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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

За поредна година се спази традиция от времето на нашите деди и прадеди. В няколко 
села от община Сатовча се отбелязва празничен ден, наречен “прядой”, който се свързва 
с отлъчването на агнетата от овцете и тяхното първо доене, или наричано от местните 

хора „предояване”. В село Жижево този ден е последната седмица на месец май, в село 
Вълкосел, от десетилетия наред, този ден се отбелязва всяка първа събота на месец юни. 
От няколко години насам селата Слащен, Туховища и Годешево също организират голе-
ми тържества по случай празника. За Слащен този ден е втората събота от месец юни, за 
Туховища - третата събота, а за Годешево е последната събота от месеца. Денят Прядой 
се е превърнал в празник на селото, който се отбелязва със спортни състезания, веселие 
и музика. По неписани правила е задължително да има и печено агне във всеки дом. 
Организират се големи семейни и приятелски събирания в домашна обстановка или на 
някоя беседка, до която тече бистра и студена вода. Подготовката за празника започва от 
предходните дни. Разбира се, създателите на доброто настроение са домакините, които 
от сутринта покачват градуса на веселието. Приготвя се агнето, различни видове баници 
и сладки неща, типични за нашия родопски край. Около празничната трапеза се събират 
роднини и приятели, а на хорото в центъра на селото се хващат млади и стари, за да 
прогонят тревожните мисли, да се порадват на хубавото време и повод, да се поздравят 
и прегърнат с приятели и да си пожелаят догодина същото здраве и добро настроение.
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ТРАДИЦИЯТА  -  ПРЯДОЙ

СПОРТНИ ЕМОЦИИ
ЗА ПРЯДОЙ ВЪВ ВЪЛКОСЕЛ

По време на Прядой в село Вълкосел се прове-
де футболен турнир, който събра почти всички 
жители и гости на селото. Във футболната над-
превара се включиха шест (6) местни отбора от 
село Вълкосел и шест (6) отбора от селата: Жи-
жево, Кочан, Сатовча, Плетена, Слащен и Тухо-
вища. Турнира се проведе в три (3) възрастови 
групи – деца (от 1-ви до 4-ти клас), юноши (от 
5-ти до 8-ми клас) и мъже.
При децата 1-во място заеха 4-ти клас, а при 

юношите 8-ми клас от с. Вълкосел.
При мъжете пак имаше истински емоции, кои-

то радваха жителите на Вълкосел и техните гости.
Шампиони станаха отбора на „Софтов – 66“ Вълкосел, които на фи-

нала победиха с гръмкото 5:0 отбора на Жижево. Отбора на Жижево 

бяха и отбора с най-много изиграни мачове, което им донесе 
доста умора, която явно попречи за спечелването на 1-во мяс-
то, но играта им достави удоволствие за окото на футболните 
фенове. На трето място завърши миналогодишния шампион 
- Ред Бул, като и голмайстора на тазгодишния турнир беше от 
техния отбор - Ервин Низамов, който наниза шест (6) попаде-
ния в противниковата врата в само три (3) мача, които изигра.
За трета поредна година се проведе и възроденото състеза-

ние – Кушия, в което взеха участие младежи до 20 годишна 
възраст. Победител стана Рушан Митарев, след него финиши-
ра съответно на 2-ро място Мехмед Сюннетчиев, а 3-ти пре-
сече финалната линия Гюрсел Карабайрямов, всички от село 
Вълкосел.
Присъстващите на спортното събитие останаха изключи-

телно доволни от организацията, която бе под патронажа на 
Кмета на Общината д-р Арбен Мименов и организационен 
комитет в лицето на Кмета на с. Вълкосел Сюлейман Арунов 
и членовете Асан Мейзинев, Хамид Даутев и Неджими Кичук.
Празникът продължи с вечерна веселба и наздравици.

ОБЯВА
На 09 и 10 юли 2016 година (събота и неделя) под патронажа на Кмета 

на община Сатовча д-р Арбен Мименов ще се проведе за XII-ти път Тра-
диционният Ваклиновски събор посветен на тютюнопроизводителите от 
община Сатовча. Този събор се утвърди като един от най-посещаваните, 
който дава поле за изява, както на млади таланти, така и на утвърдени и 
признати самодейни и професионални изпълнители и състави на българ-
ската фолклорна песен.
Особен интерес предизвикват и спортните състезания през неделния 

ден – борбата свободен стил за мъже и жени, а също така и канадската 
борба.
Чрез магията и красотата на българската песен и танци целим да по-

кажем значимостта на българското фолклорно наследство и да възстано-
вим старата българска традиция – хората да се събират и веселят заедно.
Надяваме се, че ще имаме удоволствието да Ви посрещнем като 

наши гости по време на събор Ваклиново – 2016 година.
Очакваме Ви!

От Инициативен комитет



Краен срок: 23.59 ч. на 17 юни 2016 г. 
Сдружение „Тук-Там“ще подкрепи моти-

вирани българи, които желаят да продължат 
образованието си в чуждестранен универси-
тет, а след това да се върнат да работят в Бъл-
гария. Тази година ще бъдат предоставени 
две стипендии по 5000 лв за образователна 
степен магистър. 
Предимство ще имат тези, които до момен-

та не са учили в чужбина, имат професиона-

лен опит, свързан 
с желаната специ-
алност, и са соци-
ално ангажирани 
чрез странични 
активности.
За  младежи , 

придобили бака-
лавърска степен 
между 1 януари 2011 г. и 31 юли 2016 г.

Очаква се злоупотребата с възрастни да нараства, доколкото населението на ЕС застарява 
и все повече и повече хора ще зависят от професионални грижи или от тези - на близките 
си, и бъдат уязвими от пренебрежение или малтретиране.

17 Юни 2016, Петък
Световен ден за борба със сушата и настъпването на пустините
Чества се от 1995 г. с резолюция A/RES/49/115 на Общото събрание на ООН от 19 

декември 1994 г. Годишнина от подписването в Париж, Франция, на Международната 
конвенция на ООН за борба срещу настъпването на пустините /1994/, влязла в сила на 
26 декември 1996 г. 

18 Юни 2016, Събота
Най-голямо поражение за Наполеон (Ватерлоо)
Наполеон претърпява последното си и най-голямо поражение на 18 юни 1815 г. в битката 

при Ватерлоо. Френската армия е разбита от обединените сили на Англия, Германия и 
Холандия под командването на Уелингтънския херцог Уелингтън и генерал Герхард фон 
Блюхер. Повратен момент в съвременната история, довел до драстични промени и на 
днешните политически граници в Европа, с битката при Ватерлоо завършват Наполео-
новите войни, а името на тогавашното белгийско селце и става символ на съкрушително 
поражение. Ватерло (на френски Waterloo) се намира в Централна Белгия, провинция Ва-
лонски Брабант и в наши дни вече се счита за предградие на Брюксел, тъй като се намира 
на около 15 км южно от центъра на града. Населението му е около 29 300 души (2006 г.).
Черешова задушница
Вселенска задушница се прави от всички православни църкви по света, а в България се 

нарича „Черешова“ по името на най-популярния плод в това време на годината. На този 
ден в храмовете се правят заупокойни свети литургии. След тях в църквите и на гробовете 
на починалите православни християни се отслужват панахиди за упокой на душите на 
„отминалите от тоя свят“. Християните посещават гробовете на близките си, почистват 
ги, прекадяват, преливат с вода и червено вино, запалват свещ и раздават житото, хляба и 
първите череши, които са дали името на тази панихида. Съботният ден пред Петдесетница 
е ден в памет на всички починали православни християни. Всеки съботен ден е ден за 
възпоминание на покойниците, а задушница пред Петдесетница е нарочен възпоменателен 
ден. След Възнесението на Господа входът на Царството небесно в невидимия свят - на 
рая, е отворен. Затова в този ден Църквата усърдно се моли през него да влязат починалите 
с вяра - и ще се моли за тях до свършека на света.
На Петдесетница са дадени даровете на Светия Дух, които очистват от всяка сквернота. 

Преди този ден и на самия ден Църквата усърдно се моли за очистване от сквернотата на 
греха и опрощение на починалите с вяра в Христа. 
На задушница камбаната бие траурно - с отмерен удар, да напомни за грижата за мърт-

вите. Богослужебното правило е по-особено, с усърдни молитви за починалите. Службата 
е заупокойна, след която, както и на вечерта на предния ден, се прави обща панихида. 
Опечалените по смъртта на свои близки от предния ден и на самия ден посещават гро-

бищата, палят свещи и кандила, поставят цветя, преливат гробовете с вино, кадят над тях 
с тамян, носят жито и в църква, и на гробищата, и в израз на вярата във възкресението 
разчупват хляб и раздават донесеното от името на покойниците молитвено да се помене: 
Бог да прости. Задушницата се нарича в България „Черешова“, защото това е най-попу-
лярният плод през периода и обикновено се прибавя към поменателните трапези.

19 Юни 2016, Неделя
Световен ден на детския футбол
Отбелязва се с решение на Фонда на ООН за подпомагане на децата (УНИЦЕФ) и 

Международната футболна федерация (ФИФА), подписано през 2001г., за да се привлече 
вниманието на децата и младежите към спорта.
Петдесетница (8 Неделя след Пасха)
На петдесетия ден от Господното възкресение Св. Дух слязъл над апостолите и ги дарил 

с благодатни дарове. Божествен огън пламнал в душите им и те тръгнали да проповядват 
за Исус Христос по целия свят. В онзи ден св. ап. Петър произнесъл първата християнска 
проповед. Думите му проникнали в сърцата на слушащите го и мнозина приели Христо-
вата вяра. Денят на светата Петдесетница от древни времена се смята за рожден ден на 
Христовата църква.

 MЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ЕЗИЦИТЕ “VIVA LINGUA”    
Краен срок: 15 юни 2016 г. 
Фондация „Астика“ набира 5 младежи, на възраст между 18-30 г., за участие в мла-

дежки обмен, 22 - 30 август 2016 г., град Даугавпилс, Латвия.
Обменът се финансира по програма „Еразъм+“.
В обмена ще вземат участие 30 младежи и 5 лидери от България, Италия, Румъния, 

Турция и страната домакин Латвия.
Работният език е английски (препоръчително разговорно владеене на езика).
На участниците ще бъде издаден европейски сертификат за признаване на ключови 

компетенции „Youthpass“. Сертификата е предимство при кандандидатстване за уни-
верситет или работа в Европа.
Условия за участие:
- На участниците се осигурява безплатно настаняване и храна за времето на престоя 

в Латвия, възстановяване на разходите за транспорт до 170 € за двете посоки, след 
приключване на обмена.

- При одобрение, всеки кандидатит трябва да има възможността да закупи своя дву-
посочен билет.
Кандидатстване:
- Всеки кандидат следва да изпрати свое СV(автобиография) с актуална снимка и 

мотивационно писмо на e-mail: astika2003@abv.bg. Краен срок за кандидатстване 15 
юни 2016 г.

- Заплащане на административна такса за участие 20 евро (таксата е за администри-
ране на дейносттите за подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта). 
Таксата се заплаща до 5 работни дни след одобрение на кандидата.

 
ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ “ИДИ, УЧИ И СЕ ВЪРНИ”   

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

13 Юни 2016, Понеделник
На тази дата умира Александър Македонски
На 13 юни умира Александър Македонски /356-323 пр. н. е./, цар на древ-

ното племе - македони (336-332 пр. н. е.). Името му остава в историята като 
Александър III Македонски или Александър Велики - един от най-успешните 
пълководци в историята на света. Начело на завладяването на земите на Древна 
Гърция при управлението на баща си, Филип II, продължава делото му и само 
за 12 години завладява Персийското царство, Египет и множество по-малки 
държави в Близкия Изток. При смъртта му завоюваните земи се простират от 
Балканския до днешните Афганистан, Пакистан и Индия. Александър Велики е 
получил образованието си при древногръцкия философ и мислител Аристотел. 
След смъртта на баща си, Александър е избран за предводител на гърците във 
войната с персите - признанието в Коринт означавало, че Александър Маке-
донски е покорил древногръцките полиси. Властта му била неоспорима на 
полуострова и Хелеспонта (протоците към Черно море) и той продължил да 
търси нови предизвикателства, прехвърлил в Мала Азия и започвал нови битки 
срещу персийския владетел Дарий III. Александър превзема финикийския град 
Тир, който му отваря пътя към Египет, местното население го посрещнали като 
освободител от персите. Посещава храма на Амон, където жреците му отдали 
почести като на бог. През 332-331 г. пр.н.е. основал бъдещия голям културен 
център Александрия. След като покорил и Египет, пълководецът се отправя 
към люлката на човешката цивилизация долината на реките Тигър и Ефрат. 
Следват Вавилон, Суза и Персеполис и накрая армията му стигна до река Инд. 
Победеният от него индийски цар Пор (326 г. пр.н.е.) пожелал да му стане съ-
юзник и Александър го прави управител на Индия. Източниците, съобщават че 
Александър Македонски трябвало да потегли обратно поради недоволството и 
изтощението на армията си. Достигнал до Вавилон, където по-късно умира от 
треска. По време на походите му Александър Велики става основател на реди-
ца нови градове, които по-късно стават важни средища наелинската култура. 
Новосъздадената от него огромна държава не просъществувала дълго, защото 
била съставена от нееднородни в икономическо и етническо отношение обла-
сти. Неговите военачалници започнали продължителни войни за Александрово 
наследство и в резултат се появили, няколко нови царства. Просъществували 
само това на Селевкидите (в Сирия), на Птолемеите (в Египет) и на Антиго-
нидите (в Македония и Елада).

14 Юни 2016, Вторник
Световен ден на кръводарителя
Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на Между-

народната федерация на дружествата на Червения 
кръст и Червения полумесец и други организации. 
Одобрен с резолюция 58.13 на 58-ата годишна сесия 
на Световната здравна организация от 23 май 2005 
г., за да се осигури безопасна кръв за медицински 
нужди от доброволни кръводарители без парично 
обезщетение. 15 Юни 2016, Сряда
Световен ден на вятърната енергия
Отбелязва се от 2007 г. първоначално като европейски ден, а от 2009 г. като 

световен - в над 40 държави, по инициатива на Европейската асоциация за 
вятърна енергия и на Световния съвет за вятърна енергия, за да се акцентира 
върху значението на вятъра като източник на чиста енергия, която не вреди на 
околната среда.
Световен ден срещу насилието над възрастните хора
Отбелязва се от 2006 г. по инициатива на организацията Международна 

мрежа за предотвратяване на насилието над възрастните хора с подкрепата 
на Световната здравна организация. Одобрен с резолюция A/RES/66/127 на 
Общото събрание на ООН от 19 декември 2011 г. От Националната федерация 
на възрастните хора НФВХ към КНСБ посочват, че злоупотребата с възрастни 
може да има различни форми - физическо, психологическо или емоционално, 
сексуално, финансово или пренебрежително отношение. Злоупотребата с 
възрастни е единично или повтарящо се действие или липса на необходимото 
действие, което се случва в каквито и да е било взаимоотношения, където е 
имало очакване за упование и която води до нараняване, до беда и нещастие 
с възрастния. Дефинирано  Reguе, че тя обхваща освен взаимоотношенията в 
семейството и онези взаимоотношения, които се случват и в местата за грижи 
на възрастните (в това число и здравни), независимо дали тези грижи са фор-
мални или неформални. Тя – злоупотребата с възрастни, може да се случва в 
институциите, на работните места, на улицата и т.н., тоест –на всяко място, в 
което може да има злоупотреба - поради беззащитността или доверчивостта на 
възрастните. Статистиката показва, че 4% от възрастните, живеещи в собствени 
жилища, и 30% - пребиваващи в институции, са жертви на злоупотреба. Злоу-
потребата с възрастни е нарушение на член 25 от Хартата на основните права 
на ЕС, който признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен 
и независим живот и да участват в социалния и културен живот на Общността. 
47 % от гражданите на ЕС считат лошото отношение, пренебрегването и дори 
насилието над зависими възрастни хора за сериозен проблем в своите държави. 
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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

ПРИТЧА: КАК ДА СЕ ОСВОБОДЯ ОТ СТРАДАНИЕТО 
Един мъж искал да се освободи от страданието и отишъл в будистки храм, за да по-

търси учител, който да му помогне. Отишъл при Учителя и му казал: 
- Учителю, ако медитирам по четири часа на ден, колко време ще ми е необходимо, 

за да получа просветление?
Учителят го погледнал и отвърнал: 
- Ако медитираш по четири часа на ден, вероятно ще са ти необходими десет години.
Мъжът решил, че може да направи и повече, и попитал: 
- Учителю, ами ако медитирам по осем часа на ден, колко време ще ми е необходимо, 

за да получа просветление?
Учителят го погледнал и рекъл: 
- Ако медитираш по осем часа на ден, вероятно ще са ти нужни двадесет години.
- Но защо ще ми отнеме повече време, ако медитирам по-дълго?, попитал мъжът.
Учителят отвърнал: 
- Ти не си тук, за да жертващ радостта или живота си. Тук си, за да живееш, да бъдеш 

щастлив и да обичаш. Ако можеш да дадеш най-доброто от себе си за два часа меди-
тация, но вместо това медитираш по осем часа, само ще се измориш, ще се отклониш 
от целта и няма да се наслаждаваш на живота си. Прави най-доброто по силите си и 
тогава може би ще научиш, че независимо колко дълго медитираш, можеш да живееш, 
да обичаш и да бъдеш щастлив.



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
До 20-ти юни:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации -пристигания/изпращания за месец май 
2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.
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ДФЗ ИЗПЛАТИ НАД 2.5 МЛН. ЛЕВА ЗА БОРБА 
С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ 
Държавен фонд „Земеделие“ преведе субсидии в раз-

мер на 2 529 444 лева по Схемата за държавна помощ 
за компенсиране разходите на земеделски стопани, 
свързани с изпълнение на мерки по Националната 
програма за контрол на вредителите по трайните на-
саждения през зимния период.

   Над 2 100 стопани - мал-
ки и средни предприятия, 
отглеждащи трайни овощ-
ни насаждения - семкови и 
костилкови видове, полу-
чиха финансова помощ за 
закупуване на допустимите 
по програмата продукти за 
растителна защита за унищо-
жаване на вредителите през 
зимния сезон. Третирането с 
препаратите се прилага вър-
ху овошките в периода след 
преминаването на студовете 
до набъбване на пъпките.

  За 2016 година по Схемата са предвидени общо 3 
млн. лева. Припомняме, че ресурсът за пролетния етап 
на помощта беше увеличен с решение на Управителния 
съвет на Фонд „Земеделие“ от 2 000 000 лв. на 2 732 
585 лв., с оглед изпълнението на целите на програмата 
и пълно изплащане на допустимия размер на помощта 
към земеделските стопани.
НАП ПУСКА НОВА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА С КЕП - 
“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА 

АВТОМАТИЧНИЯ ОБМЕН В ОБЛАСТТА НА
ПРЯКОТО ОБЛАГАНЕ“   

Национална агенция за приходите предоставя нова 
услуга на клиентите си - “Предоставяне на информа-
ция за целите на автоматичния обмен в областта на 
прякото облагане“.
Услугата се предоставя само с „пълен“ достъп и е 

предназначена за  юридически лица, с активна ре-
гистрация с квалифициран електронен подпис (КЕП) 

или упълно-
мощени  от 
тях лица. При 
достъпване на 
услугата за-
дължително 
следва да се 
посочи годи-
ната, за която 
се предоставя 
информация-
та (2014 г. или 

2015 г.). Данните към НАП се подават в xml формат.
Услугата предоставя функционалност за подаване 

на информацията по чл. 142б, ал. 1 от Данъчно-осигу-
рителния процесуален кодекс в xml формат за целите 
на автоматичния обмен на информация, предвидени 
в Споразумението между Правителството на Репу-
блика България и Правителството на Съединените 
американски щати за подобряване спазването на 
данъчното законодателство в международен аспект 
и въвеждането в действие на FATCA от финансовите 
институции в България.
Услугата включва следните 2 основни елемента:
 • “Автоматичен обмен на финансова информация 

/FATCA/“ ;
• „Тестова услуга: Автоматичен обмен на финансова 

информация /FATCA/“.
 Във връзка с прецизиране на достъпа до е-услуги 

предоставяни от НАП с КЕП са обновени следните 
бланки:

 • Заявление за подаване на документи по електро-
нен път и ползване на електронните услуги предоста-
вяни от НАП с КЕП на упълномощено лице

• Уведомление за упълномощаване, оттегляне на 
упълномощаване, промяна на електронен  адрес

В ОТГОВОР НА ФЕРМЕРИ:
ПЛАЩАНЕТО НА ДЕКАР ЗА 2015Г. Е 16,38 ЛВ.
Много земеделски производители питат всъщност 

каква е окончателната ставка за плащането на площ 
за кампания 2015 по Схемата за единно плащане на 
площ.
За тяхно сведение заповедта на министъра вече е 

публикувана на страницата на МЗХ.
В нея е определен размерът на полагащото се 

плащане за един допустим за подпомагане хектар по 
СЕПП за кампания 2015.
Субсидията за допустим хектар е 163,89 лв. 

(83,79563 евро) или 16,38 лева на декар.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ 2016г.

заявлението декларация. Доходите се декларират за 
месеца, през който са получени, независимо за кой 
период се отнасят. Същевременно, лицата прилагат 
към заявлението декларация удостоверение за брут-
ните месечни доходи на семейството за последните 12 
календарни месеца, предхождащи месеца, през който 
е подадено заявлението декларация. За осъществяване 
на дейността по отпускане на семейни помощи за деца 
дирекциите „Социално подпомагане“ имат право на 
безплатен достъп до Национална база данни „Насе-
ление“, който се осигурява чрез споразумение между 
Министерството на регионалното развитие и благоу-
стройството и Агенцията за социално подпомагане, и 
изискват по служебен път необходимата им информа-
ция от Министерството на образованието и науката, 
Националната агенция за приходите, Националната 
здравноосигурителна каса, Агенцията по вписванията, 
Агенцията по заетостта, Националния осигурителен 
институт и техните териториални структури, от други 
държавни и общински органи, както и от физически и 
юридически лица, като те са длъжни да я предоставят 
безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването 
й. За повече информация и преценка на конкретния 
случай, моля да се обърнете по компетентност към 
съответната дирекция „Социално подпомагане“.

ВЪПРОС:   Защо се забранява на учащи да попадат 
в групата на безработни след като са работили и 
учат през свободното си време на трудов договор 
както е по чл.18 ал.3 от ЗНЗ? Защо не се позволява 
регистрация на учащ се като безработен и да по-
лучи обезщетение от НОИ, а се принуждават уча-
щите да се регистрират по ал.3 от чл.18 от ЗНЗ?
ОТГОВОР:    Ако сте действащ студент (независимо 
от формата на обучение) и нямате прекъсване на сту-
дентските права, при регистрация в бюрото по труда 
Вие попадате в групата на лицата, които са „учащи 
се, които желаят да работят през свободното си от 
учене време“ (съгласно чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона 
за насърчаване на заетостта). Като такъв Вие имате 
право да ползвате следните посреднически услуги: 
информация за обявени свободни работни места; по-
средничество по информиране и наемане на работа; 
психологическо подпомагане и професионално ори-
ентиране. За да имате право на парично обезщетение 
за безработица трябва да отговаряте на условията за 
това, съгласно Кодекса за социално осигуряване, а 
именно: да имате внесени или дължими осигурителни 
вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца 
през последните 15 месеца преди прекратяване на 
осигуряването и да имате регистрация като безработен 
в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия 
за осигурителен стаж и възраст или професионална 
пенсия за ранно пенсиониране в Република България, 
или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не 
упражнявате трудова дейност, за която да подлежите 
на задължително осигуряване.

ВЪПРОС: Въпросът се отнася до чл. 168, ал. 1 
от КТ за ползване на отпуск в размер на два дни 
за две деца до 18-годишна възраст. В ал. 2 от съ-
щия член е казано: “до навършване на някое или 
всички деца на 18-год. възраст”. Има различни 
тълкувания. Пример: Първото дете е родено през 
1993 г., а второто е родено през 2007 г. Майката 
докога има право да ползва 2 дни допълнителен 
отпуск? (До коя календарна година има право 
на 2 дни?)
ОТГОВОР: Съгласно чл. 168, ал. 1 КТ, ако е угово-
рено в колективен трудов договор, работничка или 
служителка с две живи деца до 18-годишна възраст 
има право на два работни дни, а работничка или слу-
жителка с три или повече живи деца до 18-годишна 
възраст - на 4 работни дни платен отпуск за всяка 
календарна година. Този отпуск се ползва, когато 
работничката или служителката пожелае, и не може 
да се компенсира с парично обезщетение освен при 
прекратяване на трудовото правоотношение.
Става дума за особен вид допълнителен отпуск, ус-
ловията и редът за ползването, на който по принцип 
са предмет на колективно договаряне. Кодексът на 
труда установява общата рамка за него, като няма 
пречка да се договарят и по-голям брой дни (напр. 
майки на две деца до 18-годишна възраст да ползват 
три вместо два работни дни допълнителен отпуск). 
Смисълът на този отпуск е да даде възможност на 
работничките и служителките - майки на непълно-
летни деца, да участват в подготовката и отбелязва-
нето на важни събития като рождени дни, спортни 
състезания или др. подобни.
Според утвърденото в трудовоправната теория 
разбиране и буквалното тълкуване на цитираната 
разпоредба предпоставка за ползване на отпуска 
по чл. 168 КТ е децата да са непълнолетни. Думите 
“включително и за календарната година, в която 
някое или всички деца навършват 18-годишна 
възраст”, използвани в ал. 2, следва да се разбират 
в смисъл, че последната година, за която възниква 
право на такъв отпуск, е годината на навършване на 
пълнолетие на едно или повече от децата.
Ползването на отпуска за две и повече живи деца 
може да се отлага по реда на чл. 176 {#}(чл. 168, 
ал. 4 КТ).
За по-голяма яснота ще онагледим казаното със 
следните примери:
Служителката има 3 деца - близнаци, родени през 
1998 г., и трето дете, родено през 2011 г. През 
2016 г. близнаците навършват пълнолетие и това 
е последната година, за която възниква правото на 
такъв вид отпуск.
Възможна е и хипотеза, в която служителката вече 
има пълнолетно дете или деца и пак ще придобие 
право на отпуск по чл. 168 КТ. Това може да стане, 
ако децата й под 18-годишна възраст са две или 
повече - например близнаци на 14 години и пълно-
летно дете. В такъв случай тя ще придобива право 
на отпуск за близнаците за всяка година до пъл-
нолетието им, вкл. годината, в която те навършват 
18-годишна възраст.
В описания в запитването случай майката няма 
право на разглеждания вид отпуск, защото първото 
дете, родено през 1993 г., е над 18-годишна възраст 
и тя няма две или повече непълнолетни деца.

ВЪПРОС:   Здравейте, имам няколко въпроса 
относно документите за детски надбавки. Пър-
вия е мога ли да подам документи по временен 
адрес или е по постоянен? Ако съм регистрирана 
в бюрото по труда кой ми издава документ за 
доходите или се изисква служебно, а предходните 
месеци съм била неплатен отпуск. От работода-
теля ли да търся бележка за предходния период?
ОТГОВОР:   От подадената информация не става 
ясно какъв е статутът на Вашето семейство, поради 
което не може да бъде даден конкретен отговор. 
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 2, ал. 
2, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
семейни помощи за деца (ППЗСПД), заявлението 
декларация се подава от посочените в Закона за се-
мейни помощи за деца лица в дирекция „Социално 
подпомагане“ по постоянен адрес с изключение 
на случаите, в които майката живее на настоящ 
адрес, различен от постоянния й, но идентичен с 
този на бащата на детето/децата, за което/които се 
иска помощта. В допълнение, съгласно чл. 3, ал. 
1 и ал. 4 от ППЗСПД в заявлението декларация за 
отпускане на семейни помощи по чл. 7, 8 и 10а от 
ЗСПД, лицата декларират брутните доходи на се-
мейството, получени за последните 12 календарни 
месеца, предхождащи месеца, през който е подадено 



Джеват Исмаилов Дренков от село Сатовча- 
лицензиран производител на пчелни отводки. 

телефон за контакт: 0896/802-553

3 НЕЩА, КОИТО НИКОГА НЕ ТРЯБВА
ДА ИЗХВЪРЛЯТЕ ОТ ДОМА СИ

Има предмети у дома, които рядко забелязваме, а 
при генерално почистване просто изхвърляме. Пред-
ставете си обаче, че тези на пръв поглед ненужни бок-
луци могат да улеснят домакинството ви и да бъдат 
ваш помощник в всекидневието.

Открийте как може 
да рециклирате 3 от 
най-често забравени-
те у дома продукти, 
за да се справите по-
лесно с битовите пре-
дизвикателства:
Щипка за пари
Макар наименова-

нието и да подсказва 
каква е функцията, 

която изпълнява най-често, щипката за пари е неза-
меним помощник и за много неща в домакинството. 
Ето защо, ако сте решили да разчиствате офиса у дома 
не изхвърляте кутийката с тези красавци. Освен че са 
много здрави, те са и компактни и много издръжливи. 
Вижте няколко начина за употребата им:

• Рамка за снимка – забийте пирон в стената и на 
него закачете щипката, на която предварително сте 
поставили любима снимка. Ще получите една много 
изчистена и практична рамка за снимки.

• Щипка за пастата за зъби – застопорете полупраз-
ната тубичка от пастата за зъби, като навиете и защи-
пете с щипката частта от нея, която е вече празна.

• Организиране на кабелите – освен, че можете да 
ползвате щипката за да захващате няколко кабела за-
едно, можете да закачите и няколко такива на ръба на 
бюрото и да закачате на тях неизползваните краища 
на USB кабели и т.н.
Алуминиево фолио
Когато за първи път през 1947 г. се появило алу-

миниевото фолио то било обявено за „фолиото, кое-
то прави 1001 чудеса в кухнята“. Тази негова слава 
се дължи на няколко специфични свойства, които 
притежава – устойчивост на миризма, влага и високи 
температури. Уникалната възможност да приема все-
възможна форма и да се мие го превръщат в истин-
ско безсмъртно чудо. Ето за какво може да използвате 
вече употребеното фолио:

• Почистване на мръсни съдове – направете на топка 
алуминиевото фолио и го използвайте като скраб за 
почистване на загорелите тенджери или тигани. Ако 
замърсяването е по-голямо поръсете предварително 
повърхността на съда със сол или сода бикарбонат 
преди да използвате фолиото.

• Почистване на сребро – облицовайте стъклена 
купа с алуминиево фолио отвътре. Напълнете съда с 
гореща вода, добавете две супени лъжици сол и по-
ставете замърсените сребърни предмети. След някол-
ко минути химичната реакция, която се получава ще 
премахне петната, без да повредят среброто.

• Острилка за ножица - ако острието на ножицата 
е започнало да се износва, сгънете по дължина  лист 
алуминиево фолио и го срежете с ножицата. Фолиото 
ще възвърне режещата и сила на старата ви ножица.
Гумени ластици
Гумените ластици са основен елемент от всяко чек-

медже с джунджурии. Ще ги откриете до тиксото и 
телбода и точно като тях никога, при никакви обсто-
ятелства не трябва да изхвърляте. Те са идеалният 
помощник при решаването на досадни домакински 
проблеми, ето и едни от най-креативните идеи, които 
можете да изпробвате:

• Увийте по-голям ластик в горната и долната част 
на кутия с боя, за по-чиста и удобна работа при из-
тръскване на четката.

• Завържете два ластика около ръбовете на дъската 
за рязане, за да предотвратите хлъзгане.

• Увийте дебел ластик около гърлото на трудни за 
отваряне буркани.

• Завързването на ластик на дръжката на дървена лъ-
жица или шпатула пък, ще предпази от падането им в 
смесителната купа или тенджера, докато готвите.

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ ОВОШКИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
Продължава борбата срещу икономически най-ва-

жните болести и неприятели по овощните култури.
През месеца има благоприятни условия за развитие 

на струпясване по ябълка и круша, брашнеста мана 
по ябълката, а от неприятелите по 
ябълката - ябълков плодов червей.
При крушата при неприятели-

те се провежда борба срещу кру-
шовата листна въшка, крушовата 
листна бълха, крушовата листна 
оса и др.
В началото на юни при късните 

сортове череши, при необходи-
мост, се извършва второ пръска-
не срещу черешовата муха. При 
силно нападение на овощния вид 
от цилиндроспориоза, след берит-
бата на плодовете, се препоръчва 
третиране.
През месеца при сливата се пръска срещу сачмянка 

и сливов плодов червей.
При прасковата при наличие на зараза от брашнес-

тата мана, трябва да се третира. Борба се налага и сре-
щу източния плодов червей при праскова и кайсия.

 
НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ СЪС ЗЕЛЕНИТЕ ФУРАЖИ
През пролетта изобилието от зелени фуражи е опасно.
Прекомерното им изхранване може да наруши при-

ема на зърнени фуражи което става причина за:
- намаляване на прираста;
- по слабо яйценосене;
- води дори до здравослов-

ни проблеми.
Зелените фуражи не бива 

да превишават в дажбата, 
както следва:

- 5-10% за кокошките;
- до 16% за пуйките;
- 18% за патиците;
- 50% за гъските.

КАК ДА ОТУЧИТЕ КУЧЕТО ДА ПРАВИ ПАКОСТИ В ДВОРА?
Ще се отървете от проблемите, свързани с отглеж-

дането на куче на вилата или в двора на къщата, ако 
редовно го разхождате извън пределите на двора ви.
По този начин кучето започва да възприема двора и 

градината като свой дом, където не трябва
* да се изхожда; * гризе; * рови; * тъпче и * маркира.
Кучетата, както и хората, смятат, че са стопани на 

конкретна територия, включително и на двор или гра-
дина. Затова благоустройството им трябва да се прави 
по такъв начин, че интересите на кучето да не влизат в 
конфликт с вашите. 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Мурсалският чай-
билка на боговете

Мурсалският чай се смята за едно 
от чудесата на Родопите. Той е вклю-
чен в Червената книга на България и 
от 1942 до 2002 година е в списъка 
на защитените от Закона за защита 
на природата вид.
След успешното му култивиране 

в страната е изключен от закона и е 
включен в списъка на видовете под 
специален режим на стопанисване, 
като събирането му от естествени 
находища за стопански и търговски 
цели е забранено.
Мурсалският чай е многогодишно растение известно още като 

Планински, Пирински, Алиботушки и Шарпланински чай. Използ-
ват се целите цъфтящи стръкове. Според изследователите 
най-голямото количество флавоноиди се натрупват в листата, 
съцветията и стеблата, и то по време на началото на цъфтежа.
Билката е paзпpocтpaнeнa caмo нa някoлкo мecтa нa Бaл-

кaнcкия пoлyocтpoв. Haй-гoлeмитe нaxoдищa ва нa тepитopиятa 
нa Бългapия, нa oкoлo 1800-1900 м нaдмopcкa виcoчинa - мecт-
нocттa „Mypcaлицa“ в Poдoпитe (oткъдeтo идвa имeтo мy), 
нaxoдищeтo нa Myглa и нaxoдищeтo нaд Tpигpaд. Имa и някoлкo 
нaxoдищa в Пиpин, oкoлo вpъx „Aли бoтyш“ (къдeтo pacтeниeтo 
се нapичa Пиpинcки чaй или Aлибoтyшки чaй). Peгиcтpиpaни ва 
нaxoдищa и нa тepитopиятa нa Гъpция, Aлбaния и Maкeдoния.
Пpeз 70-тe гoдини нa минaлия вeк е билo изcлeдвaнo нaxo-

дищeтo нaд Tpигpaд. Cлeд кaтo са кoнcтaтиpaни пoлeзнитe 
cвoйcтвa нa билкaтa, тя е билa събирана и сушена eдинcтвeнo 
зa тoгaвaшния дъpжaвeн апарат и нaй-близкoтo мy oбкpъжeниe.
Дoкaзaнo, чe cъдъpжa 24 микpoeлeмeнтa, някoи oт коитo ва 

мнoгo вaжни зa бaлaнca в чoвeшкия opгaнизъм. Mypcaлcкият 
чaй нaмaлявa pиcкa oт виcoкo кpъвнo нaлягaнe, инфapкт, 
инcyлт, пpeдпaзвa oт paзвитиeтo нa paкoвитe клeтки. Oтвapaтa 
oт pacтeниeтo се изпoлзвa и зa пpoтивoвъзпaлитeлнo, пpoти-
вoмикpoбнo и aнтибaктepиaлнo въздeйcтвиe, а cъщo тaкa пpи 
лeчeниe и пpoфилaктикa нa пpocтyдни cъcтoяния и зaбoлявa-
ния нa диxaтeлнaтa cиcтeмa - бpoннxиaлнa acтмa, кaшлицa, 
бpoнxит, гpипни и гpипoпoдoбни cъcтoяния, възпaлeнo гъpлo и 
пp. Mypcaлcкият чaй пpeдпaзвa oт paзвитиe нa aтepocклepoзa, 
aкo се yпoтpeбявa peдoвнo.

Pycки yчeни твъpдят, чe cилaтa нa тoвa pacтeниe CE 
дoближaвa дo дeйcтвиeтo и cвoйcтвaтa нa жeн-шeна.
Защо е толкова лековит?
Мурсалският чай има антиоксидантно, тонизиращо, укрепва-

що и антианемично действие.
Той намалява кръвното налягане и съответно снижава риска 

от сърдечен инфаркт и инсулт.
Билката предотвратява развитието на ракови клетки в орга-

низма и предпазва развитието на атеросклерозата.
Мурсалският чай е използван за лечение на болести на 

дихателната система - кашлици, бронхити, както и за лечение 
на отделителната система - особено добре лекува пикочно-
проводните канали и простатитите.
Препоръчва се от лекарите като много успешно лечебно 

средство за чернодробни и бъбречни заболявания.
Препоръчва се използването му при хронични гастрити, 

ентероколити и други чревни заболявания.
Мурсалският чай е бил и си остава „българската виагра“. Из-

ползва се успешно при депресия. Подсилва имунната система. 
Мурсалският чай помага и при превенция на остеопорозата.
Това е една от малкото билки, които се дават безпроблемно 

на деца под 5 години. При всички случаи на прием - и при деца, 
и при възрастни, мурсалският чай оказва благотворно влияние 
върху целия организъм. Отличава се с фин, лек вкус и аромат.
Една любопитна подробност - американски и руски кос-

монавти пиели от напитката по време на подготовката си за 
полет. Японски учени, които също изследвали преди години 
Мурсалския чай, са категорични, че той има изключително 
благотворно влияние върху множество заболявания. Те не 
пропускат да отбележат и изумителното качество на напитката 
да забавя стареенето.

 „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                                                                                                              

- Докторе, послушах вашия съвет и почнах да играя тенис 
на маса.

– Чудесно! Има резултат?!
– Килограм и половина надолу са седмица!
– Малко е! Даже много малко! Аз свалям по кило на ден!
– Не може да бъде? Как?
– Играя сам.

Сяда пациент при зъболекаря и пита: 
- Колко ще струва ваденето на зъба? 
- Ако е без болка - 30 лева, а с болка 50 лева. 
- О! Супер! Разбира се, че без болка, хем и по-евтино. 
Зъболекарят веднага хваща клещите и почва да вади зъба. 
- О-о-о-о!!! 
- Е, ако ви боли - това вече е 50 лева...

Докторе послушах вашия съвет и почнах да играя

ОГРЕТЕН ОТ БРОКОЛИ
Продукти: 1,5 кг броколи, 1 голяма глава лук, 3 с.л. 

лешници, 60 г масло, 4 с.л. галета, млян черен пипер, 
200 г синьо сирене, сол на вкус
Приготвяне:  
Изчистваме ,  измиваме 

и  разделяме  на  розички 
броколито. В голяма тенджера 
кипваме подсолена вода и 
варим броколито 5 минути. 
Отцеждаме и изплакваме със 
студена вода.
Обелваме лука и го нарязваме на ситно. Лешниците 

се нарязват на едро. Задушаваме до прозрачно лука в 
20 г масло, добавяме галетата и лешниците и пържим 
заедно няколко минути. Посоляваме и подправяме с 
черен пипер. Загряваме предварително фурната на 
200 градуса. Намазваме тавичката за печене с масло 
и разпределяме броколито. Наръсваме лешниковата 
смес, а отгоре сиренето.
Печем около 20 минути. Поднася се с картофено пюре. 

Вместо лешници може да се използва слънчогледово семе.


