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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

На 13 май  тази година се проведе Консултативен съвет по тю-
тюна при МЗХ за разпределение на финансовия пакет от сред-
ства по Схема за преходна национална помощ за тютюн, необ-
вързана с производството – кампания 2015 г. между четирите 
сортови групи- Ориенталски, Кабакулак, Вержиния и Бърлей.
По регламент на Брюксел средствата по това подпомагане 

приключва до 2020 година, като дотогава през всичките години 
финансовият пакет се намалява с определен процент. Тази годи-
на  намалението е с 13%, отнасящо се за всички сортови групи.
Известно е на всички тютюнопроизводители, отглеждащи  

сорта „Басми“, че помощите бяха разделени за подпомагане на тютюнопроизво-
дители до един тон, от един до два тона и третата група - над два тона, като е спа-
зено решението на съда. В предвид на това разделение недоволни тютюнопро-
изводители, произвели тютюн над два тона, по инициатива на Иван Сабахлъков 
от Асоциация „Басма“ заведоха дело с искане средствата по това субсидиране 
да не се разделят на описаните по-горе групи, а да се дават на всички поравно, 
независимо от произведеното количество тютюн. 
В тази връзка на Консултативния съвет по тютюна по предложение на МЗХ 

беше спазено и изпълнено решението на съда и средствата не се разделиха от 
Консултативния съвет по произведено количество тютюн, както досега. Беше по-
твърдена цялата сума по определеното субсидиране със съответното намаление 
от 13% за ориенталски тютюн.
Министърът на земеделието и храните г-жа Танева изрично подчерта, че фи-

лософията на това подпомагане е да се подпомогнат хората с най-ниски доходи, 
или общо казано индивидуалните тютюнопроизводители, затова тя обяви, че с 
вътрешни изменения на Наредбата средствата ще бъдат разделени по произведе-
но количество, като миналата година производителите с тютюни от 0 до 1 тон са 
получили по 3,09 лв., а сега с намаление от 13%  ще получат по 2,69 лева. Про-
извелите от 1 до 2 тона миналата година са получили по 3,00 лева, а сега с 13-те 
% намаление ще получат по 2,61 лева. Получилите производители субсидии за 
количествата произведен тютюн над 2 тона по 2,00 лева миналата година сега ще 
получат по 1,74 лева. 
Предвид предстоящото изменение на Наредбата за това разделение всички 

производители на ориенталски тютюн, независимо от произведеното количество 
ще получат така нареченото авансово плащане до края на месец май тази година 
по 1,74 лв. и веднага след изменението на Наредбата ще получат и разликата. 
Производителите до 1 тон ще получат по още 0,95 лв., производителите от 1 до 2 
тона ще получат още по 0,87 лв. 
Тютюнопроизводителите на сорта „Кабакулак“ миналата година са получили 

по 1,58 лева, а сега ще получат по 1,38 лв. От сорта „Вержиния“ миналата година 
са получили по 0,91 лева, а сега заради намалението от 13% ще получат по 0,79 
лв. Производителите на тютюни от сорт „Бърлей“ миналата година са  получили 
по 1,15 лв., а сега ще получат по 1,00 лева.
По отношение на  наболелия сред тютюнопроизводителите проблем за изку-

пените количества тютюни от реколта 2015, които все още не са  им платени 
съм разговарял с представителя за България на гръцката фирмата „Михайлидис“, 
който обеща следващата седмица от 19-20 май да започне плащането на изкупе-
ния тютюн. Разговарял съм и с представители на Булгартабак, които ме увериха, 
че в следващите дни ще имам конкретен отговор за начало на плащанията.

д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на община Сатовча и Председател на СПОТ БГ

ККПо традиция хората от село Сатовча посрещат изгрева на слънцето закитени със здра-
вец или цвете в косите, измивайки се с роса от ливадите за здраве, плодородие и берекет.
Денят е нарицателен за ранобудност и трудолюбие, за будни умове и неуморни ръце.На 
този ден всички етноси, живеещи на територията на община Сатовча празнуват заедно.
Заедно отдават почести на българската армия, заедно отбелязват празника на етнографа 
и земеделеца, заедно празнуват християнският празник Гергьовден.
На този празничен ден се проведе и тържествена сесия на Общински съвет- с.Сатовча, 

на която се връчи удостоверение на  удостоения със званието „Почетен гражданин на 
община Сатовча” уважаваният от цялото население на общината о.р. генерал- майор 
Цанко Алипиев Доленски.Посмъртно бе присъдено отличието „Почетна значка” на 
Иван Найденов Белев и Иван Костадинов Попов от село Сатовча за дългогодишната им 
общественополезна дейност и принос за популяризирането на община Сатовча.
Официалната част на празника започна с издигане на националното знаме под зву-

ците на химна на Република България от кмета на общината д-р Арбен Мименов, при-
дружен от самодейци на с.Сатовча.Като официален гост на тържеството присъства ос-
таналият единствен жив ветеран от войните Абдула Зехиров от село Кочан, който се 
поклони пред паметта на своите другари, дали живота си за свободата на нашия Роден 
край.В приветствието си към жителите на община Сатовча, кметът на общината д-р 
Арбен Мименов изрази своята признателност пред падналите в борбата за род и Родина, 
пред всички местни краеведи, творци, писатели и занаятчии, изградили и изграждащи 
облика на община Сатовча.
Като организатори Общинската администрация съвместно с читалищното ръковод-

ство се бяха погрижили за украсата на площадното пространство и доброто настроение 
на жителите и гостите на общината. В празничната програма участваха самодейните 
състави от читалищата на селата: Годешево, Туховища, Слащен, Вълкосел, Кочан, Вак-

линово, Сатовча и Плетена, а гост изпълнител бе 
народната певица Боряна Карпузова.
През целия ден на празника в импровизирана 

шатра жители и гости на общината имаха въз-
можност да видят изнесена изложба на етнограф-
ски предмети от „Музейната сбирка” в с.Сатовча, 
както и картини и дърворезби от местни творци.
По случай празника на община Сатовча се про-

ведоха и спортни мероприятия:
Футболен турнир, в който се включиха отбори-

те на селата: Сатовча, Кочан, Дъбница, Мусоми-
ща и Хвостяне, като отборът победител бе отбо-
рът на с.Хвостяне.
Приятелски мач- волейбол жени и мъже Об-

щинската администрация срещу учителите на 
СОУ- Сатовча.Волейболната среща бе много 
емоционална по време и на двата мача.Победител 
при жените бе отборът на Общината, а при мъже-
те победители бяха учителите от СОУ- Сатовча.
Денят бе изпълнен с много музика, танци, 

спортни надпревари и настроение, а завършекът 
му бе с общонародно веселие под съпровода на 
оркестър „Щуро маке” до късно вечерта, когато 
над небето на Сатовча изгря красива заря, с която 
се отбеляза края на този празничен ден.

ПРАЗНИК  НА  САТОВЧА



ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС
„БЪЛГАРИЯ АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 2016“
Краен срок: 27 май 2016 г. 
Замисълът на конкурса е, чрез фотографиите си Всеки да има възможност да покаже 

своите впечатления и отношение към туристическите ни забележителности. 
По традиция и тази година конкурсът се провежда в 3 етапа. Включете се във всеки 

един от тях с различни снимки. Това увеличава шансовете Ви в класациите на отделните 
етапи. Така имате и възможността в рамките на целия конкурс да изпратите последните си 
актуални снимки. Покажете Вашето предпочитано място, обичаи, бит, културни и истори-
чески забележителности или някакъв атрактивен туристически продукт, услуга или база.
Изпращайте фотографии, които отразяват Вашата различна гледна точка, свързана с 

туристическите забележителности на България.

КОНКУРС ЗА ИЛЮСТРАЦИЯ НА ТЕМА „НОНСЕНС ПРИКАЗКИ“    
Краен срок: 1 юни 2016 г. - Университетът в Глостършър обяви поредното издание. Тази 

година той е на тема „Нонсенс приказки“. 
В конкурса могат да участват студенти, навършили 18 години, начинаещи и утвърдени 

художници от цял свят. Няма такса за участие. Тяхната задача е да представят илюстрация, 
която разказва нонсенс приказка.

„Пеем безсмислени рими на децата си, говорим с недомлъвки, когато не искаме да 
приемем фактите и обвиваме най-съкровените си тайни в абсурд. Нонсенсът се опитва да 
обясни необяснимото, той се бори в съзнанието ни с логическото и сетивното“, обясняват 
организаторите.  
СТИПЕНДИИ НА GLOBAL GOOD FUND ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ     
Краен срок: 1 юни 2016 г. - Global Good Fund предлага 15-месечна програма за 

развитието на лидерство у млади социални предприемачи от цял свят. 
Процесът на кандидатстване съдържа 4 фази:
Част 1: Предварителен въпросник. Краен срок: 1 юни 2016;
Част 2: Кратко видео. Краен срок: 20 юни 2016;
Част 3: Писмена част за оценка на лидерство, предприемачество и социално въз-

действие. Краен срок: 20 юли 2016;
Част 4: Два часа виртуална посещение на място с екипа на Global Good Fund фонд. 

Октомври 2016.
Всички кандидати ще бъдат уведомени за селекцията през декември 2016.
За: Млади социални предприемачи, под 40-годишни.

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

17 Май 2016, Вторник
Ден на българския спорт
Професионален празник на рабо-

тещите в сферата на спорта. Обя-
вен с Решение 581 на Министерски 
съвет от 4 август 2006 г. На 17 май 
1894 г. в София пристигат първите 
учители по физическо възпитание 
от Швейцария. Тяхната мисия е 
да положат основите на спорта в 
България след Освобождението 
на България от Османско иго (1878). Най-известни са Шарл Шампо и Луи 
Айер. Швейцарците внасят за първи път в България футболни топки и раз-
лични уреди за гимнастика. Те основават и емблематичната гимнастическа 
организация „Юнак“. Шампо е и първият участник за България на Летни 
олимпийски игри - през 1896г. в Атина. Състезава се в три индивидуални 
дисциплини на гимнастика. На прескок заема престижното пето място и 
донася първите две точки за България.
Църквата почита паметта на св. Николай Нови Софийски
Мъченически загиналите през 1876 г. християни в храма в Батак са кано-

низирани за светии на 3 април 2011 г. от патриарх Максим, съгласно решение 
на Светия синод на 16 март 2011 г. От имената на Баташките мъченици са 
запазени само тези на местните свещеници Петър и Нейчо, великомъченикът 
Трендафил Тошев, както и на някои от избитите в Батак - Иван, Илия и др.

20 Май 2016, Петък
Световен ден на метрологията
Обявен е с Решение 342 на Министерския съвет 

от 17 май 2001 г. На 20 май 1875 г. на проведената в 
Париж, Франция, международна техническа конфе-
ренция 17 държави подписват Конвенция за метъра, с 
което метричната система става световна. В България 
първият Закон за мерките и теглилките е приет на 15 ноември 1888 г. Той 
е един от първите метрологични закони в света, и е признат от световните 
научни среди като един от най-съвършените в тази област. След приемането 
му в България се въвежда като задължителна метричната система. Съглас-
но Закона за измерванията, приет от 39-ото Народно събрание на 24 април 
2002 г. Държавната агенция за метрология и технически надзор осъществява 

държавното управление в областта на измерванията. 
Темата на деня за 2015 г. е: „Измервания и светлина“.

21 Май 2016, Събота
Свети равноапостолни Константин и Елена
Празник в памет на Светите Равноапостоли им-

ператор Константин и неговата майка Елена. Цару-
ването на Константин е свързано с налагането на 
християнството като официална религия - Милански 
едикт (313 г.). Самият той приема християнската 

вяра в края на живота си. Според преданието, майка му царица Елена отива на 
поклонение в местата, където е живял Христос, построява няколко манастира 
и открива кръста, на който е бил разпнат Исус. Денят е свързан с годишнината 
от смъртта на Константин Велики, римски император /около 280-337/. Той 
премества столицата на Римската империя в гръцката колония Бизантион. 
На 11 май 330 г. новият столичен град е осветен и наречен в негова чест 
Константинопол. На този ден именници са всички с имена Елена (означава 
- факел), Ели, Елка, Койчо, Константин (означава - твърд), Коста, Костадин, 
Костадинка, Кунчо, Ленко, Стамен (означава - постоянен), Станимир, Станка, 
Стоил, Стоян, Стоянка, Трайко.

  КОНКУРС ПО ПРОГРАМА
„МЛАДЕЖКА БАНКА“ НА ФРГИ 

Краен срок: 25 май 2016 г. 
В конкурса могат да участват неформални 

младежки групи, съставени от младежи на 
възраст от 14 до 25 години, както и непра-
вителствени организации, които работят в 
младежката сфера в общини с население над 
30 000 души, заинтересовани да изградят 
младежка банка.
Младежка банка е екип от млади хора, които 

набират средства от местни дарители и финан-
сират младежки идеи на конкурсен принцип. Младежките банки работят като 
част от НПО или в партньорство с НПО, което е техен ментор и посредник.
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ чрез програма „Младежка 

банка“ обучава младежки лидери в създаване и управление на дарителски про-
грами „от младежи за младежи“. ФРГИ предоставя средства за организационно 
развитие, обучения, обмен на опит и добри практики, както и ноу-хау на НПО с 
опит в работата с младежи, които желаят да изградят младежка банка в своя град.

Н О В И Н И
16 - 22 май 2016г., брой 20

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

ПРИТЧА - ИЗКУСТВОТО ДА СЕ УПРАВЛЯВА КОЛЕСНИЦА 
Учителят на безсмъртния Дзао се казвал Великият Боб. Когато Дзао дошъл при него да 

се научи да управлява колесница, според обичая се държал много скромно, а Великият 
Боб нищо не му обяснявал цели три години. Дзао се отнасял към учителя с все повече 
почит, и онзи накрая му проговорил: 
В една стара песен се пее: 
Синът на добрия стрелец с лък, 
отначало трябва да плете кошници. 
Синът на добрия леяр 
Отначало трябва да шие кожуси. 
Ти първо ме наблюдавай как тичам. Когато можеш да тичаш като мен, ще можеш да 

държиш шест юзди и да управляваш шест коня. 
— Ще изпълнявам стриктно заповедите — отвърнал Дзао. 
Тогава Великият Боб направил път: на крачка разстояние един от друг побил стълбове, 

на които се събирал един човешки крак. Започнал да тича по тях напред — назад, без да 
се подхлъзне и без да падне. 
Дзао започнал да тренира и за три дена овладял това изкуство. 
— Колко си схватлив! Колко бързо усвои всичко! — казал с въздишка Великият Боб. — 

Така прави Кочияшът. Когато си ходеше, овладяваше умението с краката си, а се отзоваваше 
на него със сърцето си. Това важи и за управлението на колесницата. Поддържай в ред 
юздите там, където се съединяват с мундщука, опъвай ги или отпускай според устните 
на конете. Правилно съгласувай мисълта в гърдите си, чувствай ритъма със сърцето си. 
Вътрешно ще овладееш волята си, а външно ще се научиш да разпознаваш желанията на 
конете. Тогава ще съумееш да устремяваш конете напред или да ги връщаш назад като по 
опънат канап, да завиваш и да се въртиш като по ъгломер или пергел и силата на конете 
ще бъде предостатъчна за всеки, дори и най-далечния път. Това е истинското майсторство. 
Овладял майсторството да управляваш мундщука, привеждай в съответствие юздите; 
овладял майсторството да управляваш юздите, привеждай в съответствие ръцете; когато 
ръцете ти придобият майсторство, привеждай в съответствие мислите си. И тогава вече ще 
можеш да не следиш с очи и да не пляскаш с камшик. Ще стоиш изправен с леко сърце и 
шестте юзди няма да се заплетат, тропотът на двадесет и четирите копита ще е равноме-
рен, движенията ти ще са точни при движение напред, назад, в кръг и при завой. А след 
това колесницата ти ще премине навсякъде, където има място за чифт колела, навсякъде, 
където има място за конските копита. И тогава ездата по всякакъв терен ще бъде за теб 
еднакво лесна, няма да са ти пречка нито отвесните планини, нито тесните клисури, нито 
блатата, нито равнините. Това е моето изкуство и ти си го овладял. 

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 13.05.2016 г. 
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Въпрос:  Кой има право на месечна добавка за 
социална интеграция и на каква?
Отговор:  Право на месечна добавка за социална 
интеграция имат хората с трайни увреждания. 
„Човек с трайно увреждане“ е лице, което в резул-
тат на анатомично, физиологично или психическо 
увреждане е с трайно намалени възможности да 
изпълнява дейности по начин и в степен, възможни 
за здравия човек, и за което органите на медицин-
ската експертиза са установили степен на намалена 
работоспособност или са определили вид и степен 
на увреждане 50 и над 50 на сто. Съгласно Закона за 
интеграция на хората с увреждания и Правилника 
за неговото прилагане, хората с трайни увреждания 
ползват правото на месечна добавка за социална 
интеграция според индивидуалните им потребно-
сти съобразно вида и степента на увреждането и 
степента на трайно намалена работоспособност 
и въз основа на извършената социална оценка. 
Потребностите на лицето от рехабилитация, обу-

До 20-ти май:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрас-

тат-декларации пристигания/изпращания за месец ап-
рил 2016 г., за новорегистрираните Интрастат операто-
ри с възникнало текущо задължение.
До 25-ти май:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец април за доходи от трудови правоот-
ношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец април, когато 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 май.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
16 - 22 май 2016г., брой 20

ДФЗ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО НПП 2014-2016Г. 

   В областните дирек-
ции на Държавен фонд 
„Земеделие“ се приемат 
заявления за плащане по 
изпълнени договори по 
Националната програ-
ма по пчеларство (НПП) 
2014-2016.

   По всяка от посоче-
ните в договора дейности от мерките на Програмата 
може да бъде подадено отделно заявление за плащане. 
Важно изискване е кандидатът да има валидна регис-
трация като земеделски стопанин и да е подал актуал-
на информация за регистъра на пчелините на БАБХ и 
за регистъра на земеделските стопани на МЗХ.

   Образец на заявлението за плащане и информация 
за особеностите по окомплектоване на документите 
могат да бъдат намерени на сайта на ДФ „Земеделие“. 

  Държавен фонд „Земеделие“ публикува актуали-
зиран списък с кандидатите, сключили договори под 
условие по мярка Г „Мерки за подкрепа на подно-
вяването на пчелните кошери в Европейския съюз”, 
дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна 
на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя 
на пчелните семейства в пчелина” и/или дейност 
2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните 
семейства”, за които към 4 май 2016 г. е осигурен 
бюджет от прием 2016 по НПП 2014-2016 година.

  За включените в списъка кандидати по мярката 
се предоставя възможност да получат финансиране 
в рамките на бюджета на програмата за изпълнените 
от тях договори. Осигуреният ресурс е в резултат на 
откази и промяна на инвестиции от страна на други 
одобрени кандидати и промяна в разпределението 
на бюджета за 2016 г. между мерките и дейностите 
от НПП. По мярка Г той е увеличен до размер 2 345 
343 лева.

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО
ПОДМЯРКА 7.6 ОТ ПРСР 2014-2020  
От 9 май, Държавен фонд „Земеделие“ започна 

прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и при-
родно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 

за периода 2014-
2020 г.
Документи ще 

се приемат до 3 
юни в областните 
дирекции на ДФ 
„Земеделие“. Об-
щият размер на 
помощта по този 
прием е левовата 
равностойност на 
25 милиона евро.

Подмярка 7.6 има за цел да повиши качеството на 
живот и да запази културната идентичност и традиции 
в селските райони. Финансовата помощ се предоставя 
за възстановяване, реставрация, ремонт и/или рекон-
струкция на сгради с религиозно значение. Допустими 
са и дейности по вертикалната планировка и подобря-
ване на прилежащите пространства.
Подробна информация, както и образци на докумен-

тите, необходими за кандидатстване за подпомагане 
по подмярка 7.6 можете да намерите на сайта на ДФ 
„Земеделие“.

ВЪВЕЖДА СЕ НОВА СХЕМА
ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА НАМАЛЕНА 

АКЦИЗНА СТАВКА НА ГАЗЬОЛА
Правителството одобри промени в Закона за под-

помагане на земеделските производители, с които се 
въвежда нова схема за държавна помощ за намалена 
акцизна ставка на газьола, използван в първичното 

селскостопанско произ-
водство. Схемата ще се 
прилага след получаване 
на окончателния номер в 
регистъра на държавните 
помощи на Европейската 
комисия.
Променя се механизмът 

за предоставяне на държавната помощ. Предвижда 
се тя да бъде предоставяна под формата на парични 
средства (възстановяване на част от стойността на 
акциза), а не както досега – под формата на ваучери 
за гориво. Земеделските стопани ще подават заявле-
ние за кандидатстване еднократно и ще получават 
помощта наведнъж.
По този начин ще се облекчи процесът на кандидат-

стване за помощта, като ще се намалят администра-
тивната тежест и разходите за бизнеса.

ДО 15 ЮНИ УДЪЛЖАВАТ СРОКА
ЗА ПРОЛЕТНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА

ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА 
Срокът за извършване на 

пролетните профилактични 
прегледи на пчелните семей-
ства е удължен до 15 юни 
2016г. със заповед на изпъл-
нителния директор на Българ-
ската агенция по безопасност 
на храните д-р Дамян Илиев.

ДОКОГА Е В СИЛА АРЕНДНИЯТ ДОГОВОР
Поради наличието на много съсобственици на зе-

меделска земя, понякога един от тях сключва аренден 
договор без да съгласува намеренията и действията си 
с останалите. Договорът може да бъде дългогодишен, 
а уговорената рента – неизгодна. Какви права в случая 
имат останалите съсобственици?
Законът позволява и само един от съсобствениците 

да сключи договор за аренда за цялата земя, като мярка 
срещу пустеещи земи. Другите съсобственици могат да 
претендират дела си от получената рента от него, а не 
от арендатора. 
Договорът 

няма как да 
бъде  разва-
лен ,  о свен 
поради  не -
плащане. Ако 
въпросният 
съсобственик 
почине ,  то 
следва да бъде 
към неговите 
наследници. 
Тоест, само те могат да развалят договора, ако не се 
плаща, останалите не са страна по него. Можете да 
поканите наследниците да ви платят полагащия ви се 
дял от рентата. 
Или накратко – дори при смърт на съсобственика, 

договорът остава в сила. Единственият шанс е в до-
говора да е записано, че се прекратява и при смърт на 
арендодателя. Важно е да проверите какво точно пише 
в клаузите за прекратяване. Ако нямате копие от дого-
вора, можете да вземете от Службата по вписвания, по 
местонахождение на имота.
Дори съсобственикът да продаде или дари своята 

част на арендатора, договорът не се прекратява, защо-
то е сключен за цялата земя, а арендаторът е станал 
собственик само на идеална част от нея. За останалата 
част от земята, договорът за аренда остава в сила. В 
случая не е приложим Законът за собствеността, а този 
за арендата в земеделието. 
Чл.3, ал.3 от същия гласи, че когато договорът за 

аренда е сключен само от някои от съсобствениците на 
земеделската земя, отношенията помежду им се уреж-
дат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. 
Тоест, този специален закон дава право само на един от 
съсобствениците да арендува цялата земя. Останалите 
съсобственици могат да претендират от него своята 
част от полученото.

ДФЗ ПРЕВЕДЕ НАД 3 МЛН. ЛЕВА
ПО ПЕТ ПРОЕКТА В СЕКТОР РИБАРСТВО 
Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна 

агенция (ДФЗ-РА) преведе 3 249 861 лева по пет 
проекта от Оперативната програма за развитие на 
сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013 г. 
Близо 2.8 милиона лева е изплатената субсидия за 

създаването на ферма за отглеждане на риба и пред-
приятие за преработка на риба на територията на 
област Пазарджик. Проектът е реализиран по мярка 
2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” 
от ОПРСР. Безвъзмездната финансова помощ е 60% 
одобрените и реално извършени инвестиционни 
разходи, от които 75 на сто се осигуряват от Евро-
пейския фонд „Рибарство“ (ЕФР), а 25 на сто - от 
държавния бюджет.
Разплащателната агенция преведе субсидии от 

почти половин милион лева и за четири проекта 
по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“. В 
изпълнение на стратегията за развитие на Местната 
инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла-Ка-
варна-Балчик“ в региона реализирани дейности по 
модернизация и изграждане на демонстрационно 
поле за морски аквакултури, развитие на селския 
екотуризъм и създаване на заетост в тази сфера, 
както и изграждане на интернет базирана реклам-
но-информационна система в рибарската общност.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2016г.

чение, трудова заетост и професионална реализация, 
социални услуги, социално включване се преценяват 
от консултативна комисията определена от директора 
на дирекция „Социално подпомагане“. За да получите 
подробна информация за правата си, моля обърнете 
се към дирекция „Социално подпомагане“ по посто-
янен адрес.

Въпрос:  Имам ли право на безплатна винетка и 
къде се подават документите?
Отговор:  Съгласно чл. 10 в от Закона за пътищата, 
лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност 
или вид и степен на увреждане се освобождава от 
заплащане на винетна такса за един лек автомобил 
- негова собственост или съпружеска имуществена 
общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощ-
ност до 117,64 kW (160 к.с.) по ред, определен с на-
редба на министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията и министъра на труда и 
социалната политика. За да получите винетка е необ-
ходимо автомобила да бъде собственост на лицето с 
увреждане или да е в режим съпружеска имуществена 
общност. Документи се подават в дирекция „Социално 
подпомагане“ по постоянен адрес.

Въпрос:  Как и кога мога да получа целева помощ 
за закупуване на помощно средство?
Отговор: Целева помощ за покупка и ремонт на 
медицински изделия и/или помощни средства, прис-
пособления или съоръжения се отпуска въз основа на 
молба-декларация, подадена до дирекция „Социално 
подпомагане“ по постоянния му адрес от лицето с 
увреждане, от негов законен представител или от 
упълномощено от него лице. Директорът на дирекция 
„Социално подпомагане“ или упълномощено от него 
длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на 
молба-декларацията издава заповед, с която отпуска 
или отказва помощта. Целевата помощ за покупка и 
ремонт на медицински изделия, помощни средства, 
приспособления и съоръжения се изплаща най-късно 
до края на месеца, следващ месеца на съобщаване 
на заповедта. Допълнителна информация, можете 
да получите в дирекция „Социално подпомагане“ по 
постоянен адрес.

Въпрос: Какво представляват обезщетенията в 
натура и коя страна ги предоставя?
Отговор: Обезщетенията в натура представляват 
предоставяне, пряко заплащане или възстановяване 
на разходите за лечение и свързани с него продукти 
(например лекарства) и услуги. С други думи, обезще-
тенията в натура понякога се предоставят под формата 
на парични средства, например когато получавате пла-
щане, с което се възстановяват разходите за лечение.
По правило тези обезщетения се предоставят от стра-
ната, където пребивавате постоянно или временно, все 
едно че сте осигурени там. Това може да е във Ваша 
полза или ущърб в сравнение със законодателството 
в страната, където в действителност сте осигурени.
Всички процедури, срокове и условия за предоставяне 
на обезщетения се определят съгласно законодател-
ството на всяка държава. За повече информация по 
отношение на обезщетенията в натура следва да се об-
ръщате към Националната здравноосигурителна каса.

Въпрос: Какво представляват паричните обезще-
тения и коя страна ги предоставя?
Отговор: Паричните обезщетения обикновено за-
местват доход (заплата), която не се изплаща поради 
болест или майчинство/бащинство. Обезщетенията, 
предоставяни в определени случаи, например когато 
болен човек или човек с увреждания е зависим от 
помощта на друго лице, също могат да се разглеждат 
като парични обезщетения за болест.
Размерът и продължителността на изплащане на тези 
обезщетения зависят изцяло от законодателството 
на страната, в която сте осигурени. Обикновено 
всички парични обезщетения се изплащат пряко от 
компетентната институция в тази страна. За повече 
информация по отношение на паричните обезщетения 
следва да се обръщате към териториалните поделения 
на Националния осигурителен институт.



МОРКОВЕН ПАЙ С ЯДКИ
Продукти: по 1/2 чаена чаша орехи и лешници, 

леко запечени, 1 чаша смлени бисквити, 1/4 чаша 
кафява захар, 1 чаена лъжичка канела, 1 чаена 
лъжичка смлян джинджифил, 3 супени лъжици 
олио или зехтин, 2 супени лъжици разтопено 
масло, 500 г моркови, обелени и нарязани на 
кубчета, 1 чаша захар, 1 супена лъжица брашно, 
1/2 чаена лъжичка сол, 1/4 чаена лъжичка смляно 
индийско орехче, 1/4 чаена лъжичка карамфил, 4 
яйца, леко разбити, 3/4 чаша мляко
Приготвяне: Орехите и 

лешниците се раздробяват 
на  едро .  Добавят  с е 
смл ени т е  би с к ви т и , 
кафявата захар, 1/4 чаена 
лъжичка канела и 1/4 чаена 
лъжичка джинджифил. 
Добавя  с е  олиото  и 
маслото .  Разбърква  се 
добре, докато сместа се напои добре. Изсипва се в 
тава или форма с диаметър 23 см.
Морковите се варят 20 мин до омекване в леко 

подсолена вряща вода. Отцеждат се добре и се смилат 
на пюре. Оставят се да изстинат. Междувременно 
фурната се загрява до 200 градуса.
В малка купа се разбърква захарта, брашното, 1 

лъжичка канела и 1 лъжичка джинджифил, солта, 
индийското орехче и карамфила. Добавят се към 
морковите. Прибавят се яйцата и млякото. Всичко 
се разбива до получаване на гладка смес. Изсипва се 
върху блата.
Пече се около 45 минути, като се проверява с клечка 

за зъби.

КУЧЕТАТА ОСТАРЯВАТ НА 
8-10-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

С напредване на годините кучатата стават труднопо-
движни:

- започват да спят повече;
- стават по-настоятелни в 

исканията си;
- по-раздразнителни са;
- трудно понасят стреса;
- не се приспособяват 

лесно при промяна в до-
машната обстановка.
И не на последно място променя се външният им вид 

и начинът им на живот:
- тонусът на мускулите им намалява;
- ставите им губят гъвкавостта си и стават труднопо-

движни;
- променя се походката им - става клатеща се;
- започват да куцат с преден или заден крак;
- гръбначният им стълб провисва дъговидно;
- коремните мускули отслабват и коремът увисва.
Всичко това води намаляване на активността на въз-

растните кучета. Но въпреки старческите изменения те 
се нуждаят от разходки
Недостатъчното движение оказва негативно влияние 

на органите и функциите им. Най-застрашени от обез-
движването са сърдечно-съдовата и отделителната им 
системи.
Трябва да им осигурите неколкократни всекидневни 

разходки, които поддържат тонуса на мускулите и раз-
движват ставите.
Другият положителен ефект от разходките е, че куче-

тата се предпазват от проблемното възрастово затлъс-
тяване.
Годините се отразяват видимо и на козината
Причината за загубата на блясъка на козината и чуп-

ливостта е намалената секреция на мастните жлези.
Това води както до:
- влошаване състоянието на козината;
- прекомерното изсъхване на кожата.
Това може да установите, като преглеждате редовно 

лапите. Там кожата изпръхва и е възможно дори да се 
напука. Ако забележите изсъхване на кожата на въз-
главничките на лапите мажете ги с вазелин или с под-
ходящ крем но след като се консултирате с ветеринар-
ния си лекар.
Редовното разресване ще провокира израстването на 

нова козина. Може да го правите един-два пъти сед-
мично без проблем. Кучетата обичат да ги решат а ос-
вен това така ще правите и масаж и ще подобрите кръ-
вообращението на кожата.
Правила за спазване на добра хигиена
Препоръчителната честота на къпане е 3-4 пъти в 

годината.Късокосместите кучета дори не трябва да се 
къпят, защото се измива защитният слой мазнина. Но 
тези правила не важат за дългокосместите кучета. Те 
задължително се подстригват редовно. Така козина-
та по-лесно се поддържа в добро състояние. Къпят се 
по-често в сравнение с останалите кучета - от един до 
четири пъти месечно.Важно е да използвате меки шам-
поани. Само така ще предпазите кожата от изсъхване и 
няма да увредите космената покривка. Ако не разпола-
гате в момента със специален кучешки шампоан, може 
да използвате бебешки.
Другият важен момент при къпането е температурата 

на водата. Тя трябва да е 32-33 градуса, т.е. с градус 
по-висока от температурата на тялото. Кожата на куче-
то е с температура 30 градуса, така че ако го къпете с 
38-39-градусова вода, усещането за него ще е все едно 
го попарвате.

АКЦЕНТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДИ
Окопаване – за да се унищожат 

плевелите в лехата. По този начин 
се подобрява аерацията, унищожават 
се капилярите и се запазва влагата за 
по-дълго време.
Поливане – прави се една поливка 

по време на масовия цъфтеж. При продължително засу-
шаване през лятото, особено на леки почви, поливането 
трябва да се провежда по-често.
Торене – извършва се след беритбата на плодовете.
Премахване на ластуните – те изтощават насаждението.
Окосяването на ягодата – прави се през юли.

МОГА ЛИ ДА ЗАСАДЯ ЛИМОН ОТ СЕМКА?
За да покълнат и да израснат 

семената, трябва да се избягват 
някои грешки, които обричат 
начинанието на провал.
Когато се засаждат семките 

на субтропични плодове като 
лимони, портокали, фурми, 
грейпфрути, манго и т.н., темпе-
ратурата в стаята трябва да е не 
по-ниска от 22 градуса.
Затова не е препоръчително саксиите да се оставят в 

килери и други хладни помещения. Семките или ядки-
те задължително трябва да се почистят внимателно от 
месото на плода, тъй като то съдържа вещества, които 
пречат на покълването. Добре е семките да бъдат из-
мити и чак след това посадени.
Семките на лимона и на портокала се поставят на 1 

см в почвата, а по-големите, като на фурмите напри-
мер - на 2 см.
След това саксията се покрива с фолио или със стък-

лен съд, които трябва да осигурят на бъдещия тропи-
чески плод необходимата влажност на въздуха.
Важно е обаче от време на време те да се повдигат, 

за да се осигури добро проветрение.
След това ви трябва търпение. Трябва да минат ня-

колко седмици, преди семките да се почувстват уютно 
и да покълнат. Случи ли се това, им осигурете слънце 
и температура, не по-ниска от 18 градуса.

ЗАСЕЙТЕ ТИКВИЧКИ ДИРЕКТНО В ЛЕХАТА
Разнообразните сортове тиквички, които се предла-

гат в последните години, позволяват да се сеят в дос-
та продължителен период от време - от март (за ранно 
производство в култивационни съоръжения), през ап-
рил, май, та чак до юни.
Така при ранно засяване 

първите беритби започват в 
края на април и продължа-
ват до края на септември.
С какво да се съобразите.
Подходящи лехи са тези, в 

които през миналата година 
сте отглеждали домати, пи-
пер или бобови култури.
Почвата се обработва много добре до т.нар. градин-

ско състояние.
Оформят се високи и равни лехи.
В любителските градини най-често се засява в гнезда.
На дъното на ямката се поставя малко разложен 

оборски тор, който добре се размесва с почва. Във вся-
ко гнездо се слагат по 5-6 семена. Дълбочината е около 
2-3 см, а отгоре се покрива с торопочвена смес. Накрая 
се притъпква и оросява.

РАЗСАДЪТ  ОТ  ТИКВИЧКИ
СТАВА  МНОГО  БЪРЗО

Напомняме на начинаещите гра-
динари, че тиквичките, както и ос-
таналите представители на сем. 
Тиквови, поникват и растат много 
бързо. При благоприятни условия 
растенията са готови за засаждане в 
градината след 20-25 дни.
Ако сега се засеят семената, то 

разсадът ще е готов в края на април - началото на май.
Тиквовите са топлолюбиви култури. За да се засадят 

растенията в градината, почвата на дълбочина 10 см 
трябва да е топла - температурата да е около 10-12 гра-
дуса. Висока трябва да е и температурата на въздуха.
Така че много ранно засаждане на тиквички е подхо-

дящо само за най-южните райони на страната.
Нетърпеливите градинари от по-хладните месторас-

тения, поради възникване на опасност от късни про-
летни мразове, трябва да имат под ръка полиетилен, 
за да покриват младите растенията, в случай на нужда.
Може да се направи и директна сеитба на тиквички 

в топли гнезда. Но все още е доста рано за тази тех-
нология. 
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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.

Градински чай
Salvia Officinalis

Описание: Полухраст със силно разклонени, гъсто 
облистени, четириръбести, сивозелени стъбла, високи 
20-50 см. Листата са срещуположни, с дръжки. Цвето-
вете са събрани по 6-10. Плодът е съставен от 4 тъмно-
кафяви или челни, почти кълбовидни 
орехчета. Цъфти юни-юли.
Разпространение: Отглежда се 

често из градините като декоративно 
и лечебно растение. Произхожда от 
Средиземноморската област.
Употребяема част: Използват се листата и цялата 

надземна част за получаване на етерично масло.
Лечебно действие: Градинският чай притежава 

противовъзпалително, дезинфекционно и противо-
кашлично действие.
Прилага се при: • гърлобол, ларингит, трахеоброн-

хит, кашлица от различен произход, трахеобронхит
• при възпаление на стомаха и червата, стомашни 

болки, стомашна язва,
• при диария, чернодробни и жлъчни заболявания
 Запарка за компреси външно: гнойни рани, бани 

при кожни обриви, гаргара при ангина, зъбобол, въз-
паления на устната лигавица

• етерично масло: за инхалация.
Начин на употреба: Запарка от 1 супена лъжица 

билка на 1/2 л вряща вода се използува за гаргара и 
за лечение на гнойни рани. За вътрешна употреба се 
приготвя запарка от 1 супена лъжица дрога и 250 г 
вряща вода.
Като продукт: Градински чай - стрък
Състав: Стрък от Градински чай - 100 %.
Препоръчва се при изпотяване, вегетативни смуще-

ния, климакс; за намаляване на млечната секреция при 
отбиване на деца, при катари на горните дихателни пъ-
тища, мъчителна кашлица, борнхити, ларингити, грип.
Начин на употреба: Запарка от 1 супена лъжица 

билка на 1/2 л вряща вода се използува за гаргара и 
за лечение на гнойни рани. За вътрешна употреба се 
приготвя запарка от 1 супена лъжица дрога и 250 г 
вряща вода.
Да не се употребява при бременност и деца. Въз-

можни са алергични реакции, световъртеж.

 „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                                                                                                              

Жена звъни на мъжа си: 
- Скъпи, нещо стана с колата! 
- Какво стана? 
- Светна лампата на Аладин.

Говорят си индиански вожд и вожд на папуасите: 
- Как се справяш с еврейския въпрос при вас? 
- Ами как... няма евреи - няма въпрос. А при теб как е? 
- Лошо. Обяснявам им на моите: евреите и те са хора 

като нас, ама кой да слуша - не щат да ги ядат и това е.

-Един мъж отива при врачка, а тя му казва: 
- Вие сте женен, в заможно семейство с две деца. 
- Грешите. Имам три деца. 
- Вие грешите.

Жена звъни на мъжа си:


