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Преди 146 години, на 18 февруари
(6 февруари по стар стил) в края на
град София (сега в центъра на София,
в района на площада, където е издигнат
негов паметник) е обесен най-големия
български герой Васил Левски – Васил Иванов Кунчев, Дяконът, Игнатий,
Джингиби или просто Левски – едно
от многото имена, с които е известен
Апостолът на свободата.
Левски е основна фигура в българското освободително движение. Организира Вътрешната революционна
организация (ВРО) и Българския революционен централен комитет (БРЦК).
Един от най-дейните българи в борбата
за освобождение на България.
Апостолът на свободата е обесен на
18 февруари 1873 г., но традиционно
датата се отбелязва на 19.
В края на 1872 г. Васил Иванов Кунчев
е заловен от заптиетата при Къкринското ханче. До последно османците н е
знаят кого са заловили и Левски е откаран в Търново, за да бъде разпознат. Той
е охраняван само от 20 заптиета, надявайки се до последно, че ще бъде освободен от съмишленици. Смъртната при-

съда е издадена на 14-ти и е потвърдена
на 21-ви януари 1873 г.
Свещеникът поп Христо Стоилов разказва за последните мигове на Апостола: „Дяконът се държа юнашки. Каза,
че наистина той е първият, но че след
него са хиляди. Палачът му наметна въжето и ритна столчето. Аз се просълзих
и се обърнах към „Св. София“, за да не
видят турците, че плача, и си тръгнах.“
Минути преди да бъде обесен Левски измолил прошка от отец Тодор и от
Бога, а в молитвите си да бъде споменаван като йеродякон Игнатий.
19 февруари е денят, в който почитаме паметта на един от най-великите
българи живели и дали живота си за нашата Родина - България. Ден, в който
всички учебно-възпитателни заведения
на територията на община Сатовча се
провеждат възпоменателни тържества
по повод обесването на Васил Левски.
Ден, в който с почит и преклонение
пред подвига на Апостола на Свободата традиционно се рецитират стихове,
пеят се възрожденски песни и се разказват незабравимите и паметни епизоди от неговия живот.

„О БЕСВАНЕТО НА В АСИЛ Л ЕВСКИ“ (1876)
О, майко моя, родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?
Гарване, и ти, птицо проклета,
на чий гроб там тъй грозно грачеш ?
Ох, зная, зная, ти плачеш, майко,
затуй, че ти си черна робиня,
затуй, че твоят свещен глас, майко,
е глас без помощ, глас във пустиня.
Плачи! Там близо край град София
стърчи, аз видях, черно бесило,
и твой един син, Българийо,
виси на него със страшна сила.
Гарванът грачи грозно, зловещо,
псета и вълци вият в полята,
старци се молят богу горещо,
жените плачат, пищят децата.
Зимата пее свойта зла песен,
вихрове гонят тръни в полето,
и студ, и мраз, и плач без надежда
навяват на теб скръб на сърцето.
Христо Ботев
Разбира се, през целият ден звучаха думите на Апостола, които не отшумяват през целият ни живот, слова
като: „Ще имаме едно знаме, на което
ще пише „Свята и чиста република”,
но за да бъдат реалност тези негови
думи е необходимо преди това да изпълним другата му заръка: „Кажи ти

Д РАМАТИЗАЦИЯ

НА ПЕРИОДА СЛЕД В ТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
В ЧАСОВЕТЕ ПО И СТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

На 12 февруари 2019 г. в рамките на
един учебен час по история, учениците
от 12 „а“ клас при училище Сатовча
изиграха драматизацията „Възстановяване от руините: Светът след Втората
световна война“.
Учениците влязоха в ролите на големите политици от периода: Конрад Аденауер (Германия), Йосиф Сталин (СССР),
Джордж Маршал (САЩ), Уинстън Чърчил (Великобритания), Робер Шуман и
Жан Моне (Франция), Пол-Анри Спак
(Белгия), Йохан Байен (Холандия), Йозф
Бех (Люксембург), Палмиро Толиати,
Алтиеро Спинели (Италия) и др. За целта
те бяха облечени в подходящо за ролите
си облекло и придобиха съответното
сценично поведение.
Целта на драматизацията бе да провокира творческия талант у учениците и да разнообрази обучението в часовете по история, от една страна, а от друга
– да представи сложните отношения между Великите сили след Втората световна война. Европа е в развалини след
войната, между големите държави все още съществуват сложни противоречия, но те полагат усилия да превъзмогнат
конфликтите помежду си в името на една голяма цел – поставянето на основите на една нова обединена Европа.
Урокът бе открит за училищно ръководство, учители от Методическото обединение на хуманитарните дисциплини,
ученици от 9 и 10 клас, които изучават същия период през настоящата учебна година. 12-класниците се справиха
отлично със своите роли и доказаха, че и в 12 клас могат да бъдат активни в часовете.

От 12
О
12.02.2019
02 2019 г. А
Агенцията за социално подпомагане (АСП) изплаща новата финансова подкрепа за хората с
увреждания по банков път. Подпомагането е за месец януари, а процесът
е регламентиран в новото законодателство за хората с увреждания.
От 1 януари т.г. всички пълнолетни
хора с трайни увреждания, над 18 години, имат право на месечна подкрепа по Закона за хората с увреждания.
Помощта заменя досегашните добавки за социална интеграция и прекратените социални пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия
от Националния осигурителен институт в размер на 25 на сто до месец
декември 2018 г. Размерът й се определя и актуализира като процент от
линията на бедност в България, в заКомисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

висимост от степента на увреждане.
Хората, които до момента не са
получавали интеграционни добавки, трябва да подадат заявлениедекларация в дирекция „Социално
подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес до 31 март, за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019г.
Заявление в ДСП по настоящ адрес
трябва да подадат и лицата, които
получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари
2019 г. сумата се отпуска под формата на целева помощ и се превежда
директно на общините. На хората,
които до момента са получавали интеграционни добавки, новата помощ
се отпуска служебно от АСП.

Размерът на помощта през 2019г.
варира от 24,36 лв. до 198,36 лв.
В масовия случай тя е в по-голям
размер от досега получаваните добавки. Законът гарантира, че никой
няма да вземе по-малка сума от получаваната до края на 2018 г. Найвисок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90%
степен на увреждане с определена
чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За
тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.

моите и аз твоите кривици, па да ги
поправиме“.
Нека остане чиста паметта му, нека
не забравяме и помним подвига и целите му. Нека помним, но и осъзнаем
смислените му думи: „Дела трябват,
а не думи!”
Поклон Апостоле! Поклон!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
На 3-ти март, преди 141 години, започва историята на нова свободна България. На този ден
отбелязваме Националния празник на Република
България.
Денят на Освобождението всяка година е повод
да изразим своята почит към хилядите герои, отдали живота си за свободата на България.
Трети март е и празникът, който ни зарежда с
порива за дълг и патриотизъм, водили смело нашите предци в борбите за национално освобождение и обединение.
Славното минало на нашия народ ни задължава
да бъдем упорити в отстояване на националния
идеал днес и в бъдеще, както и в общата ни воля
за свобода и единение, въпреки предизвикателствата на съвремието.
Честит празник!
д-р Арбен Мименов - Кмет на община Сатовча
П О ЗД РА В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С
П О СЛ У Ч А Й Д Е Н Я Н А СА М ОД Е Е Ц А !

Приемете моите искрени поздрави към Вас по
случай 1-ви март Ден на българския талант, на
българския дух, на любовта към творчеството, на
непресъхващия стремеж на човека към красота и
съвършенство – Денят на самодейното изкуство!
Отдавайки уважението към личността на твореца самодеец, от сърце Ви желая все по-големи
успехи в преследването на художествените идеи,
много предстоящи изяви, нови предизвикателства, в които самодейци и публика заедно да съпреживяват магията на изкуството във всичките
му измерения!
Честит празник!
д-р Арбен Мименов - Кмет на община Сатовча
Ч Е С Т И ТА Б А Б А М А Р ТА

МАРТЕНИЧКИ

Мартенички бели,
бели и червени,
де и как сте взели
багрите червени?
Пролет щом ви зърне
тука при децата,
бързо тя ще върне
птиците в гнездата.
Храсти разцъфтели,
листите зелени.
Мартенички бели,
бели и червени.
Петя Йорданова

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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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

25 Февруари 2019, Понеделник,
Национален празник на Суринам
Националният празник на страната е Деня на освобождението и обновлението /1980/.
27 Февруари 2019, Сряда,
Национален празник на Доминиканската република
Националният празник на страната е Деня на провъзгласяването на независимостта /1844/.
1 Март 2019, Петък,
Св. прпмчца Евдокия
Имен ден празнуват: Евдокия, Марта, Мартин,
Евдокия живяла в Сирия, в град Илиопол. Събрала богатство почти колкото царската хазна с греховни дела. Така
умъртвила душата си и вкаменила сърцето си. Монах на име
Герман отседнал в съседство на Евдокия. Тя чула молитвите
на Герман и много се трогнала. Евдокия станала християнка
и започнала да разпространява вярата. Противниците й я
преследвали и на 1 март тя загинала от меч.
3 Март 2019, Неделя,
Национален празник на България
За първи път се чества по нов стил на 3
март 1917 г. след въвеждането в България през
1916 г. на Григорианския календар. Денят на
освобождението на България от Османско иго
е определен за Национален празник с Указ 236
на Държавния съвет, издаден на 27 февруари
1990 г., и с Решение на 9-ото Народно събрание
от 5 март 1990 г. Денят е избран за национален
празник на България, защото тогава за първи
път българските земи се споменават и като
политически аргумент.
4 Март 2019, Понеделник,
Преп. Герасим Йордански
Имен ден празнува: Герасим. Свети Герасим бил аскет и скромен монах. Той е
основал манастир край река Йордан и спечелил стотици
последователи. Според легенда лъв с трън в лапата си
потърсил помощта на светеца. След като Герасим извадил
тръна, лъвът останал негов дългогодишен спътник и след
смъртта на светеца издъхнал върху гроба му. Затова иконописците представят св. Герасим с лъв в нозете.

КОНКУРС ЗА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА ИМЕТО
НА ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ - 2019
Краен срок: 14 май 2019 г.
Конфедерацията на независимите синдикати в
България учреди годишна стипендия на името на
проф. Кръстьо Петков за млади учени в областта на
икономиката на труда и социалните науки от всички
университети и висши училища в страната, както и
от институтите на Българска академия на науките.
До конкурса се допускат докторанти и студенти/
специализанти по магистърски програми (след завършена бакалавърска степен или най-малко в пети курс
за специалности, при които има обучение директно за
магистърска степен), на възраст до 35 години.
Стипендията е еднократна в размер на 2000 лв.
Конкурсът се провежда чрез конкурсна разработка,
която се оценява от научно жури.
Кандидатите за конкурса за 2019 година да имат възможност да работят по
една от две теми по избор, в т.ч.:
А. „Информационната епоха, Индустрия 4.0 и бъдещето на труда: глобални
и европейски измерения и отраженията в България – заетост, организация и
условия на труд, трудови права и индустриални отношения”; или
Б. „Последици за българската икономика и трудов пазар от „изтичане” на
работна сила към други страни, основно към страни от ЕС/ЕИП”.

П ОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА

„Е РАЗЪМ

ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ”

Краен срок: не е посочен
„Еразъм за млади предприемачи”
е трансгранична програма за обмен,
която предоставя на нови или бъдещи
предприемачи възможността да се
учат от опитни предприемачи, които
управляват малки предприятия в други участващи в програмата държави.
Обменът на опит се осъществява
по време на престой при опитен
предприемач, който помага на новия
предприемач в придобиването на
умения, необходими за управлението
на малка фирма. Ползите за предприемача-домакин се изразяват в нови
перспективи за развиване на собствения бизнес и възможността за установяване на
сътрудничество с чуждестранни партньори или опознаване на нови пазари. Престоят
е частично финансиран със средства от Европейския съюз.
Кой може да участва?
>> Нови предприемачи, които твърдо планират да започнат свой собствен бизнес или
вече са стартирали такъв през последните три години.
Можете да участвате в програмата като нов предприемач, ако:
- Твърдо планирате да започнете собствен бизнес, въз основа на жизнеспособен
бизнес план;
- Вече сте започнали собствен бизнес през последните три години;
- Вашата (бъдеща) фирма или бизнес дейност може да бъде от всеки икономически
сектор, без възрастови ограничения.
>> Предприемачи с опит, които притежават или управляват малки и средни предприятия и са готови да споделят своите знания и опит с нов предприемач и да му бъдат
наставник в този процес.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 21.02.2019 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 3 ɆȿɋɌȺ
1 ɍɱɢɬɟɥ ɇɍɉ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1 ɍɱɢɬɟɥ,ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1 ɋɬɚɪɲɢ ɭɱɢɬɟɥ,ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
14Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 77 ɆȿɋɌȺ
5 ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
15 ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
4 Ʉɪɨɹɱ,ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
10 Ƚɥɚɞɚɱ ɩɪɟɫɚ/ɪɴɱɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2 ɋɟɡɨɧɟɧ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɝɨɪɫɤɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
6 ɉɟɪɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ –
1
ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ ɫɬɴɤɥɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ –
2 Ɉɩɚɤɨɜɚɱ
ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ ɫɬɴɤɥɨ
2 ɉɚɤɟɬɢɪɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3
ɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɨɞɨɜɢ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ ɢ
2
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɫɬɢɥɤɢ
4 Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ –
1
ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ ɫɬɴɤɥɨ
6 Ɍɚɧɰɶɨɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ
5 Ɇɭɡɢɤɚɧɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ –
2 Ⱦɴɪɜɨɞɟɥɟɰ,ɦɟɛɟɥɢɫɬ
ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ ɫɬɴɤɥɨ
2 Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɭɜɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1 Ɇɟɧɢɞɠɴɪ ɟɤɢɩ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1 Ʉɚɫɢɟɪ ɞɨɦɚɤɢɧ
ɋɪɟɞɧɨ/ɂɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɧɚɭɤɢ
1 Ⱦɨɦɚɤɢɧ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2 Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ПРИТЧА: ДОБРОТО, КОЕТО НЕ ВИЖДАМЕ

Китаец си татуирал
известна българска
поговорка!
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

В далечните времена, когато нямало още електричество, уличните фенери се палели ръчно.
Имало един дребничък старец-фенерджия, който
обикалял всяка вечер улиците, драскал клечки
кибрит в подметката си и палел светлина във
всяко ъгълче.
Той нямал семейство и бил от онези тихи и
незабележими хора, които околните игнорират.
Децата му се присмивали и го наричали „джудже“,
а възрастните го мислели за лентяй, защото се
подавал навън едва късно вечер.
Всеки път, когато дребният фенерджия драскал
клечка в подметката си, той се смалявал на ръст.
Веднъж при него дошъл един от малкото хора,
които го забелязвали и знаели какво върши, и
го попитал:
- Слушай, защо продължаваш? Съкращаваш
живота си, за да правиш добро, а в замяна получаваш само едни оскърбления.
- Ако не паля фенерите, хората ще останат
на тъмно - отвърнал старецът. - А това е лошо!
Представи си как някой се опитва нощем да стигне
до дома си, но няма светлина и се лута цяла нощ

из улиците. А когато е светло, ще се прибере по
живо по здраво вкъщи и вътре в душата си ще ми
каже „благодаря“. Това ми стига.
И той продължил да драска кибритени клечки
в подметката си, да пали уличните фенери и
да се смалява ден след ден, докато накрая не
изчезнал съвсем.
Никой не забелязал, че е изчезнал.
Но всички възнегодували, че е тъмно.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ГОТОВО Е ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА
ПРОЕКТИТЕ ЗА КОШЕРИ

Общо 1900 кандидати са заявили желание за подпомагане по време на двата приема по Национална
програма по пчеларство за финансовата 2019 г. Готово
е първото класиране на проектите за закупуване на
кошери и за закупуване на отводки по мярка Д „Мерки
за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в
ЕС“. Предварителното класиране по двете дейности е
направено, защото подадените заявления надхвърлят
разпределения бюджет за тях. Списъците на класираните пчелари са качени на сайта на ДФЗ.
Общо 682 пчелари са кандидатствали за финансиране по дейност 1 „Закупуване на нови кошери за
подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение
на пчелина“. Предвидените средства за дейността са
в размер на 1 287 451 лв., а подадените заявления са
за 1 313 271 лв.
По дейно ст 2
„Поддържане или
увеличаване броя
на пчелните семейства“ за приема са заделени 990
069 лв. Документи
за участие са депозирали 350 пчелари на стойност 1
046 591 лв.
За третата дейност, за закупуване на пчелни майки,
бюджетът от 782 166 лв. е достатъчен да покрие подадените 771 заявления за подпомагане. Класирането е
направено според критериите за оценка, определени
в Наредбата за условията и реда за прилагане на пчеларската програма.
Общо за двата приема за финансовата 2019 г., проведени през ноември и януари, най-голям интерес
се наблюдава по мярка Б „Борба срещу агресорите
и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”,
която е с бюджет в размер на 1 262 278 лв., с подадени
1 302 заявления. Подпомагане по мярка Г „Мерки за
подпомагате на лабораториите за анализ на пчелните
продукти“ очакват 380 земеделски стопани. Разполагаемият ресурс по мярката е 73 922 лева. За техническа помощ по мярка А бяха приети 279 заявления.
Бюджетът за този прием е 354 267 лв., а стопаните,
които отглеждат от 20 до 100 пчелни семейства,
могат да получат финансова помощ за закупуването
на центрофуги, ножове за разпечатване, матуратори,
восъкотопилки, вани за разпечатване. За подвижно
пчеларство по мярка В са приети 4 заявления. Мярката
предвижда 8 435 лева за закупуването на пчеларски
ремаркета, платформи и системи прикачен инвентар.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на фонда,
където са подали документи за участие.
Националната програма по пчеларство (НПП) 20172019 г. е с общ бюджет от приблизително 14.28 млн.
лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% - от
националния бюджет. Определеният за 2019 година
ресурс е 4 758 590 лева.

ФИРМИТЕ ПОДАВАТ В НАП ДАННИ ЗА
ПЛАТЕНИ ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

До 15 март предприятията и самоосигуряващите
се лица, които са изплатили през 2018 г. доходи на
физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона
за данъците върху доходите на физическите лица
(ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП справка
по образец за тези доходи.
В справката по чл. 73, ал. 1 от
ЗДДФЛ се обявяват изплатените
през годината доходи на физически
лица от:
- друга стопанска дейност (извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия,
за авторски и лицензионни възнаграждения и др. посочени в чл. 29 от ЗДДФЛ);
- наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
- доходи, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ, включително
облагаемите парични и предметни награди от игри,
от състезания и конкурси, които не са предоставени
от работодател или възложител;
- доходи, подлежащи на облагане с окончателен
данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, включително
доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
- доходи от прехвърляне на права и имущество и
други доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Доходите, които следва да се включат в справката,
изчерпателно са описани в номенклатурата за вид на
дохода към утвърдения от министъра на финансите
образец на справката.
Информацията от справките, които предприятията
подават, позволява на приходната администрация
да извърши съпоставка на декларираните данни от
платците и получателите на доходи.
Санкциите за непредставяне на данни за изплатени
суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката, са в размер до
250 лева. Глобата се налага за всяко физическо лице,
за което не е подадена информация или подадената
информация не е коректна.
Повече информация за попълването и подаването
на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ може да се
получи на телефона за информация на НАП 0700 18
700 на цената на градски разговор.

ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА
НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ,
ВЛИЗАЩИ В СИЛА ОТ 01.01.2019Г.

I. Промени, произтичащи от показателите в Закона
за бюджета на държавното обществено осигуряване
(ЗБДОО) за 2019 г.
1. Размери на месечния осигурителен доход за
2019 г:
• минимален месечен размер на осигурителния
доход за самоосигуряващите се лица - 560 лв.;
• минимален месечен размер на осигурителния
доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 400 лв.;
• максимален месечен размер на осигурителния
доход – 3000 лв.
2. Размери на осигурителните вноски за фонд
„Пенсии“ на държавното обществено осигуряване
в процент от осигурителния доход на лицата, работещи при условията на III категория труд - без
промяна спрямо 2018 г., както следва:
• за лицата, родени до 31.12.1959 г., включително
- 19,8 на сто;
• за лицата, родени след 31.12.1959 г. – 14,8 на сто.
3. Размер на осигурителната вноска за закупуване на един месец осигурителен стаж за завършено
висше или полувисше образование, както и за недостигащ стаж при пенсионирането (чл. 9а, ал. 1, 2
и 6 от Кодекса за социално осигуряване) - 110,88 лв.
(19,8 на сто х 560 лв. - минимален месечен размер на
осигурителния доход за самоосигуряващите се лица),
когато вноската се прави след 31.12.2018 г.

4. Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж
(чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване):
• от 1 януари до 30 юни 2019 г. - 207,60 лв.;
• от 1 юли до 31 декември 2019 г. - 219,43 лв. (увеличение с 5,7 на сто).
5. Максимален размер на получаваните една или
повече пенсии, без добавките към тях:
• от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г. - запазва се
на 910 лв.,
• от 1 юли 2019 г. - 1200 лв., определени като 40 на
сто от максималния месечен размер на осигурителния
доход, определен със ЗБДОО за 2019 година.
6. Увеличение на размера на пенсиите за трудова
дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г.,
считано от 01.07.2019 г. – с 5,7 на сто.
Едновременно с това пенсиите, отпуснати с начална
дата до 31.12.2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019г.
с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и
съответната пропорционална част от този процент за
месеците осигурителен стаж.
Когато преизчисленият размер на пенсията с по-високата тежест за осигурителния стаж и увеличеният
с 5,7 на сто размер на пенсията не са равни, пенсията
се определя в по-високия размер. По този начин се
гарантира по-благоприятното за лицата увеличение
на пенсията, като същото не може да бъде по-малко
от 5,7 на сто.

Въпрос: За да подам документи за месечни
помощи за децата, ми е необходима бележка от
работодателя за последните 12 месеца. Само че
моя работодател е закрил фирмата и е извън България. Няма кой да ми издаде бележка за дохода!
Как да постъпя? В тоя случай има ли начин да
взема дохода от НОИ или има друг вариант?
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи
за деца (ППЗСПД), в заявлението декларация за
отпускане на семейни помощи по чл. 7, 8 и 10а от
Закона за семейни помощи за деца лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за
последните 12 календарни месеца, предхождащи
месеца, през който е подадено заявлението декларация. Същевременно, един от документите, които
задължително се прилагат от лицата към заявлени-

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ФЕВРУАРИ и МАРТ 2019г.

До 28-ми февруари
ЗМДТ
Подаване на декларация по чл. 14,
ал. 1 от ЗМДТ от предприятия при
промяна на отчетната стойност на
недвижими имоти, настъпила към
31 декември на предходната година.
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически
лица, придобити през м. януари.
До 10-ти март
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 март:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец февруари.
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 февруари.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
февруари 2019 г.

ето декларация за отпускане на помощта по чл. 7 от
ЗСПД, е удостоверение за брутните месечни доходи
на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация (чл. 17, ал. 3, т. 1 от ППЗСПД).
Въпрос: Здравейте, пиша ви относно новата
социална помощ за деца сираци. Моята дъщеря е
полусирак от 2011 г , до момента не е получавала
наследствена и персонална пенсия, поради това, че
починалия родител няма нужния трудов стаж, а
персонална пенсия , поради надвишаване на минималния осигурителен доход за страната 75 лв.Тя
вече е студентка редовно обучение/ поради , което
не може да работи/ и отново няма да получава
новата социална помощ, защото критерият е до
20 г., а тя ги навършва на 02.02.2019 г . Въпросът
ми е сираци и полусираци, които продължават
своето образование /за да служат на държавата/,
които до момента не са получавали подкрепата
на държавата, защо отново са дискриминирани?
Нима те нямат нужда от помоща на държавата?
Защо не се запази възрастта 26 г за получаване на
новата социална помощ? Защо се пише , че всички
деца сираци, ще получат новата месечна помощ ,
като отново има дискриминация?
Отговор на МТСП: Обхватът на Закона за семейни
помощи за деца (ЗСПД) е много ясно посочен както
в чл. 1, така и в самото му наименование – подпомагане на отглеждането на децата в семейна среда от
родителите или от лицата, полагащи грижи за тях.
Следва да се отбележи, че съгласно чл. 2 от Закона
за закрила на детето, дете е всяко физическо лице до
навършването на 18 години. С цел оказване на подкрепа до завършване на средно образование на детето,
някои от помощите по ЗСПД са с по-широк възрастов
обхват, но не и неограничен. Възприетата по-висока
възраст (до 20-годишна възраст) произтича от факта,
че много деца вече завършват средното си образование
на 19-20 години. ЗСПД е насочен към подкрепата на
семействата с деца, поради което няма как да бъде
допълнително разширяван неговия обхват. Семейните
помощи са средства за подпомагане отглеждането на
деца в семейна среда, т.е. те се предоставят на семейството, а не на детето. Поради различния характер на
семейните помощи, които се осигуряват по ЗСПД и
пенсиите по Кодекса за социално осигуряване, няма
как да се отъждествява семейна помощ с наследствена
пенсия. Едни от най-важните разлики са две – наследствената пенсия е свързана с осигурителния статус на
починалия родител и тя се предоставя на самото дете.
Промените в ЗСПД (обн. ДВ, бр. 88 от 2018 г.), с които
от 1 януари 2019 г. се въведе новият вид месечна помощ
за дете без право на наследствена пенсия от починал
родител по чл. 8е от ЗСПД, са приети от Народното
събрание. Законодателната власт има правомощията
да взема решения за начина на разпределяне на държавните средства и за определянето на достъпа до
подпомагане със семейни помощи за деца.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
5 НАЧИНА ДА ОБЛЕКЧИМ
ЗАПЕКА ПРИ БЕБЕ

Често срещано, много болезнено и неприятно състояние при бебетата е констипацията. Ако забелязвате, че вашето
мъниче изпитва трудност да се
изходи, плаче при напъване, не
се изхожда с дни или изпражненията му са много твърди, то
най-вероятно има запек.
Консултацията с лекар е със задължителен характер,
като има някои леки промени в дневната рутина, които
биха могли да подобрят състоянието на бебчето ви.
Ето някои от тях:
Ако храните бебето с адаптирано мляко може въпросното мляко да не е подходящо за него или да не го
приготвяте с достатъчно количество вода. Проверявайте
внимателно инструкциите преди да го приготвите и за
да сте сигурни, че слагате правилното количество вода,
сипете първо нея и тогава добавете сухото мляко.
Ако слагате първо млякото, може да се заблудите и да
сипете по-малко течност от необходимото. Ако кърмите
бебето и все пак то страда от запек, макар при кърмените
мъничета това да се среща по-рядко, може би проблемът
е в броя кърмения и е необходимо по-често да го храните.
Ако вече сте започнали захранване и детето консумира
твърди храни, опитайте да му предлагате по-често вода
между храненията. Стимулирайте го да яде повече плодове и зеленчуци и в зависимост от уменията за дъвчене,
преценете дали да са пюрирани или нарязани.
Упражнения и масаж. Нежно раздвижете крачетата
на детето все едно кара колело. Това може да стимулира
червата и да благоприятства изхождането. Масажирайте
нежно коремчето и приложете топла вана. Тя ще спомогне да се отпуснат мускулите, дори може да се случи детето да се изходи във ваничката, затова бъдете подготвени.
Включете повече храни с фибри като кайсии, круши,
праскови, обелени ябълки, броколи, сини сливи – пресни
и сушени. Консумацията на тези храни намалява риска
от запек.

С ЪВЕТИ

ЗА БЪРЗО ОТПУШВАНЕ
НА ЗАПУШЕНА МИВКА
Запушената мивка – кошмарът вкъщи. На пазара има
многобройни продукти, които могат да ви помогнат за
справяне с проблема.
Те обаче са опасни не само за кожата, но и за здравето
ни. А и защо да даваме пари за скъпи препарати, когато
можем да се справим сами, у дома и то – без пари.
За да можете сами да се справите със запушените канали, то не трябва да ги оставяте да се запушат напълно.
Поради това е добре да прибягвате до профилактично
отпушване веднъж в седмицата или на две седмици, със
следните изпитани методи:
Сода за готвене и оцет - ¾ ч.ч. пълна със сода се изсипва в директно в канала или мивката. Полейте с половин
чаша винен оцет, след което захлупете с плоска чиния.
Оставя се да подейства за 30 минути, след което чинията се маха и се залива с 2 литра вряща вода. За да се
отмие всичката мръсотия, оставете кранчето на топлата
вода да тече още 2-3 минути.
Сода за готвене, оцет и сол – при по-лоши случаи, напълнете една ч.ч. със сода и я изсипете в канала. След
нея изсипете и една ч.ч. сол.
Отгоре се полива с една ч.ч. оцет и се оставя да подейства 10 минути. Залейте с вряща вода. Ако водата се
оттича трудно, е добре да оставите сместа да подейства
за по-дълго.
Веро/сапун – 1 кг веро или сапун се разтваря в три
литра гореща вода. Сместа незабавно се изсипва в запушената тръба и се оставя за една нощ да подейства. На
следващия ден се залива с два литра гореща вода.
Кока кола – тази течност разяжда всичко. Изсипете
литър от нея в мивката/канала/тоалетната чиния и оставете да подейства през нощта. На
сутринта е нужно само да изплакнете с няколко литра вряла вода.
Бутало/вакуум – с тези предмети и най-упоритите запушвания
нямат шанс. С тях се отпушват
тоалетни, мивки и канали.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

РАННОТО ЗАСЯВАНЕ НА ДОМАТИТЕ
КРИЕ МНОГО РИСКОВЕ
Отглеждането на здрави и качествени зеленчуци е
свързано с много фактори. Един от тях е времето за
засяване на семената. Може да се каже, че това е самото начало на „пътуването“, когато се поставят основните характеристики на бъдещата реколта. Спазването на оптималните срокове на засяване съвсем не е
достатъчно, когато не са налице и останалите условия
– температура, влажност и осветеност. В резултат от
неблагоприятните условия – високи или ниски температури, висока почвена влажност, висока солева концентрация или недостатъчна осветеност, могат да се
появят заболявания и натрупване на негативни аспекти в развитието.
Ранният посев води до:
1. Много честа поява на сечене – опасно заболяване, което се
причинява от различни почвени
микроорганизми и се разпространява по младите и още неукрепнали растения. Макар, че от болестта страдат всички
зеленчукови култури, най-чувствителни са доматите,
пиперът и краставиците. Проявява се в омекване и
загниване на стъблата на младите растения непосредствено над почвената повърхност или малко под нея.
Повреденото стъбло не успява да задържи растението изправено и то пада като посечено, а листата често
даже не успяват да повехнат. При отглеждане на ранен
разсад, когато времето е все още влажно и студено,
парниците не могат да се проветряват редовно, разсадът лесно заболява. Болестта много бързо обхваща и
съседните растения и се образуват голи петна.
Реколтата от лук зависи от съседите!
2. Натрупване на негативни аспекти в развитието
– при колебания в температурата и недостатъчно осветление растенията се източват, но остават тънички
и слаби. Даже да превъзмогнат повредите, те ще изостанат в развитието си не само в надземната част, но и
в кореновата система, което е много важно за последващото развитие. При ниски среднодневни температури и слаба осветеност се препоръчва ограничаване на
поливането.
Установено е, че даже при по-късно засяване, когато
условията се нормализират, растенията бързо компенсират изоставането.
3. Влияние на биологичните часовници на растенията – голямо значение имат биологичните изменения на
растенията, които са свързани с процесите на фенофазите. За пълноценното развитие на разсада изключително важно е обичайното време за всички етапи, което зависи от продължителността на светлата част на
деня. При оранжерийно отглеждане това се постига за
сметка на поддържане на пълноценно изкуствено осветление, естествени нива на влажност и температура.
Доматите са култура, която се развива сравнително
бързо. Важно е да се знае, че когато не е възможно да
се поддържат всички тези изисквания, по-късното им
засяване ще даде по-добри резултати.

О ВОЩНАТА

ГОРЧИВ

ГОВЕЖДО ПО СЕЛСКИ

Продукти: 1 кг говеждо
вътрешно филе, 200 г лой, 3-4
домата, 1 кг картофи, 3-4 глави лук, 100 г краве масло, 1 ч.л.
червен пипер, 1 с.л. оцет, естрагон, калофер, сол, брашно за замазване на капака.
|Приготвяне: Обезкостяваме и почистваме добре
филето от ципите, за целта ви трябва добре наточен
тънък нож. Нарязваме го на парчета, които начукваме,
докато получим кръгове с дебелина около 1 см. Посоляваме ги, поръсваме ги с червения пипер и оцета и ги
оставяме да престоят около половин час. На дъното
на глинен съд нареждаме лойта, нарязана на дребни
кубчета. Върху лойта слагаме нарязаните на филийки
домати, а върху тях разстиламе половината от ситно
нарязания лук и нарязаните на кръгчета картофи. Върху картофите нареждаме парчетата месо и покриваме
с останалите картофи и лук. Заливаме с разтопеното
масло, посоляваме и поръсваме с естрагон и калофер.
Наливаме малко вода, захлупваме съда и замазваме
капака с тесто. Задушаваме около 1 час и 30 мин в
предварително загрята фурна.

ГРАДИНА
С разтвор от 2%-ов бордолезов разтвор осигуряваме
продължително отделяне на
необходимото количество
медни йони през периода
на покой на трайните насаждения. Те се свързват с
аминокиселите в клетките
на патогена и разстройват
жизнените им функции, като по този начин им пречат
да осъществят заразяване на растенията. Медните
йони имат това взаимодействие, както с голяма част
от гъбните, така и с бактериалните причинители на
болестите при почти всички овощни култури.
Но не забравяйте: тази концентрация се използва
само през периода на покой на растенията, т. е. когато
няма листна маса. През вегетацията тя е фитотоксична, затова се използва само 1%-ен бордолезов разтвор.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа МАЛКА обява
числата от 1 до 9.
(до 76 символа)

2.00 лвева

НА

ПЕЛИН

Горчивият пелин е благоуханно многогодишно растение със сиво-зелени
листа, покрити с нежни бели копринени власинки. Дребните жълти цветни
кошнички, оформени като рехави
съцветия, се появяват в горната част
на клонките през пролетта и лятото.
Популярно градинско растение в много райони на света, горчивият пелин е
най-разпространен в някои части на
Европа, Африка и Азия и се среща край пътищата и в пустеещите земи на Австралия и Нова Зеландия, където е пренесен.
Използвани части: Листа и други надземни части:
• Листата, стъблата и цветовете се изсушават за приготвяне
на запарки и тинктури.
•Пелинът е една от най-горчивите известни билки и се добавя
в минимални количества към някои алкохолни напитки като
абсента и вермута. В България се приготвя и пелиново вино.
Състав: Сред съставките на растението са етерично масло,
флавоноиди, лигнани, сесквитерпенови лактони и фенолни
киселини. 35% от етеричното масло може да съдържа туйон,
който е известен с това, че приет в свръхдози, предизвиква
пристрастяване и е невротоксичен.
Употреба в медицината: Горчивият пелин притежава
способността да унищожава глисти и други паразити в червата.
Билката и някои нейни сродни видове все още се използват
с тази цел за лечение на хора и животни в много места по
света – свойство, което се дължи на наличието на сесквитерпенови лактони.
Изключително горчивият вкус на растението стимулира рецепторите на езика и това на свой ред предизвиква отделянето
на стомашни сокове, както и секреция на панкреасни ензими и
жлъчен сок. Поради тази причина фитотерапевтите предписват
горчивия пелин в малки дози за цялостно оптимизиране на храносмилателните функции, и по-специално за стимулиране на
апетита, подобряване усвояването на хранителните вещества
и лечение на лошото храносмилане.
Изследвания от последните години потвърждават традиционната китайска употреба на сродния вид Artemesia annua
(едногодишен пелин). Доказано е, че активната съставка
артемезинин предпазва и лекува голям процент от случаите
на малария и се смята за особено полезна при разновидности
на болестта, които не се повлияват от медикаменти.
Отглеждане: Горчивият пелин се нуждае от добре дренирана почва и слънце. Той вирее в сухи, горещи райони и
из крайбрежни градини, издържа и на продължителна суша,
след като се прихване. Подрязвайте през пролетта или по
друго време, когато искате да отстраните нежеланите цветове.
Растенията се размножават лесно от резници.
Приготвяне и дозировка: Билката трябва да се приема
вътрешно само по препоръка на фитотерапевт.

РЕКЛАМА

ОБЯВА

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(в каре)

(в каре)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да
подадете сигнали за замърсяване на околната
среда и за нарушения на екологичното
законодателство.
Сигнали се приемат в рамките на работната
седмица от 08.00ч. до 17.00ч.
При аварийни ситуации за замърсяване
на околната среда в извънработно време
могат да се подават сигнали на телефон:
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!

Мутра
утра влиза в ресторант и разправя на келнера:
- Имаш ли жабешки крачета, бе. . . ?
- Да, господине.
- Я, тогава да те видя как подскачаш да ми донесеш
една бира.
Студент се явява на изпит по история.
Тегли си билет и му се пада да говори за Левски. Студентът сяда при професора и започва:
- Левски е най-добрият футболен отбор в България...
Професорът гневно го прекъсва, пише му двойка и го
изгонва от залата. На излизане, студентите, които чакат
отвън, питат:
- Труден ли беше изпитът?
- Не бе, елементарен, обаче професорът е ЦСКА-р.
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