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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

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

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

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ДО 31 АВГУСТ ДФЗ ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ 
ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА
До  31 август 2015 г. пчеларите, изпълнили инвестициите си по мерки 

Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на 
физико-химичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на под-
новяване на пчелните кошери в Европейския съюз” от Национална про-
грама по пчеларство (НПП) за тригодишния период 2014-2016, ще могат 
да подават заявле-
ния за плащане. 

 Образци на доку-
ментите за плащане 
са публикувани на 
официалния сайт 
на ДФ „Земеде-
лие” – www.dfz.bg 
в раздел „Селско-
стопански пазарни 
механизми”/ Месо 
и пчеларство/ На-
ционална програма 
по пчеларство за 
тригодишния пери-
од 2014-2016 / При-
ем 2015-ВАЖНО”.

 Финансовата помощ по пчеларската програма се изплаща до 45 дни от 
приемането на заявленията. Условие за получаването й е кандидатите да са 
изпълнили стриктно инвестициите, за които имат сключен договор с ДФЗ.

 Пчелари, които не са изпълнили изцяло инвестициите си по НПП, ще 
бъдат лишени от възможността да кандидатстват за същия вид инвести-
ции през следващия прием на програмата. Изключение правят само пче-
ларите, които не са изпълнили инвестициите си, поради настъпили форс-
мажорни обстоятелства.

 Крайният срок за всички плащания към пчеларите за прием 2015 г. е 15 
октомври 2015 г. 

Откриването на новия ловен сезон 2015/2016 г. на пъдпъдъци, гургу-
лици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина се състоя тази сбота  
(8 август). 
Оттам припомням 

правилата и нормите 
за ловуване от Пра-
вилника за прилага-
не на Закона за лова 
и опазване на диве-
ча. Сред тях е изис-
кването ловуването 
да се извършва само 
с писмени разреше-
ния, издадени от ди-
ректорите на ДГС/
ДЛС за държавните 
ловностопански ра-
йони, като същите 
могат да бъдат из-
давани и от специа-
листите по лова към 
юридическите лица, сключили договори за стопанисване и ползване на 
дивеча в дивечовъдните участъци и от председателя на съответната ловна 
дружина за предоставения й ловностопански район.
В разрешителните за ловуване се вписват датата, имената на ловците, 

името на ръководителя и участниците в лова - при групов лов, номерата на 
ловните билети и членски карти, начинът и мястото на ловуване, както и 
видът и броя на разрешения за отстрел дивеч.
Задължително е да се спазват установените норми за отстрел от един 

ловец за един ловен излет, които разрешават лов на пъдпъдъци до 15 броя, 
на гривяк, гургулица и гугутка до 10 броя, на горски бекас и обикновена 
бекасина, също до 10 броя.
Ловното оръжие е лично и не се предоставя на никого, дори на правоспо-

собни ловци. То се носи в калъф и изпразнено при движение. Не е позволе-
но неговото сглобяване и зареждане на разстояние по-малко от 200 метра 
от населено място.
От първостепенно значение са и правилата за безопасност, за предпазва-

не от инциденти при ловуване в рамките на ловния сезон, които изискват 
всяка ловна дружинка да провежда инструктаж на участниците в лова, да 
не се консумира алкохол преди и по време на лов и да се спазват противо-
пожарните изисквания в горите.
Ловците, тръгнали на групов лов на дребен дивеч без шапка или облекло 

с ярък сигнален цвят, подлежат на санкция .

В дните от 6-ти до 9-ти август в село Долен се проведе Фестивалът Transfi guration  - Пре-
ображение. Почитателите на алтернативната и етно музика имаха възможност да се насле-
дят на  изпълненията на български и чужди изпълнители като: групата „Исихия“, за които 
това беше първи концерт от 10 години насам, също така турците Baba Zula, унгарците The 
Moon and the Nightspirit, гърците Villagers of Ioannina City. Българските алтернативни рок 
формации като: Smallman,  Irfan и „Кайно Йесно Слонце“ представиха своите нови албуми.
Всичките тези изпълнения имаха невероятното звучене съчетано със специално подгот-

вената атмосфера от организаторите - амфитеатрална сцена по стари чертежи на Леонардо 
да Винчи, изработена  изцяло от естествени материали - камък, дърво, глина и плат.
Изградената амфитеатрална сцена в последният ден от Фестивала се  превърна в огро-

мно кино под звездите, където се излъчи българският документален филм „Това е Бълга-
рия“ във full HD формат.
Другата сцена изградена за фестивала беше така наречената кръгла сцена,  на която по-

сетителите имаха възможност да се насладят на алтернативните електронни и акустични 
изпълнения на Kliment, The Science, The Third Man и други през късните часове на дено-
нощието.
По време на Фестивала посетителите имаха възможност да вземат участие в различни 

работилници като роботика, основи на звука, изработване на уникални музикални инстру-
менти и други. Също така  имаха възможност да направят обиколка на селото, което е 
архитектурен резерват, да се повозят на балон с горещ въздух или пък просто да починат в 
приятния кът с хамаци и щандове с книги.



ПРИТЧА:  ЧОВЕКЪТ СИ Е ЧОВЕК       
Лао Дзъ и неговото учение силно безпокоели Конфуций. Веднъж Конфуций, който бил по-възрастен 

от Лао Дзъ, решил да го посети и очаквал, че ще получи дължимите почести. Но Лао Дзъ седял, когато 
Конфуций влязъл при него. Той дори не се изправил да го поздрави, не казал: „Заповядайте, седнете“. 
Изобщо не обърнал особено внимание. Конфуций се вбесил: „Що за Учител е това?!“ И попитал: 

— Вие не спазвате ли добрия тон? 
Лао Дзъ отговорил: 
— Ако искате да седнете, седнете; ако ви се стои прав, стойте. Кой съм аз, та да ви казвам какво да 

правите? Това си е вашият живот. Аз не се бъркам. 
Конфуций бил потресен. Опитал се да започне разговор за висшия човек. Лао Дзъ се разсмял: 
— Никога не съм виждал каквото и да е „висше“ или „низше“. Човекът си е човек, както дървото си е дър-

во. Всички участват в едно и също съществувание. Няма висши или низши. Това са пълни измишльотини. 

се насладят на традиционна кухня. На 16 август 2015 г. в рамките на 
панаира ще бъде открита изложба на изделия, изработени по време 
на лятното училище по занаяти, организирано през м. юли 2015 г.

15 Август 2015, Събота
Успение Богородично (Голяма Богородица)
Успение (заспиване) на Пресвета Богородица е един от 12-те ве-

лики християнски празници, чествани и от православни, и от като-
лици. Според Светото писание това е денят, в който Божията майка 
на 64-годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. 
Нейната смърт била тъй лека и блажена, че приличала на заспиване. 
Оттук и думата „успение“ - заспиване. Според народната традиция 
празникът се нарича Голяма Богородица за разлика от Малката Бого-
родица, когато се чества рожденият ден на Христовата майка. След 
тържествена литургия в църквата се освещават обредни хлябове, 
които жените след това раздават за здраве и за умрелите. Вярващите 
търсят покровителството на Света Богородица в житейските проблеми. Провеждат се родови 
срещи, свързани с жертвоприношение - курбан за живот, за здраве, за плодородна година, 
против премеждия и болести. Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с 
порфорен орнамент, пиле каша, тиганици, варено жито, царевица и тиква. Непременно се 
яде диня и грозде. Вярващите даряват на църквата свещи, домашно тъкано платно, месал, 
пешкир и пари. В този ден празнуват всички, които носят благословеното име Мария.

16 Август 2015, Неделя
Годишнина от рождението на Мадона 
На 16 август 1958 г. е родена Мадона (псевдоним на Мадона Луис Вероника Чиконе) – 

американска поп- и рокпевица и актриса от италиански произход. Мадона е най-популярната 
поп изпълнителка през 80-те и 90-те години на ХХ в., като славата продължава и до днес.

НОВ ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ПО СТИПЕНДИАНТСКА 
ПРОГРАМА „ТУРИЗЪМ“ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 

През новата учебна 2015/2016 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ отново 
ще подпомага висшето образование на студенти – отличници от висшите учебни заведения 
в България чрез стипендиантската си програма „Туризъм“, която се реализира съвместно 
със „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД.
Квотите по програмата са две стипендии за зимния семестър и две стипендии за летния 

семестър на учебната 2015/2016 година. Изискването към заинтересованите студенти е да са 
записани редовна форма на обучение – степен бакалавър по специалност „Туризъм“ и да имат 
общ успех от летния семестър на учебната 2014/2015 година не по-нисък от отличен 5.50. 

 Началото на кампанията за набиране на кандидат-стипендианти за зимния семестър на 
2015/2016 година: 20 юли 2015 г.

 Край на кампанията: 20 август 2015 г.
С предимство при класирането се ползват студенти в неравностойно положение, млади 

хора, израстнали под институционална грижа, студенти от социално слаби семейства, сираци 
и полусираци, студенти със степен на инвалидност и млади хора 
със специални образователни потребности. 
Всяка от стипендиите е на стойност 1 500 лева и се изплаща 

на 5 равни месечни вноски.
Стипендиантите ще бъдат определени до 15 септември.
За допълнителна информация:
Фондация „Св. Св. Константин и Елена”
Тел: 052 383 943 
foundation@stconstantine.bg

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

10 Август 2015, Понеделник
Професионален празник на готвачите
Чества се в деня на църковния празник Св. мчк и архи-

дякон Лаврентий - покровител и закрилник на готвачите. 
За първи път в България и на Балканите е отбелязан на 
10 август 2005 г. с шествие, организирано от  Българската 
асоциация на професионалните готвачи.
Празник на Военноморските сили на България
Чества се през втория неделен ден на август. Поводът 

е основаването на Българския военноморски флот в Русе 
на 12 август 1879 г. (31 юли 1879 г. ст. стил ). На този ден в 12 часа на четирите 
военни руски кораба „Опит“, „Взрив“, „Пордим“ и „Горний Студен“ са издигнати 
български знамена и е изсвирен маршът „Шуми Марица“. С този тържествен 

акт се поставят основите на военния флот на България.
11 Август 2015, Вторник
Годишнина от смъртта на Ванга
На 11 август 1996 г. умира пророчицата Ванга (Вангелия 

Пандова Гущерова 1911 - 1996). Според регистрите на 
родния й град Струмица (дн. Македония) тя е родена на 
3 октомври 1911 г. Българската администрация променя 
рождената й дата на 31 януари 1911 г., като това се смята 
за втората рождена дата на пророчицата. През 1923 г. Ван-
га губи зрението си, след като в един летен ден я застига 
вихрушка. В началото на 1941 г. за пръв път се проявяват 
паранормалните й способности и ясновидска й дарба. Тя 

започва да предсказва на близки и познати съдбата на техни близки. Името й  
внушава респект не само у българите, но и у много руснаци, затова на 11 август 
- посетителите на къщата-музей на Ванга в Петрич влизат безплатно, съобщава 
градската управа. „Интересът на гостите в този ден е голям и това е нормално. 
Много хора, на които е помагала Ванга, я почитат на тази дата. Много хора 
посещават и църквата в Рупите, изградена по заръка на Ванга. „Българи, гърци 
и руснаци палят свещи в храма, отрупаха гроба на леля Ванга със свежи цветя. 

12 Август 2015, Сряда
Международен ден на младежта
Отбелязва се 2000 г. с резолюция A/RES/54/120 на Общото събрание на ООН 

от 17 декември 1999 г., за да се поощри диалога между младежите от различни 
култури и диалога между поколенията. Мотото на деня за 2015 г. е: „Гражданската 
ангажираност на младежите“ с акцент върху ангажираността и съпричастността 
на младото поколение за устойчиво развитие на 
човека.

13 Август 2015, Четвъртък
Международен ден на леворъките хора
Обама подписва клетва си като президент. 
Чества се от 1984 г. по инициатива на Междуна-

родната конфедерация на леворъките във Велико-
британия. Разбира се съществуват противоречиви 
стереотипи за потенциалът на „левичарите“. Изслед-
вания показват, че завършили висше образование, 
чиято лява ръка е по-развита, печелят с 13-21% 
повече от „десноръките” си колеги. Освен това, 
левичарите по-често стават специалисти от висока 
класа - 53% срещу 38% и са по-склонни да се занимават с различни изкуства. 
Неоспорим е фактът, че левичарите са несравнимо повече сред художниците, 
музикантите, както и някои категории спортисти. Всеки шести човек в света 
е левичар. Известни леворъки политици и държавници през вековете са били 
Рамзес ІІ, Тиберий, Юлий Цезар, Карл Велики, Луи XVI, Наполеон Бонапарт, 
Бисмарк, Симон Боливар, Махатма Ганди, както и много британски крале и кра-
лици - кралица Виктория. В областта на технологиите най-известен леворък днес 
е създателят на „Майкрософт“ - Бил Гейтс. Леворък е сегашният президент на 
САЩ Барак Обама, както и редица негови предшественици като Бил Клинтън и 
Джордж Буш-старши, Бенджамин Франклин и Томас Джеферсън, Джон Кенеди и 
Роналд Рейгън. В армията от известни леворъки са Аристотел, Ницше, Леонардо 
да Винчи, Рафаело, Микеланджело, Никола Тесла, Сергей Рахманинов, Луис 
Карол, Ханс Кристиан Андерсен, Марк Твен, Исак Нютон и Алберт Айнщайн. 
Както и Моцарт, и Бетовен - техните произведения партията за лявата ръка 
често е по-сложна и затова и до днес музикантите-левичари изпълняват тяхната 
музика по-добре от останалите си колеги. Лявата ръка е предпочита и от Джими 
Хендрикс, Пол Маккартни, Кърт Кобейн, Ринго Стар. Към „клуба на известните 
акьтори-левичари“ се отнасят и Чарли Чаплин, Мерилин Монро, Киану Рийвс, 
Никол Кидман и Анджелина Джоли.

14 Август 2015, Петък
Панаир на занаятите с. Орешак
Улицата пред Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата. 

Традиционен панаир на занаятите - продължава до 17 август.
Ежегодно на храмовия празник на Троянския манастир -15 август, се провежда 

4-дневен Традиционен панаир на занаятите. Освен предмети на народните худо-
жествени занаяти гостите на панаира могат да си закупят практични керамични 
съдове за бита, да се забавляват на специално организираните атракциони и да 

Н О В И Н И
10 - 16 август 2015 г. , брой 32

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

                                                                           :  0751 / 61261  
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 07.08.2015 г.



До 25 август
Кодекс за социално осигуряване
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 

обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване: за съпрузите на лица-
та, регистрирани като упражняващи свободна профе-
сия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните 
земеделски производители и тютюнопроизводители, 
когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от 
тях трудова дейност за месец юли  2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите 
се лица на авансово дължимите месечни осигурител-
ни вноски за месец юли  2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване: за лицата, на които 
през месец юли  2015г.е изплатено обезщетение за 
оставане без работа. 

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване: за съпругите/съпру-
зите на дългосрочно командировани служители в ди-
пломатически служби по време на задграничния им 
мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец 
юли  2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване: за избралите да се 
осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задъл-
жително пенсионно осигуряване за месец юли  2015г.: 
- лица, изпратени на работа в чужбина от български 
посредник; - лица, работещи в международни орга-
ни или организации със съгласието на компетентните 
български държавни органи. 

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за работещите в чужбина по 
трудови или служебни правоотношения с български 
осигурител, които подлежат на задължително осигу-
ряване по българското законодателство, осигурител-
ни вноски, отнасящи се за месец юли  2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване: за морските лица, за 
положения труд през месец юли  2015г. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
10 - 16 август 2015 г. , брой 32

KРАЖБАТА НА ПЧЕЛНИ КОШЕРИ ДА СЕ 
СЧИТА ЗА ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО, 

ПРЕДЛАГА МЗХ   
Kражбата на пчелни кошери да се включи в обхвата 

на определението за форсмажорни обстоятелства, пред-
вижда Проект на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 9 за условията и реда за прилагане на мерки-
те от Националната програма по пчеларство за периода 

2014 – 2016 г. Проектът е 
представен от д-р Цветан 
Димитров, зам.-министър 
на земеделието и храните.
Предлага се също об-

лекчаване на процеса по 
изпълнение на Програмата 
и намаляване на адми-
нистративната тежест за 
финансовата 2016 година, 

като се премине към безхартиена обработка на заявле-
нията за подпомагане, което налага промяна в образеца 
на заявлението /Приложение № 5а от наредбата/. Пред-
ложените промени в наредбата са свързани с намаляване 
на броя на изискуемите при кандидатстване документи, 
като декларираните обстоятелства ще могат да се про-
веряват по служебен път.
Ще се прецизира текстът, касаещ допустимостта на 

бенефициенти, получили финансиране за закупуване на 
нови кошери и отводки в предходни години.

 МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАД 
2,1 МЛН. ЛВ. ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

За първи път през тази година производителите на 
малини ще могат да получат подпомагане по Схемата 
за обвързана подкрепа за производителите на плодове 
и зеленчуци. Това обяви министърът на земеделието 
и храните Десислава Танева по време на откриването 
на Национално изложение на малинопроизводителите 
и ягодоплодните в град Лозница, Област Разград. По 
нея са заявени за подпомагане над 12 хил. дка, за които 
малинопроизводителите ще получат над 2,1 млн. лв.

„Надявам се това да е стимул за тях да увеличат 
насажденията си“, заяви Танева. Тя посочи, че близо 
16 000 декара малинови насаждения са заявени за 
подпомагане по Схемата за единно плащане на площ 
в кампанията по директни плащания през 2015 година. 
По думите й, за Област Разград насажденията с мали-
ни представляват близо 10 % от всичките в страната.
Министърът на земеделието и храните припомни, 

че в предишния програмен период на Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013 г. малинопроиз-
водителите са кандидатствали с проекти по три мерки 
– 112, 121 и 141 на обща стойност близо 5 млн. лв.

„Новата ПРСР 2014-2020 г. стартира при изключите-
лен интерес. Положителното е, че в Сектор „Плодове 
и зеленчуци”, в който производството на малини е 
сред приоритетните, има най-много предварително 
одобрени проекти - 48% от подадените”, обясни още 
Танева. Според нея е очевидно, че земеделските про-
изводители имат визия за развитие на земеделските си 
стопанства и имат готовността и административния 
капацитет да правят проекти и да кандидатстват.

„Малинопроизводството е много важно, защото то 
създава заетост, което е най-големия проблем в сел-
ските райони. Надявам се, че мерките, които взехме 
в началото на тази година, за да подобрим условията 
на работа в сектора, ще дадат резултат“, обясни ми-
нистър Танева.
От своя страна председателят на Българската асо-

циация на малинопроизводителите Божидар Петков 
изрази своята благодарност към министър Танева и 
екипа й за отпуснатата за първи път държавна помощ в 
размер на 15 000 лв. за организиране на изложението.
Министърът на земеделието посети малинови 

насаждения и присъства на награждаването на побе-
дителите в конкурса за най-много и най-качествено 
набрани малини. В град Лозница тя посети и хла-
дилно предприятие за замразяване и преработка на 
малини, както и предприятие за преработка на пчелни 
продукти.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 
III. Обстоятелства, които водят до спиране и пре-

кратяване изплащането на паричното обезщетение за 
безработица.
В законовите и подзаконови нормативни актове, 

регламентиращи отпускането и изплащането на парич-
ните обезщетения за безработица, е предвиден и ред за 
спиране и прекратяване изплащането на вече отпуснато 
обезщетение.

1. Спира се изплащането само на паричните обезще-
тения за безработица, отпуснати на основание чл. 54а 
от КСО, при настъпване на следните обстоятелства:

• получаване на обезщетение за временна неработос-
пособност или за бременност и раждане за периоди 
след прекратяване на осигуряването - за периода, за 
който се изплаща обезщетението;

• изплащане на обезщетение за оставане без работа 
на основание нормативен акт - за периода, за който се 
изплаща обезщетението;

• представяне на доказателства, които могат да доведат 
до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване 
изплащането на обезщетението.

2. Прекратява се изплащането на всички видове па-
рични обезщетения за безработица при настъпване на 
определени обстоятелства, някои от които са различни 
за различните видове обезщетения.
а/ обстоятелства, при които се прекратява изплащането 

на всички видове парични обезщетения за безработица:
• започване на трудова дейност, за която лицето 

подлежи на задължително осигуряване по Кодескса за 
социално осигуряване или законодателството на друга 
държава - от датата на започване на дейността;

• прекратяване на регистрацията като безработно лице 

в Агенцията по заетостта - от датата на прекратяване 
на регистрацията;

• смърт на безработното лице - от датата на смъртта.
б/ паричното обезщетение за безработица, отпусна-

то на основание чл. 54а от КСО, се прекратява и при 
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република 
България, или пенсия за старост в друга държава - от 
датата на придобиване на правото;
в/ паричното обезщетение за безработица на безра-

ботните съпруги/съпрузи на преместените военнослу-
жещи, отпуснато на основание чл. 230 от ЗОВСРБ, се 
прекратява и при:

• прекратяване на договора за военна служба на во-
еннослужещия - от датата на прекратяване на договора;

• прекратяване на брака между военнослужещия и 
съпругата му/съпруга й - от датата на настъпване на об-
стоятелството, съгласно влязло в сила съдебно решение;

• промяна на адресната регистрация по настоящ или 
постоянен адрес на съпругата/съпруга на военнослуже-
щия в населено място, различно от населеното място, 
в което е преместен военнослужещият - от датата на 
новата адресна регистрация.
г/ паричното обезщетение за безработица на безра-

ботните съпруги/съпрузи на военнослужещите, участ-
ващи в международни операции и мисии, отпуснато 
на основание чл. 231 от ЗОВСРБ, се прекратява и при:

• прекратяване на договора за военна служба на во-
еннослужещия - от датата на прекратяване на договора;

• прекратяване на брака между военнослужещия и 
съпругата му/съпруга й - от датата на настъпване на об-
стоятелството, съгласно влязло в сила съдебно решение;

• завръщане на военнослужещия от международна 
операция или мисия - от датата на завръщането.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА 
НАП, ПОЛЗВАЩИ ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ 
С КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС!  
Във връзка с утвърдените със  Заповед №ЗЦУ-849/20. 

07. 2015 г. на изпълнителния директор на НАП правила 
за ползване и списък на електронните административни 
услуги на НАП с квалифициран електронен подпис 
(КЕП) Ви информираме, че от 20.07.2015 г. следните 
електронни услуги на НАП не се предоставят с право 
на  частичен достъп:

1. Искане за издаване на 
документ;

2. ДДС за възстановява-
не - VAT refund;

3. Информационна сис-
тема Mini one stop shop 
(MOSS);

4. Връчване и предоста-
вяне на документи на клиентите на НАП в рамките на 
контролни производства;

5. Подаване на документи от ЗЛ в рамките на кон-
тролни производства;

6. Справка относно приключилите и текущи контрол-
ни производства спрямо ЗЛ;

7. Справка за връчените/получените от НАП докумен-
ти и подадените към НАП документи от ЗЛ в рамките 
на контролни производства;

8. Предаване на данни от агент-платци по силата на 
дял втори, глава шестнадесета, раздел VІ от ДОПК;

9. Подаване на данни за дневни отчети за горива;
10. Данни за ФУ от производител/вносител на ФУ 

или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба 
Н-18 от 13 декември 2006 г.;

11. Подаване на данни от доставчици и получатели 
на течни горива по чл. 118 ал. 10 от ЗДДС;

12. Подаване на данни за наличните съдове/съоръ-
жения за съхранение и/или зареждане с течни горива 
за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС;

13. Предоставяне на информация за целите на автома-
тичния обмен от пенсионноосигурителните дружества 
и застрахователите съгласно чл. 73а, ал. 2 и З от ЗДДФЛ;

14. „Интрастат“ декларации и други документи по 
прилагане на система „Интрастат“.
На лицата, които са ползвали гореописаните услуги 

чрез частичен достъп, получен преди 20.07.2015 г. е 
предоставен гратисен период - до 31.08.2015 г., за да 
предприемете действия за заявяване и/или получаване 
на съответните права за пълен достъп. По този начин 
е гарантирано, че клиентите на НАП ще могат да по-
дават данни и съответно да изпълняват законовите си 
задължения.
От 01. 09. 2015 г. лицата с КЕП на задължено лице 

или КЕП на упълномощено лице, които имат заявен 
или разрешен само частичен достъп до услугите на 
НАП, няма да имат възможност да подават данни през 
описаните по-горе услуги.
Проверка на актуалното състояние на нивата за дос-

тъп на всяко лице можете да направите в „Справката за 
достъп до електронните услуги на НАП за конкретен 
сертификат“ налична в профила на лицето в Портала за 
електронни услуги на НАП, достъпни с КЕП.
Информацията за правилата и реда за ползване на 

електронните услуги на НАП с КЕП можете да наме-
рите на http://www.nap.bg/page?id=652.

СТАРТИРАТ КРЪСТОСАНИТЕ ПРОВЕРКИ 
ПО ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ  

ДФЗ напомня на всички кандидати за подпомагане 
по директни плащания, че на 31.07.2015г. стартират 
кръстосани проверки на подадените заявления за 
подпомагане Кампания 2015.
Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба № 5 от 27.02.2009г. 

за условията и реда за подаване на заявления по схе-
ми и мерки за директни плащания,“не се приемат 
искания за оттегляне на заявления за подпомагане в 
периода на извършване на кръстосани проверки на 
тези заявления“.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   АВГУСТ 2015г.

Въпрос: В случай че пенсията е отпусната при не-
благоприятна 3-годишна база, може ли да се издаде 
друг образец УП-15 с нов 3-годишен период? 
Отговор: Няма ограничение за броя на издаваните 
удостоверения УП-15.

Въпрос: Какъв е редът за промяна на личната бан-
кова сметка за получаване на парични обезщетения 
за временна неработоспособност, при трудоустро-
яване и майчинство и на помощи от държавното 
обществено осигуряване?
Отговор: Редът, който е регламентиран в Наредбата за 
изчисляване и изплащане на паричните обезщетения 
и помощи от държавното обществено осигуряване 
(НИИПОПДОО) е следният:
При промяна на личната банковата сметка, която е зая-
вена от лицето за получаване на парични обезщетения 
и помощи от държавното обществено осигуряване е 
необходимо в срок 3 работни дни от промяната лицето 
да представи на осигурителя си нова декларация, която 
е по образец, приложение № 7 към НИИПОПДОО. 
Осигурителят завежда декларацията в отделен дневник 
и я представя в съответното териториално поделение 
на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) 
не по-късно от 15-то число на месеца, следващ месеца, 
през който лицето я е представило пред осигурителя 
си, с придружително писмо и опис на документите, 
приложения № № 8 и 9 към НИИПОПДОО. Съдружни-
ците в търговски дружества, собствениците на ЕООД 
и физическите лица – членове на неперсонифицирани 
дружества представят декларацията на дружеството, 
чрез което се осигуряват, а дружеството по посочения 
ред, я представя в съответното ТП на НОИ. Останалите 
самоосигуряващи се лица сами представят деклараци-
ята в съответното ТП на НОИ.
Декларациите за променените банкови сметки могат 
да се представят в ТП на НОИ и от упълномощени от 
осигурителя/самоосигуряващия се лица.
Считано от 8 юли 2014 г. отпада изискването към декла-
рацията за банковата сметка, приложение № 7 към чл. 
8 от НИИПОПДОО задължително да се прилага копие 
от документ, издаден от съответната банка, с данни за 
личната банкова сметка. Прилагането на този документ 
е по желание на лицето. Същият може да бъде поискан 
от ТП на НОИ в случаите, в които се налага да бъде 
уточнена банковата сметка, декларирана от лицето.



САЛАТА ОТ РЕПИЧКИ 
Продукти: 2 връзки репички, 

1 връзка лук, 1/2 връзка чесън, 1 
краставица, 1/2 връзка магданоз, 
зехтин или олио, сол, оцет
Приготвяне: • Лукът и чесънът 

се нарязват на едро, краставицата 
-на кубчета, репичките - на 
колелца, а магданозът - на ситно. 

•  Лукът,  краставичката 
и магданозът се смесват, по-
соляват, подправят с оцет и 
зехтин (олио) и се подреждат в 
салатиера. 

• Репичките също се посоляват и подправят с оцет и 
зехтин (олио) и с тях се украсява салатата.

 ГРИЖА ЗА КОЖАТА
СЛЕД СЛЪНЧЕВО ИЗГАРЯНЕ  

Колкото и да се пазим на плажа, понякога слънчевото 
изгаряне е просто неизбежно. В най-горещите дни на 
лятото слънчевите лъчи са толкова силни, че проникват 
дори през чадъра. За подобни случаи ви предлагаме ня-
кои съвети за грижа за кожата след слънчево изгаряне.
Слънчевото изгаряне не просто причинява диском-

форт и болка, то е опасно за здравето на кожата, защото 
може да причини редица опасни заболявания, включи-
телно рак на кожата. Освен това дехидратира и съста-

рява кожата, а болезнените 
зачервявания не са никак 
приятни. 
Ето някои природни ле-

кове, които ще се погрижат 
за кожата ви след слънчево 
изгаряне и ще облекчат „мъ-
ките“ ви:

• Най-популярното при-
родно лекарство срещу 

слънчево изгаряне е киселото мляко. То снабдява кожа-
та с протеини, прави я по-мека и разбира се, разхлажда. 
Намажете изгорелите места с кисело мляко и изчакайте 
15мин. преди да отмиете с хладка вода.

• Алое вера - друг природен продукт, известен с ле-
чебните си качества и благотворния си ефект върху 
кожата. Отчупете едно листо от растението и със сока 
от него, намажете изгорелите места. Ако не отглеждате 
вкъщи алое вера, тогава потърсете в аптеката сок или 
гел от цветето.

• Краставици - при слънчево изгаряне кожата се нуж-
дае от ударна доза хидратация - нещо, което крастави-
ците са способни да набавят. Използвайте сока от една 
краставица, добаветя малко розова вода и глицерин и по-
лучавате домашен крем срещу слънчево изгаряне. Ком-
прес с пюрирана краставица също помага на кожата.

• Ягоди - по-непознато и рядко използвано „лекар-
ство“ при слънчево изгаряне, но със същия положите-
лен ефект както предишните благодарение на съдържа-
нието на веществото танин, което облекчава болката. 
Единственото, което трябва да направите, е да намач-
кате няколко ягоди и с тях да покриете пострадалите 
места за 10-тина минути.

• Картофи - няколко резена суров картоф върху слън-
чевите изгаряния са достатъчни да облекчат диском-
форта и да се погрижат за кожата.

• Овесени ядки - вземете една купичка овесени ядки, 
поставете ги в кърпа или марля, потопете я във вода и 
оставете да се отцеди. Използвайте отцедената течност, 
за да намажете кожата, където слънцето я е зачервило.
Друг вариант за грижа за кожата след слънчево из-

гаряне е да си направите специален спрей, който да 
хидратира кожата и да се справи със зачервяването. Ето 
и рецептата:

• 1 по-голямо листо от алое вера
• 3с.л. кокосово олио (или зехтин)
• няколко капки етерично масло от мента или евка-

липт
• витамин Е
Обелете листото алое вера, както белите краставици. 

Издълбайте с лъжица вътрешността и я поставете в 
блендер. Добавете кокосовото олио, етеричното масло 
и разтвореният в мъничко вода витамин Е. Разбъркайте 
всичко за 1-2мин. и изсипете течността в пулверизатор. 
Ако се наложи, добавете малко вода или лимонов сок, 
за да стане по-рядка.
Ако искате да предотвратите слънчево изгаряне, то-

гава ви съветваме да приемате много течности. Освен 
вода, опитайте със зелен чай или сок от грейпфрут - из-
следвания показват, че двете напитки са изпитано сред-
ство за предотвратяване на слънчево изгаряне.

КАК ДА СЕ ОПАЗИМ ОТ
СЛЪНЧЕВ И ТОПЛИНЕН УДАР
От летните проблеми тези усложнения са най-опас-

ните, защото сериозно застрашават човешкото здраве. 
Разликата между тях е само, че слънчевият удар се по-
лучава при открито слънчево греене, а топлинният - в 
топли и задушни помещения. Рискът и усложненията 
са напълно еднакви.
При слънчевия удар пряко попадналите слънчеви 

лъчи имат топлинен, ултравиолетов и широк спектър 

други лъчения, които създават голяма опасност за 
организма. Най-често той се получава когато сме без 
шапка или на дълго цялостно слънчево облъчване. 
Пострадалият усеща обикновено внезапно главобо-
лие, виене на свят, често гадене и повръщане, прило-
шаване, висока температура.
Първата помощ в такива случаи е да преместим вед-

нага пациента на сянка, да го облеем със студена вода 
и да се потърси спешна медицинска помощ. Студени-
те обливания и приема на по-големи количества вода 
обикновено са достатъчни за по-леките случаи. При 
възможност през устата могат да се дадат таблетки, 
понижаващи температурата и болката, като аналгин, 
парацетамол, аспирин, ефералган, ибупрофен.
Топлинният удар поразява в затворени, задушни и 

горещи помещения. Пострадалите се оплакват от сла-
бост, отпадналост, уморяемост, обилно изпотяване, 
прилошаване, главоболие, виене на свят. Може да се 
стигне до припадък и безсъзнание, ако горещината 
продължава по-дълго време. Лечението е незабавно 
отваряне на помещението, достъп на свеж въздух, об-
ливане със студена вода и всички други мерки, които 
налага конкретното състояние. В тежките случаи се 
търси спешна медицинска помощ.
Нека споменем и за проблема върху комбинацията 

„летни жеги и алкохол“. Алкохолът в зависимост от 
времето на приемане и в малки дози може да бъде то-
низиращо средство и антидепресант, в средни дози е 
носител на излишно щастие, а в големи дози води до 
депресия и непредвидими тежки последици, стигащи 
до смърт.
Запомнете!
В топлото време през 

деня пийте плодови и 
зеленчукови сокове и 
1-2 бири. Вечер по хлад 
може да си позволите 
концентрат ракия, вод-
ка или уиски до 100-
150 мл. Не смесвайте 
алкохолите. Червено 
вино е забранено в горещините, а бялото вино само до 
300 мл. Когато сте пили алкохол, не влизайте в море-
то. Спазването на тези правила ви гарантира приятно 
прекарване край морето. 

 КОГА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЛИСТНИ 
ТОРОВЕ ПРИ ОВОШКИТЕ

Листните торове се отразяват изключително благо-
приятно върху растежа и развитието на растенията.
Те се внасят няколко пъти по време на вегетацията 

на овощните видове: в края на цъфтежа, при нара-
стването на плода, при избисрянето на плода и след 

беритбата на плодо-
вете.
Сега, съвместно 

фунгицид, и инсек-
тицид, за борба с 
ябълковия плодов 
червей, може да се 
приложи лактофол 
калий/калций, с кой-
то се предотвратява 
поява на физиоло-

гичната болест - горчиви ядки по плодовете. Освен 
това косвената полза, която се получава с това по-
дхранване, е натрупване на повече захарни вещества.
Също така може да се направи и подхранване с 

лактофол основен - 500 мл/дка, с цел да се заздра-
ви обвивката на плодовете, и да се повиши устойчи-
востта на загниване в следберитбения предиод, т.е. 
времето за съхранение.
Препоръчително е да се извърши и след беритбено 

подхранване с лактофол основен, което е с цел зала-
гане на повече плодни пъпки за следващия прираст.
Може да се направи и след беритбено пръскане 

с лактофол основен или лактофол желязо, ако има 
признаци на желязна хлороза.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Касис - супер плод
в малка опаковка 

Вече сме в сезона на касиса и 
затова решихме да обърнем спе-
циално внимание на тези малки, 
но много полезни плодове. Вижте 
защо определихме касиса като 
супер плод.
Касисът е дребен летен плод, 

чийто сезон у нас започва в края 
на юли и началото на август. За 
разлика от повечето дребни пло-
дове, касисът няма сладък вкус, 
а е по-скоро леко кисел. Затова и често се съчетава с 
малини, къпини и боровинки.
Здравословни ползи от яденето на касис
• Касис при тежък ПМС
Касисът е плод, който мнозина лекари препоръчват, 

ако имате по-тежък предменструален синдром. Също 
така плодът е подходящ и за жени в менопауза или 
такива, на които предстои влизане в менопауза. 

• Касисът - диуретик
Сред най-големите ползи от яденето на касис е, че 

плодът действа като естествен диуретик. Наблягайте на 
касиса, ако имате проблеми със задържането на вода.

• Листа от касис при настинка и грип
Листата от касис, подобно на листата от малина, 

също имат лечебни свойства. Ако сте настинали или 
грипави, пригответе си силен чай от листа на касис. 
Така лесно ще се справите с хремата и високата тем-
пература.

• Касис при болки в ставите
Касисът има противовъзпалително действие заради 

гама-линоленовата киселина, която е вид омега-6 маст-
на киселина. Особено подходящ е при болки в ставите 
и заболявания като артрит.

• Сок от касис за детоксикация
Сокът от касис, заедно със сока от нар, е един от 

най-добрите сокове за пречистване на тялото. Пийте 
по една чаша всяка сутрин, заедно с нискокалорична 
диета и може дори да свалите някой и друг килограм.

• Касис за понижаване на кръвното
Касисът съдържа високи количества калий, който 

помага за извеждането на натрия от организма. На-
трият е един от основните виновници за високото 
кръвно налягане и всички заболявяния, които то води 
след себе си.

• Касисът и антоцианините
Според няколко проучвания антоцианините в касиса 

могат да помогнат на хора с неврологични и ракови 
заболявания.

• Касисът - бомба с витамин С
За много плодове и зеленчуци се твърди, че са вита-

минни бомби. Малко обаче могат да защитят титлата 
толкова достойно.
В 100 гр. пресен касис се съдържат 300% от нужната 

дневна доза витамин С. 
Освен това касисът съдържа и витамини В1, В5 и В6, 

важни за добрия метаболизъм. В касиса има и голямо 
количество витамин А, който защитава ретината от 
увреждания.

Mъж звъни нa личния cи лeĸap:
– Дoĸтope, изглeждa жeнa ми имa възпaлeн 

aпaндиcит.
– Heвъзмoжнo – oтгoвapя лeĸapят. – Mинaлaтa 

гoдинa я oпepиpaxмe oт aпaндиcит. Дo ceгa нe cъм 
виждaл чoвeĸ c втopи aпaндиcит!

– A чoвeĸ c втopa жeнa нe cи ли виждaл?

Eдин pибap xвaнaл злaтния ĸит, a тoй мy ce пpи-
мoлил:

– Moля тe, пycни мe и щe ти изпълня тpи жeлaния
– Kaĸви три жeлaния бe, ceгa ĸaтo тe пpoдaм щe 

изпълня вcичĸитe cи жeлaния!

M

 „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: 
0894/588-939 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!


