На 14 декември имен ден празнуват всички, ко-

ито носят името Снежана (означава бяла чиста, от 
сняг) Снежа, Снежка, Снежи, Снежна, Снежанка 

15 Декември 2018г., Събота,
Международен ден на чая

 От 2005 година насам, редица държави, 
производителки на чай, измежду които 
Бангладеш, Непал, Индонезия, Виетнам, 
Кения, Малави, Малайзия, Уганда, Индия 
и Танзания, отбелязват Международния 
ден на чая. Целта на този ден е да се 
привлече вниманието на обществото към 
проблемите, свързани с производството му 
и неговата търговия. Няколко любопитни 
факти за чая. Чаша черен чай, съдържа по-

ловината количество кофеин, което се съдържа в чаша кафе. • Добавянето на 
мляко към чая, всъщност го прави по-силен. • Чаят е втората по-популярност 
напитка в света, след водата. • Всеки ден, средно 2 милиарда жители на Земята 
пият чай. • Чаената торбичка е била изобретена в началото на 20-ти век, по 
случайност. • Всеки англичанин консумира над 4 килограма чай годишно. • 
Една трета от световния добив на чай се 
добива в Индия. • Основния конкурент 
на Индия в производството на чай е Шри 
Ланка. • Обучението за извършване на 
традиционната, японска, чаена церемония 
продължава три години. 

16 Декември 2018, Неделя,
 Национален празник на Казахстан
Националният празник на страната е 

Денят на независимостта /1991/.

Н О В И Н И
10 - 16 декември 2018г., брой 49

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

Известен лектор започнал семинара си в зала 
с 200 човека и 100-доларова банкнота в ръка.

– Кой иска тази банкнота?
Всички вдигнали ръце.
– Ще я дам на един от вас тази вечер, но преди 

това …
Скъсал банкнотата на няколко парчета.
– Кой я иска сега?
Пак всички ръце се вдигнали.
– А ако направя така…?!
Той я пуснал на земята и започнал да я тъпче и 

размазва. Тя вече на нищо не приличала. Вдигнал 
я. Мръсна, изпокъсана.

– А сега? Кой я иска?
Отново всички. Тогава той започнал:
– Няма значение какво ще направя с банкно-

тата, вие винаги ще я искате, защото не губи 
стойността си. Така е и с хората. Много пъти сме 
смазвани, ритани и не се чувстваме важни. Но 
без значение какво ни се случва, ние не губим 
стойността си. Мръсни или чисти, смачкани или 
цели, дебели или слаби, високи или ниски, нищо 
няма значение. Нищо от това не променя нашата 
значимост. Цената на живота ни не е в това как 
изглеждаме пред другите, а в това какво правим 
и какво знаем.

 Сега помислете добре и потърсете в паметта си:
• 5-те най-богати човека в света
• 5-те последни Мис Свят
• 10 лауреата на Нобелова награда
• 5-те последни носители на Оскар.

Как върви? Трудно, нали? Не се притеснявайте. 
Никой от нас не си спомня вчерашните най-добри. 
Аплаузите отлитат, трофеите потъват в прах, 
победителите се забравят!
Сега си спомнете:
• трима учители, помогнали ви във вашето 

истинско израстване
• трима приятели, помогнали ви в труден 

момент
• някой, накарал ви да се чувствате специален
• 5 човека, съпътствали ви през живота
Как върви? Много по-добре, нали? Хората, 

които оставят следа в живота ни, не са най-извест-
ните, нито най-богатите, нито най-надарените. Те 
са онези, които се тревожат за нас, грижат се за 
нас, които са с нас винаги.

 Помислете за момент. Животът е изключи-
телно кратък.
Вие в кой списък сте?

ПРИТЧА ЗА СМАЧКАНАТА БАНКНОТА

   КОНКУРС ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ
НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 2018-2019 

Краен срок: 31 декември 2018 г. 
Американска Фондация за България обяви кон-

курс за съфинансиране на извънкласни школи по 
математика, информатика, физика, химия, астро-
номия и биология за учебната 2018/2019 година.
Основната цел на тази наша инициатива е да 

насърчим и подпомогнем учителите от матема-
тическите и природоматематическите гимназии, 
като ги стимулираме да посветят своите усилия 
в по-задълбочено изучаване и преподаване на 
тяхната дисциплина и да имат възможност за повече индивидуални занимания със 
своите ученици с изявени интереси в изброените области.
Всяко училище може да подаде не повече от три проекта общо и не повече от един 

проект по даден предмет.
АФБ ще разгледа всички постъпили документи и ще отпусне до 1000 лв. на най-

добрите проекти. Най-големи шансове за успех ще имат проектите с осигурено съ-
финансиране (от други източници) и проектите на гимназии с успехи на състезания 
и олимпиади.
Американска Фондация за България е създадена от българи, които работят и се 

реализират в САЩ.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧЕНИЦИ В ДЕЙСТВИЕ“
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 5-ТИ, 6-ТИ И 7-МИ КЛАС 

Краен срок: 24 декември 2018 г. 
Ученици от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас могат да участват 

в конкурса със свой проект за подобряване на средата 
или общностния дух в училище, като се превърнат 
в „ученици в действие“. За целта трябва да намерят 
запалени възрастни, които искат да подкрепят тяхната 
идея. 
Могат да се свържат с дърводелци и дизайнери и 

заедно да превърнат неприветливо кътче от двора или 
коридора в място за четене и настолни игри. 
Могат да потърсят организатори на събития и за-

едно да организират ден на отворените врати само за 
техните баби и дядовци. 
Могат да намерят озеленители и заедно с тях да отгледат растения, които да засадят в учи-

лище. Могат да се свържат със сладкари и да направят празник изненада за своите учители. 
Могат да осъществят всяка идея, стига да впрегнат хора извън училището да им помогнат 

и така заедно да направят нещо ценно за своето училище.
Участниците следва да организират процеса така, че да реализират идеята си преди про-

летната ваканция, да го документират с разкази и снимки и да пишат на организаторите. 
По време на пролетната ваканция жури разгледа идеите и ще отличи тези, които са се 

случили в най-голяма пълнота и с ефект върху училището. Пет от осъществените проекти ще 
получат парична награда от по 1000 лв., с която децата ще могат да надградят започнатато.
Конкурсът се провежда от Центъра за приобщаващо образование като част от програмата 

„С поглед в бъдещето – Училището има смисъл“.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 6.12.2018 г.
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Въпрос:  По какъв начин може да изискаме документ 
E121 или S1 за възрастен човек, който получава пенсия 
от България и е здравно осигурен в Република България 
но живее за неопределено време в Германия.
Отговор от НЗОК: Преносим документ S1/Е121 „Ре-

гистрация за медицинска помощ“ се издава от районната 
здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене в Бъл-
гария при наличие на законовите предпоставки съгласно 
европейските регламенти за координация на системите 
за социална сигурност.
За тази цел в РЗОК се подава заявление по образец 

- лично или чрез пълномощник. Към заявлението се 
прилагат копие от личната карта и копия от документи, 
доказващи статута на осигуреното лице,  което канди-
датства за формуляра.
Заявлението е публикувано на интернет страницата на 

НЗОК (www.nhif.bg) - меню „Международни въпроси“ - 
линк „Европейска интеграция“ - подлинк „Пребиваване 
на здравноосигурените лица в друга държава от ЕС“. То 
съдържа и  инструкция за попълване.
Ако лицето не е в България, по заявено негово искане 

документът може да бъде изискан по служебен път от гер-
манската институция, която ще извърши регистрацията.
Тъй като формулярът се издава от  РЗОК, съветваме Ви 

да се обърнете към съответната РЗОК, за  да  уточните 
подробностите по процедурата във Вашия случай.

Въпрос:  Роден съм 1954 г. с издадено пенсион-
но решение № 1/прот. № 63397 на звено „ОП“ 3 
110037/111410. на основание на експертно решение на 
ТЕЛК №1092/13.04.16.
Съгласно ТЕЛК е признато 60% инвалидност за 

аритмия и слепота на лявото око.
Моля на основа на горните данни да ми посочите 

реда за регистриране и ползване на намалението на 
потребителската такса при посещение при лекар.
Отговор от НЗОК: Няма да заплатите тази такса, ако 

МКБ кодът на заболяването Ви е H54.0 или H54.1 – „Сле-
пота на двете очи“ или „Слепота на едното око, намалено 
зрение на другото око“.
Когато заболяването със съответния МКБ-код е вклю-

чено в Списъка на освободените от потребителска такса 
лица (документът е публикуван на сайта на НЗОК в меню 
„НРД“ – подменю „2018“ - линк „Национален рамков 
договор (НРД) 2018 за медицински дейности – подлинк 
„Приложение № 11) и е с трайно намалена работоспособ-
ност, видно от ТЕЛК-овото решение, пациентът е осво-
боден от потребителска такса за оказана извънболнична, 
болнична и дентална медицинска помощ.

До 14-ти декември: 
ЗДДС
1.Подаване на справка-декла-

рация по ЗДДС, ведно с отчет-
ни регистри и внасяне на дъл-
жимия ДДС за данъчния пери-
од - месец ноември. 

2. Подаване на VIES-деклара-
ция от регистрирано лице, кое-
то е извършило вътреобщност-
ни доставки,  доставки като посредник в тристранна 
операция (с изключение на получено авансово плаща-
не (цялостно или частично) от посредник в тристран-
на операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 
от ЗДДС (включително получените авансови плаща-
ния), с място на изпълнение на територията на друга 
държава членка за данъчния период – месец ноември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
ноември 2018 г. 
До 15-ти декември: 
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за декем-

ври за корпоративния данък по Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане. 

2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за тре-
то тримесечие 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 ноември. 

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец ноември.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец ноември.
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НАСОКИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО МЯРКА 14 
„ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ“ 
ДФ „Земеделие“ информира животновъдите, че 

приемът на заявления за плащане по мярка 14 „Ху-
манно отношение към животните“ от Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., 
ще се извършва в ОД на ДФЗ по местонахождение на 
животновъдния обект.
Необходимо е кандидатите предварително да се 

запознаят с изискванията по мярката и наборът от до-
кументи, разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. 
за прилагане на мярка 14. В случай че заявлението не 
се подава лично от кандидата, а чрез упълномощено 
лице (пълномощно по образец от ДФЗ), е необходимо 
всички съпътстващи декларации, задължително да 
бъдат подписани от кандидата/титуляра. Декларацията 
по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни 
следва да е подписана от кандидата/титуляра и от 
упълномощеното лице.
Обръщаме внимание, 

че съгласно чл. 13 и 
чл. 24 от Наредба 4 от 
08.08.2017 г., кандида-
тите по мярка 14 могат 
да увеличават броя на 
животните, одобрени за 
подпомагане с първото 
заявление, при подаване 
на заявка за плащане, без да поемат нов ангажимент, 
ако увеличението е с не повече от 10 % от одобрените 
животински единици (ЖЕ) и не могат да заявят нова 
дейност или подмярка в рамките на поетия ангажимент, 
като това е възможно единствено с подаването на ново 
заявление за подпомагане при обявяване на прием.
Приканваме стопаните предварително да акту-

ализират данните за отглежданите от тях животни 
в Системата за идентификация и регистрация на 
животните на БАБХ съгласно чл. 30, ал. 2, т. 3 от За-
кона за подпомагане на земеделските производители. 
Актуализацията включва мястото на отглеждане на 
животните и капацитет на обекта. За дребните пре-
живни животни се изисква изрично да е посочено и 
тяхното предназначение.
ДФЗ – РА напомня на земеделските стопани, че 

всички постоянни животновъдни обекти (ЖО), в 
които се отглеждат едри преживни животни (ЕПЖ) 
и/или дребни преживни животни (ДПЖ) трябва да 
бъдат регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. За проверка на из-
искването, стопаните следва да предоставят издадените 
удостоверения при подаване на заявленията за плащане 
по мярката. В тази връзка е необходимо за временните 
ЖО, регистрирани на името на кандидата, в поле „Вид 
обект“ в системата на БАБХ да бъде изрично посочено 
„пасище“, за да не се изисква предоставянето на удос-
товерение по реда на чл. 137 от ЗВД.
Обръщаме внимание, че за животни от вид телета/

малачета е необходимо предоставяне и на съответните 
кантарни бележки във връзка с определянето на съот-
ветната категория за всяко животно. В случай че не 
бъде предоставена кантарна бележка животното ще се 
счита за теле/малаче от категория „над 220 кг”.
При подаване на заявлението за плащане, кандидати-

те, които нямат промени по отношение на свободната 
подова или дворна площ за стопанисваните от тях 
ЖО спрямо заявените през предходния прием данни 
не следва да предоставят „Становище“ по образец от 
БАБХ. Кандидатите, които желаят да актуализират 
своите данни спрямо 2017 или заявяват нови ЖО трябва 
да предоставят становище, предварително издадено от 
БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъч-
но осигурена свободна площ в животновъдния обект. 
Изискването е по образец и е част от критериите за 
допустимост по Мярка 14.
На електронната страница на ДФ „Земеделие“ са 

публикувани образци на документи, необходими при 
подаването на заявлението за плащане. Припомняме, 
че приемът на документи по мярка 14 „Хуманно отно-
шение към животните“ ще се осъществи в периода от 
30 ноември до 31 декември 2018 г.

ОТВАРЯ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ
ПО УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ  

ДФ „Земеделие“ обявява нов прием на заявления 
за одобрение на доставчици по училищните схеми, 
който ще се осъществи от 17.12.2018 г. до 21.12.2018 
г. Допълнителното кандидатстване се отваря, защото 
одобрен доставчик доброволно се е отказал да доставя 
продукти в одобрените му учебни заведения. Прием-
ът се открива, съгласно Заповед на изпълнителния 
директор на ДФЗ от 30.11.2018 г.
Кандидати  в  предстоящия 

прием могат да бъдат, както 
самите учебни заведения, така и 
еднолични търговци, търговски 
дружества и кооперации, произ-
водители на плодове и зеленчуци 
и млечни продукти, и организации и групи на произ-
водители на плодове и зеленчуци, както и общини, 
на чиято територия се намират учебните заведения.
Важно условие за кандидатстване по допълнителния 

прием е учебните заведения, за които се кандидатства, 
да не са одобрени за доставка по съответната схема 
самостоятелно или чрез доставчик. Учебните заведе-
ния следва да не са включени в издаден и действащ 
акт за одобрение по схемата, за която се кандидатства.
Учебните заведения, които са останали без достав-

чици и искат да се включат в подпомагането, могат 
да заявят участието си по двете училищни схеми 
самостоятелно или чрез заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 
и т. 3 (производители или търговци).
Учебните заведения, които ще кандидатстват са-

мостоятелно, както и общините, следва да заявят 
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участието си по схемите директно чрез подаване на 
документи в ДФЗ от 17.12.2018 г.
В случай, че учебните заведения няма да участват в 

схемите самостоятелно, те трябва да бъдат заявени за 
одобрение от производители или търговци. За целта, 
кандидатите за доставчици следва да подадат доку-
менти в учебните заведения в периода от 03.12.2018г. 
до 07.12.2018 г. Директорите на училищата и детските 
градини трябва да попълнят декларация в свободен 
текст, в която да посочат избраните от тях заявители по 
всяка от схемите, броя на доставките, за които е избран 
всеки от заявителите и другите неизбрани заявители, 
подали предложения, най-късно до 14.12.2018 г.
Документи за кандидатстване по училищните схеми 

ще се приемат в областните дирекции на фонда по 
утвърден образец.

КОМАНДИРОВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ В ЧУЖБИНА
Въпрос: Българско дружество изпраща служители 

в командировка в страната и чужбина, където им се 
осигурява покриване на всички разходи - хотел, слу-
жителите разполагат с карта, с която си плащат за 
храна и всякакви възникнали разходи. Имат ли въпреки 
това служителите право на дневни пари и как би 
могло дружеството да се защити срещу евентуални 
искове в бъдеще за неплащане и на дневни пари (ако е 
възможно)? Какви са специфичните разлики при днев-
ните пари в зависимост от това дали служителите 
са изпратени в страната или чужбина?
Отговор: Командироването е временно изменение 

на трудовото правоотношение от работодателя, при 
което се променя мястото на работа – на работника 
или служителя се възлага за определен период да 
изпълнява трудовите си задължения на друго място 
в страната или в чужбина.
Командировките в страната са уредени в чл. 121 

КТ и Наредбата за командировките в страната (НКС). 
Правният режим на командироването в чужбина 
претърпя редица изменения след създаването на 
новия чл. 121а КТ „Командироване и изпращане на 
работници и служители в рамките на предоставяне на 
услуги“. В началото на 2017 г. беше приета и Наредба 
за условията и реда за командироване и изпращане на 
работници и служители в рамките на предоставяне на 
услуги (НУРКИРСРПУ), която е приложима за част 
от случаите на задгранични командировки. За тези 
от тях, които не попадат в обхвата на новия режим, 
продължава да се прилага Наредбата за служебните 
командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ).
При командироване по чл. 121, ал. 1 КТ работникът 

или служителят има право да получи освен брутното 
си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и 
квартирни пари при условия и в размери, определени 
от Министерския съвет (чл. 215, ал. 1 КТ). Прави-
лата се съдържат в Наредбата за командировките 
в страната, съответно в наредбите, приложими за 
командировките в чужбина.
През времето на командировка на работника или 

служителя се полагат т.нар. „дневни пари“, чиято 
цел е да компенсират неудобствата от пребиваването 
на място, различно от обичайното местоживеене. 
Те са предвидени основно за храна през деня. Не 
се заплащат дневни пари при ползване служебно на 
целодневна безплатна храна в мястото на команди-
ровката или когато тя се изпълнява в мястото, където 
фактически живее командированият или неговото 
семейство (чл. 23 НКС).
По отношение на дневните пари при задгранични 

командировки те се определят съгласно НСКСЧ и са 
диференцирани в зависимост от държавата, където 
се осъществява командировката. С тях се осигуряват 
средства за храна, вътрешен градски транспорт и 
други разходи. Когато приемащата страна осигурява 
пълен пансион в натура, на командированите лица се 
изплаща 30 на сто от размера на полагащите се дневни 
пари (чл. 20, ал. 1 НСКСЧ). При частично поемане на 
някои разходи дневните пари се намаляват с размера 
на разходите в съответствие с чл. 18, ал. 3, т. 1 НСКСЧ.
Наредбата за условията и реда за командироване и 

изпращане на работници и служители в рамките на 
предоставяне на услуги изобщо не регулира изпла-
щане на дневни пари. Тя предвижда сключването 
на допълнително писмено споразумение между 
страните за срока на командироването, в което се 
уговарят финансовите условия на командировката 
(чл. 2 НУРКИРСРПУ).

НАП ПОДСЕЩА ЗАКЪСНЕЛИТЕ СИ КЛИЕНТИ ДА ПЛАТЯТ 
ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ И 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ   
НАП започна кампания, с която 

напомня на лицата - лицензирани 
по реда на Закона за автомобилните 
превози, извършващи обществен 
превоз на пътници и товари на тери-
торията на Република България и/или 
на Общността, които не са заплатили 
декларираните от тях задължения 
за данъци и задължителни осигурителни вноски, че 
срокът за доброволното им плащане е изтекъл, и че 
наличието на задължения в размер над 5 000 лв. е осно-
вание НАП да изпрати уведомление до Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“ за налагане 
на принудителна административна мярка – временно 
или окончателно отнемане на лиценз за извършване 
на съответната  дейност.
Приходната агенция уведомява своите клиенти 

за просрочените им задължения чрез унифицирано 
електронно съобщение. 
Детайлни справки за просрочените публични за-

дължения, клиентите на НАП могат да направят чрез 
e-портала на НАП с електронен подпис или с ПИК.“

.



КАК ДА РЕАГИРАМЕ,
КОГАТО ДЕТЕТО СЕ ТРЪШКА? 

Когато детето е на възраст между 2 и 5 години, има 
голям шанс да се опита да ви манипулира с тръшкане и 
шумни сцени, които да ви провокират, така че да изпъл-
ните всичките му желания. Как да реагираме, когато де-
тето се тръшка - ето някои съвети.
Открийте причината
Обикновено тръшкането при де-

цата е провокирано от нещо, което 
те искат, но не са го получили, за-
това се опитайте да разберете как-
ва е причината за сцената - дали е 
играчка, която сте забравили вкъщи, или е нещо, което 
иска да направите на момента. Откривайки първоиз-
точника, ще може да дадете някакво обяснение, което в 
някои случаи може да успокои детето. Понякога обаче 
тръшкането е зов за внимание и може да е свързано с 
някакъв психологически проблем или травма.
Не се поддавайте
Изрязяването на емоция от ваша страна по време на 

тръшкането на детето, било то загриженост, притесне-
ние или яд, може да се използва срещу вас. Най-добрата 
стратегия е да се опитате да игнорирате сцената - не гле-
дайте детето и ако сте вкъщи, дори може да се премести-
те в другата стая. Когато то види, че никой не му обръща 
внимание, в някакъв момент ще отстъпи и ще се откаже.
Запазете спокойствие
Със сигурност тръшкането не е от най-приятните 

моменти и определено е предизвикателство за нервна-
та система на родителите, но най-важното е в такива 
случаи да запазите спокойствие. Говорете с равен тон, 
не се поддавайте на гнева си и ако видите, че детето не 
реагира на вашите думи, тогава най-добре го оставете, 
докато се успокои и му мине. Колкото и да сте изкуше-
ни да му се скарате или да му обяснявате защо пове-
дението му е неприемливо, сега не е времето, защото 
малчуганът не умее да контролира емоциите си.
Опитайте с чувство за хумор
Понякога шегата е добър подход за успокояване на 

детето, ако то се тръшка. Проявете чувство за хумор, 
пошегувайте се със ситуацията и вижте дали и то няма 
да отвърне със същото и да се овладее. Всъщност хумо-
рът ще ви послужи като средство, което да разсее дете-
то и да му отвлече вниманието от първоизточника на 
емоционалния изблик. 
Приберете се вкъщи
Ако тръшкането се случва навън, докато пазарувате 

или сте на разходка, тогава най-добре напуснете място-
то, на което се намирате, и се приберете вкъщи, където 
по-лесно може да контролирате ситуацията. Има голя-
ма вероятност малчуганът да се успокои по пътя.
Не мислете за околните
Независимо дали може да се приберете вкъщи, или 

обстоятелствата налагат да останете навън, игнорирайте 
погледите на минувачите. Абстрахирайте се от чуждото 
мнение и помнете, че често хората съдят, без да разпола-
гат с цялата информация. Не изпитвайте чувство за вина 
заради емоционалните изблици на вашето дете. Все пак 
това е проблем, който с времето ще отшуми.

 ПРАСКОВАТА ОБИЧА СВЕТЛИНАТА                      
Прасковата се чувства 

прекрасно на нашата ге-
ографска ширина и при 
нашите почви. Тя обаче 
е много светлолюбива и 
ако я засадите на засен-
чено място обрастващата 
дървесина ще загине и 
цялата корона ще се ого-
ли. Плодовете пък ще са по-бледи и безвкусни. 
Изберете за засаждане на праскова най-слънчевото 

място в двора. При засаждане съобразете и възмож-
ността дървото да може да се полива. Прасковата е 
сравнително по-сухоустойчиво растение, но за да имате 
едър плод, трябва да я полеете поне два пъти. Ако за-
държи дълго време суша, тогава плодовете не само ще 
останат дребни, но и преждевременно ще окапят. 
Прасковата не понася и големи мразове през зимата. 

Плодните пъпки загиват под -20-21°С. В някои райони 
поражения от измръзване има и при под -17°С. 

БОЛНИТЕ МОРКОВИ
ЗАРАЗЯВАТ БЪРЗО ЗДРАВИТЕ       

Случвало ли ви се е да сте отгледали здрави моркови, 
а скоро след като сте ги оставили за съхранение те за-
почват да изгниват. При това заразата обхваща корено-
плодите само за няколко дни.
Ако са поразени от бяло гниене морковите стават 

меки, а бял като парцалени парчета налеп ги покрива 
бързо. Тези кореноплодите са заразени още на полето, а 
поразените прехвърлят болестта на здравите и така ще 
бъде обхванато цялото количество. Заразата се разпрос-
транява много бързо на топло.
Засегнати от сиво гниене тъкани се размекват и поси-

вяват, стават мокри, а на повърхността се появява сива 
плесен. Болестта засяга цвеклото, при допир се преда-
ва бързо и на здрави кореноплоди. Заразата пълзи и по 
въздуха, чрез спорите лесно се придвижва, от единични 
огнища гниенето пламва в различни участъци в избата. 
Няма да помогне пререждането. Добре е да се знае, че 
първи се разболяват наранените 
или оставени на студ кореноплоди.
Когато температура в помеще-

нието е твърде висока, тогава има 
опасност от сухо гниене. Върху 
кореноплодите се появяват леко 
вдлъбнати сиви петна, а тъканта 
под петната е суха и се рони. Ко-
гато кореноплодите са прибрани 
навреме, опасността от сухо гниене е по-малка.
Морковите се засипват на слоеве с влажен пясък, 

за да се изолират един от друг. Тогава е и по-слабо 
изпаряването на влагата и вероятността да пламнат 
инфекции е по-малка.

ДАВАМЕ ПОЧИВКА НА ПОЧВАТА         
Понякога градинарите през пролетта не засаждат 

цялата площ. Почвата ще почине в този случай, но е 
много добре да се засеят междинни култури, което ще 
увеличи ефекта на възстановяване.
Ето кои са най-подходящите междинни култури: 
Лупина - трябва да се сее веднага след настъпване на 

пролетта. Тя расте доста бързо - за един сезон, можете 
да сеете лупина 2-3 пъти последователно . Веднага след 
като растението цъфне се окосява и мястото се окопава.
Фацелията е универсално и непретенциозно меж-

динно растение, след което 
можете успешно да отглеж-
дате почти всяка култура. Тя 
привлича насекоми опраши-
тели на мястото, допринася 
за унищожаване на редица 
вредители (нематоди, цве-
тояди, молци, скакалци), 
структурира и намалява 
киселинността на почвата. 
Глушината е добър предшественик за всички култу-

ри, с изключение на бобовите растения. Тя подобрява 
структурата на почвата. Насища я с азот, предпазва 
плодородния слой от измиване и изветряне, повишава 
активността на полезните микроорганизми, привлича 
червеите. Зелената маса се коси заорава в земята 10 дни 
след началото на цъфтежа.
Детелината - червена и бяла е добра за зелено торене, 

насища почвата с азот, измества плевелите от парцела, 
структурира почвата, прави плодородния слой по-рох-
кав, влагоустойчив и дишащ и предотвратява разруша-
ването му от ветрове и дъждове. Но бъдете внимателни 
с детелината -в бъдеще може да не се отървете от нея. 
Елда може да бъде засята от средата на май до сре-

дата на август. Коси се зелената маса преди цъфтежа. 
Заорава се в почвата на дълбочина около 15-20 см. Ко-
реновата система на това растение структурира добре 
почвата и унищожава редица патогени. Окосената и 
заорана в почвата зелена маса се превръща в източник 
на калий и фосфор.
Синапа може да се засее през април. Той е добър 

предшественик за повечето култури, различни от кръс-
тоносците. Този сидерат почиства почвата от патогени, 
причинители на фитофтора, брашнеста мана, гниене, 
прогонва охлювите, молците, структурира почвата, 
привлича опрашителите. 
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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.

ЛЮТИ ЧУШКИ - ЗА ДОБРО НАСТРОЕНИЕ 
И СРЕЩУ ЛОШ ХОЛЕСТЕРОЛ       

Лютата чушка убива микробите и активира имун-
ната система, прочиства кръвта. Богата е на витамин 
А, В, С.  
Лютата чуш-
ка  повиша -
ва телесната 
температура и 
по този начин 
убива голяма 
част от токси-
ните. Тя сти-
мулира произ-
водството на 
ендорфини в тялото и след като сте я изяли изпитвате 
едва ли не „блаженство“.  
Ако не сте свикнали да ядете люти чушки, започ-
нете с малки количества. Нивото на търпимост ще 
нарасне с времето. Те повишават апетита, тонизират, 
стимулират, освен това се счита, че имат и противо-
раков ефект. Предписват ги срещу лош холестерол в 
кръвта, стомашни и чревни болки и крампи. 
Във вид на тинктура помага при зъбобол, ревмати-
зъм, артрит, плеврит и перикардит.
Прекомерната консумация на люти чушки обаче 
може да причини гастроентерит и увреждане на 
бъбреците. Не ги давайте на деца! 

 „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                                                                                                              

Между приятели:
- Жена ми помни всичко от първата ни среща, с какво 

съм бил облечен, какво сме яли и пили, къде сме ходили, 
а аз... нищо не помня.

- А ти помниш ли като хвана първия си голям шаран? - 
пита втория.

- Ти луд ли си? То беше като бях на 18, валеше дъжд, а 
аз го хванах на един голям червей, поне 15 см., дето изро-
вих предишния ден. Тежеше 11,45 кг. и беше дълъг 53 см. 
Голяааааамо жи-вот-но!

- Хахахаах, а как мислиш, дали шарана помни всичко това?

Студен зимен ден... ловец се подхлъзнал и паднал в 
дълбока преспа - не може да помръдне.

- Офф... сега кво? До пролетта тук ще си остана!?!
- Ама ти си голям оптимист! - рекла мечката.

ежду приятели:

РЕЦЕПТА ЗА ОВЧАРСКИ ПАЙ  
Мнозина наричат овчарският пай шотландска мусака. 

Да, между двете ястия има много сходства, но и мно-
го различия. Вижте как да приготвите овчарски пай, 
идеално основно ястие за студените дни. Рецепта за 
овчарски пай
Рецептата, която ви предлагамe, е модифицирана от 

всички варианти на овчарски пай. Всеки от вас може да 
импровизира с пропорциите между отделните продукти 
и да напасне рецептата за вкусовете на своето семейство.
Продукти: 

• 1 кг. кайма смес (или телешка; може и мляно месо)
• 2 средно големи моркова
• 200 гр. пресни гъби
• 200 гр. грах (замразен или от консерва)
• 1 голяма глава лук
• 3-4 ск. чесън
• 1 с.л. соев сос
• 3 ч.л. доматено пюре или 1 белен домат на кубчета
• 1 ч.ч. зеленчуков бульон
• 1/2 ч.ч. червено вино
• сол, черен пипер, чубрица и розмарин на вкус
За картофеното пюре:
600 гр. картофи, 3 с.л. краве масло (около 40-50 гр.), 

3-4 с.л. прясно мляко, 3 жълтъка, сол на вкус
|Приготвяне: 1. Започнете с приготвянето на карто-

феното пюре: обелете картофите и ги сварете. 
2. След като картофите са сварени ги намачкайте и 

добавете към тях топлата смес от прясно мляко и масло. 
Разбъркайте и накрая доба-
вете жълтъците. Овкусете и 
разбъркайте до хомогенност.

3. В тенджера запържете 
лука и чесъна, добавете кай-
мата и пържете до получава-
не на ситни „трохи“.

4. Прибавете настъргания 
морков и нарязаните гъби

5. Добавете виното и готве-
те няколко минути, за да се изпари алкохолът

6. Сложете соевия сос, доматеното пюре и бульона
7. Овкусете със сол, черен пипер, чубрица и мащерка. 

Ако желаете, можете да добавите и розмарин
8. Разстелете каймата и зеленчуците в тава, след което 

сложете и картофеното пюре.
9. Печете най-отдолу в предварително загрята на 

180 градуса фурна около 40-50 минути.


