
Националният събор на българското на-
родно творчество в Копривщица се прове-
де в дните от 7-ми  до 9-ти август 2015 
година под патронажа на генералния ди-
ректор на ЮНЕСКО Ирина Бокова.
Съборът води началото си от 1965 г. и 

за тези 50 години се е превърнал не само 
в изява на българския дух, бит и култура, 
но и в мост, свързващ минало, настояще 
и бъдеще. 

В рамките на три дни в местността „Войводенец“ на седем сце-
ни се показа жанровото разнообразие и богатството на нематери-
алното ни културно наследство. 
Крупното мероприятие събра участници не само от различните 

краища на България, но и от чужбина (Белгия, Франция, Великобритания, Чехия, Холан-
дия, Украйна, Швеция и САЩ), които изпълняват български фолклор.
В програмата  на събора са се включили повече от 12 хил. участници – певци, свирачи, 

танцьори, разказвачи на народни предания, легенди, гатанки и приказки, инструментал-
ни, певчески, танцови групи и групи за народни обичаи. 
На събора за пореден път участва Женската певческа група „На високо“  от село Сатовча 

с ръководител Мария Чобанова. За групата бе отредено място в заключителния концерт, 
където участваха само групи включени в регистъра на нематериалното световно и нацио-
нално културно наследство, която групата извоюва през 2010 година в Копривщица.
На заключителния концерт всички групи заедно изпълниха емблематичната песен „Ху-

бава си моя горо“ и положиха клетва, че ще  пазят, почитат и предават на поколенията 
български фолклор.
Съборът Копривщица прави първи стъпки да бъде включен в регистъра на ЮНЕСКО за 

опазване на нематериалното културно наследство, докато очакванията на Женската певческа 
група „На високо“  от село Сатовча са да бъдат включени в регистъра възможно най-скоро.

24 - 30 август 2015 г., година (XI), 34 /514

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

ВИЖТЕ АКТУАЛНИТЕ ПРИЕМИ ПО ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ И 
СХЕМИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 

МЗХ стартира проверки на място на физическите блокове (ФБл) във 
връзка с обновяване на данните в Системата за идентификация на земедел-
ските парцели (СИЗП).
Министерство на земеделието и храните стар-

тира проверки на място на физическите блоко-
ве (ФБл) във връзка с обновяване на данните в 
Системата за идентификация на земеделските 
парцели (СИЗП). Теренните проверки ще се осъ-
ществяват до 10 октомври 2015 г. В резултат на 
данните от тях, както и на предстоящото ново са-
молетно заснемане, ще бъде определен обхватът 
на специализирания слой „Площи, допустими за 
подпомагане“ за кампания 2015 г.

 Директорите на Областните дирекции „Земеделие” ще изготвят предва-
рителен график за провеждане на проверките с конкретен ФБл. Всяка ОДЗ 
ще информира кметовете на съответните населени места, както и земедел-
ските стопани в даденото землище, заявили площи за подпомагане в ФБл, 
попадащи в графика за проверка.

 Стопаните, определени за проверка, както и индикативните графици ще 
бъдат публикувани на интернет страниците на съответната ОД „Земеде-
лие”, както и на информационните табла в ОД „Земеделие” и всички ОСЗ 
в областта.

 Основана цел на проверките е да установи дали съответните площи във 
ФБл, включително всички площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, 
допустими за подпомагане” за кампания 2015 г., отговарят на условията за 
подпомагане съгласно Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за 
допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за 
плащане на площ.

 Ще бъде направена проверка и за определяне и/или актуализиране на 
границите на физическите блокове, както и начинът на трайно ползване на 
стопанствата, коментират от агроминистерството.

ФЕРМЕРИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА НАЕМАТ
РАБОТНИЦИ ПО НОВИ СХЕМИ

Българските земеделски стопани могат да се възползват от два нови ме-
ханизма за наемане на работна ръка, свързани със спомагателните им дей-
ности след разговори между МЗХ и Ми-
нистерството на социалната политика
След комуникация между МЗХ и Ми-

нистерство на труда и социалната по-
литика, българските земеделски стопа-
ни могат да се възползват от два нови 
механизма за наемане на работна ръка, 
свързани със спомагателните им дей-
ности, предаде агенция Фокус.

 Това може да стане чрез процедурите 
„Ново работно място” и „Активни”, ко-
ито се финансират по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Това се посоч-
ва в личния профил на министър Десислава Танева във facebook. Това е от 
изключителна важност за земеделските производители и е още една крачка 
към постигане на една от основните цели, която екипът на Министерството 
на земеделието и храните си е поставил. А именно повишаване на конку-
рентоспособността на българските производители, което без квалифицира-
на работна ръка е трудно постижимо.

 От друга страна тези процедури ще допринесат до включването на паза-
ра на труда на едни от най-уязвимите групи – хората с увреждания, хората 
под 29 години и над 54 години и трайно безработните.Средствата, които са 
предвидени по двете процедури са на обща стойност 66 млн. лв.

 По процедурата „Ново работно място” крайният срок за кандидатства-
не е 14 септември 2015 г., а по „Активни” – 31 август 2015 г. Призовавам 
земеделските производители да се обърнат към Министерство на труда и 
социалната политика и да поискат допълнителна информация, коментират 
от агроминистерството.

С решение № 265 / 2006 година на Общински съвет Сатовча е приет 
Вътрешен правилник на комисията на Общински фонд „ С един лев в 
помощ на болните деца от община Сатовча“. 
Общинският фонд „С един лев в помощ на болните деца от общи-

на Сатовча” има за основна цел финансово да подпомага български 
граждани от община Сатовча до 18 години, нуждаещи се от лечебни 
процедури в страната и чужбина. 

Бюджетът на фонда се формира предимно от парични 
дарения. Дарения могат да бъдат направени по банкова 
сметка: 

IBAN -   BG98DEMI92408400043012
BIC: DEMIBGSF
Код на вид плащане: 445100
Общинска администрация - Сатовча
Търговска банка „Д” - АД   - клон Г.Делчев
Целият живот на човек протича в опити: опитва се да 

кара колело, опитва се да напише домашните си, опитва 
се да работи повече. Неусетно прохождаме, но първите 
ни стъпки винаги са към онези хора, чиято любов към 
нас е неизмерима. 
Затова Ви приканваме да направим общи стъпки към 

милосърдието и благотворителността и да дарим на де-
цата на община Сатовча още години живот, за да бъдат с онези, които обичат. 
Всяко велико дело започва с благородно намерение. 
Проявете благотворителност за набиране на финансови средства към общинския фонд! 
Дарете усмивка и шанс за развитие! Спасете живот!
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ПРИТЧА:  НЯМА ВСЕ ДА Е ТАКА!      
Един човек бил неимоверно богат, много приятели,много познати .. все черпел всички наред.
Случило се обаче така че загубил парите си,фирмите му фалирали, изведнъж приятелите и познатите 

изчезнали,жена му го напуснала,децата спрели да му говорят…целият му живот се сринал. Опитал да 
намери работа тук и там но никъде не му давали. Накрая подбуден от отчаянието той решил да се обеси 
и да сложи край на живота си. С последните си пари тръгнал към магазина да купи въже.В магазина 
продавачът го попитал:

-За какво ти е това въже?
-Много мъка срещнах,много тежък живот ме налегна,загубих парите си,бизнесът ми фалира, решил 

съм да се беся.Вече няма за какво да живея.
Продавачът се подсмихнал,дал му въжето,а с него и една бележка и му казал:
-Това което пише на бележката,прочети го като се прибереш у вас преди да се обесиш.
Тръгнал си човекът,прибрал се,затегнал примката,опънал въжето,качил се на стола и точно да се 

пусне се сетил за бележката. Извадил я от джоба си и прочел „Няма все да е така“…
Помислил малко човекът и малка надежда се зародила у него. Махнал въжето от врата си.
Минало време малко по малко човекът започнал пак да се замогва,възстановил бизнеса си и парите 

си. Решил да даде угощение в чест на това че отново живее добре. Поканил целия град,дошъл и мага-
зинерът.Стоял кротко на една маса и наблюдавал.
Отишъл при него домакинът и му казал:
– Благодаря ти добри човече. Ти ми спаси живота с онази твоя бележка. Сега отново съм богат, имам 

приятели и живота ми има смисъл. Кажи какво да направя за да ти се отблагодаря?
Магазинерът го погледнал,поклатил глава и казал:
– Нищо не искам за отплата,освен едно… запомни добре… Няма все да е така!

в народния календар се нарича Секновение поради вярването, че на 
този ден се сече лятото, секат се денят и нощта - стават равни. На 
Секновение водата и времето започват да застудяват, затова никой 
не бива да се къпе в реките. На този ден се спазва строг пост. По 
аналогия с пролятата кръв на светеца е забранена консумацията на 
червено вино, на червени плодове и зеленчуци. В чисто християнски 
план празникът носи идеята за цикличността, защото с останалите 
два дни, посветени на Йоан Кръстител се образува една система - 
раждане (Еньовден - 24 юни), кръщаване (Ивановден - 7 януари), и 
смърт (отсичане на главата му - 29 август). Евангелието пише, че 
когато Йоан станал на 30 години, Бог му заповядал да проповядва, че 
вече се е родил неговият син Христос, който скоро сам ще започне да 
учи хората. И започнал Йоан да говори на хората, затова го нарекли и 
Предтеча, понеже вървял преди Христос и разказвал за него. Йоан кръстил в река Йордан 
много хора, които се разкаяли и приемайки кръщението, Господ им простил извършеното. 
Когато Христос дошъл при Йоан, Предтечата му се подчинил, и кръстил и него във водите на 
река Йордан. Той продължил и след това да проповядва учението на Исус. Главата на Йоан 
Кръстител била отсечена в Юдея от стражите на цар Ирод. Така страшно и безсмислено се 
прекъснал животът на най-близкия другар и съмишленик на Христос.
Ден за действия срещу ядрените опити
Отбелязва се от 2010 г. с резолюция 64/35 на Общото събрание на ООН от 2 декември 

2009 г., приета по инициатива на Казахстан, за да се активизират усилията на междуна-
родната общност за прекратяване на ядрените опити като важна крачка за постигането 
на мир и сигурност в света. Годишнина от закриването /1991/ на ядрения полигон Семи-
палатинск в СССР (дн. Казахсан).

30 Август 2015, Неделя
Българската църква почита княз Ал. Невски
Св. Александър бил архиерей (хорепископ) при първия Константино-

полски патриарх Митрофан. Участва в Първия вселенски събор в Никея 
поради преклонната възраст на патриарх Митрофан. След неговата  
смърт от 325 г. до 340 г. е патриарх на  Цариградската църква. Той бил 
ревностен защитник на вярата и паството си от коварството на еретици 
и езичници. Умира през 340 г. на 98-годишна възраст.
Св. Йоан Постник управлявал Цариградската църквата по време на 

император Анастасий. Умира през  595 г. Св. Павел управлявал църквата 
като патриарх само 5 години. Като видял засилването на иконоборческата ерес, той се 
отказал от патриаршеската катедра и се оттеглил в манастир. Умира през 784 г., като малко 
преди смъртта си приел велика схима. Александър Невски е роден  ок. 1220 г.  в княжеско 
семейство в Переславле, Залеском.  Посветен е бил във воин на  6-годишна възраст.  На 16 
години баща му го оставя на  управлява Новгород. Княз Александър повежда в началото 
на 13-ти век руските войски срещу шведско и германско нашествие. Решителната битка  
е край бреговете на река Нева, откъдето идва и прозвището му Невски. След смъртта на 
Александър Невски през 1263 г., тленните му останки са положени в храм „Успение на 
Света  Богородица“ близо до град Владимир.  През 1723 г., по времето на  Петър Велики, 
мощите на княза са пренесени и положени в построената в негова чест и памет Алек-
сандро-Невска лавра, където се съхраняват и досега. На 18 октомври 1998 г. частица от 
мощите на светеца е пренесена и положена за поклонение в Патриаршеската катедрала 
„Св. Александър Невски“ в София. Ценната светиня е дарена от руския патриарх Алексий 
Втори на българския патриарх Максим при посещението му в Москва.

BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ” 
Краен срок: 31 август 2015 г., 23:59 ч. 
Набирането на проекти по програма „Активни“ с цел повишаване на заетостта при мла-

дежите от 15 до 29 години извън системата на образованието и пазара на труда започна. 
Целта на процедурата е: Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29- го-

дишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. 
не са регистрирани като безработни лица в АЗ. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 26 

000 000 лв. 
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, като изготве-

ният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: 
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева
Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.
Кандидат може да бъде някое от изброените лица: 
- неправителствена организация;
- организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
- център за информация и професионално ориентиране;
- център за професионално обучение;
- социален партньор (национално представителна организация на работниците и слу-

жителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда); 
- община или район на община;
- работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 

52 от ЗОС).
Допустими дейности:
1. Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна 

възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включ-
ването им на пазара на труда.

2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.
3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или 

ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетент-
ност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението 
(по заявена готовност от работодател).

4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични 
групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.

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

24 Август 2015, Понеделник
На този ден изригва вулкана Везувий
На 24 август 79 г. е най-голямото изригване на 

вулкана Везувий - погребани са градовете Пом-
пей и Херкулан. Вулканът е на височина 1277 м 
над морското ниво, близо до Неаполитанския за-
лив, Италия. Той е единственият активен вулкан 
в континенталната част на Европа. Кратерът му 
е с дълбочина 216 м и обиколка 1400 м. Диаме-
търът на основата му е повече от 3 км. Везувий 
изригва периодично в продължение на повече от 12 000 години. Последното 
му по-голямо изригване е през 1944 г., загиват 45 души, опустошени са няколко 
села, а базата на Съюзниците, разположена наблизо понесла сериозни щети 
- повредени били 88 бомбардировача B-25 „Мичъл“. Помпей е в списъка на 
Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата 
(ЮНЕСКО) на световното културно наследство. Разрушеният град е една от 
най-популярните туристически атракции в Италия - посе-
щаван е от около 2,5 милиона туристи годишно.

25 Август 2015, Вторник
485 години от рождението на Иван Грозни
85 години от рождението на Иван Грозни (Иван ІV) /1530-

1584/ - руски владетел, който изгражда основните на руска-
та империя. Велик московски княз (4 декември 1533 - 16 
януари 1547) и първият руски цар (16 януари 1547 - 18 март 
1584). Прозвището „Грозни“ на руски (грозный) означава 
„Страшни“. Внук е на София Палеолог (племенницата на 
последния византийски император), потомък на Асеневци 
(София е прапраправнучка на цар Иван Асен III). Руският 
цар е издънка на византийските династии Палеолог, Кантакузин и Комнин. По 
време на управлението му руската държава започва да овладява нови земи: 
Поволжието, колонизацията на Сибир, а за утвърди достъп до Балтийско море, 
Иван Грозни води 24 години Ливонска война срещу Ливонския орден, Литва, 
Полша и Швеция. Създадените от него, основите на руското общество и дър-
жавни институции, просъществуват до XVIII век, затова и в много легенди и 
приказки феодална Русия е отъждествявана с името „дядо Иван“.

26 Август 2015, Сряда
95 години от даването избирателни права от жените в САЩ
95 години от утвърждаването в САЩ от държавния секретар Бейнбридж 

Колби на ратификацията на 19-ата поправка към конституцията /1920/, приета 
на 17 септември 1787 г. Поправката дава правото на глас на жените и е рати-
фицирана на 18 август 1920 г. от три-четвърти от щатите в Конгреса на САЩ.

27 Август 2015, Четвъртък
55 години от първото издание на „Книгата на Гинес“Лондон, Велико-

британия
60 години от излизането в Лондон, Великобритания, на Книгата на рекордите 

на Гинес /1955/.
Книгата е издадена от братята Норис и Рос Макуиртър по идея на изпълни-

телния директор на пивоварна „Гинес син и ко“ Хю Бивър и нейното първо 
издание, наречено „Книга за най-високото, най-ниското, най-голямото, най-
малкото, най-бързото, най-старото, най-новото, най-шумното, най-горещото, 
най-студеното, най-силното“, включва 198 стр. Идеята е да се издава в малък 
тираж за собствениците на пъбове във Великобритания. През м. ноември 1974 
г. Книгата на рекордите на Гинес е включена в поредното издание, заради 
продадени 23,9 млн. екземпляра. През 1984 г. от нея са продадени 50 млн. ек-
земпляра, а през 1994 г. - 75 млн. До края на 2013 г. в повече от 100 страни по 
света са продадени над 120 млн. екземпляра от Книгата на рекордите на Гинес.

28 Август 2015, Петък
Ден на безсмъртните българи
Идеята за честването е на богослова Ваклуш Толев. На 28 август през 1943 г. 

умира Цар Борис Трети, а на 28 август 1993 г. за 50-годишнината от кончината 
му Толев обявява идеята за утвърждаването на 28 август за Ден на безсмърт-
ните българи. За първи път денят е отбелязан през 1998 г. В листата на 13-те 
безсмъртни българи са Цар Борис Трети - обединител, Хан Аспарух - основател, 
Княз Борис - покръстител, Цар Симеон - просветител, Св. Климент Охридски 
- азбучник, Св. Йоан Рилски - покровител, Св. Патриарх Евтимий - мистик и 
воин, Отец Паисий - будител, Васил Левски - икона на българската свобода, 
Баба Тонка - майка на безстрашието, Княз Александър Батенберг - съединител, 
Пенчо Славейков - прозрението на българския гений, Ванче Михайлов - воин 
на оскърбените българи

29 Август 2015, Събота
Църква почита св. Йоан Кръстител (Секновение)

Църквата отбелязва смъртта на Свети Йоан Кръстител - на този ден е отсечена 
главата на светеца. Това е вторият летен празник на християнския светец, който 
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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



До 31 август
Закон за данъците върху доходите на физически-
те лица

• Внасяне на окончателните данъци по глава шеста 
от ЗДДФЛ за второто тримесечие на годината и по-
даване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

• Внасяне на авансовия данък за второто тримесе-
чие на годината за придобити доходи от стопанска 
дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от дру-
го възмездно предоставяне за ползване на права или 
имущество и подаване на данъчната декларация по 
чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези 
данъци.
Закон за местните данъци и такси
• Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-

нък за третото тримесечие на текущата година.
Закон за данък върху застрахователните премии
• Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от 

ЗДЗП за предходното тримесечие.
• Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните пре-
мии, дължим за предходното тримесечие.
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НАП ПОДСЕЩА ПО ТЕЛЕФОНА
ЗА НЕПЛАТЕНИ АКТОВЕ КЪМ МВР   

3 600 физически лица, които не са платили своите 
актове към КАТ и другите органи на МВР, ще получат 
обаждане от НАП в следващите 30 дни, съобщават 
от приходното ведомство. Задълженията им към 
бюджета са общо 3.3 млн. лв. В информационната 
кампания са включени всички физически лица, които 

имат непогасе-
ни задължения 
в общ размер до 
5 000 лв. 
П р е д и ш н и 

информацион-
ни кампании на 
НАП са доказа-
ли, че телефон-
ният  контакт 
е ефективен и 
евтин метод за 

насърчаване на клиентите доброволно да покрият 
дълговете си към бюджета. Данните сочат, че след 
телефонен разговор над 70% от длъжниците внасят 
задълженията си в уговорения срок. 
Невнасянето на публичните задължения в 14-дневен 

срок след позвъняването може да доведе до налагане-
то на обезпечителни мерки и стартиране на процедура 
за принудително събиране на дълговете. Един от най-
често използваните способи за събиране на дългове е 
налагането на запор върху заплатата на длъжника или 
на притежаваните от него моторни превозни средства 
и продаването им на търг. От НАП уверяват, че ако 
в двуседмичния срок след позвъняването постъпи 
плащане, няма да се пристъпва към продажба на 
имуществото на длъжника. 
За длъжниците с актове към МВР в размер над 5 

000 лв., публичните изпълнители на НАП директно 
ще пристъпват към налагането на запори, изземване 
на моторни превозни средства и публична продажба. 

 НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАЕМАНЕ
НА РАБОТНИЦИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

„Министерството на земеделието и храните си е по-
ставило за задача да повиши конкурентоспособността 
на българските производители, което без квалифици-
рана работна ръка е трудно постижимо“. Това комен-
тира министърът на земеделието Десислава Танева 
чрез страницата си във „Фейсбук“. Тя съобщи, че 
до 14 септември земеделските производители могат 

да кандидатстват 
по програмата на 
Министерство на 
труда и социалната 
политика за ново 
работно място. За 
тази цел и по про-
грамата „Активни“ 
държавата отпуска 
66 млн. лв. Те ще 
усвоят от работода-
тели, които наемат 

хора с увреждания, в неравностойно положение,хора 
в предпенсионна възраст, младежи или трайно безра-
ботни. В продължение на една година при назначаване 
на персонал по двете програми държавата плаща 
определен процент от заплата.
По програмата „Активни“ фермерите могат да 

привлекат към пазара на труда едни от най-уязвимите 
групи от населението, които трудно си намира работа. 
Това са хора с увреждания, младежи под 29 години 
или хора над 54 г., както и трайно безработните.
Социалното и агроминистерството са осъществили 

необходимото взаимодействие, за да могат и земе-
делците да се възползват от двата нови механизма за 
наемане на работна ръка.
Министър Танева призовава фермерите да се 

обърнат към Министерството на труда и социалната 
политика за допълнителна информация при канди-
датстването.
Крайният срок за кандидатстване по програмата 

„Ново работно място“ е 14 септември 2015 г., а по 
„Активни“ - 31 август 2015 година.

СЕЗОННИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ НЯМА 
ДА БЪДАТ ЛИШАВАНИ ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

Се зоннит е 
селскостопан-
ски работници 
няма да бъдат 
лишавани  от 
социални по-
мощи, ако от-
говарят на ос-
таналите усло-
вия за достъп 
до получаване 
на месечни со-
циални помо-
щи по реда на 

Закона за социално подпомагане. Това реши прави-
телството на редовното си заседание на 12 август, 
2015 г. Междувременно работодатели алармираха, 
че приетите промени относно еднодневните трудови 
договори, създават определени бюрократични спънки.
Еднодневните трудови договори решават редица 

проблеми в сектора, но вече показва и първите си 
недостатъци. 

УТВЪРДЕНИ СА ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА 
ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОТПУСНАТИТЕ С НАМАЛЕН 

ИНДИВИДУАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ ПЕНСИИ
Националният осигурителен институт (НОИ) 

информира, че на интернет страницата на институ-
цията са достъпни две нови заявления, уреждащи 
възможностите за преизчисляване на отпусната 
лична пенсия за осигурителен стаж и възраст или 
пенсия за инвалидност от държавното обществено 
осигуряване (обр. УП-22) и за избор от страна на 
лицата средствата от индивидуалната им партида в 
универсален пенсионен фонд да бъдат прехвърлени 
във фонд „Пенсии” на държавното обществено оси-
гуряване (ДОО) (обр. УП-22.1).
Новите образци са утвърдени 

със заповед на управителя на 
НОИ във връзка с промените 
в осигурителното законода-
телство, приети със Закона за 
изменение и допълнение на 
Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 61 от 
11.08.2015 г.). Съгласно влязлата в сила от 15 август 
2015 г. разпоредба на § 51, ал.1 от преходните и за-
ключителните разпоредби на закона, лицата, родени 
след 31 декември 1959 г., на които е отпусната пенсия 
от ДОО с начална дата до 31 декември 2015 г. и с 
намален индивидуален коефициент, могат да поискат 
преизчисляването й, ако в срок до 31 декември 2016 
г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуал-
ните си партиди в универсален пенсионен фонд във 
фонд „Пенсии” на ДОО. В този случай пенсията се 
преизчислява от първо число на месеца, следващ ме-
сеца, през който е направен изборът. Осигурителните 
вноски за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване след преизчисляването на пенсията ще 
се превеждат във фонд „Пенсии“ на ДОО.
Заявлението на лицата за преизчисление на от-

пуснатата пенсия, заедно със заявлението за избора 
средствата от индивидуалната им партида в универ-
сален пенсионен фонд да бъдат прехвърлени във фонд 
„Пенсии” на ДОО, се подават до териториалното 
поделение на НОИ, което изплаща пенсията им. 
Заявленията се подават лично или от упълномощено 
лице с нотариално заверено изрично пълномощно.
Новите образци на заявления са публикувани в 

рубрика „За потребителя“/„Формуляри“/„Формуляри 
и образци за пенсии“.

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ  
Възстановява ли се добросъвестно получено 

парично обезщетение за безработица ?
• Изплатените парични обезщетения за безрабо-

тица се възстановяват от лицата, чието уволнение е 
отменено като незаконно, за периода на полученото 
обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, 
чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 
172, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България, чл. 237 от Закона за Минис-
терството на вътрешните работи и чл. 226 от Закона 
за съдебната власт.

• В 7-дневен срок от изплащане на обезщетенията 
при незаконно уволнение осигурителят е длъжен да 
представи копия от съдебното решение и платежните 
документи в съответното териториално поделение на 
Националния осигурителен институт.

• Изплатените парични обезщетения за безработица 
се възстановяват от лицата за периода, за който им е 
отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или 
пенсия за ранно пенсиониране в Република България, 
или пенсия за старост в друга държава, и за периода, 
през който са получавали парично обезщетение 
за временна неработоспособност, за бременност и 
раждане или обезщетение за оставане без работа, 
определено съгласно нормативен акт.

• За възстановяване на горните суми длъжност-
ното лице, на което е възложено ръководството на 
осигуряването за безработица в териториалното 
поделение на Националния осигурителен институт, 
издава разпореждане, което подлежи на принудител-
но изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс.
Какъв е редът за отпускане, изплащане, изменя-

не, спиране и прекратяване на паричните обезще-
тения за безработица ?

• Паричните обезщетения за безработица се отпус-
кат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобно-
вяват и възстановяват с разпореждане на длъжност-
ното лице, на което е възложено ръководството на 
осигуряването за безработица или друго длъжностно 
лице, определено от ръководителя на териториалното 
поделение на Националния осигурителен институт. 
Длъжностното лице се произнася в 14-дневен срок 
от подаването на заявлението или от настъпването 
на съответните обстоятелства.

• Влязлото в сила разпореждане може да се измени 
или отмени от органа, който го е издал, когато:

1. са представени нови документи или доказател-
ства, които имат значение за определяне правото, 
размера и периода на паричното обезщетение за 
безработица;

2. паричното обезщетение за безработица е не-
правилно отпуснато или неправилно е отказано 
отпускането му.

• Длъжностното лице издава разпореждане за въз-
становяване на неоснователно изплатените обезще-
тения за безработица. Дължимите суми по разпореж-
данията могат да се прихващат от вземания на лицата 
от държавното обществено осигуряване по реда на чл. 
114, ал. 5 и подлежат на принудително изпълнение по 
реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   АВГУСТ 2015г.

Въпрос: Какви права имат бременните жени? Кои 
изследвания се поемат от здравната каса?
Отговор: Бременните жени имат право сами да опреде-
лят кой ще наблюдава бременността им, ще извършва 
прегледите и ще назначава изследванията, необходими 
през този период. При рискова бременност наблюде-
нието се извършва само от АГ-специалист.
Наблюдението на бременността от специалист по 
акушерство и гинекология се извършва с „Медицин-
ско направление” (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от 
личния лекар. 
Бременната има право да смени акушер-гинеколога, 
ако не е доволна от оказаната помощ. За целта личният 
лекар трябва да й издаде направление. Специалистът, 
установил бременността, също може да включи жената 
в програма „Майчино здравеопазване”, без да изисква 
ново, т.е. второ направление. Това може да бъде извър-
шено както при първично, така и на вторично посеще-
ние. В диспансерното наблюдение има задължителни 
лабораторни изследвания, които трябва да се извършат 
в различните срокове на бременността:
- пълна кръвна картина (хемоглобин, еритроцити, лев-
коцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ); изследване на 
кръвна захар; урина – един път при първо посещение, 
и по един път в V и VІІІ лунарен месец;
- определяне на кръвна група и Rh-фактор – един път 
– в I-ви триместър (или при първо посещение);
- изследване за сифилис и хепатит В (НвS Ag), а при 
съгласие на бременната - и за HIV, както и два ехограф-
ски прегледа - един в началото на бременността, и 
втори - между 16-ата и 20-ата гестационна седмица 
(около петия календарен месец);
- изследване на онкопрофилактична цитонамазка (на-
значава се от специалист по АГ);
- изследване на влагалищен секрет за микробиологично 
изследване – един път при първо посещение и още 
веднъж в ІХ лунарен месец;
- проследяване на сърдечната дейност на плода - от V 
лун. месец – по един път във всеки лунарен месец; а в 
ІХ и Х – по два пъти.
Изследване за определяне на кръвна група и Rh фактор 
не се назначава, ако вече е определено по друг повод. 
В този случай кръвната група и Rh фактора се вписват 
в Картата за профилактика на бременността.
При рискова бременност се назначават една или две 
допълнителни ехографии, в зависимост от възрастта на 
бременната - дали тя е над 35-годишна възраст или е 
под 20 години. Прави се и серумен скрининг за:-алфа-
фетопротеин, -свободен бета ЧХГ за оценка на риска 
от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба. 

Въпрос:  Може ли общопрактикуващият (личният) 
лекар да издава направление за дете към лекар със 
специалност „Педиатрия“ без ограничение?
Отговор: Издаването на медицинско направление от 
общопрактикуващия (личния) лекар за консултация 
или за медико-диагностични изследвания за дете, 
става по негова преценка, съобразно необходимостта 
и състоянието на детето.
Всички общопрактикуващи лекари могат да насочват 
неограничено деца до 18-годишна възраст за консулта-
ция от лекар с придобита специалност по „Педиатрия“, 
„Детска гастроентерология“; „Детска ендокринология 
и болести на обмяната“; „Детска кардиология“; „Кли-
нична алергология и педиатрия“; „Детска клинична 
хематология и онкология“; „Детска неврология“; 
„Детска нефрология и хемодиализа“; „Детска пнев-
мология и фтизиатрия“; „Детска психиатрия“; „Детска 
ревматология“ – еднократно за всяко остро състояние.



ТИКВИЧКИ С ДОМАТИ НА ФУРНА 
Продукти: 4 тиквички, 4 домати, 1 връзка 

магданоз, 1 връзка копър, 4 скилидки чесън, 100 мл. 
зехтин, сол, 3 яйца, 300 г кисело мляко, 250 г сирене 
Приготвяне: Тиквичките (4 

бр) се нарязват на филийки по 
дължина, а доматите (4 бр) - на 
колелца. Магданозът (1 връзка), 
копърът (1 връзка), чесънът (4 
скилидки), зехтинът (100 мл.) 
и солта се поставят в блендер и 
се пасират до получаването на 
гъст сос. В намаслена тавичка 
се подреждат ред тиквички, ред 
домати, парчета сирене (250 г) 
и сместа от зелени подправки. 
Това се прави до изчерпване на 
количествата, като е желателно 
да се завърши с ред тиквички. Ястието се пече в силна 
фурна около 40 минути, с след това се залива със смес 
от разбитите яйца (3 бр) и кисело мляко (300 г). Връща 
се обратно във фурната за още 20 минути. Тиквичките 
с домати на фурна се поднасят топли, но и охладени 
са чудесни на вкус. 

 МАЗНИТЕ ХРАНИ ПРЕЧАТ НА ОТСЛАБВАНЕТО 
ПОВЕЧЕ ОТ ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ  

Намаляването на мазнините в храненето дава повече 
резултати при отслабване от ограничаването на въгле-
хидратите. Това показва проучване на лекари от Аме-

риканските 
институти 
по здравео-
пазване.
С п о р е д 

у ч е н и т е 
диети, при 
които се 
ограничава 
приемът на 
в ъ г л е х и -

драти или на мазнини са ефективни, но по-добри ре-
зултати се наблюдават при хора, подложени на ниско-
маслен режим на хранене. Изследователите допълват 
още, че независимо от това каква диета избере човек, 
тя ще бъде ефективна, само ако се спазва стриктно.

 Резултатите на американските учени опровергават 
разпространеното схващане, че най-добрият начин за 
справяне с излишните килограми е ограничаването на 
въглехидратите. Според теорията това води до по-ни-
ски нива на инсулин, което от своя страна предизвик-
ва освобождаване на мазнини от депата в организма.
Според един от водещите изследователи в проучва-

нето - д-р Кевин Хол, при намаляването на въглехи-
дратните храни отново се наблюдава отслабване, но 
не толкова много, колкото при ограничаване на маз-
ното хапване.
В изследването са взели участие 19 души с наднор-

мено тегло, които първоначално са получавали по 
2700 калории на ден. След това, в продължение на две 
седмици те са били подложени на диети – без мазнини 
или без въглехидрати, при които този прием е бил на-
мален с една трета.
Лекарите също така са анализирали и количествата 

кислород и въглероден диоксид, които доброволците 
са вдишвали, както и нивата на азот в урината им, за 
да могат да определят с точност химическите проце-
си, които се извършват в организма.
Според резултатите след шест дни на всяка една от 

двете диети, хората с ограничен прием на мазнини гу-
бят 463 г. телесни мазнини. Това е с 80% повече от 
мазнините, с които се разделят хората на диета без въ-
глехидрати – 245 г.
Въпреки категоричните резултати според проучва-

нето в ежедневни условия, където диетите са не чак 
толкова стриктно контролирани, не е изключено хо-
рата да губят повече килограми от ограничаването на 
въглехидратите.

„Ако е по-лесно спазването на една диета вместо 
друга и придържането към нея, то тогава тя трябва да 
бъде предпочетена“, казва д-р Хол.

 БРАШНЕСТА МАНА ЗАСТРАШАВА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ
През август много от основните зеленчукови култури 

се нападат от причинители брашнеста мана. Особено 
чувствителни на болестта са представителите на сем. 
Тиквови – краставици, тикви, тиквички, дини, пъпеши.
По-уязвими на брашнеста мана са растенията в по-

напредналите фази от развитието си, които често са 
с нарушен водния баланс. Признаците на болестта са 
типични – Още при 
първите симптоми 
краставиците тряб-
ва да се третират със 
системни фунгициди с 
подходящ карантинен 
срок: куадрис 25 СК - 
0,075% - 3 дни, шавит 
25 ЕК - 0,02% - 7 дни, 
флинт макс 75 ВГ – 
0,02% - 3 дни и др.
Пръсканията се пов-

тарят след 10-14 дни. Задължително е фунгицидите да 
се редуват, за да не се получи резистентност на пато-
гена. През вегетацията на краставиците употребата на 
един препарат повече от три пъти не е желателна.

ЗАСЕЙТЕ ЕСЕНЕН СПАНАК 
От средата на август до началото на есента е подхо-

дящо време да се засее спанак. Подходящо е листният 
зеленчук да отиде на мястото на ранните картофите, 
дините, пъпешите, лукът и др.
Преди сеитбата почвата се 

обработва на подходяща дъл-
бочина.
Семената на спанака се зася-

ват на дълбочина 2-3 см. Сеитба-
та може да се бъде разпръсната 
(на равна повърхност) и редова.

. Разпръсната сеитба се препо-
ръчва, когато ще се полива чрез 
дъждуване, а редова - при гравитачно напояване.

. При лентова схема на сеитба разстоянието между 
лентите е 50-60 см, като в една лента има 4-6 реда, при 
разстоянието и между редовете – 15-2 0см.
Семената на спанака поникват за период от 7-10 дни 

при наличие на достатъчно влага. При благоприятни 
условия за вегетация 35-50 дни след поникване на се-
мената растенията формират розетка с 8-10 листа, кога-
то е препоръчително да се приберат.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО
КУЧЕТО ВИ ГО УЖИЛИ ПЧЕЛА?
За любопитния кучешки нос, който се вре навсякъде, 

може да представлява голяма опасност ужилването от 
пчели, оси, стършели и други насекоми. Тогава какво 
трябва да направите?
Запазете хладнокръвие. 

Кучето ви трябва да усети, 
че не се страхувате. Тогава 
и то ще се поуспокои.
Не забравяйте, че осите 

и стършелите не оставят 
жилото в точката на ужил-
ване, а пчелите и земните 
пчели - го оставят. Ако има 
оставено жило, то веднага трябва да бъде извадено, тъй 
като в него остават торбички с отрова, които не трябва 
да се пукат. Затова не го правете с изстискане, а с хлъз-
гащи движения на нокътя или с друг остър предмет по 
повърхността на кожата - все едно стържете картофи.
Ако кучето е ужилено по устата, езика, носа или 

шията, трябва колкото се може по-скоро да му се даде 
антихистаминов препарат (супрастин, тавежил, клари-
тин, зиртек). Ако кучето е ужилено на няколко места, 
желателно е да му се направи мускулно антихистами-
нова инжекция. Може да дадете на кучето и калциев 
хлорид - направо върху езика.
Ако кучето е ужилено по муцуната, главата или шия-

та, трябва колкото се може по-бързо да го закарате във 
ветеринарна клиника. Такива ужилвания са особено 
опасни, тъй като могат да провокират оток на дихател-
ните пътища. Това обикновено се избягва с антихиста-
минови препарати.
Промийте мястото на ужилването с кислородна вода, 

с разреден оцет (1:1) или с разтвор на сода бикарбонат 
(10 г сода на 600 мл вода).
Наложете ужиленото със студен компрес за сне-

мане на отока.

БАБХ СТАРТИРА ЗАСИЛЕНИ ПРОВЕРКИ 
ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНА ТЪРГОВИЯ С 

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
БАБХ стартира засилени проверки за нерегламен-

тирана търговия с мляко и млечни продукти
Българска агенция по безопасност на храните стар-

тира засилени проверки за нерегламентирана търго-
вия с мляко и млечни продукти. Инспекторите в ця-
лата страна ще проверяват за предлагане на продукти 
на нерегламентирани места. При констатиране на на-
рушения ще бъдат съставяни Актове за установяване 
на административно нарушение, а цялата налична 
продукция ще бъде унищожавана.
БАБХ напомня, че консумирането на мляко и млеч-

ни продукти от нерегистрирани обекти крие риск от 
заразяване с болести.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

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.

Лавандула
Lavandula Angustifolia

Описание: Силно разклонен, 30-80 см висок полу-
храст с многобройни възходящи или изправени стъбла. 
Цветоносните клонки са четириръбести. Листата са 
срещуположни. Цветовете са синьовиолетови, събрани 
по 6-10 в лъжливи прешлени, образуващи класовидни 
съцветия. Цъфти юли-август.
Разпространение: Отглежда се главно в Карловско 

и Казанлъшко, а също и в други райони на страната с 
надморска височина до 1000 м.
Употребяема част: Използват се цветовете и полу-

ченото от тях етерично масло.
Лечебно действие: Има успокояващо нервната 

система действие, премахва спазмите на гладката 
мускулатура, има и болкоуспокояващо и дезинфекци-
онно действие.
Приложения:
• при нервна възбуда, неврастения, 

безсъние, сърдечна невроза, мигре-
нозно главоболие;

• при стомашно-чревни колики, 
газове в червата;

• външно под формата на бани: 
успокояващо;

• етеричното масло приложено вър-
ху кожата: успокоява ревматични и невралгични болки

• цветовете са добро средство за предпазване на 
дрехите от молци;

• В българската народна медицина лавандулата се 
употребява при шизофрения, парализи, газове, гастрит, 
безсъние, виене на свят, ревматизъм, ускорено сърце-
биене, главоболие, стомашни болки.
Външно приложение: За налагане на лапи при 

стомашни болки, парализи, ревматизъм, натъртване, 
ужилване и ухапване от насекоми, за жабурене при 
зъбобол, гаргара при гърлобол.
Цветовете на растението, поставени между дрехите 

прогонват молците.
Маслото, разтворено в спирт се прилага за разтривка 

при простуда, невралгия, ревматизъм.
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се залива 

с 400 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се по 100 мл 15 
минути преди ядене, 4 пъти дневно.

Kато продукт: Лавандула
Състав: етерично масло, линалол и др., помощно 

средство при: нервна възбуда, неврастения,безсъние, 
сърдечна невроза, стомашно-чревни колики, газове 
в червата, успокояващо ревматични и невралгични 
болки.
Странични ефекти: при няколкократно надхвърляне 

на препоръчаните количества се появява сънливост 
и гадене.

 „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!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Cтyдeнт ce явявa нa изпит пo иcтopия.
Teгли  cи  билeт  и  мy ce пaдa дa гoвopи  зa Лeвcĸи . 

Cтyдeнтът cядa пpи пpoфecopa и зaпoчвa:
– Лeвcĸи e нaй-дoбpият фyтбoлeн oтбop в Бългapия….
Πpoфecopът гнeвнo гo пpeĸъcвa, пишe мy двoйĸa и гo 

изгoнвa oт зaлaтa.
Ha излизaнe, cтyдeнтитe, ĸoитo чaĸaт oтвън питaт:
– Tpyдeн ли бeшe изпитa?
Cтyдeнтът:
– Aбe, eлeмeнтapeн, oбaчe вътpe вcичĸи ca фeнoвe 

нa ЦCKA.
Жена пита съпруга си:
– Мислиш ли за нея?
– Не.
– Мислиш, мислиш. Ако не мислеше, щеше да попиташ 

„За коя?“.

тyдeнт ce явявa нa изпит пo иcтopия.
б Л


