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ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.010.-0474
„С ОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ОБЩИНА С АТОВЧА

ПРОВЕДЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

В изпълнение на П
Проект № BG05M9OP001
BG05M9OP0012.010-0474 „Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и процедура
№ BG05M9OPOO1-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, Приоритетна ос 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, в заседателната зала на
Общински съвет се проведе информационен ден
за осигуряване на информация и публичност на
постигнатите резултати до настоящия момент, коментира кметът на общината д-р Арбен Мименов.
В знак на обществената и социална значимост на проекта, Информационният ден беше
уважен от кметовете на населени места, общински съветници, представители на местния
бизнес и гости на Общината.

•З
За срок от 12 месеца е осигурена трудова заетост на 34 трайно безработни лица, изпълняващи длъжността „Работник в озеленяването“.
• Във връзка със засилване на мотивацията на
34 лица от целевата група е оказано психологическо подпомагане и консултиране, както и мотивационно обучение за преодоляване на трудности в изпълнението на трудовите задължения
от всякакъв характер.
• Проведено е тренинг – обучение, насочено
към социалната и професионална интеграция на
представители на уязвимите групи.
• За повишаване на професионалната квалификация на работниците по озеленяване е проведено професионално обучение на целевата
група, като 34 лица са получили свидетелства за
професионална квалификация.
Изпълнението на проекта, коментира кме-

Ръководителят на проекта, г-н Орачев, представи потенциалните възможности и условия
за развитие на социалното предприемачество и
популяризиране на добри практики на социалните предприятия, които водят до последваща
трудова заетост. Социалните предприятия могат
да играят важна роля в развитието на местната
икономика и притежават потенциал за устойчив
растеж, приобщаващ различни социални групи.
Екипите на проекта и на създаденото Социално предприятие представиха информация за
организацията на работа, графика на изпълнението на проекта и постигнатите до настоящия момент резултати, а именно:

тът на общината д-р Мименов, е насочено към
улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на
уязвими групи чрез създаване на подходящи
условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Чрез
реализацията му се създава едновременно социална и икономическа ценност, реализират
се иновативни решения на социални проблеми, осигурява се прозрачност за по-голямо
доверие към социалната политика на местно
и национално ниво и се полагат основите за
мултиплициране на успехите на социалното
предприемачество в община Сатовча.

С цел ограничаване на пожари, възникнали поради небрежност от населението и във
връзка с определения пожароопасен сезон в
горските територии за периода от 01.04.2019
година до 31.11.2019 година, кметът на общината д-р Арбен Мименов с нарочна заповед въведе пълна забрана за паленето на стърнища и
сухи треви по слоговете, крайпътните ивици,
вилни места в горите, в земи от горски фонд
и другите земеделски земи. Със заповедта се
забранява изгарянето на растителни отпадъци
в земеделските земи, в близост до житни култури и гората. Забранява се паленето на огън и
пушене при пребиваване в горските територии
и селскостопанските земи през пожароопасния сезон и при ветровито време. Забранява се
също така и използването на пиратки от пастири, ловци и туристи в горите и пасищата през
пожароопасния сезон.
С нарочната заповед кметът на общината
се разпорежда, кметовете на населени места
да организират стриктно наблюдението и охраната на селските имоти с оглед навременното откриване на възникнали пожари, като при

откриване на такива незабавно да се извърши
обаждане на телефон 112 и 07541/2066, след
което незабавно да се започне гасенето. Със заповедта е разпоредено, в случай на констатирани нарушения на виновните лица да бъдат налагани санкции. Също така е указано паленето
на огън в дворовете на граждани да става само
на обезопасени места, в неветровито време и
под наблюдение, до пълното загасяване на огъня, като до него не се допускат деца.
Кметът на общината възлага изпълнението
на заповедта на кметовете по населени места,
екополицаите по райони и доброволното формирование към Общината, като контрола по изпълнението й е възложен на Илхан Карагьозов
- Директор на дирекция АПООСГРАОА.

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

Брой 65 e-mail: obs_satovcha@abv.bg
На 28 март 2019 година се
проведе заседание на Общински съвет – Сатовча.
На заседанието бяха приети:
- Актуализация на Програма
за управление и разпореждане
с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през
2019 година.
- Годишен план за развитие
на социалните услуги на община Сатовча за 2020 година.
- Общински годишен план 19 и кв. 29 по план на село
Слащен;
за младежта – 2019 година.
- за заснемане, трасиране
- Годишен план за паша за
и отразяване на полски път
2019 година.
- Годишен отчет за 2018 в картата на възстановената
година за изпълнение на Про- собственост на село Долен;
- за започване на процедура
грамата за управление на
отпадъците в община Сатовча за монтиране на паметна плоча на учителя Шишков;
2017-2020 година.
- за отпускане на финансова
Общинският съвет даде
помощ на Многопрофилна
съгласие:
- за кандидатстване на об- болница за активно лечение
щина Сатовча като водеща „Иван Скендеров” – ЕООД,
община и партньори – община град Гоце Делчев.
Одобри:
Борино и община Сърни- задание и разрешаване
ца, с проектно предложение
„Патронажна грижа за лица изработване на Подробен усв неравностойно положение тройствен план – парцеларен
от общините Сатовча, Бо- план (ПУП-ПП) за трасе на
рино и Сърница” по про- траен горски път „Тодорови
цедура за предоставяне на ливади” III степен на терибезвъзмездна финансова по- торията на ТП ДЛС „Дикчан”
мощ BG05M9OP0001-2.040 – село Сатовча;
- задание и разрешаване
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с лица с изработване на Подробен
увреждания” – Компонент 2 устройствен план – парцелапо ОП „Развитие на човешките рен план (ПУП-ПП) за ново
стоманобетоново съоръжение
ресурси” 2014-2020;
- да се проведе публичен в местността „Мавров мост“
търг за учредяване безсрочно на територията на ТП ДЛС
право на строеж на жилищна „Дикчан” – село Сатовча.
Определи представител на
сграда със застроена площ
130 кв. м върху УПИ VIII от община Сатовча за участие в
кв. 70 по плана на село Въл- извънредно заседание на Обкосел, одобрен със Заповед № щото събрание на Асоциацията
по ВиК на обособена терито193/1997 година;
- за изработване на Подро- рия Благоевград и одобряване
бен устройствен план – из- на проекта за дневен ред.
Предостави на Общинска
менение на улична регулация
на улица между УПИ III и служба по земеделие – СатовIV от кв. 32 по плана на село ча, земя от общинския фонд,
придобита от общината на
Сатовча;
- за изработване на Подро- основание отменения чл.19
бен устройствен план – из- от ЗСПЗЗ за възстановяване
менение на улична регулация на наследниците на:
- Мустафа Мехмедов Шаот О.Т. 98 през О.Т. 97 до О.Т.
148, между кв. 5 и кв. 15 по банов – бивш жител на село
Слащен, - имот № 000503,
план на село Годешево;
- за изработване на Подро- находящ се в местността „Пабен устройствен план – план палев дол“, землището на село
застрояване (ПУП-ПЗ) за Слащен, община Сатовча, с
промяна на предназначението площ 0,683 дка,
- Алил Ахмедов Карамусна имот ПИ 004011, местност
„Голямо блато“, землище на тафов – бивш жител на село
село Осина, който попада в Вълкосел, - имот № 029051,
отдел/подотдел 229/б вид на находящ се в местността „Коподотдела иглолистна гора от реше“, землището на село
начин на ползване иглолист- Вълкосел, община Сатовча, с
на гора, горска територия в площ 4,000 дка,
- Агуш Ахмедов Заимов
начин на трайно ползване
урбанизирана територия за – бивш жител на село Кочан
изграждане на фабрика за шо- - имот № 030318, находящ се
колад, търговски обект, склад, в местността „Пристране“,
землището на село Кочан, и
офиси, гаражи;
- за изработване на Подро- имот № 030316, находящ се в
бен устройствен план – из- местността „Пристране“, земменение на улична регулация лището на село Кочан, община
между О.Т. 76 до О.Т. 45 кв. Сатовча, с площ 1,003 дка.

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

8 Април 2019г., Понеделник,
Международен ден на ромите
Световен ден на ромите (International Roma
(Gypsy) Day) е основан на първият Световен
ромски конгрес, проведен в Лондон на 8 април
1971 г., който събра представители от 30 страни.
В резултат на това са били приети национални
символи: знамето и химна, което позволи на
ромите по целия свят да признаят себе си като
единна свободна нация.
11 Април 2019г., Четвъртък,
Международен ден на бившите политзатворници и концлагеристи
На 11 април 1945 г. при настъплението на американската армия в Тюрингия
въоръжени лагеристи от Бухенвалд нападат стражевите кули и предизвикват
бягството на германските войници. Денят се чества и като Международен
Ден на бившите политзатворници и концлагеристи. Бухенвалд бил построен
на върха на планината Етелсберг, издигаща се близо до град Ваймар, административен център на Тюрингия.
Световен ден за борба с болестта на Паркинсон
Световният ден за борба с болестта на Паркинсон е обявен през 1997 г. от Световната
здравна организация. Годишнина от рождението на английския лекар Джеймс Паркинсон,
който описва първи това заболяване през 1817
г. Отбелязва се от 1998 г. При Паркинсон дегенерират определени неврони в мозъка и те
започват да произвеждат по-малко невромедиатор, наречен допамин. Това води до промяна
на функцията на тези участъци от мозъка на
човека и причинява тремор. Според различните хипотези като причина за
треперенето се посочват токсични вещества, свободните радикали, генетични
фактори и дори вируси. Паркинсон не се лекува напълно. Самото лечение
най- често е медикаментозно и човек трябва да приема лекарствата, докато е
жив. Понякога се налага промяна на дозата или на вида лекарство.
Световен ден за борба с шизофренията
Отбелязва се по света от 1949 г., а в България – от 1998 г. На 11 април се
отбелязва Световният ден за борба с шизофренията - психично заболяване, от
което страдат милиони хора. Изследванията на Световната здравна организация показват, че процентът, на хората с шизофрения е един и същ във всички
култури и всички страни. Моментната заболеваемост от шизофрения е 0.4
на сто от общия брой на населението. Това означава, че във всеки конкретен
момент такъв е делът на хората, при които са налице клиничните прояви на
заболяването .
12 Април 2019г., Петък,
Ден на римската богиня на победата Виктория
Виктория е древноримска богиня на победата.
Първоначално е наричана Вика Пота („Могъща победителка“) по името на божеството, което наследява,
като това име се запазва като неин епитет. По своя
произход е староиталийско божество, вероятно сабинско; по-късно е отъждествена с гръцката богиня
Нике. Често е асоциирана с Белона. Представяна е
като млада жена с крила, държаща лавров венец или
палмово клонче. Виктория олицетворява победоносната война и победата. В Рим са ѝ посветени храм
на Палатинския хълм и олтар в сенатската курия,
издигнат при Октавиан Август. Съществува обичаят след празнуването на
триумф, римският пълководец да постави нейна статуя при храма ѝ .
Международен ден на авиацията и космонавтиката
На този ден през 1961 г. е станал първият в историята пилотиран космически
полет на космонавта Юрий Гагарин с кораба „Восток“. В 6 часа и 7 минути по
Гринуич - 9 часа и 7 минути московско време Юрий Гагарин излетя и направи
с кораба „Восток“ една обиколка около Земята. На височина 7 километра Гагарин катапултира и се приземява с парашут близо до спускаемия апарат, на
колхозно поле в Саратовска област. Целият космически полет е продължил 1
час и 48 минути, но остава завинаги в историята на човечеството като полета
на първия космонавт в света.

Църквата почитта паметта на Свети Мартин
Животът на папа свети Мартин (649–653 г.) е свързан със свети
Максим Изповедник, с който защитавали истинското църковно
учение от лъжеучението на монотелитите. Но, еретиците били
покровителствани и от императора (Констанс II 641 – 668 г.), който споделял техните убеждения. Папа Мартин свиква църковен
събор, на който ереста била осъдена, а еретиците - предадени
на анатема. Тогава, императора изгонил и двамата защитници на
православното учение в Цариград, където били изтезавани и след
като претърпял много оскърбления и лишения, папа Мартин бил
изпратен на заточение в Херсон Таврически (Крим), където след
две години починал. Именници: Мартин, Мартинa, Мартинка.

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЖУРНАЛИСТИКА
„ГЕО М ИЛЕВ“ НА ТЕМА “НАШИЯТ СВЯТ”

Краен срок: 10 април 2019 г.
Основна тема на конкурса е Нашият свят.
Целите на организаторите са развиване на таланта и творческото въображение у младежите,
утвърждаване на общочовешките ценности, популяризиране на добрите новини, гражданска ангажираност, отстояване на позиция, развитие на
интереса на учениците към творческа дейност.
Според регламента участниците в раздел
първи могат да изпращат материали в различни
журналистически жанрове: репортаж, новина,
бележка, интервю, есе, скица, очерк, история,
както и кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар. .
Участието е индивидуално.
Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт
Times New Roman, размер 12.
Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в
раздела.
В раздела “Ученически издания” участниците могат да представят вестници на хартиен
носител - екипите участват с по 1 брой вестници, както и електронни издания - участват
екипи, които не издават вестници на хартиен носител с линкове към електронни издания
от учебната 2017/2018 година.
В конкурса могат да участват ученици от 6 до 12 клас в две възрастови групи: 6 -7 и
8 -12 клас.
Организатори: Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие
(ЦПЛР) и Къща музей „Гео Милев”

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 3.04.2019 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 2 ɆȿɋɌȺ
1 ɍɱɢɬɟɥ,ȻȿɅ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1 Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɫɟɫɬɪɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 150 ɆȿɋɌȺ
63 ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
25 ɒɢɜɚɱ
9 Ʉɪɨɹɱ,ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ5 Ɉɰɟɧɢɬɟɥ,ɨɛɥɟɤɥɚ
ɬɟɤɫɬɢɥ,ɨɛɥɟɤɥɨ,ɨɛɭɜɤɢ ɢ ɤɨɠɢ
11 Ƚɥɚɞɚɱ ɩɪɟɫɚ/ɪɴɱɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2 ɋɟɡɨɧɟɧ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɝɨɪɫɤɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ
8
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ
2 Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɨɞɨɜɢ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ ɢ ɧɚɫɬɢɥɤɢ Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ2 ɒɢɜɚɱ,ɨɛɭɜɤɢ
ɬɟɤɫɬɢɥ,ɨɛɥɟɤɥɨ,ɨɛɭɜɤɢ ɢ ɤɨɠɢ
10 Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɂɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɧɚɭɤɢ
1 Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2 Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
4 Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɭɜɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1 ɉɨɦɨɳɧɢɤ-ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
4 ɋɚɧɢɬɚɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1 Ɇɟɧɢɞɠɴɪ,ɟɤɢɩ
ɋɪɟɞɧɨ/Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

ПРИТЧА: ЕХОТО

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

Баща и син вървели из планината. Внезапно момчето паднало, ударило се и извикало:
„Оооооххх!“ За своя изненада чуло глас от планината, който му отговорил: „Оооооооххх!“
Любопитно, момчето попитало: „Кой си ти?“
И получило отговор „Кой си ти?“
После изкрещяло на планината: „Възхищавам
ти се!“
Гласът отговорил: „Възхищавам ти се!“
Разгневено, че някой все повтаря думите му,
момчето решило да обиди натрапника: „Страхливец!“
И отговорът бил: „Страхливец!“
Тогава момчето се обърнало към баща си:
„Тате, какво става?“
Бащата се усмихнал и казал: „Синко, чуй.“ После извикал: „Ти си шампион!“ И гласът отговорил:
„Ти си шампион!“
Момчето се изненадало, но все още нищо не
разбирало.
Бащата му обяснил: „Хората го наричат ехо, но
всъщност това е животът. Той ти връща всичко,

което направиш или кажеш. Животът ни е отражение на нашите действия. Ако искаш на този свят
да има повече любов, обичай повече. Ако искаш
хората от екипа ти да знаят повече, самият ти
придобивай повече знания.
Това се отнася за всичко“.
Животът винаги ти дава онова, което ти си му дал. Той не е низ от случайности, а отражение на теб самия!
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ–ДЕКЛАРАЦИИ
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
„А СИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ”

Агенцията за социално подпомагане (АСП) напомня,
че продължава приемът на заявления–декларации за
включване в Националната програма „Асистенти на
хора с увреждания” (НП АХУ). Приемът на заявленията-декларации на заитересованите лица започна от 11
февруари. Те се подават по настоящ адрес в дирекциите
„Социално подпомагане“.
НП АХУ е част от мерките, заложени в Националния
план за действие по заетостта (НПДЗ), който се приема
ежегодно от Министерския
съвет и се реализира чрез
изпълнението на дейност
„Личен асистент“ и дейност
„Помощник-възпитател“.
Програмата се изпълнява от АСП в партньорство
с Агенцията по заетостта. Съгласно определените
в НПДЗ за 2019 г. параметри за изпълнение на НП
АХУ, за дейностите „Личен асистент“ и „Помощник
възпитател“ е предвидено осигуряване на заетост на
1900 лица при 5–часов работен ден.
Потребители на социалната услуга „Личен асистент“ могат да бъдат лица с 90 и над 90 на сто трайно
намалена работоспособност (ТНР) или вид и степен на
увреждане (ВСУ), с определено право на чужда помощ,
установена от органите на медицинската експертиза,
за което е издадено ЕР на ТЕЛК, деца до 18 г. възраст с
определени от 50 до 90 % ВСУ или ТНР с определено
право на чужда помощ, както и лица или деца, изведени
от специализирани институции.
Лицата с 90 и над 90 на сто ТНР или ВСУ, с определено право на чужда помощ, трябва да отговарят
на определените в раздел IV, т. 2.1.5 на НП АХУ допълнителни условия – да са в състояние, при което не
могат да се самообслужват; месечният доход на член
от семейството за предходния месец, преди месеца на
подаване на заявлението-декларация, е равен или понисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален
доход (ГМД), който се определя с Постановление на
Министерския съвет и за 2019 г. е 75 лв.; да не ползват
целодневно социални услуги на друго основание; да
не са регистрирани като еднолични търговци и да не
са собственици на капитала на търговско дружество;
нямат сключен договор за предоставяне на собственост
срещу задължение за издръжка и/или гледане (това
изискване не се прилага в случаите, когато поелите
задължения за издръжка и/или гледане са учащи се,
безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с
увреждания);да не са прехвърляли жилищен, вилен,
селскостопански или горски имот и/или идеални части
от тях срещу заплащане през последната 1 година, като
общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния
размер на ГМД за съответния период.
Чрез реализирането на дейност „Помощник-възпитател“ се подпомага физическото, социалното,
емоционалното и интелектуално развитие на деца с
определени 90 и над 90 на сто ВСУ или ТНР.
В Програмата могат да участват безработни лица,
подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)
или отговарящи на условията за отпускането на този
вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с
увреждания или тежко болни лица. Безработните лица
трябва да са членове на семейството или роднини по
възходяща или низходяща линия до втора степен, по
съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица с потребителя на услугата, при условие, че не са придобили
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или
на професионална пенсия за ранно пенсиониране и
живеят в едно и също населено място с това на лицето,
за което полагат грижи.
За включване в дейност „Помощник-възпитател“
могат да кандидатстват безработни лица, подпомагани
с месечни помощи по реда на чл. 9 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане или отговарящи на условията за получаване на този вид помощ
и подпомагащи възпитанието на деца с определени
90 и над 90 на сто ВСУ или ТНР, както и безработни,
полагащи грижи за изведени от специализирани институции или резидентен тип услуги деца с увреждания.
През 2019 г. са приети нови облекчения при определяне правото на достъп за включване в дейностите
„Личен асистент” и „Помощник-възпитател”. Според
тях не се взимат предвид като доход: месечната помощ
по чл. 8д от ЗСПД за деца с увреждания; финансовата
подкрепа по чл. 68 от Закона за хората с увреждания,
която е за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и
степента на увреждане; трудовото възнаграждение, получавано от участието в Програмата - дейности „Личен
асистент” и „Помощник-възпитател”; обезщетението
за безработица, получавано след участие по програми
и проекти за субсидирана заетост; социалната пенсия
за инвалидност, минималният размер на пенсията за
инвалидност поради общо заболяване и минималният
размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст,
когато са единствен доход за предходен месец на семейства, в които единият съпруг/а е лице с увреждане,
с определена чужда помощ, а другият се грижи за него
и е безработен в трудоспособна възраст.
Трудовият договор с лицето, одобрено за включване
в дейностите „Личен асистент” или „Помощниквъзпитател, се сключва със съответната дирекция
„Социално подпомагане”.
Подробна информация за условията и реда за включване в Националната програма „Асистенти на хора с
увреждания“ може да намерите на електронната страница
на АСП http://www.asp.government.bg/web/guest/programsand-projects, в рубриката „Програми и проекти“.

НОИ СТАРТИРА ПРОГРАМАТА ЗА
ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

АПРИЛ 2019г.
До 15-ти април:
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови
вноски за корпоративния данък за
януари, февруари, март и април по
Закона за корпоративното подоходно
облагане.
2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за
корпоративния данък по Закона за
корпоративното подоходно облагане.
3. Деклариране и внасяне на данъка за първо тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец март.
2. Подаване на данни от производител/вносител на
фискални устройства за сервизните техници, имащи
право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили
сервизен ключ през месец март.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални
устройства за издадените свидетелства за регистрация
на фискални устройства, за прекъсване и започване на
сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на
свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец март.
ЗДДФЛ Издаване на служебните бележки по чл. 45,
ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ (образец № 3 и 4) за изплатени през
2018г. доходи от друга стопанска дейност, от наем и
друго възмездно предоставяне за ползване на права
или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако
лицето не е поискало издаването им преди тази дата.
До 20-ти април:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156
от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес
или обичайно пребивават на територията на държава
членка за предходното календарно тримесечие и внася
дължимия данък.
ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС
КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ ОТ 01 АПРИЛ С QR КОД на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
Касова бележки с QR код трябва да издават от - 1 месец март 2019 г., за новорегистрираните Интрастат
април, всички търговци, регистрирани по ДДС с оператори с възникнало текущо задължение.
изключение на тези, които използват софтуер за управление на продажбите, припомнят от Националната лицата, които съгласно правилата за координация на
агенция за приходите.
системите за социална сигурност подлежат на здравно
Издаваните фискалосигуряване в друга държава членка.
ни бонове могат да
На това основание за времето, през което спрямо дъбъдат сканирани чрез
щеря Ви се прилага осигурителното законодателството
мобилно приложение,
на Англия, тя не подлежите на задължително здравно
което веднага ще поосигуряване в НЗОК. За тези периоди в България не
каже дали покупката
става въпрос за задължения, а за месеци без данни за
здравно осигуряване.
е отчетена при данъчВ рамките на ЕС за доказване на завършен период на
ните. Ако не е отчетеосигуряване в конкретна държава от ЕС/ЕИП/Швейцана, има възможност за
рия се прилага формуляр Е104 (нова бланка S041). Той
сигнал до НАП.
Юридическите лица без регистрация ще трябва дава възможност лице, което започне да се осигурява в
да ги въведат до края на месец юни. А търговците, друга държава членка на ЕС (включително и България),
които използват софтуер за продажби - до края на да придобие здравноосигурителни права в резултат на
признаване на предходния му осигурителен стаж.
септември.
Следователно, когато приключи осигуряването на
От НАП започват проверки за спазването на правилата. Нарушителите са заплашени от запечатване на дъщеря Ви в Англия, с цел включване в българската
здравноосигурителна система при предстоящо оситърговски обекти и глоби до 10 000 лева.
гуряване в нея, тогава е необходимо да се изиска от
английската осигурителна институция удостоверителен
документ – формуляр Е104/S041.
В България удостоверителният документ Е104/S041
се представя в териториалната дирекция на НАП по
местоживеене у нас. Въз основа на данните, посочени
в документа, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран
здравноосигурителният статус на дъщеря Ви.

От 28 март т.г. започна изпълнението на програмата
за профилактика и рехабилитация за 2019 г.
За нейната финансова реализация в Закона за
бюджета на Държавното обществено осигуряване
(ДОО) за 2019 г. са предвидени 20 103 061 лв. Очаква
се около 45 000 лица да ползват парични помощи за
профилактика и рехабилитация през тази година.
Програмата за едно лице е с продължителност 10
дни, като цената на нощувките и частична помощ за
храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя
се поема от средствата на държавното обществено
осигуряване. Всяко лице, за сметка на бюджета на
ДОО, има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са
подписани договорите с 20 юридически лица за общо
51 заведения, изпълнители на програмата.
Право на парична помощ за профилактика имат
осигурените лица за общо заболяване, майчинство
и/или трудова злополука и професионална болест.
За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни
месеца, предхождащи месеца, през който се провежда
рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил
необходимост от провеждане на рехабилитация към
периода на ползване
на паричната помощ.
Правоимащи са и
лицата, които получават лична пенсия за
инвалидност. Условието за тях е да не са
навършили възрастта
за придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
срокът на инвалидността в експертното решение
да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил
необходимост от провеждане на рехабилитация към
периода на ползване на паричната помощ.
Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите
документи и заболяванията, за които се провежда
профилактика и рехабилитация, ще намерите в
менюто „Обезщетения”, подменю “Профилактика
и рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.

Въпрос: Здравейте. От юли месец 2018 дъщеря ми
е в Англия. Там я осигуряват. Бих искала да знам
мога ли с някакъв документ да и възобновя правата
към здравната каса?
Отговор от НЗОК: Преди да Ви дадем насочваща
информация, уточняваме, че въпросите, свързани с
освобождаването от здравноосигурителни вноски
в България на българите в чужбина и последващото
възстановяване на здравноосигурителните им права
при завръщане в България, са в компетенциите на Националната агенция за приходите (НАП). Тя е институцията, в чиито законови правомощия влиза събирането
на средства от задължителните здравноосигурителни
вноски и определянето на здравноосигурителния
статус на гражданите в България.
На единния телефонен номер за цялата страна 070018700 експертите на Агенцията предоставят
консултации по тези въпроси. Запитвания могат да се
изпращат и на имейл адрес: infocenter@nra.bg.
В ЕС/ЕИП/Швейцария не се допуска двойно социално и здравно осигуряване. Основен принцип на
европейското право в сферата на социалната сигурност
гласи, че гражданите се осигуряват само в една държава - тази, в която упражняват легална трудова дейност.
Според чл. 33, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не са задължително осигурени в НЗОК

Въпрос: В болнични съм от няколко месеца насам.
До момента от здравната каса ми бяха превеждани
суми по два пъти месечно, като сбора от тези суми
правеше около 80 % от заплатата, която получавах
преди. Този месец имам само един превод. На какво
се дължи това?
Отговор от НЗОК: Вероятно имате предвид изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност (болничен лист).
В тази връзка уточняваме следното:
Данните, съдържащи се в издадените болнични листове, се представят в Националния осигурителен институт (НОИ), а не в Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК) и въпросите, свързани с изплащането на
обезщетения поради временна неработоспособност, са
в компетенциите на НОИ.
В меню „Е-услуги“ на интернет страницата на НОИ
(www.noi.bg) има възможност осигурените лица да
правят справка както за постъпили данни от издадени
болнични листове в Електронния регистър на болничните листове, така и за изплатени парични обезщетения. За
целта е необходим персонален идентификационен код
(ПИК), който се издава след подадена молба от лицето
в териториалното поделение на НОИ.
На единния телефонен номер за цялата страна 0700
14 802 (Контактен център на НОИ) се предоставят
консултации по тези въпроси.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
МИРИЗМА НА ПЪРЖЕНО?

ДА БЯГАМЕ ИЛИ ДА ПОХАПНЕМ СЛАДКО

Пържените храни са вкусни – мазни и с хрупкава
коричка, устата ни се налива със слюнка само още щом
усетим аромата им. Нищо, че след като хапнем завидно
количество от тях често ни прилошава и получаваме
киселини. За съжаление това не са единствените негативни последствия от консумацията им. При силното
нагряване, както мастните киселини в олиото, така и на
белтъчините в продуктите, те започват да се разграждат,
като образуват отровни вещества
вещества – канцерогени и мутагени. Факт, за който всички знаем,
но предпочитаме да „забравяме”.
Но ето, какво се случва с иначе полезните храни по време на
пържене:
Рибата, месото и яйцата Това
са продукти, които доставят голямо
количество белтъчини на организма ни, но само ако са приготвени
правилно – варени, задушени или
печени на слаба фурна. При пържене на висока температура аминокиселините претърпяват
съществени промени – някои от тях стават трудноусвоими, а други се разграждат и образуват отровни вещества
(сероводород и амоняк), канцерогени (бензопирен) и
мутагени (пиролизат). Всички те най-много се съдържат
в хрупкавата коричка – колкото по-тъмна, толкова повече.
Картофките Картофите са богати на въглехидрати,
витамини от групата В и С, калий и съдържат само 80
ккал на 100 гр. Какво се случва обаче, когато ги сложим
във пръскащото олио? Под въздействие на високата температура и мазнината не само калоричността им скача
от 3 до 8 пъти в зависимост дали приготвяме домашни
пържени картофи или чипс, но в тях се образува и акриламид – вещество предизвикващо образуването на ракови
заболявания. И тук важи същото правило – колкото подълго и при по-висока температура е пърженето, толкова
повече отрови се образуват.
Зеленчуци, колбаси, кайма Сигурно вече сте озадачени кое обединява тези продукти. Отговорът е
съдържанието на нитрати и нитрити. При зеленчуците
те се натрупват от почвата, а при колбасите и месните
полуфабрикати се прибавят като консервант (Е249-252).
Сами по себе си нитратите и нитритите не са опасни,
докато не се превърнат в нитрозамини – вещества, които
предизвикват рак на стомаха. Един от начините това да
се случи е пърженето.
Растителните масла Растителните масла съдържат
предимно мононенаситени и полиненаситени мастни
киселини, които са жизненоважни за организма ни.
При нагряване обаче те започват да се разрушават – при
различните масла този процес започва при различна
температура, като за ориентир се взема точката на димене. Така например за популярните в нашата страна
слънчогледово олио и зехтин (рафиниран) тя е около
230°C. Трябва обаче да имаме предвид, че отделянето
на токсични вещества започва много преди това и не
бива да пържим с тези мазнини при температура над
190 °C. Да контролираме температурата в тигана обаче
е трудна задача, без да забележим тя може да се покачи
до 300°C, особено ако ползваме газов котлон. Затова
най-подходящата мазнина за пържене е оризовото олио
(точка на димене 300°C), което традиционно се използва
в китайската кухня. По-устойчиви на разграждане са и
наситените мазнини – палмово, кокосово масло и свинската мас. Обратното – не бива да пържим с краве масло
- при него процесите на деструкция започват още при
60 °C. Същото важи и за неговия заместител маргарина.
Как да намалим вредното въздействие на пърженото
Да, пърженото е вредно, но понякога не можем да
му устоим. А ако спазваме следните правила можем
значително да намалим вредното му въздействие:
● Да пържим възможно най-кратко и да не допускаме
да се получи прегаряне или кафява коричка.
● Да не използваме мазнината повторно. Затова пърженето в тиган при умерена температура е за предпочитане пред използването на фритюрник.
● Да комбинираме пържената храна с много пресни
зеленчуци и пълнозърнест хляб – тези продукти съдържат целулоза, която се свързва с токсичните вещества
и ги извежда от организма, както и витамини-антиоксиданти – бетакаротин, С, Е.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

МОРКОВЪТ ПРЕДПОЧИТА
СПАНАК - ВКУСЕН, ПОЛЕЗЕН И ДОСТЪПЕН
МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ
Морковът е непретенциозна култура, която се от- Благодарение на известната анимационна поредица за Попай
глежда сравнително лесно. Производството на голе- Моряка днес дори и най-малките знаят за ползата от консумирами площи позволява пълна механизация. Добивът и нето на спанак. Вярно е, че анимацията силно преувеличава тази
качеството зависят преди всичко от правилното и ба- полза, но поне помага на грижовните майки, когато убеждават
децата си да хапнат вкусна топла супа.
лансирано подхранване.
Вкусът на зеленчука зависи много от хранителни- Спанакът (Spinacia) представляте вещества и микроелементите, внесени преди и по ва тревисто растение с тъмнозелени листа от семейството на ряпата
време на вегетацията.
Морковите са култута, която не понася директното (Amaranthaceae). Градинският спанак
торене с органичен тор. Най-доброто решение е да се е едногодишно растение, което расте
отглеждат след предшественици, които са подхранва- при умерен климат. В началото на своя
растеж образува розетка от листа с
ни с органични вещества.
Факт е, че използването на компост, торф и особе- различна форма (продълговато-яйцевидни, гладки, набраздени),
но свеж оборски тор насърчават активния растеж на след което се образува цвят с тази розетка. За храна се използлистата, а кореноплодите се получават разклонени, ват листата на зеленчука, преди да образуват цвят.
Смята се, че родината на спанака е Персия, като съществуват
възлести и с лоши вкусови качества, податливи са на
данни за неговото култивиране, датиращи от III-IV век. По-късно
болести, а също се съхраняват недобре.
Особености на подхранването с минерални торове през VII век той е пренесен в Китай. В Европа спанакът попада
Основните хранителни вещества, необходими на през средните векове, като първоначално арабите го пренасят
в Испания, където дълго време той се радва на голяма популярморковите са калий, азот и фосфор.
Калият е хранителният елемент, определящ качество- ност сред испанските монаси. Едва през XX век спанакът започва
то на морковите – цвят, вкус, консистентност, съхраня- да се култивира в Европа заради богатото си съдържание на
емост, форма. Той е най-необходим на растенията при витамин С и желязо.
залагане и растежа на кореноплодите. Играе важна роля Хранителен състав на спанака
за фотосинтезата, всмукването на водата и хранителни- Диетолозите често твърдят, че не аптеката е правилното
място за получаване на необходимите витамини и минерали,
те вещества, а също и за охлаждане на растенията.
а пресните плодове и зеленчуци. При това витамините, които
Най-много фосфор се
се приемат в естествен вид, по-пълноценно се усвояват от
потребява по време на форорганизма и оказват значителен благотворен ефект. По съмиране и нарастване на кодържание на хранителни вещества и особено минерални соли,
реноплодите, но е необхоспанакът е изключително полезен. В 100 г спанак се съдържат
дим и за фотосинтезата.
около 25 калории.
Азотът е необходим за
Листата на зеленчука са богати на белтъчини, въглехидрати,
синтеза на витамините и
витамините А (около 4 мг/100г), В1, В2, В6, РР, С (32-72 мг/100г)
аминокиселините и балани в по-малко количество витамин К. Установено е, че 80г пресираното торене е много
важно за добивите и качеството. Предозираното торе- сен и 200 г сготвен спанак покриват половината от дневната
не с азот забавя развитието на кореноплодите, прави нужда от витамин С. От друга страна, изключително високо е
съдържанието на фолиева киселина, която е особено важна за
ги груби и намалява устойчивостта на съхранение.
Схемите за подхранване не са много сложни, като плода и майката, както и минерални вещества (натрий, калий,
са необходими 2-3 подхранвания. Това се определя от магнезий, желязо, фосфор, калций, йод, манган и мед). Не
съдържа мазнини и холестерол.
качествата на почвата и предшественика.
Здравословни ползи
Примерни схеми за подхранване на моркови:
1. Подхранването се прави обикновено три седмици • Ниската калоричност на спанака го превръща в изключително
след поникване на растенията, като за целта се използ- подходяща диетична храна.
ват 60 грама калиев тор, 50 грама фосфорен и 40 грама • За лечебни цели и по-бърз ефект, за предпочитане е приемането на изцеден пресен сок от спанак смесен със сок от моркови.
азотен за 1 кв. м.
След 3 седмици е необходимо да се проведе второ • Листният зеленчук е особено подходящ за хора, страдащи
подхранване със същите хранителни вещества, като от анемия.
• Въпреки мита за Попай Моряка, спанакът съвсем не е цар
количествата се намаляват наполовина.
2. Около 30 дни след сеитбата на морковите се по- на железните мускули. Той отдавна е детрониран от морските
ливат с NPK 16:16:16 (1 супена лъжица на 10 л вода). дарове с черупки, карантията, шоколада и др., но в замяна на
това е богат източник на фибри.
След 3 седмици се повтаря същото подхранване.
Препоръчват се формите на течно подхранване, за- Здравословен риск
Реален потенциален риск от консумацията на спанак същестщото хранителите вещества се усвояват по-пълно.
Хранителните вещества могат да се внесат и пред- вува само за хора с установена алергия най-вече към желязото,
сеитбено, като се използват 4-5 кг фосфор на декар съдържащо се в него. От друга страна спанакът съдържа и
под формата на двоен или троен суперфосфат, 6-8 кг оксалова киселина, която е противопоказна при хора с бъбречна
калий под формата на калиев сулфат и 5-6 кг азот под недостатъчност.
формата на амониева селитра.
Допустими са и формите на листно подхранване с
АГНЕШКА ЧОРБА СЪС СПАНАК
вещества, в които доминира калият.
Продукти: 500 г агнешко месо, 250 г спанак, 1
Желателно е хранителните вещества да не съдържат връзка пресен лук, 1 к.ч. ориз, 2 с.л. олио, 1 ч.л. червен
хлор, защото депресира растенията.
пипер, 8-10 зърна черен пипер, 1/2 ч.ч. кисело мляко,
1-2
жълтъка, 1 с.л. ситно нарязан магданоз, сол.
ОТДЕЛЕТЕ ЯРЕТАТА ОТ МАЙКИТЕ СЛЕД 15-ТИЯ ДЕН
Приготвяне: Нарязваме
Когато яретата се отглеждат заедно с майките те месото на дребни парчета и
бозаят по всяко време. Това е предпоставка и увели- го запържваме в сгорещеночава риска от нараняване на цицките на козите пре- то олио. Като се позачерви,
дупреждават експерти на НССЗ. За да се избегне това
след навършване на 15 дневна възраст може да се от- посоляваме и прибавяме
делят яретата и да се организират по 3 пъти дневно ситно нарязаните спанак и
да бозаят. След втората седмица може да им се дават пресен лук. Позапържваме
и тях, поръсваме с червен
висококачествено сено и концентратна смеска.
Подходящи концентрирани фуражи за тях са: пше- пипер и заливаме с 6-7 ч.ч.
ница, царевица, ечемик, трици, шротове. сеното се топла вода. Като възври чорбата, прибавяме ориза и
дава в изобилие. Концентрираният фураж се увели- черния пипер. Преди да свалим от огъня, поръсваме
чава постепенно и е добре да се залага трикратно или със ситно нарязан магданоз. Застройваме готовата супа
четирикратно.
с разбитите в киселото мляко жълтъци.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа МАЛКА обява
ОБЯВА
РЕКЛАМА
числата от 1 до 9.
(в каре)
(в каре)
(до 76 символа)

2.00 лвева

НА

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

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

Учителят
чителят влиза в час и казва:
- Всички идиоти да станат...
Иванчо мислил мислил и станал. Учителят го попитал:
- Иванчо защо стана?!?
- Еми беше ми жал да ви гледам сам...
Ясновидец се оплаква на доктора
- Докторе, спрях да виждам бъдещето.
- Тъй ли?...И откога това?
- От следващата седмица.
Двама ловци си приказват:
- Моето куче е много странно. Като стрелям и не уцеля,
то ляга на земята и почва да се търкяла от смях!
- А когато уцелиш?
- Не знам, то ми е само от три години...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

