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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

Денят на детето -1-ви юни беше един от най-слънчевият и весел ден през отминалата 
седмица. Слънчевите лъчи огряваха озарените усмивки и грейналите лица на децата от 
община Сатовча. През цялата седмица в детските учебно-възпитателни заведения  на 
територията на община Сатовча се организираха тържествени мероприятия по повод 
празникът на детето и изпращане на подготвителните групи от детската градина за пър-
ви клас. Ръководствата на детските градини бяха организирали прекрасни тържества за 
малчуганите, изпълнени с много музика, танци и веселие. С трепет и вълнение  малките 
дечица очакваха този ден и нетърпеливо чакаха реда си в празничната програма, за да 
покажат своите знания и умения пред близки и познати. Въодушевено рецитираха сти-
хове, пяха песнички, играха сценки от най-известните сред децата приказки. Кметът на 
общината, както всяка година, така и тази по случай деня на детето беше осигурил сред-
ства за играчки за всяко детско заведение от общината – за 14 детски градини и 5 детски 
ясли. За всички групи бяха закупени детски играчки, а децата от предучилищната група 
получиха и своя специален подарък и свидетелство за завършена предучилищна група. 
Седмицата бе изпълнена и с тържества посветени на малките „абитуриенти”, които 

ще бъдат първокласници наесен. Те също бяха в трепетно очакване, защото се сбогува-
ха с живота в детската градина и знаеха, че им предстои още по-вълнуващото изживя-
ване – училищният живот. Колективите в детските градини се сбогуваха с най-големите 
си възпитаници – децата от подготвителните групи с пожелание за здраве, неуморно 
желание за знание и много, много радостни и щастливи моменти в предстоящият им 
училищен живот. Тържествата завършваха с искрени пожелания децата ни да растат в 
мир, доброта и обич, за да израснат спокойни, уверени в себе си можещи млади хора, 
които да направят светът ни по-хубав.
ЦДГ с. Крибул
Слънчеви усмивки озариха  лица на деца, майки и татковци, баби и дядовци, които 

дойдоха в ЦДГ „Калина Малина“, с.Крибул по случай Международния ден на детето – 
1 юни.  Празникът започна с изпълнението на любимата на поколения български деца 
песен „Детство мое“. Със своите вокални и танцови изпълнения, хлапетата от детската 
градина  предизвикаха въодушевлението и бурните аплодисменти на многобройната 
публика. Всички успяха  да изявят своя талант – пяха, танцуваха и рецитираха стихо-
творения.  В индивидуални и отборни игри показаха завидни умения и желание за побе-
да.  Многото забавни игри и състезания с още повече заслужени награди допринесоха 
за прекрасното настроение.

„Радвам се, че на този хубав празник отново се събрахме хора от няколко поколения, 
защото, независимо от възрастта ни, не бива да забравяме, че някога всички сме били 
деца“, сподели директорът Илия Сидеров.

ят на детето 1 ви юни беше един от най слънчевият и весел ден през отмина1 б й
ДЕНЯТ  НА  ДЕТЕТО

Във връзка с настъпването на летния сезон и с цел превенция и не-
допусне на нежелани инциденти (удавяния) във водните площи на те-
риторията на община Сатовча, д-р Арбен Мименов - кмет на община 
Сатовча, издаде заповед, с която забрани къпането на неразрешени за 
това места. Такива неразрешени места са язовири, водоеми, естествени 
разширения на реки и дерета на територията на община Сатовча. Чрез 
нарочната заповед се възлага на кметовете на населени места от общи-
ната да поставят табели на всички водни площи с надпис „Къпането 
забранено”, както и задължението да бъдат обезопасени опасните водни 
площи. Полските пазачи и екополицаите по населени места са задълже-
ни редовно да обхождат водните площи, а при констатирани нарушения 
да санкционират нарушителите. Кметовете на населени места носят от-
говорност по стриктното изпълнение на заповедта, а цялостен контрол 
по изпълнението на забраната е възложен на Илхан Карагьозов - дирек-
тор на дирекция при Общинската администрация.

ЦДГ-Крибул

ЦДГ-Вълкосел

ЦДГ-Туховища

ОДЗ-Сатовча

ЦДГ-Слащен



ВТОРИ КОНКУРС ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА
УЧЕБНАТА СРЕДА „ДИГИТАЛНА КЛАСНА СТАЯ“   

Краен срок: 15 юли 2016 г. 
В Конкурса могат да вземат участие всички български държавни и общински училища. 

Всяко училище може да участва само с едно проектно предложение.
Наградата, предмет на настоящия Конкурс, е финансиране на проекти, насочени към 

използването на съвременни технологии за повишаване ефективността на образователния 
процес. 
Наградният фонд на конкурса е 200 000 лв., като спечелилите проекти ще получат фи-

нансиране в размер до 90% от общата стойност на проекта. Максималната сума, която ще 
бъде предоставена за всеки печеливш проект, е 100 000 лв.

 ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ – 2016 / 2017

Краен срок: 24 юни 2016 г. 
Българския център за нестопанско право и Фондация УниКредит с подкрепата на Фон-

дация „Америка за България“, започват набиране на кандидатури за участие в програмата 
за социално предприемачество за 2016/2017 г. Програмата включва обучения за развитие 
на стопанска дейност от неправителствени организации, съвети при подготовката на 
идеята за стартиране на дейността и участие в конкурс за най-добра идея за бизнес на 
неправителствена организация.
Неправителствените организации, участващи в програмата ще си разпределят награден 

фонд от 35 000 лева.
Програмата за социално предприемачество съдържа следните три етапа:
- Първи етап – обучителни семинари, на които участниците ще се запознаят с основ-

ните теми, свързани с развитието на една идея и подготовката на бизнес план, както и с 
примери за успешен социален бизнес в България.

- Втори етап – развиване на идеята и представянето й пред жури. По време на този етап 
участниците ще могат да получат консултации и да задават конкретни въпроси на кон-
султантите на конкурса. Бизнес идеите ще бъдат оценени и специално жури ще определи 
победителите. Отличените бизнес идеи ще получат финансиране.

- Трети етап – подкрепа при стариране на стопанската дейност. Освен финансиране, най-
добрите идеи ще имат възможността да се включат в акселератор и менторска програма, 
в която представители на бизнеса ще им оказват подкрепа.
Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват 

или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. 
За участие могат да кандидатстват НПО, които:

- съществуват повече от 1 година (т.е. регистрирани преди 30 юни 2015 г.);
- имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 2 години;
- имат годишни приходи над 10 000 лева за последната година (2015 г.) или повече от 

20 000 лева за последните две години (2014 и 2015 г.).

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

6 Юни 2016, Понеделник
Годишнина от смъртта на Дамян Дамянов
На 6 юни 1999 г. в София умира Дамян Дамянов – българ-

ски поет. През 1961 г. завършва Българска филология в СУ 
“Климент Охридски”. Работи като литературен консултант 
във вестник „Народна младеж“. От 1968 г. е към писателската 
група при ЦС на българските профсъюзи,  редактор в отдел 
„Поезия“ на списание „Пламък“. Първата му публикация е от 
1949 г. във вестник „Сливенско дело“. През 1997 г. получава наградата „Ив. 
Вазов“ за цялостното си литературно творчество. Някои от най-известните му 
книги са: „Ако нямаше огън“ (1958 г.), „Очакване“ (1960 г.), „Лирика“ (1962 
г.), „Стени“ (1964 г.), „Живей така, че … Есета, силуети, импресии“ (1969 г.), 
„Тетрадка по всичко“ (1980 г.), „Отворен кръг“ (1983 г.), „Таванът“ (1983 г.), 
„Любовна лирика“ (1990 г.; 2. изд. 1992 г.), „Още съм жив“ (1993 г.). Автор е 
на пиеси, есета, пътни  бележки и други. 

8 Юни 2016, Сряда
Световен ден на океана
Отбелязва се от 2002 г. по инициатива на участни-

ците в Конференцията на ООН за околната среда и 
развитието в Рио де Жанейро, Бразилия (3-14 юни 
1992). Одобрен с резолюция A/ RES/63/111 на Общото 
събрание на ООН от 5 декември 2008 г. Мотото на деня 
за 2015 г. е: „Да се грижим за океаните, за да имаме здрава планета“.

9 Юни 2016, Четвъртък
Международен ден на архивите
Отбелязва се от 2008 г. с решение, прието на 

Общото събрание на Международния съвет на 
архивите в Квебек (Канада) през ноември 2007 г., 
за да се обърне вниманието на световната общест-
веност върху значението на архивното наследство 
като ценно свидетелство за икономическото, поли-
тическото и социалното развитие на човечеството. 

Годишнина от създаването /1948/ в Париж на Международния съвет на архивите 
под егидата на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката 
и културата (ЮНЕСКО).

10 Юни 2016, Петък
Национален празник на Португалия
Националният празник на страната се отбелязва като 

Денят на Португалия и португалските общности /1580 г./.
11 Юни 2016, Събота
Празник на икономистите в България
Обявен с Решение на Министерския съвет от 28 април 2005 г. по повод 110 

г. от създаването през 1895 г. на първото българско икономическо дружество в 
България, преименувано през 1990 г. в Съюз на 
икономистите в България.

12 Юни 2016, Неделя
Световен ден срещу детския труд
Отбелязва се от 2002 г. с решение на сесията на 

Международната организация на труда (3-20 юни 
2002) в подкрепа на действията на световната об-
щественост за забрана на детския труд. През 2014 
г. денят ще премине под мотото: „Разширяване 
на социалната защита: борба с детския труд!“.

„ЗАЕДНО В ЧАС“ НАБИРА УЧИЛИЩА ПАРТНЬОРИ
ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА    

Краен срок: 17 юни 2016г. 
За шеста поредна година Фондация Заедно в час предоставя възможност на 

училища и професионални гимназии да се присъединят към партньорската 
мрежа на организацията, като привлекат в екипа си учител или възпитател 
по програмата. До момента програма Заедно в час работи с 55 партньорски 
училища в осем области на страната. 
Училищата партньори на Заедно в час имат възможност да реализират 

съвместни проекти и да обменят добри практики. Директорите и учителските 
колективи на училищата партньори често участват в конференции, обучение и 
семинари, чрез които да споделят натрупания си опит и да разширят мрежата 
си от контакти в сферата на образованието.
Програма Заедно в час е отворена за всички училища и професионални 

гимназии, в които се обучават ученици от 1. до 12. клас в редовна форма на 
обучение и отговарят на един или повече от следните критерии: 

- Произхождат от семейства с нисък социално-икономически статус;
- Показват незадоволителни резултати на външни оценявания и държавни 

зрелостни изпити;
- Произхождат от езикови малцинства;
- В риск са от отпадане от училище поради ниска мотивация за учене и 

значително изоставане от учебния материал. 

Н О В И Н И
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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

ИГЛАТА, ЖЕЗЪЛЪТ И БОЗДУГАНЪТ  
Веднъж един селянин спасил от удавяне един даос. Поискал 

даосът да му се отблагодари за доброто дело и го завел в пещерата 
си. Извадил от едно скривалище огромна тиква и извадил от нея 
три вълшебни предмета: игла, боздуганче и жезъл. Сложил ги в 
краката на селянина и казал: 

— Макар тези неща да изглеждат съвсем обикновени, в тях се 
крие вълшебна сила: иглата дарява живот и лекува всички болести, 
боздуганчето при удар ръси златни и сребърни монети, а жезълът 
дава власт да победиш всяка войска и да се справиш с враговете си. 
Ти ми спаси живота и за награда можеш да си избереш едно от тях. 
Селянинът, без да му мисли много, хванал иглата и я мушнал в пояса си. 
— Много бързо взе решение — учудил се даосът. — Нима не искаш богатство или власт? 
— Аз избрах живота — отговорил мъдрият селянин, — защото нито властта, нито 

богатството струват нещо без него, а като спасявам живота на другите, аз, ако поискам, 
ще имам и власт, и богатство. Ето защо предпочетох иглата, а колкото до жезъла и бозду-
ганчето — те само ще ми създават грижи. 

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 3.06.2016 г.
. – 15

. – 78

ПРИ БЯЛАТА ЧЕШМА
В земите на чеча, стотици чешми……
Покрай тях поляни борове и брези;
Чудни барбекюта, мирис на треви.
В песните се пее, построи чешма;
чрез нея да живее, изгубена душа.

- Ей там е бялата чешма,
с два чучура златисти, светла снимка
на мома, с къдрици лъчисти.

- Колко тайни крие, бялата чешма?
- Колко жадни е напила?
- Колко приказки е скрила?
Остана в далечината,
споменът чешма.За нея говореше
мама, забули я за сън нощта.
06.02.2016г.                  Автор:
 с.Годешево             Деян Ч. Хаджиев
    учител в ОУ с.Годешево



До 10-ти юни: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти юни: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно 

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

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

стат декларации -  пристигания/изпращания за месец 
май 2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за май 
2016 г.
До 15-ти юни: 
ЗКПО
Месечните авансови вноски за юни за корпоративния 

данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец май

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец май

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
6 - 12 юни 2016г., брой 23

БЮДЖЕТЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.1
Е УВЕЛИЧЕН С БЛИЗО 14.9 МЛН. ЕВРО 
Държавен фонд „Земеделие“ информира, че с промя-

на в Заповед № РД 09-213 от 27.03.2015 г. на министъра 
на земеделието и храните е увеличен размерът на опре-
деления бюджет за разпределение в първия прием по 
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програ-
мата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 
г. Увеличението е в размер на левовата равностойност 

на 14 851 200 евро за вече 
приетите заявления за 
подпомагане.
Финасовата помощ ще 

бъде разпределена за за-
явления за подпомагане, 
получили 39 точки по 
критериите за оценка на 
окончателен етап и допус-
тими за подпомагане съ-

гласно реда и условията на Наредба 9 от 21 март 2015 г.
Фонд „Земеделие“ започна от началото на тази 

седмица изготвяне на заповедите за одобрение на 
заявленията за подпомагане, получили минимум 39 
точки на ранкинг. До края на седмицата се очаква да 
бъдат изготвени около 200 заповеди за одобрение и 
да започне поетапното подписване на договорите за 
финансово подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции 
в земеделски стопанства“. 

БСК ПРЕДЛАГА 4 ВАРИАНТА
ЗА ВТОРА ПЕНСИЯ   

Четири варианта за избор 
при втората пенсия предлагат 
от Българската стопанска ка-
мара, по повод предложените 
промени от Министерство 
на финансите в Кодекса за 
социално осигуряване.
Първият предвижда едно-

кратно изтегляне на натру-
паната сума по личната партида при пенсиониране.
При втория вариант пенсионерът може да получава 

пенсията си разсрочено в размер и срок, определени от 
него, при запазване правото за наследяемост.
Третият е за пожизнена пенсия, и респективно отказ 

от лична партида и право на наследяване. Тук при 
смърт на лицето остатъкът, ако има такъв, ще отива в 
общите резерви на пенсионната компания.
Четвъртият вариант е смесен - изплащане на пожиз-

нена пенсия, съответстваща на прехвърлената част от 
личната партида в общия пул, и получаване на срочна 
пенсия и/или еднократно разплащане за сметка на 
оставащата сума.
От БСК настояват да се запази капиталонатрупващия 

характер на втория осигурителен стълб.

ИЗБИРАТЕ ОТ 6 ПАКЕТА
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА МАЛЪК СТОПАНИН
Малките земеделски производители, които искат да 

развият бизнеса си, сред които ЕТ, ООД, кооперации, 
и какви ли не още структури по Търговския закон, ще 
могат да получават безплатна консултантска помощ от 
Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/.
За целта са предвидени 6 консултантски пакета.
Какво ще ви се предлага
Трябва да знаете, че в рамките на една календарна 

година не могат да се ползват пакети, превишаващи 
1 500 евро.
ТП 1 - по него фермерите ще получават съвети за 

прилагане на стандартите за добро земеделско и еко-
логично състояние на стопанствата. За тази услуга 
НССЗ ще разполага с 453 евро за пакет.
ТП 2 е вторият тематичен пакет - включва даване на 

акъл по селскостопанските практики, свързани с кли-
мата и околната среда, увеличаване на ефективността 
на потребление на вода на ниво напоителна система 
или напоително поле, въвеждане на водоспестяващи 
и енергоспестяващи поливни технологии, предоста-
вяне на решения на равнище стопанство, свързани с 
мерките за смекчаване на последиците от изменението 
на климата. За една година ще се предоставят консул-
тации в размер на левовата равностойност на 296 евро.
ТП 3 е за консултации по стандартите за безопас-

ност на труд и безопасност на стопанството. Цената 
на един пакет е левовата равностойност на 120 евро.
ТП 4 ще включва предоставяне на консултантски 

услуги по изискванията, определени от националното 
законодателство за продукти за растителна защита 
и за спазване на общите европейски принципи на 
интегрирано управление над вредителите.
Цената на услугата е изчислена на левовата равнос-

тойност на 425 евро.
Внимание: Според наредбата първите четири пакета 

могат да се ползват самостоятелно
При останалите трябва да се направи комбинация 

с други.
ТП 5 ще има подпакети:
ТП 5-1 ще включва изготвяне на бизнес планове 

и заявления за подпомагане на малки земеделски 
стопанства.
Очаква се 5-1 да бъде от най-търсените Цената му 

е левовата равностойност на 438 евро.
ТП 5-2 ще осигурява безплатно изработване на 

бизнес планове по подмярка 4.1.2. - Инвестиции в 
земеделски стопанства по тематичната подпрограма 
за развитие на малки стопанства, подмярка 4.2.2 - 
Инвестиции в преработка и маркетинг на селскосто-
пански продукти също по тематичната подпрограма, 
по подмярка 4.4.2 - Непроизводствени инвестиции по 
същата програма.
ТП 5-3 ще предоставя безплатно изработване на 

проекти за кандидати по подмярка 6.4.2. - Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната 
подпрограма за развитие на малки стопанства.
ТП 6 ще дава консултантски услуги в няколко на-

правления. Те са:
Мерки на равнище стопанство, предвидени в ПРСР 

2014-2020 г., насочени към модернизиране на обекта, 
конкурентоспособност, секторна интеграция, инова-
ции и пазарно ориентиране - тук може да се участва 
с план за избор на нова за стопанството земеделска 
техника, със съвети за разнообразяване на дейности-
те, както и с подкрепа за участие в мярка 9 - Създаване 
на групи и организации на производители.
Консултиране по въпроси и проблеми на земе-

делското стопанство, свързани с икономическите 
показатели.
Консулт по управление на риска в земеделското 

стопанството, свързан с неблагоприятни климатични 
явления, нашествия на вредители, болести по расте-
нията и животните.
Може да се включат и съвети от експертите за раз-

витие на къси вериги на доставки и за по-добра инте-
грация на първичните производители в хранителната 
верига - чрез схеми за качество, насърчаване достъпа 
до местни пазари и къси вериги на доставки, групи 
на производители и междубраншови организации, 
съвети относно участието на малките земеделски 
производители в Европейското партньорство за 
иновации (ЕПИ). То е за подпомагане по подмярка 
16.1 - Подкрепа за сформиране и функциониране на 
оперативни групи в рамките на ЕПИ. Аще влизат: 
подготовка на заявления за кандидатстване по мярка 
10 - Агроекология и климат, мярка 11 - Биологично 
земеделие от ПРСР 2014-2020 г. и съвети по време 
на изпълнение на ангажиментите.
При ТП 6 максималната субсидия за пакет е лево-

вата равностойност на 278 евро.
Комбинациите, които могат да се направят с паке-

тите са сложни, затова в офисите на НССЗ в страната 
експертите са длъжни да ги обяснят на кандидатите
Консултантски пакет ТП 6 ще се предоставя с поне 

един от останалите пакети.
Няма да може фермер да получи консултантски 

услуги по пакети ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4 и ТП 6 по-
вече от веднъж за всеки един поотделно в рамките 
на времетраенето на ПРСР 2014-2020.
Консултантските пакети ще включват поне едно 

посещение от страна на експертите в стопанството 
и даване на съответните препоръки според конкрет-
ните потребности, поясни Димитър Ванев, шеф на 
дирекция в националната служба.
Информацията от тези посещения ще се пази поне 

5 години от службата, за да докаже тя ефективността 
от консултациите при контрол от страна на фонд 
„Земеделие“.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ 2016г.

- Право на пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КСО учителите 
придобиват при навършване на възраст 57 години и 10 
месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете и 
учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за 
жените и 30 години и 8 месеца за мъжете

Въпрос: В какъв срок се отпускат пенсиите?   
Отговор: Пенсиите се отпускат в четиримесечен 
срок от подаването на заявлението.

Въпрос:  В какъв срок могат да се обжалват разпо-
режданията за отпускане на пенсия ?
Отговор: Разпорежданията за отказ или за неправилно 
определяне или изменение и спиране на пенсиите, до-
бавките и компенсациите към тях могат да се обжалват 
в двумесечен срок от получаването им.

Въпрос: Кой преценява от коя категория е осигури-
телният стаж на лицето?
Отговор: Министерският съвет определя кой труд към 
коя категория се причислява съобразно характера и 
особените условия труд.
Категоризирането на труда при пенсиониране се из-
вършва на основание разпоредбите на приетата от 
Министерския съвет Наредба за категоризиране на 
труда при пенсиониране (ДВ, бр. 123 от 1998 г.).
Категорията на положения труд до 31 декември 1999 
г. се преценява съгласно разпоредбите на Правилника 
за категоризиране на труда при пенсиониране (отменен 
от 1.01.2000 г.).
Конкретната преценка за наличието или липсата на 
основание за зачитане на осигурителен стаж, както и 
на категорията труд, от която следва да бъде зачетен, се 
прави от длъжностните лица в Националния осигурите-
лен институт, въз основа на оригиналните документите 
за осигурителен (трудов) стаж, които лицето представя 
в съответното териториално поделение: удостоверение 
за осигурителен стаж (обр. УП-3), заповеди за назнача-
ване, трудова книжка, длъжностна характеристика и др.

Въпрос:  Кога се отпуска добавка от Учителския 
пенсионен фонд?
Отговор: На учителите, които са придобили право на 
пенсия за ранно пенсиониране, но се пенсионират при 
условията на чл. 68, ал. 1 и 2 (това са условията, при 
които придобиват право на пенсия всички останали 
лица, работещи при условията на трета категория труд 
– за 2016 г. при навършена възраст 60 г. 10 месеца и 
общ осигурителен стаж 35 г. и 2 м. за жените или 63 
г. 10 месеца и общ осигурителен стаж 38 г. и 2 м. за 
мъжете), се изплащат пенсии за осигурителен стаж и 
възраст от фонд „Пенсии“ и добавка от учителския пен-
сионен фонд в размер 0, 33 на сто от пенсията за всеки 
месец, за който има осигурителна вноска във фонда 
след придобиването право на ранна учителска пенсия.

Въпрос: Какви са условията за пенсиониране 
през 2016 г.?
Отговор: През 2016 г. лицата придобиват право на 
пенсия при следните условия:
- Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 
по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване 
(КСО) се придобива при навършена възраст 60 го-
дини и 10 месеца и осигурителен стаж 35 години и 
2 месеца за жените, и навършена възраст 63 години 
и 10 месеца и осигурителен стаж 38 години и 2 
месеца за мъжете.
- Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 
по чл. 68, ал. 3 от КСО за лицата, които нямат право 
на пенсия по ал. 1 и които имат не по-малко от 15 
години действителен осигурителен стаж се придо-
бива при навършена възраст 65 години и 10 месеца 
за мъжете и жените.
- Право на пенсия по чл. 68а от КСО - лицата, които 
имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 
2, могат по тяхно желание да се пенсионират до 
една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 
1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и 
се изплаща в намален размер пожизнено.
- Лицата по чл. 69 от КСО (военнослужещите, дър-
жавните служители по Закона за Министерството 
на вътрешните работи и др.) придобиват право на 
пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 
месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от 
които две трети (18 години) действително изслужени 
по съответните специални закони. Лицата по чл. 
69, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия 
осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, 
могат да се пенсионират независимо от възрастта 
им до 31 декември 2018 г. (§ 50 от преходните и за-
ключителните разпоредби към Законаза изменение 
и допълнение на КСО).
- Право на пенсия по чл. 69б от КСО имат лицата, 
които са работили 10 години при условията на 
първа категория труд или 15 години при условията 
на втора категория труд, ако имат сбор от осигури-
телен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете 
и са навършили възраст 48 години за жените и 52 
години и 10 месеца за мъжете при първа категория 
труд и 53 години за жените и 57 години и 10 месеца 
за мъжете при втора категория труд.



КАНЕЛЕНИ КИФЛИЧКИ
Продукти:
за тестото: 1 кг. брашно, 500 мл. прясно мляко, 

1/2 кубче прясна мая, 150 гр. захар,  1 ванилия, 
150 гр. масло, 1 ч.л. сол, 1 яйце
за плънката: 3 с.л. масло, 3 с.л. захар, 2 с.л. 

канела, 2 ванилии
за намазване:  1 яйце,  

2 с.л. захар
Приготвяне:  
Маята се разтваря в 

топлото мляко, добавя се 
солта, захарта, ванилията 
и разбитото яйце.
Изсипва се половината 

брашно, разбърква се и се добавя останалото. Прибавя 
се размекнатото масло и се замесва меко тесто, което 
се оставя да втаса. След това тестото се разделя на 
две и се разточват правоъгълници с дебелина около 1 
см. Те се намазват с масло и се намазват с плънката /
разбърканите съставки за плънката/.
Тестото се навива на руло, което се нарязва на 

парчета с дебелина около 2-3 см., които се нареждат 
в намаслена тава.
От горе се намазват с разбитото яйце и се поръсват 

със захар.
Кифличките се пекат в силна фурна до придобиване 

на приятен загар.

КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО ДЕТЕТО ХАПЕ?
Случвало ли ви се е да чуете, че някое дете е ухапа-

ло друго, докато си играят? А вие самите били ли сте 
ухапвани от собствения ви малчуган? Почти неусетно 
и породено от различни причини детето започва да 
хапе не само играчките си, но и приятелчета от яслата, 
роднини и дори родителите си. Научете какво пораж-
да този инстинкт у малките деца и как да реагирате:
Кога се случват първите ухапвания? 

За децата на 
възраст около 
годинка, захап-
ването е начи-
нът, по който 
опознават света 
около себе си. 
То е свързано 
с растежа на 
млечните зъбки 
и неминуемия 
сърбеж и драз-

нене, които изпитват. След годинка, детето осъзна-
ва, че хапането привлича вниманието на околните и 
започва да го използва като начин за комуникация, 
опит за изразяване на чувствата. Колкото повече рас-
те, толкова ухапванията започват да променят своето 
значение. След втората година, то се превръща в израз 
на недоволство и гняв и е насочено както към връст-
ниците, така и към възрастните от обкражението.
Каква трябва да бъде вашата реакция? 
Един от начините да отсраните този лош навик е да 

обясните на детето, че постъпва неправилно. Дайте му 
да разбере, че по този начин може да нарани и оста-
ви белег, че това не е верния начин за постигане на 
желаното, било то вещ или внимание. Покажете му 
алтернативен подход, чрез който да комуникира със 
заобикалящия го свят.

5 ВАЖНИ НЕЩА, АКО ОТГЛЕЖДАТЕ 
ПЛОДНИ ДРЪВЧЕТА В САКСИЯ

Липсата на двор, където да си спретнете голяма гра-
дина, не бива да ви лишава от позитивите, които дават 

плодните дръвчета. Съ-
жителството с тях, дори 
и в апартамент, може 
да подобри значително 
качеството ви на живот. 
Ето и някои от причи-
ните:
Внасят оптимистични 

нотки в интериора.
Плодните дръвчета са 

изключително красиви, 
а със своите слънчеви 
цветове ще допринесат 
за жизнерадостното из-
лъчване на вашия дом;
Въздухът в дома ви 

става по-добър.
Знаете добре каква е ролята на дърветата в приро-

дата и колко чист е въздухът в гората. Макар и в зна-
чително по-малка степен, принасяте тази свежест и в 
своето жилище.
Наслаждавате се на собствена реколта. Вярно е, че 

плодните дръвчета, отглеждани в саксия, дават по-
малко продукция, в сравнение с тези, засадени навън.
Големината на плодовете им обаче се запазва и дори 

и да е с намалено количество, реколтата ще си бъде 
лично ваша, екологична и вкусна.
Какви видове да изберете?
Заложете на цитрусовите
Цитрусовите дръвчета, като лимон, портокал, грейп-

фрут, са много благодатни и предпочитани за отглеж-
дане у дома в саксия. Можете да ги срещнете както в 
декоративен, така и във вариант, при който са годни за 
консумация.
Ако предпочитате да заложите на характерни за Бъл-

гария плодове, добрата новина е, че на такова отглеж-
дане се поддават и ябълките, сливите, черешите, кру-
шите, кайсиите, прасковите, дори смокините.

Каква саксия е необходима
Важното е да подберете правилно размера
Почти всяка саксия може да ви послужи за отглеж-

дането на плодно дръвче, стига да е достатъчно дъл-
бока и широка, за да се чувства то възможно най-ком-
фортно в нея.
Все пак за предпочитане е да се спрете на съд, на-

правен от глина. Тъй като дръвчето, макар и малко, 
има здрава коренова система, същата може да напука 
саксията ви, ако тя е пластмасова.
Важно е също съдът, в който ще засаждате овош-

ката си, да има дупки на дъното, което ще позволи 
по-доброто дрениране на почвата.
Почвата и засаждането
Има два варианта да засадите плодните си дръв-

чета: използвайки семена или разсад
При втория случай дълбочината, на която поставя-

те овошката в саксията, трябва да се запаси такава, 
каквата е била отпреди засаждането.
Изберете качествена почва, богата на хранителни 

микроелементи, като е препоръчително да я подси-
лите с компост от земен червей, който се възприема 
много добре от дръвчетата.
Как и колко често да поливате
Растението само ще ви покаже дали е жадно
Малък недостатък, доколкото може да се възпри-

еме като такъв, при отглеждането на плодни дръвчета 
в саксия, е че трябва да бъдат поливани много често, 
тъй като почвата им изсъхва много по-бързо, откол-
кото когато са засадени директно в земята.
Трябва да ги поливате всяка сутрин и следобед. Ко-

гато видите, че 2,5-5 см от горния слой на почвата 
е изсъхнал, наливате вода, докато тя се просмуче и 
„покаже“ на дъното на саксията в чинийката под нея.
Щом растенията ви развият по-широка коренова 

система, ще можете да разредите поливанията.
Къде да ги поставим
Подберете място с достатъчно пространство и 

светлина
Препоръчително е да им осигурявате поне 6 часа 

дневно на слънце, за да ви се отблагодаряват със 
здрави и хубави плодове. По същата причина е до-
бре да им създадете условия, при които да израстнат 
метър-метър и половина на височина. Това означава 
нищо да не ги засенчва и да не потиска растежа им.
Идеалните градуси за плодните дръвчета са меж-

ду 15 и 18°С. Прибирайте ги на топло вкъщи, когато 
температурите паднат през нощта или по време на 
студените сезони. Поливането в тези периоди също 
може да се намали.

 
ПРЪСКАЙТЕ СРЕЩУ МАНА ПО ДОМАТИТЕ

Топлото и в същото време влажно време е причина 
за развитието на някои основни болести по зеленчу-
ците. Сред тях е маната, която напада почти всички 
растения - домати, 
пипер, краставици, 
картофи и др.
През май имаше 

високи температури, 
както и достатъчно 
валежи, което под-
сказва, че има пред-
поставки за разви-
тие на мана. Затова 
ви напомняме да следите растенията, за да можете да 
вземете навременни мерки.
Срещу болестта трябва да се третира почти през 

цялата вегетация на растенията.
Първоначално е препоръчително да се прилагат 

контактни фунгициди, а при установяване на зараза 
– системни.
Могат да се използват продуктите: витра 50 ВП – 

0,15%, пенкоцеб 80 ВГ – 0,2%, инфинито СК – 0,16, 
акробат плюс ВГ – 0,2%, иикуейшън про – 0,04%, ку-
адрис 25 СК – 0,075% и др.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Червена боровинка
Червената боровинка е известна с многобройните 

си здравословни ефекти. Особено значима е способ-
ността й да предотвратява инфекциите на пикочните 
пътища. Този вид боровинки са едни от най-големите 
и напълно естествени източници на витамин С, по-
ради което могат успешно да предпазят организма 
от вирусите през зимата и да засилят имунитета.
Плодовете притежават диуретично и дезинфек-

циращо действие. Прилагат се успешно при лече-
нието на камъни в бъбреците, подагра, ревматизъм, 
пиелонефрит и цистит. При заболявания на горните 
дихателни пътища боровинката се използва във вид 
на сок. За пови-
шаване на апе-
тита, а също и 
след прекарани 
тежки заболя-
вания и травми 
се препоръчва 
също да се пие 
плодов сок от 
червена боро-
винка .  Боро -
винките имат забележителна положителна роля при 
болестта на Алцхаймер и други невро-дегенеративни 
изменения, свързани със стареенето. И не на послед-
но място, червената боровинка е добър източник на 
важните за метаболизма Омега-3 мастни киселини.
Плодчетата са богати освен на витамини, микрое-

лементи и минерали, още и на флавоноиди,омега-6, 
омега-3,каротеноиди и фитостероли.
Червените боровинки са мощни антиоксиданти. Те 

помагат за понижаване на холестерола и защитатват 
клетките от увреждане. Доказано е също, че спома-
гат за намаляване на зъбната плака и сокът може да 
възпрепятства натрупването на бактерии в устата.
Червените боровинки са и силно противораково 

средтство. Приема на червена боровинка може 
реално да намали риска от сърдечни заболявания. 
Ежедневната консумация на техния сок намалява 
нивото на лошия холестерол.

 „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                                                                                                              

Студенти от пети курс на изпит. Доцентът е отчаян:
- Колеги! Задавам въпрос на всички ви - който знае, 

нека отговори, ще зачета на всички тройка.  Колеги, какъв 
е цветът на учебника? Мълчание...

- Как се казвам? Мълчание...
- По какво сте на изпит? Мълчание...
По едно време се чува мърморене:
- Егати, глей само как се заяжда с нас. И какви завъртяни 

въпроси задава!

В музея на революцията децата питат гида:
- Какъв е този скелет тук?
- Това е скелетът на великия герой Чапаев.
- А какъв е тоя малкия скелет до него?
- Това е скелетът на Чапаев като дете.
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