
27 май - 2 юни 2019г., година (XV), 21 /706

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

24 май- Денят на българската просвета и кул-
тура и на славянската писменост се отбеляза във 
всички населени места от община Сатовча. Прове-
доха се тържествени мероприятие в чест и призна-
телност към славянските първоучители  - светите 
братя Кирил и Методий, и към великото им дело. 
В тържествените програми и поздравления към 

всички бивши и настоящи учители и възпитани-
ци и културни дейци се чуваха думи на благо-
дарност и признателност, думи на равносметка и 
надежда за развитието  и бъдещето на родното 
образование и култура.
В свои трогателни слова дванадесетокласни-

ците от четирите гимназии изразиха благодар-
ността си към преподаватели и родители за под-
крепата, която им е оказвана през годините, за 
напътствията и постигнатите високи резултати. 
На тържествата в гимназиите в селата: Слащен, 
Кочан, Вълкосел и Сатовча кметът на общината 
д-р Арбен Мименов, асистиран от отличници на 
випуска, издигна националното знаме под звуци-
те на химна на Република България, след което 
награди завършващите отличници, като им по-
жела успешна кандидатстудентска кампания и успешна професионална реализация. 
Също така,  с грамоти от общинското ръководство бяха удостоени учители и ученици 
от четирите гимназии  за постигнати високи професионални успехи  и различни изяви 
в областта на учебно-възпитателните занимания.
Като една от най- вълнуващите традиции на този ден отново беше официалното 

прощаване с училищното знаме на дванадесетокласниците – абитуриентите и преда-
ването му в ръцете на нова знаменна група – знаменосец и асистенти. 
През тази учебна година община Сатовча изпрати 103 абитуриента, от които 31 от-

личника. Абитуриентите в СУ- Слащен бяха 20, от които 6 завършиха с отличен успех. 
СУ- Вълкосел изпрати 36 абитуриента, от които 15 с отличен успех. СУ-Кочан изпрати 
14 дванадесетокласника, от които 3 с отличен успех. СУ-Сатовча изпрати 33 абитуриен-
та, от които 8 отличника. Абитуриентите от село Вълкосел се отказаха от показността да 
дефилират с бални дрехи в центъра на селото и предпочетоха да си направят само тър-
жествено парти и екскурзия в чужбина. Дванадесетокласниците от СУ-Кочан дефили-
раха на 25-ти май, а абитуриентите от СУ-Сатовча и СУ-Слащен вечерта на 24-ти май.

.

ЧЕСТИТ
 ПЪРВИ   ЮНИ!

Мили деца, имам удоволствието и 
радостта да ви  поздравя по случай          
вашият най-специален празник  - 
Международния ден на детето – 1 юни. 
От сърце ви пожелавам детство          

изпълнено с много щастливи моменти, 
веселие и безгрижни игри. 
Бъдете здрави, винаги усмихнати и 

нека лицата ви греят от щастие!
Скъпи родители,  децата са                         

нашето бъдеще! Радвайте им се и ги                                     
напътствайте в правилната посока, за да 
бъдат достойни граждани на общината и страната ни! 
Весел празник!   д–р Арбен Мименов

 Кмет на община Сатовча

СУ Сатовча

СУ Кочан

СУ Слащен

СУ Вълкосел



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

29 Май 2019, Сряда,
Международен ден на миротворците от ООН 
Отбелязва се от 2003 г. с резолюция 57/129 на 

Общото събрание на ООН от 11 декември 2002 г. в 
знак на почит към мъжеството и себеотрицанието 
на всички участници в операциите за поддържане 
на мира по света. Годишнина от решението /1948/ 
на Съвета за сигурност на ООН за провеждането на 
първата миротворческа операция в Близкия изток. 

31 Май 2019, Петък,
Международен ден на блондинките 
Отбелязва се от 2006 г., когато за първи път е 

връчена наградата „Диамантено токче“, която 
се присъжда на талантливи, умни, успешни и 
модерни блондинки. Първата известна блон-
динка в историята е богинята Афродита, полу-
чила златните си кичури като подарък от Зевс.
Световен ден без тютюнопушене 

Отбелязва се от 1987 г. по инициатива на 
Световната здравна организация, одобрена 
на 42-ата й сесия с резолюция 42.19 от 17 
май 1989 г. По данни на Световната здравна 
организация тютюневият дим убива годишно 
около 6 млн. души, от които 600 000 са т.нар. 
„пасивани пушачи“. Ако не предприемат 
мерки до 2030 година епидемията ще убие 
над 8 млн. души, 80 процента от които са 
сред хората с ниски и средни доходи.

Празник на военните духови оркестри
 На този ден е създаден първият военен 

духов оркестър в България. Денят на воен-
ните духови оркестри е обявен със заповед 
на министъра на отбраната на 31 май 2001 г. 
Първият военен духов оркестър в България 
е създаден през април 1879 г.

 1 Юни 2019, Събота,
Първи юни - ден на детето
 Международният ден на детето е честван 

в много страни по света води началото си от Световната конференция по въ-
просите на детското здраве, състояла се в Женева през 1925 година. Според 
американските изследователи датата 1 юни съчетава в себе си традиции от 
китайската и американската история, а не комунистически както се счита в 
повечето бивши социалистически държави. Причината е, че комунистически-
те държави правят празника популярен по цял свят, но не го измислят. Идеята 
се появява още през 1925 година, когато генералният китайски консул в Сан 
Франциско събира няколко китайски деца 
сираци и ги води на празника на лодките-
дракони. Това е китайски празник, водещ 
началото си от древността и свързан с 
пролетното равноденствие. По-късно не-
говата инициатива бива продължена, като 
независимо от благотворителна акция в 
САЩ, в Европа с. г. се провежда между-
народна конференция по въпросите на 
детското здраве. В Женева, също решават да организират благотворителни 
инициативи за деца. Голямата популярност на празника у нас обаче се дължи 
на друга инициатива, през 1949 г. първи юни е официално обявен за Между- 
народен ден за защита на децата. Това става с решение на сесията на Съвета 
на Международната демократична федерация на жените през ноември 1949 
г. в Москва. Така благодарение на съветският призив - една година по-късно 
1 юни за първи път е честван едновременно в 51 страни по света (1950 г.). 
На 14 декември 1954 г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен 
ден на децата, но дата не е повсеместно възприета, въпреки че остава и се 
отбелязва като празник.

2 Юни 2019, Неделя,
Ден на Ботев и загиналите за свободата 
Всяка година на 2 юни в 12.00 часа сирените 

в цялата страна в продължение на три минути 
оповестяват отдаването на почит към паметта 
на загиналите за свободата и независимостта на 

Н О В И Н И
27 май - 2 юни 2019г., брой 21

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

Тази история започнала много отдавна. Тогава 
още на земята нямало хора.
Скалата и Водата се влюбили. Чувствали се 

много щастливи и като всички влюбени искали 
завинаги да са заедно и нищо да не ограничава 
любовта им.
Скалата имала всички мъжки черти - твърда, 

решителна и в постоянен вътрешен баланс. Тя 
умеела да се радва на живота и на света, съзер-
цавайки го и преживявайки го през себе си. Светът 
се променял, но тя била винаги в баланс.
Водата пък носела женските - радваща се и 

даваща радост и красота на всичко, до което се 
докосне, винаги в движение, не обичала да спира 
на едно място и да си почива. Често обаче губела 
баланса си с всяка промяна на света, замръзвала 
и се изпарявала. Все пак никога не губела себе си.
Та, както става ясно в тази история: Скалата 

и Водата били много различни. Въпреки това 
любовта им била безгранична и не се спирала 
пред нищо. Те знаели, че ще намерят начин да 
са заедно и да се обичат. И опитвали каквото 
могат, за да е така.
Водата, както знаете е свикнала да взима всичко 

в себе си – въздуха, живота и движението. Логично 
било, че за да са заедно, Скалата може да разтвори 
себе си във Водата. Опитали и били много щаст-
ливи за кратко, но после Скалата започвала да се 
чувства зле. Цялото това движение я побърквало и 
не можела да намери баланса си! Тя не издържала 
и започвала да се превръща в кал. Реките от кал не 
й позволявали да съществува като себе си и да е 
щастлива. Тъй като много се обичали, се отказали 
от този вариант и решили да пробват друго.
Тогава Водата се изляла в дупките и отворите 

на Скалата, спряла там и те отново били заедно. 
Разбира се в началото били много щастливи! 
Радвали се на щастието и любовта си! Но с 

времето Водата се почувствала много зле. Тя 
губела себе си, когато е на едно място. Нейната 
същност била движението – тя не можела да бъде 
спокойна. Започнала да се заблатява. И това не 
било добър вариант.
Двете толкова се обичали, а били толкова 

различни. В продължение на милиони години 
те търсят начин да са заедно, да се обичат пъл-
ноценно такива каквито са. Скалата – красива, 
сигурна в себе си и много стабилна, а водата – 
винаги динамична и никога в покой. Разбрали, че 
никоя от двете не трябва да се променя. Всяка има 
своята уникалност и красота. Видели, че заедно 
се допълват и опитите да започнат да си приличат 
били безсмислени.
Може би ще ме попиташ, дали са намерили 

начина да са заедно? Може би мислиш, че мога 
да ти отговоря? Може би ти се иска?
Моля те, не ме питай! Не знам! 
Попитай себе си, когато застанеш пред някой 

водопад със стаен дъх, когато си седнал безгри-
жен на ръба на някой каньон или ждрело, когато 
мечтаеш на скалистия бряг, когато мъглата пълзи 
по скалистия връх, вдъхвайки ти щастие или от-
криваш в светлината на фенерчето си ледената 
красота в някоя пещера.

ПРИТЧА: МОЛЯ ТЕ, НЕ МЕ ПИТАЙ

България. На 2 юни 1948 г. точно в 12.00 часа е даден първият сигнал за едноминутно 
мълчание в цялата страна. Денят за всенародна почит официално се отбелязва от 1901 г., 
когато на тържествата на връх Вола присъстват живи Ботеви четници. От 1953 г. до 1988 
г. се чества като Ден на Ботев и на загиналите в борбата против турското робство, капи-
тализма и фашизма и в Отечествената война, от 1988 г. до 1990 г. като Ден на Ботев и на 
загиналите за национално и социално освобождение на България, от 1991 г. до 1993 г. като 
Ден на Ботев, и на загиналите за свободата на България. Денят на Ботев и на загиналите 
за свободата и независимостта на България е обявен е с решение на Министерския съвет 
от 31 май 1993 г. За първи път се отбелязва през 1884 г. във Враца и Пловдив.

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс 
Желаещите ще заплащат половината от стойността 

на курсовете за преквалификация. 
Агенцията по заетостта започна нов разширен при-

ем на заявления по проект „Ваучери за заети лица”. 
Проектът е съфинансиран от оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 
Общо безвъзмездната финансова помощ по проце-

дурата е 50 млн. лв. От първия прием до момента от 
тях са усвоени над 20 млн. лв. Издадените ваучери са над 24 хил. 
Финансовият ресурс за втория прием е близо 19 млн. лв., като се очаква още 30 хил. 

заети лица да повишат квалификацията си. 
Право да подават заявления имат работещи на трудов договор извън държавната 

администрация, които са: 
- със средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);
- навършили 55 г. с висше образованиe. 
Желаещите ще имат възможност да преминат професионално обучение с ваучери, 

включително компютърно и езиково обучение. Те ще заплащат 50% от стойността на 
ваучера с цел мотивация и споделена отговорност между тях и обучителната институция.
Заетите лица могат да подават заявления само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч. както 

по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 22.05.2019 г.
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До 31-ви май:
ЗДДФЛ
Деклариране и вна-

сяне от търговските 
банки и клоновете на 
чуждестранни банки в 
страната на окончател-
ния данък по чл. 38, ал. 
13 от ЗДДФЛ за дохо-
дите от лихви по бан-
кови сметки на местни 
физически лица, при-
добити през м. април.
До 10-ти юни: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна 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 юни: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно 

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

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки, 
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец май.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Ин-

трастат декларации -  пристигания/изпращания за 
месец май 2019 г. 

Въпрос: Трябва ли да се заплаща на личния 
лекар за издаване на зелена рецепта? На мен ми 
поискаха 3.50 лв. за изписване на лексотан, което 
струва 3.20 лв. 
Отговор от НЗОК: В Приложение № 1 на Пози-

тивния лекарствен списък, съгласно който НЗОК 
заплаща лекарствени продукти напълно или частич-
но за домашно лечение не са включени лекарствени 
продукти с режим на отпускане „Рецептурна бланка 
за лекарствени продукти, съдържащи наркотични 
вещества“, за краткост наречена „зелена рецепта“. 
Безспорно, съгласно чл. 98, ал.1 от Закона за лечеб-

ните заведения, лечебните заведения формират цена, 
която се заплаща от пациентите само в случаите, 
когато медицинските услуги не се оказват по договор 
с НЗОК, но в случаите, когато медицинската услуга 
се осъществява по договор с НЗОК и се заплаща от 
НЗОК, лечебното заведение има задължение да ока-
же съответната услуга в пълен обем, без да изисква 
допълнително заплащане за това.  
Преди предписване на лекарствени продукти 

лекарят е длъжен да извърши преглед/консултация, 
което се документира в амбулаторния лист и се удос-
товерява с подписа на здравноосигуреното лице. За 
оказаната медицинска помощ, съгласно Закона за 
здравното осигуряване, здравноосигуреното лице 
дължи само потребителска такса за прегледа, освен 
ако не е освободено от нея. Следователно не би 
следвало да се изисква от пациента заплащане/доп-
лащане за предписване на лекарства върху рецепта, 
независимо дали тя е бяла или зелена, респ. жълта 
рецептурна бланка.

Въпрос: Здравейте, диагностицирана съм с авто-
имунен тереодит и ендокринна офталмопатия. В 
процес съм на уточняване на дозата на хормоните, 
които пия, защото антителата все още се покач-
ват. Поисках направление за хематолог (имам и 
анемия) и ендокринолог при който трябва да ходя 
през три месеца, но личният ми лекар ми даде само 
за хематолог. Кой трябва да ме диспансира при 
положение, че съм здравно осигурена? 
Отговор от НЗОК: За заболяването „автоимунен 

тиреоидит“ подлежите на диспансерно наблюдение 
от лекар специалист по ендокринология и болести на 
обмяната. Диспансерните прегледи се провеждат два 
пъти годишно със снемане на общ клиничен статус с 
насоченост към ендокринната система.

TSH се изследва ежегодно, а след промяна на дозата 
на заместващото лечение – до още два пъти годишно, 
но не по-рано от 6 седмици от промяната. Имате пра-
во на една консултация годишно с лекар специалист 
по кардиология, който задължително ще Ви направи 
електрокардиограма.
Диспансеризацията се осъществява с еднократно 

издадено от Вашия личен лекар „Направление за кон-
султация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. 
МЗ-НЗОК № 3).

Въпрос: Mоже ли лице, което се води с прекъсна-
ти здравноосигурителни права, поради неплащане 
в отделни периоди на здравни вноски, да получи 
здравноосигурителна книжка, при условие, че никога 
не е имало такава и никога не е имало личен лекар. 
Лицето в момента е на трудов договор- от 5 месеца. 
Отговор от НЗОК: Съгласно чл. 5, ал. 4 от Наред-

бата за осъществяване правото на достъп до меди-
цинска помощ Националната здравноосигурителна 
каса (НЗОК) издава на всяко здравноосигурено лице 
здравноосигурителна книжка и отделни регистра-
ционни форми за осъществяване на правото му на 
избор. Здравноосигурителната книжка удостоверява 
здравноосигурителните права на осигуреното лице 
при ползване на медицинска помощ. Тя се предос-
тавя на лекаря или лекаря по дентална медицина 
при всяко ползване на медицинска или на дентална 
помощ, като същият извърша проверка на здравноо-
сигурителния статус на лицето. Неосигурените лица 
заплащат оказаната им медицинска помощ по цени, 
определени от лечебните заведения, с изключение на 
предоставяните медицински и други услуги по чл. 82 
от Закона за здравето.
Здравноосигуреното лице е задължено да внася 

здравноосигурителните си вноски по ред и в сроко-
ве, определени в Закона за здравното осигуряване, 
в противен случай губи здравноосигурителните си 
права. Те се възстановяват, при условие, че лицето 
е заплатило всички дължими здравноосигурителни 
вноски от датата на заплащане на дължимите вноски, 
като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, 
не се възстановяват.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
27 май - 2 юни 2019г., брой 21

ВАЖНО ЗА БИОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
Земеделските стопани, които имат ангажименти 

по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-
2020 следва да предоставят копие от сертификат или 
писмено доказателство за съответствие на произве-
дените растителни продукти. Документите трябва да 
отговарят на правилата, по които се прилага мярката 
за биологич-
ното произ-
водство.
Крайната 

дата за пре-
доставяне на 
документите 
е 30 октом-
ври  на  пе-
тата година 
от  ангажи-
мента, който 
започва  да 
тече от подаването на първото одобрено заявление 
по съответното направление. Документите следва да 
са издадени не по-късно от 30 септември на петата 
година от ангажимента.
Предоставяните документи е необходимо да удос-

товеряват състоянието на парцелите и произведената 
продукция от земеделската култура, формираща раз-
мера на подпомагането. В документите трябва да е 
отразено доказателство, че в годината на издаването 
на сертификата всеки от подпомаганите парцели, за 
които е поет ангажимент, са преминали периода на 
преход към биологично производство. Документите 
следва да са издадени от одобрено от МЗХГ контро-
лиращото лице.
Писмените доказателства за площите, за които 

са поети ангажименти е необходимо да съдържат 
идентификационния номера на парцела, под който е 
заведен в ИСАК, годината на издаване на сертификата 
и каква култура се отглежда на съответния парцел. В 
документите още трябва да е налична и информация 
както за произведена продукция от конкретния пар-
цел, така и за неговото състояние.
Кандидатите, които вече са предоставили серти-

фикат/писмено доказателство преди обнародване на 
промените в чл. 33, ал. 1 , т. 3 от НАРЕДБА № 4 от 
24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично 
земеделие“ или по време на кампания 2019, но същите 
не отговарят на новите изисквания, имат възможност 
да подадат исканите документи до 30 октомври 2019г.

ИМОТНИЯТ РЕГИСТЪР ВЕЧЕ ИЗПРАЩА 
ИМЕЙЛ ИЗВЕСТИЯ 

След извършено обновяване на информационната 
система на Имотния регистър е осигурена възможност 
за автоматизирано известяване на посочен имейл адрес.
От Агенцията по вписванията съобщиха, че новата 

услуга предоставя възможност за получаване на уве-
домителни съобщения при вписвания, отбелязвания и 
заличавания в книгите за вписване, отказите и поста-
новените по тях 
определения.
П о д р о б н а 

информация за 
условията  за 
абониране за ус-
лугата ще бъде 
публикувана до-
пълнително на 
страницата на 
Агенция.
При обновяването са извършени дейности и по опти-

мизиране на функционалности свързани с въвеждане 
на данни от служителите на Агенцията по вписванията 
с цел постигане на максимална точност и пълнота при 
въвеждане на информацията.
Извършена е и актуализация на системни компо-

ненти и операционни системи, свързани с инфра-
структурата на администрираните от Агенция по 
вписванията регистри.

РАЗГОВОРИТЕ КЪМ ЕС ПОЕВТИНЯВАТ ОТ 15 МАЙ     
Oт 15 май 

влезе в сила 
нова макси-
мална цена за 
всички меж-
д у н а р од ни 
повиквания 
и SMS в рам-
ките на ЕС.
В резултат 

на  това  по-
требители -
те, които се 
обаждат  от 
своята държава към друга държава от ЕС, ще плащат 
не повече от 19 евроцента на минута (+ДДС) и 6 ев-
роцента за SMS съобщение (+ДДС).
Операторите в ЕС ще трябва да уведомят потре-

бителите за новите пределни цени. Правилата ще се 
прилагат във всички 28 държави членки от сряда, а 
скоро и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.
След премахването на таксите за роуминг през юни 

2017 г., тези нови тавани на цените за международни 
повиквания и SMS в ЕС са част от реформата на 
правилата в областта на далекосъобщенията в целия 
ЕС, с която се укрепва координацията на електрон-
ните съобщения и се засилва ролята на Органа на 
европейските регулатори в областта на електронните 
съобщения (ОЕРЕС).

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 АПРИЛ 2019г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ ПРИ ПЕНСИИТЕ 
НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

1. За социалните пенсии за старост, регламентирани 
в чл. 89а от КСО и социалните пенсии за инвалидност, 
следващи се на основание чл. 90а от КСО, изрично 
е предвидено, че не се отпускат на лица, на които е 
отпусната друг вид пенсия, включително и от друга 
държава. Досега тези пенсии се отпускаха на правои-
мащите лица, но поради забраната за едновременното 
им получаване с друг вид пенсия, в тези случаи те се 
спираха едновременно с отпускането им.

2. Във връзка с новия Закон за хората с уврежда-
ния (обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.) социалните 
пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 
31.12.2014 г., изплащани към друг вид пенсия от НОИ 
в размер на 25 на сто от следващия им се размер, се 
прекратяват служебно, считано от 01.01.2019 г. На 
същите лица започва да се изплаща сума под форма-
та на месечна финансова подкрепа от Агенцията за 
социално подпомагане при условията, предвидени в 
Закона за хората с увреждания.

3. Съгласно изменения и допълнения в Закона за 
семейните помощи за деца (ЗСПД) (обн., ДВ, бр. 88 от 
23.10.2018 г.) и свързаните с тях промени в Наредбата 
за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 107 
от 28.12.2018 г.), считано от 01.01.2019 г. децата без 
право на наследствена пенсия от починал родител ня-
мат право на персонални пенсии по чл. 92 от Кодекса 
за социално осигуряване, а Министерският съвет на 
Република България съответно няма правомощие да 
отпуска персонални пенсии на тази категория лица.
За децата без право на наследствена пенсия от 

починал  роди-
тел е предвидено 
Агенцията за со-
циално подпома-
гане да отпуска и 
изплаща нов вид 
месечна помощ, 
регламентирана 
в чл. 8е от ЗСПД, 
като същата не 
може да се по-
лучава заедно с 
персонална пенсия на дете по чл. 92 от КСО.
Отпуснатите до 31.12.2018 г. персонални пенсии 

на деца без право на наследствена пенсия от починал 
родител продължават да се изплащат от Националния 
осигурителен институт в размерите им, определени 
към тази дата, по досегашния ред и до изтичане на 
законоустановените срокове или до отпускане на 
помощ по чл. 8е от ЗСПД.
Министерският съвет на Република България ще 

продължи да отпуска персонални пенсии по досега ус-
тановения ред на следните категории правоимащи лица:

• жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, 
родили и отгледали 5 и повече лица до навършване 
на 18- годишната им възраст;

• лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, 
които са полагали грижи в продължение на повече от 
10 години за инвалиди – членове на техните семей-
ства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ (за 
членове на семейството се считат съпругът, съпругата 
и техните възходящи и низходящи по права линия).



НЯМА ЛЕК СРЕЩУ СТРЕСА
Милиони статии са на-

писани, за това как стресът 
ни разболява, особено, ако 
продължително време сме 
под напрежение. Истината е, 
че няма лек срещу него, сами 
влизаме в омагьосания кръг 
и сами трябва да излезем 
оттам още при първите притеснителни симптоми.
Най-напред се уверете, че наистина сте стресирани, 

а не просто уморени или изтощени. Отговорите на тези 
5 въпроса ще ви ориентират бързо в ситуацията. Ако 
отговорите „ да” на 2 от запитванията, то следва, че сте 
застрашени от прегряване.

1. Трудно ли се концентрирате?
2. Чувствате ли се често раздразнителни и измъчени?
3. Загубили ли сте радостта да правите неща, които 

по-рано са ви правили щастливи?
4. Не чувате и не искате да чуете какво ви казват 

другите?
5. Не можете да се успокоите, а мислите ви бушуват 

ли бушуват в главата?
Втората крачка е да си дадете сметка кои от задачките 

на деня ви държат във форма и с кои нещата излизат от 
контрол.
Стресът е отговорът на нашето тяло към натоварвани-

ята, на които го подлагаме. Най-честите сигнали са, че 
не ни стига времето, изпотяваме се, страхуваме се без-
причинно, влизаме в безсмислени конфликти, тревожим 
се буквално дреболии, после ни избива на рев, а когато 
трябва да се отпуснем просто не можем да изключим. 
Мозъкът като „команден център”  се чувства под натиск, 
в резултат  надбъбречните жлези започват да работят на 
високи обороти и да произвеждат в излишък на корти-
зол и адреналин, които се вливат в кръвта . Резултатът е 
напрежение в мускулите, пулсът се учестява и кръвното 
– скача.  Продължителният стрес ни разболява, имунната 
система се разклаща и става податлива  както на вируси и 
бактерии, така и на развитие на ракови клетки.  Стресът 
удря и в храносмилателната система.
Има много начини да накарате стресът да си отиде от 

вас, намерете кое точно ви помага.
Препоръчват се  следните съвети:
1. Планирайте си по-дълга отпуска, но наистина се мах-

нете от града и жилището, в което живеете. Оставането у 
дома не е никаква почивка. Изключете за всякакви анга-
жименти, които ви чакат. Важното е да заредите батериите. 
Ще ви трябват няколко дни до една седмица, докато се 
върнете към живота без хроничен стрес. Ако можете да 
си го позволите, направо си вземете 3 седмици отпуск за 
цялостно справяне със стреса, който ви е превзел.

 2. Вземете леко по-хладен душ, след което капнете 3 
капки етерично масло от лавандула върху леко навлаж-
нена кърпа и обтрийте цялото тяло.

3. Със сигурност имате и проблеми със съня. Ето и 
рецепта за лесен чай за успокояване: смесете по равни 
части глог, жълт кантарион, маточина, хмел, лавандула, 
каркаде (хибискус).  Вземете 1 ч.л. от приготвената 
смес и я поставете в 1 ч.ч вряла вода, кисне 5-10 мин., 
прецеждате и пиете.
Добре е да се направи и следната рецепта: 20 гр. ко-

рени от валериана, 20 гр. лавандулови цветчета и 20 гр. 
хмел се наситнят с ножа на миксера. Накисват се във 
вино, като всекидневно се разклащат в продължение на 
10 дни. Прецежда се и се пие по 1 кафяна чашка вечер 
преди лягане.

4. За повече физическа издръжливост хапвайте много 
ядки, включително шам фъстък (писташ), бразилски 
орех и др.

5. Полезни са и вани с различни етерични масла. Като 
добавка можете да сложите и малко бял равнец, отпуска 
спазми в кръста и таза. 

ДА НАКАРАМЕ КРАСТАВИЦИТЕ
ДА РАЖДАТ ПОВЕЧЕ  

Практиката на прищипване върха на краставичните 
растения повишава добива. Това се дължи на факта, че 
при краставицата върху едно растение се образуват по 
отделно  мъжките и женските цветове и само женските 
след оплождане дават плод. Особеност на краставичното 
растение е, че мъжките цветчета се образуват предимно 
върху основното стъбло, а  повече женски цветчета се 
образуват върху разклоненията на растението. Досещате 
се, че колкото повече разклонения има, толкова повече 

плодове ще даде краставичното растение. Това се по-
стига като върха на растението се прищипе след 3-5 
лист. Тази операция предизвиква  образуването и нара-
стването на странични разклонения, получават се по-
вече женски цветове, повече плодове, по-висок добив.
Друг начин за получаване на повече женски цвето-

ве върху краставичното растение е използването за 
сеитба на две- и тригодишни семена. От едногодиш-
ните семена се развиват буйни растения, които обра-
зуват по-малко женски цветове, а реколтата, която се 
получава, е по-малко и по-късна.

ЧЕРВЯСВАНЕТО НА ЧЕРЕШИТЕ Е ПРЕДОТВРАТИМО 
През май започва да лети черешовата муха, която 

е един от опасните вредители. Мухата има едно по-
коление годишно и зимува като какавида в почвата. 
Разпространена е почти на всички места, където има 
черешови дървета. Напада още плодовете на вишната, 
сладковишната и вида нокът (луницера).
През пролетта със затоплянето на времето и на поч-

вата насекомният цикъл на развитие продължава. По-
явяват се възрастните насекоми от новото поколение. 
Летежът им е разтегнат и започва в началото на май. 
Новопоявилите се мухи не са полово зрели и трябва да 
се хранят. Храната им е нектар от цветовете на дърве-
тата, както и т. нар. медена роса, отделяна от листните 
въшки, смучещи сок от листата.
Достигналите полова зрялост 

и оплодени женски снасят яй-
цата си в плодовете. Със спе-
циален орган, наречен яйцепо-
лагало, мухите внасят яйцето 
под плодовата кожица. Така 
излюпената ларва продължава 
да се развива в месестата част 
на плода и е защитена от вредни 
външни въздействия.
Опаразитените плодове при узряването падат на зе-

мята и от там ларвите преминават в почвата, където 
завършва техният цикъл на развитие.
Мухите са дребни. Имат лъскави черни тела и жълта 

глава. Крилата са ципести с характерни шарки. Лар-
вата няма крака. На дължина достига към 6 мм и има 
жълтобелезникав цвят. Към главата е изострена, а в 
задната част е скосена.
Биологичните особености в развитието вредителя 

определят начина за предотрватяване на неговата вред-
на дейност. Намаляването на зимуващия запас в почва-
та може да стане с обработка (прекопаване, изораване) 
дълбочина 10 – 15 см. Прибирането на реколтата без 
остатък и събирането и унищожаването на окапалите 
плодове е друга полезна агротехническа мярка.
Употребата на инсектициди е насочена срещу въз-

растните мухи. Те не са много активни и предпочи-
тат листата на клоните в огряната от слънцето част на 
короната. При мрачно се крият от долната страна на 
листната петура.
Най-засегнати от червясването са сортовете, чиито 

плодове узряват по-късно. Мухите избират за снася-
нето на яйцата съзряващи плодове, които изглеждат 
восъчно бели или резедави. Това е ориентир за стопа-
ните да започнат пръскане с инсектициди.
Точна прогноза за летежа на мухите може да ста-

не със специални жълти уловки, чиято повърхност е 
покрита с устойчиво на дъждове лепило. Уловените 
мухи могат да бъдат разпознати с лупа. Ежедневното 
отчитане на полепналите бройки ще покаже дали ле-
тежът се засилва.
За средноранните сортове е необходимо едно пръска-

не, а за късните – две през около 10 – 12 дни. Изборът 
на инсектициди трябва да бъде съобразен с посочените 
карантинни срокове на препарата. В етикета на всеки 
препарат трябва да има такива срокове. Допълнителни 
указания може да даде специалистът по растителна за-
щита в агроаптеката или в съответното регионално зве-
но по растителна защита към Областната дирекция по 
безопасност на храните (ОДБХ). В официалните регис-
три на Българската агенция по безопасност на храните 
(БАБХ) има изчерпателна информация за пестицидите, 
разрешени за употреба през годината.
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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.

МАСЛО ОТ МАТОЧИНА –
УНИВЕРСАЛНИЯТ ЛЕК

Казват, че мисионери от Бенедиктинския орден пре-
несли лечебното растение от земите на Близкия Изток 
към Алпите и оттам на север. Тя била отглеждана като 
градинско цвете.
През  17-и  век 
цветето като ле-
чебно средство 
влязло и в поле-
зрението на Ор-
дена на кармилит-
ките. Оттогава до 
наши дни то е из-
ползвано едва ли 
не като универсална билка, особено при навяхвания, 
изкълчване на крайници, кръвоизливи, ревматизъм.
Особено полезно е етеричното масло от маточина ко-
ето се употребява при безпокойство, смущения в съня, 
кошмари, депресия и проблеми в менструалния цикъл.
Препоръчва се още при екземи и други кожни про-
блеми, херпес зостер, алергия, жлъчни и чернодробни 
проблеми.  Назначава се също и при бронхити и други 
простудни заболявания, а също и астма.
Приемано вътрешно то действа и болкоуспокояващо. 
Сред най-важните му съставки гераниол, цитрал и 
цитронелол.
Маслото от маточина действа лечебно и на нервни 
деца. То е балсам за тях при неспокойство и нервност. 
Поставено в ароматна лампа, то действа успокояващо 
при хиперактивни деца.
Понеже подобните на коприва листенца на мато-
чината излъчват свеж аромат на лимон, растението 
се нарича лимонена маточина в немскоезичното 
пространство. Латинското име се дължи на пчелите, 
тъй като гръцката дума „мелиса” означава всъщност 
медоносна пчела.
Пет съвета за употреба:
1. Истинското етерично масло от маточина се числи 
към скъпите заради начина, по който се получава. За 1 
л. се влагат 7 хил. кг суровина (листенца от маточина).
2. При тежки пъпки или петна по лицето се препоръчва 
да се смесят 2-5 капки масло от маточина с 100 мл.  ба-
зисно олио (напр. бадемово или пшенични зародиши). 
Втриването се извършва вляво или вдясно от гръбнака.
3. При леки стягания в областта на сърцето се 
препоръчва да се направи смес от 1 капка масло от 
маточина, 100 мл. масло от жожоба и 1 капка розово 
масло. Втрива се нежно в областта на оплакванията.
4. При херпес върху устната може да капнете 1 капка 

(неразредена) върху него .
5. При безпокойство, нервност и смущения в съня 
можете да го вземете и вътрешно: смесвате 2 капки 
масло от маточина с 1 чаена лъжичка мед и го изяж-
дате преди хранене. 

 „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: 

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)

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

Един седи на брега на реката и лови с две въдици. 
Едната хвърля във водата, а другата зад себе си на 
брега. Минава друг и любопитства:

– Кажи ми защо хвърляш на брега, това не е логично?
– Не казвам, тайна.
– Ще ти дам 10 лева, само ми кажи – гризе го любо-

питството!
– ОК, давай!
Ония му дал парите и чака за отговор.
– Ми на онази въдица във водата от сутринта нищо 

не се е обадило, ама на другата ти си петият за днес...

Слонът пита Динозавъра:
- Абе, братчед, Ной във Фейсбук в „приятели“ ли ти е?
- Ммм не.
- Хъм... кофти работа!

дин седи на брега на реката и лови с две въ

ПИЛЕШКИ ДРЕБОЛИИ С ОРИЗ    
Продукти: 300-400г пилешки сърца и воденички, 

100-150г печено или варено пилешко месо, 1 ч.ч. 
ориз, 50г гъби, 15-20 стафиди, 60г краве масло, 100г 
настърган кашкавал, черен пипер, сол. 

 Приготвяне: 
Заливаме дреболиите 

с 1 ч.ч. бульон /или под-
солена вода/ и варим, 
докато омекнат. Приба-
вяме гъбите и пилешко-
то месо и варим, докато 
омекнат гъбите. Тогава 
изваждаме продуктите 
с решетеста лъжица и 
прецеждаме бульона и го доливаме с гореща вода до 2 
1/2ч.ч. Загряваме маслото и запържваме ориза до про-
зрачност, заливаме с бульона и оставяме на тих огън, 
докато набъбне. Прибавяме отцедените и нарязани на 
малки парченца дреболии, месо и гъби. Слагаме и ста-
фидите, разбъркваме и разпределяме сместа в подходящи 
съдове за сервиране. Преди да поднесем поръсваме с 
разтопеното масло и настъргания кашкавал.


