
5 - 11 септември 2016г., година (XII), 36 /568

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

Академията е част от програмата „Забавно лято, грижовна есен”, която се провежда за 
втора поредна година със съдействието на Община Сатовча от Фондация BCause, в парт-
ньорство с Народно читалище “Бъдеще сега”, с финансовото подпомагане на „Филип Мо-
рис България“ ЕООД.  За 126 деца между 6 и 14 години лятото на 2016-та година ще бъде 
незабравимо и пълно с емоции. Някои от тях за първи път станаха част от детските приклю-
ченски лагери, в които се посветиха на опознаване на себе си и другите, опазване на окол-
ната среда, разделно събиране на отпадъци, здравословно хранене и общуване с природата.  
По думите на децата- приключенци най-интересният за тях е бил предметът „СОЛО” – лич-
но време за вглъбяване и размисъл. 
Децата са изключително доволни от лятното преживяване и също така са в нетърпение 

отново догодина да се включат в „Приключенско-образователната академия”, част от про-
грамата „Забавно лято, грижовна есен”. Програмата, инициирана от най-голямата между-
народна тютюнева компания Филип Морис Интернешънъл, е част от инициативите за кор-
поративна социална отговорност на компанията за подпомагане на общности в различни 
тютюнопроизводителни региони и общини. След успеха на програмата през 2015 г., тази 
година Филип Морис България финансира провеждането на програмата в разширен брой 
тютюнопроизводителни общини в страната – общините Сатовча, Крумовград, Кирково, 
Тутракан, Главиница и Ситово.
Работата в екип е другата любима част на учениците, включени в Приключенско-обра-

зователната академия, напълно безплатна за децата, които получиха незабравима лятна ва-
канция. Участниците в лятната академия въодушевено разказват, колко е било приятно да 
бъдат единни, да правят свои племена, и да споделят с родителите си незабравимите при-
ключения. В края на всяка седмица от приключенията, родителите от общността с вълнение 
аплодираха своите деца при представянето на подготвените от самите тях представления. 
Приключенците изнесоха представления, в които представиха автентични народни танци 
и песни, питки от лимец и животни от сено. Родителите са убедени в положителния ефект, 
който програмата, разработена от образователните експерти на народно читалище „Бъдеще 
сега”, има върху децата, а учителите с вълнение очакват новата учебна година, за да прило-
жат част от методите в образователния процес. 

„Ръстът на интереса към Приключенско-образователната академия ни дава надежда, че 
деца и родители имат нужда от такава програма. Забавната форма на общуване и опознаване 
на света е и предпоставка за изграждане на ученолюбие. Едновременно с това създаваме 
условия за щастливо детство, необходима основа за израстването на отговорна, предприем-
чива, образована и щастлива личност. Всяка година надграждаме програмата с цел да дадем 
повече познание и самочувствие на децата, да разкрием техните таланти, да им вдъхнем по-
вече увереност и да разширим кръгозора им. В допълнение, тази програма е важна за децата 
в тютюнопроизводителните региони през летните месеци – август, началото на септември, 
когато усилено се прибира тютюна, защото целодневните заниманията на децата в Акаде-
мията със сигурност ще ги ангажират, така че да не участват в усилната работа по бране на 
тютюна. Превенцията на детски труд или участие на децата в работата на тютюневите ниви 
е основен принцип и насока на много от програмите, които Филип Морис Интернешънъл 
подкрепя в тютюнопроизводителните райони.” – заявяват организаторите на програмата 
„Забавно лято, грижовна есен” от Народно читалище „Бъдеще сега” и фондация BCause.
Във втория етап на програмата „Забавно лято, грижовна есен”, Фондация BCause със 

съдействието на общинското ръководство в Сатовча в партньорство с Фондация “Направи 
добро-Александровска” към Александровска болница организират специализирани меди-
цински прегледи на място за възрастните хора от общината. Прегледите започват в началото 
на октомври.  Специалисти от Александровска болница ще проведат безплатни консултации 
в селата: Сатовча, Плетена, Кочан, Вълкосел и Слащен по предварително обявен график.

А З б ”А З б ”

В УЧИЛИЩЕ ЩЕ САНКЦИОНИРАТ ЗА НАД 15 
ОТСЪСТВИЯ ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ
Педагогическите съвети в училище ще решават как да санкционират 

ученици, които имат над 15 отсъствия по неуважителни причини, комен-
тират от образователното министерство
Стандартът позволява една от мерките вече да бъде преместване в дру-

га паралелка и едва след това да се пристъпва към преместване в друго 
училище.
Учениците ще 

могат да отсъст-
ват по уважителни 
причини до 10 дни 
– до 3 дни в една 
година с разреше-
ние на директора 
и до 7 дни в една 
учебна година с 
разрешение на ди-
ректора след реше-
ние на Педагоги-
ческия съвет.
С т а н д а р т ъ т 

урежда и каква 
подкрепа ще по-
лучават децата със 
специални образователни потребности. При необходимост в училище 
ще се привличат ресурсни учители, психолози, логопеди, педагогически 
специалисти. Ще има помощник на учителя. Урежда се обща и допълни-
телна подкрепа за всички деца, включително и тези в риск да отпаднат от 
училище. От допълнителни часове се нуждаят и децата, които не знаят 
български език, както и тези със затруднения в обучението. Часовете ще 
се провеждат включително и през лятото. Допълнителна подкрепа ще има 
за децата, които не получават такава от семейството си. Регламентирана е 
подкрепата за деца, подложени на тормоз. В стандарта е регламентирана 
и подкрепата за децата с изявени дарби - за осигуряване на квалифици-
рани специалисти за развитие на техния потенциал. Но и допълнителна 
подкрепа, защото и за тях има риск да изостанат с обучението, докато 
ходят на олимпиади, състезания, гастроли и др. В този стандарт се залагат 
и дейности за създаване на добър психоклимат в училище - превенция 
срещу насилието, преодоляване на проблемно поведение, както и награди 
и санкции за учениците, процедури при неуважителни отсъствия.
Всичко е подчинено на една цел – равен достъп до образование и под-

крепа за развитието и реализацията на всяко дете и ученик.



обещанието си да предадат своята единствена рожба в служба на бога. Мария остава да 
живее в храма като приема върху себе си дълга да лекува в скръбта им всички самотни и 
изоставени хора. Напуска земния живот на 64-годишна възраст. Това е един от трите големи 
Богородични празници на Православната църква, на 8 септември (21 септември ст. стил) 
Божията майка се почита като пазителка на християнското семейство и покровителка на 
родилката и детето. На много места се спазва традицията да се замесва и опича малка питка, 
намазана с мед за родилката, наречена „Богородична питка“. По стара традиция на този ден 
имен ден празнуват всички малки Марии. 
Ден за ликвидиране на неграмотността 
Отбелязва се от 1966 г. с решение на 14-ата сесия на Генералната конференция на Ор-

ганизацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО). 
Годишнина от откриването в Техеран, Иран, на Светов-
ната конференция на министрите на образованието за 
ликвидирането на неграмотността (8-19 септември 1965). 

9 Септември 2016, Петък
Международен ден на красотата 
Чества се от 1995 г. по инициатива на Международния 

комитет по естетика и козметология (CIDESCO).
 Годишнина от 9 септември 1944 г. 
Годишнина от държавния преврат, извършен от Отечес-

твения фронт - политическо обединение на комунисти, 
земеделци и Военния съюз „Звено“. Малко след 2 часа на 
9 септември 1944 година отделни бойни групи завземат сградите Военното министерство, 
Министерството на вътрешните работи, Централната поща, Радиото, Централната гара. 
Правителството на Константин Муравиев е арестувано, а по Радио София е обявен съста-
вът на първото правителство на Отечествения фронт. Новото просъветско правителство е 
оглавено от Кимон Георгиев (9 септември 1944 - 31 март 1946). Веднага са публикувани 
и първите укази на Министерския съвет: за разпускане на последното и за утвърждаване 
на новото правителство. Назначени са на нови регенти - Тодор Павлов, Венелин Ганев и 
Цвятко Бобошевски. Разпуснато е 25- ото Народно събрание. Потвърден е държавният 
монопол върху българското радио. Публикувано е постановление на Министерския съвет 
за сформиране на Народна гвардия и Народна милиция.

10 Септември 2016, Събота
Световен ден за предотвратяване на самоубийствата 
Чества се по инициатива на Международната асоциация за предотвратяване на самоу-

бийствата с подкрепата на Световната здравна организация (СЗО). Според статистиката 
на Световната здравна организация (СЗО) средно 3000 души дневно правят опит за самоу-
бийство. Броят на самоубийствата се е увеличил със 60 на сто през последните 50 години. 
Всяка година близо 1 милион души слагат край на живота си. Според прогнозите на СЗО 
броят на самоубийствата ще продължи да расте. По данни на организацията проблемът е 
най-сериозен в Източна Европа и Русия, както и на азиатския континент в Китай, Индия и 
Япония. 90 на сто от самоубийствата в Европа и Северна Америка са резултат от психически 
разстройства, докато в Азия това най-често се дължи на спонтанно решение. Много хора, 
особено имайки предвид, че психическите разстройства не се възприемат добре в някои 
култури, не се решават да потърсят помощ и дори не допускат тази възможност.

ДВЕ ПЪЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ: TALENT FACTORY WEEKEND – 
ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ, ЗА ДА УСПЕЕШ!, 24 - 25 СЕПТЕМВРИ 2016       

Краен срок: 21 септември 2016 г. 
Leader Academy организира второто издание на уикенд обучението Talent Factory, 24-

25 септември 2016 г. в Международен образователен бизнес център, град Гоце Делчев.
Обучението включва теми, които са ключови за личностното и кариерно развитие и не 

се засягат пряко във формалното образование като: Коучинг умения, системи и техники 
за учене и запаметяване, целеполагане, финансова култура, академично и кариерно ори-
ентиране, личен бранд, комуникативни умения и поведение в корпоративна среда.

Leader Academy, съвместно Международен образователен бизнес център отпуска 2 
пълни стипендии за участие в Talent Factory Weekend! Стипендия ще се отпусне на двете 
най-добри есета на тема: „Ако моите силни страни бяха хора, те биха изглеждали...“ в 
размер на 2 страници, формат A4, Times New Roman 12, Single Space, изпратени до 12 
септември 2016 г. на email: info@leader.education
Местата са ограничени. 

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТИХОВЕ „МОЕТО СИНЬО ЛЯТО“     
Краен срок: 15 септември 2016 г. 
Фондация Астика обяви седми национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“.
В конкурса могат да участват всички младежи и възрастни посочени в категориите от 

цялaта страната.
Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:
- Първа категория: младежи 14 до 29 години.
- Втора категория: възрастни 30+ години.
Участниците в конкурса могат да участват с до две непубликувани стихотворения всяко 

с дължина не повече от една страница. Стиховете трябва да са с тематика за морето и 
Странджа планина.
Най-добрите стихотворения ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете ка-

тегории с предметна награда.
Конкурсът се реализира с подкрепата на Община Бургас.

ПЕТМЕСЕЧЕН СТАЖ В КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ      
Краен срок: 16 февруари и на 16 септември 
Целта на стажа е да даде създаде представа относно същността и проблемите на евро-

пейската интеграция, да предаде практично познание за работата на отделите на Комитета 
на регионите, да даде възможност на служителите да добият опит и да развият и приложат 
на практика знанието, което са натрупали в течение на обучението или професионалната 
си кариера. 
Стажантите трябва да са граждани на страните-членки на ЕС, като ограничен брой 

граждани на държави извън Съюза също може да бъде приет. Кандидатите трябва да са 
университетски дипломанти или да притежават диплома, отговаряща на университетските 
степени. Те могат да бъдат в края на обучението си или поне да са завършили трети курс, 
като докажат това със съответния документ. Стажът е отворен и за служители на общест-
вения и частния сектор, които имат университетска степен или еквивалентна диплома, 
или са извършвали поне за три години консултантска работа. Възрастовата граница за 
стажантите е 30 години. Те трябва да владеят добре един официален език на ЕС и да имат 
задоволителни познания по втори. Кандидатите се избират въз основа на квалификациите 
им и на географско разпределение.

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

5 Септември 2016, Понеделник
Ден на Майка Тереза
 Отбелязва се от 2004 г. с решение на Римокато-

лическата църква от 19 октомври 2003 г. Тогава на 
церемония в Рим, Италия, папа Йоан Павел Втори 
обявява майка Тереза за блажена. Годишнина от 
смъртта й (5 септември 1997). Майка Тереза (ист. 
име Агнес Бояджиу) основавава през 1950 г. в Кал-
кута, Индия, ордена „Мисионери на милосърдието“, 
който има над 700 центрове в 133 страни по света. 
Тя е носителка на Нобелова награда за мир за 1979 г.

 6 Септември 2016, Вторник
 Годишнина от Съединението на България 
Официален празник честващ Съединението на Княжество България с Източна 

Румелия. След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на Княжество 
България и Източна Румелия (в пределите на Османската империя). Останалото 
под османска власт, българско население се стреми към обединяване с освобо-
дените българи. Така, през 1880 г. е създаден Българският таен централен рево-
люционен комитет (БТРЦК), чиято основна задача е да осъществи обединението 
на Княжеството с Източна Румелия. За да се координира работата с месното 
население се учредяват и комитетите - „Съединение“. През февруари 1885 г. 
начело на БТРЦК застава Захари Стоянов, който, подкрепя идеята Съединението 
да стане под скиптъра на княз Александър Батенберг. Ролята на българския княз 
в този момент е решаваща, защото ако той (в качеството си на лоялен васал на 
Османската империя) окаже да признае актът на Съединението, въпреки силната 
народна воля начинанието губи смисъл и било обречено на неуспех. Според ня-
кой, от българските историци, пред българския княз не е имало дилема, тъй като 
той чисто политически не е могъл да откаже да признае Съединението, защото 
това автоматично означавало да бъде свален от престола. Но, независимо какви 
са били историческите условия и неговите лични подбуди, мъжеството му да 
подкрепи присъединяването на Източна Румелия е важна гаранция за успеха на 
делото. На 6 септември 1885 г. в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики. 
(Продан Тишков) и майор Данаил Николаев. Арестуван е областният управител 
на Източна Румелия - Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство 
начело с д-р Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Руме-
лия към Княжество България. Два дни по-късно Батенберг с нарочен манифест 
утвърждава присъединяването на областта и приема да бъде титулуван занапред 
като княз на Северна и Южна България. Князът лично пристига в Пловдив и оп-
ределя за свой помощник в Южна България д-р Странски. След продължителна 
дипломатическа борба на Цариградската посланическа конференция (1885-1886) 
Съединението получава признание с подписването през 1886 г. на Българо-турска 
спогодба. За официален празник на страната е обявен с решение на Народното 
събрание от 18 февруари 1998 г.

7 Септември 2016, Сряда
 76 години от подписването на Крайовската спогодба
 76години от подписването на Крайовската спогодба - договор между Бъл-

гария и Румъния /1940/. Договорът е подписан в румънския град Крайова от 
пълномощните министри на България и Румъния Св. Поменов и Ал. Крециану. 
Според договора Румъния връща на България Южна Добруджа (площ 7726 кв. 
км с население около 320 000 души), отнета й по Букурещкия мирен договор 
(1913) и по Ньойския договор (1919). Между България и Румъния се възстановява 
границата от 1913 г. Спогодбата съдържа и клауза за задължителна размяна на 
населението - да бъдат репатрирани равен брой румънци от Южна Добруджа и 
българи от Северна Добруджа. За уреждането на всички въпроси от финансово и 
правно естество се създава смесена комисия от представители на двете държави 
със седалище в Гюргево. Българският народ приема сключването на тази спо-
годба като акт на национално освобождение на Южна Добруджа, откъсната от 
българските предели след Междусъюзническата война (1913). На 21 септември 
1940 г. Българската армия навлиза в областта. 

8 Септември 2016, Четвъртък
 Малка Богородица
 Денят, в който се е родила Св. Дева Мария, майка на 

Сина Божий Исус Христос - Спасителя на света, е един 
от 12-те най-големи християнски празници, известен в 
народната традиция като Рождество на Пресвета Бого-
родица (Малка Богородица). Родителите на Светата дева 
- праведните Йоаким и Ана били щедри и милостиви, но 
бездетни хора от Назарет. Погълнат от скръб, Йоаким оти-
ва в пустинята, където прекарва в строг пост и молитва 40 
дни. Ана също се моли горещо на Бога да я дари с рожба. 
Господ Бог чува молбите им. Пред Света Ана се явява ан-
гел, който й казва, че ще роди благословена дъщеря на име Мария, заради която 
ще бъдат благословени всички земни родове. Когато малката Мария навършва 
три години, родителите я завеждат в Йерусалимския храм и така изпълнили 

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

ИНДИАНСКА ПРИТЧА ЗА ВЕЧНАТА ЛЮБОВ      
Двама влюбени отишли при един мъдрец и го попитали:
– Днес ние сме много влюбени, искаме нашата любов да продължи вечно, ти си мъдър, кажи ни как 

да задържим любовта?
– Добре, казал мъдрецът. Намерете по един орел, уловете го и го донесете при мен на върха на 

планината.
Двамата млади се разделили и по различни пътища намерили всеки един по един орел. Донесли 

го при мъдреца.
– А сега им вържете краката и ги пуснете да излетят.
Младите така и направили. Вързали краката и пуснали орлите. Не след дълго те паднали на земята, 

не успели да летят. Започнали да се кълват един друг в опит да отвържат краката си.
– Отвържете ги, казал мъдрецът. И отново ги пуснете.
Орлите излетели нависоко.
– Ето това е тайната, никога не се „връзвайте“ един друг, защото тогава любовта ще умре и нито 

един от вас няма да може да живее и „лети“ спокойно.

 

 



До 10-ти септември: 
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 септември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец август.

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 (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец август.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

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

ление за неподаване на месечни декларации за август 
2016 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ПРОМЯНА В СХЕМИТЕ
ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ  

Производителите на плодове и зеленчуци вече ще 
трябва да доказват с фактури и касови бележки поне 
част от реализираната си продукция, за да могат да 
получат субсидия. Когато Фонд „Земеделие“ устано-
ви, че е изплатил субсидии, за които са представени 
фалшиви фактури, фермерите ще трябва да връщат 
парите. Това гласи проект за промени в наредбата, 
която урежда схемите за директни плащания.

В ход е процедурата по обществено обсъждане на 
промените. 
От Съюза на градинарите коментират, че раздава-

нето на пари на калпак е сред най-вредните практики 
в българското земеделие. Пример за това са полета 
със слънчоглед, чиято продукция след получената 
субсидия изобщо не се реализира и прибира. 
Новите правила за фактурите, с които фермерите ще 

доказват реално произведена и продадена продукция, 
ще подпомогнат родното производство и вместо да 
консумираме холандски и полски домати, ще можем 
да се храним с български. Трябва да се върви към из-
светляване на сектора въпреки съпротивата на част от 
него и отказите да се получават фактури, коментират 
от Съюза на градинарите.

КАКВА РЕГИСТРАЦИЯ СЛЕД 01.01.2016Г. СЛЕДВА
ДА НАПРАВЯТ ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ ПО ЕЛЕК-
ТРОНЕН ПЪТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА  АРИЧНИТЕ 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ,

ТРУДОУСТРОЯВАНЕ, БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ,
ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ И ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ

ОТ 2 ДО 5 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПО РЕДА НА НПОПДОО?   
> Лицата, които ще представят документи за изпла-

щане на паричните обезщетения по електронен път 
или упълномощени от тях лица, се регистрират като 
потребители на уеб услуги на НОИ. Регистрацията 

се извършва онлайн чрез уеб приложение, достъпно 
през интернет страницата на НОИ. 

> Регистрация на юридическо лице или на осигу-
рителна каса се извършва с валиден квалифициран 
електронен подпис, съдържащ ЕИК по Закона за тър-
говския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ и наименование 
на юридическото лице или осигурителната каса. 

> Регистрация на физическо лице се извършва с 
валиден квалифициран електронен подпис, съдържащ 
единен граждански номер/личен номер на чужденец 
и трите имена на лицето. 

> Регистрация на едноличен търговец се извършва с 
валиден квалифициран електронен подпис, съдържащ 
ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛ-
СТАТ и наименование на едноличния търговец или 
единен граждански номер/личен номер на чужденец 
и трите имена на лицето. 

> Лице, задължено да представя документите по 
наредбата, може да упълномощи друго лице, което 
притежава квалифициран електронен подпис, да 
представя по електронен път документите от негово 
име със заявление по образец – приложение №13 
към НПОПДОО. Упълномощеното лице представя 
заявлението в електронен вид с квалифициран елек-
тронен подпис чрез уеб приложението в интернет 
страницата на НОИ. Упълномощителят подписва и 
подпечатва заявлението и го представя лично или 
чрез упълномощено за целта лице в съответното ТП 
на НОИ на хартиен носител в срок до 3 работни дни 
от упълномощаването. 

> При оттегляне на упълномощаването лицето, 
задължено да представя документите представя в 
съответното ТП на НОИ ново заявление по образец 
приложение №13 към НПОПДОО не по-късно от 3 
работни дни преди датата на оттеглянето. 

БАНКИТЕ СВАЛЯТ ТАКСИТЕ ДО ФЕВРУАРИ
От 1 февруари българските банки трябва да намалят 

таксите по разплащателните сметки. Това се посочва 
в новоприетата им  Наредба за условията и реда за 
изпълнение на платежни операции и за използване 
на платежни инструменти. 
Новите текстове са приети във връзка с изменени-

ята на Закона за платежните услуги, които въвеждат 
в българското законодателство европейска директива 
от 2014 г.
Целта на промените е бедните граждани да могат 

да се възползват от достъп до банкова сметка, което 
е тяхно право като потребители. Според промените 
услугите по платежните сметки за основни операции 
трябва да са или безплатни, или да се предлагат срещу 
„приемливи такси“, които са съобразени с нивото на 
доходите в страната.
Задължително е въпросните такси да са по-ниски 

както от таксите за същите услуги, които съответната 
банка извършва по платежни сметки за „неосновни“ 
операции, така и от средния размер на таксите за 
„неосновни“ операции за цялата банковата система.
До 1 октомври всички кредитни институции тряб-

ва да представят в БНБ данни за таксите, които са 
събирали за предходната календарна година. До 
15-ти Централната банка ще публикува на сайта си 
средния им размер, от който трябва да бъдат по-ниски 
т.нар. приемливи 
такси.
Те трябва да 

са по-малки и от 
най-ниския раз-
мер на таксите, 
които  дадена 
банка  прилага 
по тарифа за съ-
ответните услуги 
по разплащател-
на сметка. 
Нискотарифните разплащателни сметки ще дават 

възможност само за конкретни банкови услуги – от-
криване, ползване и закриване на сметката, внасяне 
и теглене на пари в брой (включително с карта от 
банкомат и през онлайн банкиране), директни де-
бити, картови операции (включително плащания 
през интернет) и кредитни преводи (включително 
периодични плащания). 
Очаква се от 18 септември да започне да функ-

ционира и безплатен сайт на БНБ, който ще даде 
възможност потребителите на финансови услуги да 
сравняват таксите на отделните банки..

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2016г.

за изменение на помощта съгласно чл. 23, ал. 3 и 4. В 
тези случаи, в заповедта за изменение на помощта се 
определя намален размер на помощта, като срокът на 
помощта не се изменя. Размерът на помощта се опре-
деля, като размерът на отпуснатата помощ се разделя 
на броя на децата в семейството и от общия размер на 
помощта се приспада сумата, съответстваща на броя 
на децата, за които помощта се прекратява. За повече 
информация, моля да се обърнете по компетентност 
към съответната дирекция „Социално подпомагане“.

Въпрос: В сила ли е още социалното подмомагане 
за майка на дете до 1 годишна възраст, редовно обу-
чение? Къде в сайта бих могла да намеря подробна 
информация като например какви са документите, 
които трябва да се подготвят? 
Отговор: В случай, че визирате семейното подпома-

гане с еднократна помощ за отглеждане на дете от май-
ка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма 
на обучение, следва да имате предвид, че условията и 
реда за отпускане на тази помощ са регламентирани в 
Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и Правил-
ника за неговото прилагане. В тази връзка, съгласно 
чл. 8в от ЗСПД майка (осиновителка) студентка има 
право на еднократна помощ за отглеждане на дете 
независимо от доходите на семейството, при условие 
че: 1. детето живее постоянно в страната и не е наста-
нено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 
26 от Закона за закрила на детето; 2. майката (осино-
вителката) живее постоянно в страната и е студентка 
в редовна форма на обучение във висше училище, 
получило акредитация и създадено при условията и 
по реда на Закона за висшето образование; 3. майката 
(осиновителката) е записана като студентка в редовна 
форма на обучение към датата на раждане на детето; 4. 
майката (осиновителката) не е осигурена и не получа-
ва обезщетение за бременност, раждане и отглеждане 
на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване. 
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 12, ал. 1, т. 5 
от ЗСПД правото на еднократна помощ за отглеждане 
на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в 
редовна форма на обучение се погасява след навърш-
ване на 6-месечна възраст от детето. В допълнение, 
на основание чл. 2, ал. 1 от Правилника за прилагане 
на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) се-
мейни помощи се отпускат от дирекции „Социално 
подпомагане“ въз основа на заявление декларация 
заедно с необходимите документи. Съгласно чл. 16а, 
ал. 2 и 3 от ППЗСПД еднократна помощ за отглеждане 
на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в 
редовна форма на обучение, се отпуска въз основа на 
подадено заявление декларация по образец, утвърден 
от министъра на труда и социалната политика като 
към заявлението декларация се прилагат следните 
документи: 1. копие от удостоверение за раждане 
на децата, за които се иска помощта; 2. уверение от 
висшето училище за лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 от За-
кона за семейни помощи за деца, че са записани като 
редовни студенти към датата на раждане на детето; 
3. лична карта (за справка). За повече информация и 
съдействие по конкретния случай, моля да се обърнете 
по компетентност към съответната дирекция „Со-
циално подпомагане“, която извършва дейността по 
приемане и разглеждане на документите на лицата и 
семействата, кандидатстващи за отпускане на семейни 
помощи за деца. На официалната интернет страница 
на Агенцията за социално подпомагане: http://www.
asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp може да 
намерите координати на дирекции „Социално под-
помагане“ в страната.

Въпрос: Защо за второто си дете, което е 
родено през 2016 г.получавам детска добавка от 
42.50лв. Нали сумата през 2016 г.е 50 лв. за второ 
дете?
Отговор: Съгласно чл. 7, ал. 4 от Закона за семей-

ни помощи за деца, размерът на месечните помощи 
за отглеждане на дете до завършване на средно обра-
зование, но не повече от 20-годишна възраст се оп-
ределя ежегодно със Закона за държавния бюджет на 
Република България за съответната година като общ 
размер на помощта за семейството в зависимост от 
броя на децата, за които се получава. В тази връзка, 
към настоящия момент принципът на поредността 
на децата в семейството не се прилага при опреде-
ляне на размера на помощта. На основание чл. 60, 
ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2016 г. размерът на месечните помощи 
за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за 
семейни помощи за деца за 2016 г. е, както следва: 
1. за семейство с едно дете – 37 лв.; 2. за семейство 
с две деца – 85 лв.; 3. за семейство с три деца – 130 
лв.; 4. за семейство с четири деца – 140 лв., като за 
всяко следващо дете в семейството помощта за се-
мейството расте с 20 лв. В тази връзка, помощите за 
семейство с едно и с три деца са увеличени спрямо 
миналата година, съответно, от 35 лв. на 37 лв. и от 
120 лв. на 130 лв. За семейство с две деца помощта е в 
общ размер на 85 лв., като пропорционално разделе-
но, размерът на помощта за всяко дете е 42, 50 лв. В 
случай, че първото Ви дете е навършило пълнолетие 
и е завършило средно образование, то не се включва 
в състава на семейството. В допълнение, съгласно 
чл. 24, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за 
семейни помощи за деца длъжностното лице следи за 
навършване на възрастта на децата, при която отпада 
основанието за получаване на месечни помощи, и 
прекратява служебно изплащането им, в случай че 
помощта е отпусната на семейството за едно дете или 
за близнаци. В случай, че само за част от децата в 
семейството е налице основание за прекратяване на 
помощта поради навършване на възрастта, директо-
рът на дирекция „Социално подпомагане“ или упъл-
номощено от него длъжностно лице издава заповед 



ПРОПОЛИСЪТ Е
МОЩЕН ПРИРОДЕН АНТИБИОТИК

Съчетанието на прополис и прясно мляко има уни-
кален ефект. Освен лечението на простудните и бе-
лодробни заболявания те помагат за подобряването 
на общото състояние, подобрява съня, намалява раз-
дразнителността и постоянната уморяемост. 10-про-

центната настойка от 
прополис можете да 
си набавите от апте-
ката.
Препаратът се взе-

ма вечер, преди сън, 
по 20 капки настойка 
в 100 мл топло мляко 
в продължение на 10 
дни веднъж месечно. 
Курсът е с продъл-

жителност от 4-6 месеца.
При лечение на простудни заболявания при децата 

положителния ефект се наблюдава още след първия 
прием. За малки деца, в доучилищна възраст, се дават 
1-2 капки в 1/3 чаена чаша топло мляко вечер преди 
лягане.
Панкреатит, гастрит, язва на стомаха и заболявания 

на черния дроб настойката се приема по указаната 
схема в продължение на 6 месеца.
Прополис с мляко намалява холестерола в кръвта, 

лекува екземи и други кожни заболявания. Нормали-
зира менструалния цикъл.
Съществено влияние прополисът оказва и за стаби-

лизиране на психиката. Ако редовно вземате от на-
стойката, всички тревожни мисли изчезват, а това е 
много важно за лечението.

МАСКИ ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ
ОТ КУХНЕНСКИЯ ШКАФ

Да се разкрасим с продуктите на нашата кухня - тази 
идея не е нова, но можем да й вдъхнем живот като се 
вгледаме по-добре в качествата на някои плодове и зе-
ленчуци и да ги използваме по-практично за себе си.
И докато се колебаем дали да купуваме кремове от 

висшата козметика и да залагаме изцяло на био осве-
жаващи помади и лосиони за лице и ръце, то първото, 
трябва да направим е да определим вида на нашата 
кожа и степента й на изхабяване. Но с малко въображе-
ние можем да въздъхнем облекчено, защото под ръка 
винаги имаме мини спа арсенал. Не включвайте само 
лицето, а си направете подхранваща маска на косите, 
като не забравяте още устните, ръцете, ноктите, лак-
тите, колената и дори петите, съветват специалистите.
Ето и 5 рецепти за красота:
1. Сияйна кожа с кисело мляко и мед
Пробиотиците са про-

дукти, които освен, че 
подобряват вътрешния 
микробен баланс на сто-
машно-чревния тракт 
поддържат блясъка и из-
дръжливостта на нашата 
кожа. Този ефект може да  
се постигне като изсипете  
домашно  квасено кисело 
мляко и  пчелен мед в една 
купа в съотношение 2:1. Разбъркайте добре и нанесете 
върху цялото лице, без да се гримасничите и оставете 
10-15 минути. Отмийте с хладка вода. Ще ви хареса 
задоволителния резултат на маската.

2. Почистваща маска с хлебна сода,  мед и вода
Толкова е лесно да си набавите тези 3 съставки. 

Хлебната сода действа като ексофилант, който почист-
ва мъртвите клетки и стимулира кръвообращението. 
Смесете 1 с..л пчелен мед и  1 чаена лъжичка сода би-
карбонат в дланите на ръката си. Добавете капка вода 
и нанесете върху лицето, като го масажирате с кръгови 
движения. Оставете така няколко минути. Отмийте с 
хладка вода. Ще изглеждате свежо.

3. Маска с тиква, мед и мляко
Ако имате в хладилника парченца от тиква не се ко-

лебайте, а ги използвайте за подхранваща маска като 
си направите пюре. В летните месеци може да е тик-
вичка. Пуснете нарязаните на малки парченца тиква 
във вряща вода и намачкайте. От тази смес вземете 2 
суп. л. и добавете още  ½ чаена л. мед, ½ чаена л. пряс-

но мляко и нанесете върху почистеното лице. Нека 
маската да стои 15-20 мин. Както винаги, отмивате с 
хладка вода. Постига се подхранващ ефект, като  ко-
жата се зарежда с  витамини.

4. Маска за коса с яйце и зехтин за жизнена коса
И тази рецепта е лесно осъществима, и придава на 

косата изключителен блясък и свежест. Смесете в ку-
пичка 2 яйца и 1/3 част  водна чаша  зехтин. Нанесете 
върху косата като масажирате скалпа няколко мину-
ти.  Някои козметици препоръчват сместта да се за-
топли предварително. По-добре е да не подгрявате на 
котлона . Препоръчваме ви да сложите  старата шап-
ка за баня върху косата и след 15-20 мин. изплакнете 
и измийте нормално. Времето е достатъчно мазнина-
та на зехтина и протеините на яйцето да проникнат 
в корените на вашата коса. Ако зехтина не се отмил 
добре, добавете твърд алкохол, напр. домашна ракия 
или водка, и измийте отново косата.

5.  Ексфолиант с кафява захар, мляко и ванилия
Био кафявата захар е основна съставка при грижа-

та за кожата, която може да се приложи в различни 
рецепти. Съотношението  прясно мляко и кафява за-
хар  е 2:1  като добавите пакетче  ванилия. Нанесете 
върху лицето като посоката на кръговите движения е 
от ушите към носа. Масажирайте няколко минути и 
изплакнете. Това е всичко.

ЗАПОЧВАЙТЕ ДА ДАВАТЕ
НА ОВЦЕТЕ ГОТВАРСКА СОЛ

За тревопасните животни готварската сол е незаме-
нима. Растителните фуражи съдържат незначителни 
количества натриев хлорид. Най-бедни са растенията 
в планинските и полупла-
нинските райони. Особено 
когато са на паша, осигуре-
те каменни блокове от сол 
за близане.
Лишаването на животни-

те от готварска сол води до 
отклонения в здравослов-
ното състояние на майчи-
ния организъм, водещо до незаплождане или до смърт 
на ембриона. Животните имат измъчен вид, очите им 
хлътват, кожата загрубява, телесната маса намалява, на-
рушават се процесите на храносмилане и пулсацията 
на сърцето. Дори може да настъпи и смърт.
При изхранване с фуражи, богати на вода нуждата от 

натриев хлорид се увеличава.
Внимание! В практиката пропуски с обезпечаването 

със сол възниква най-често при лагерно отглеждане на 
овцете, при транспорт, смяна на помещенията, оставя-
не на каменните блокове на открито или при изхранва-
не на некачествени концентрати. 

 ЦИТРУСИ В САКСИЯ
Почвата за цитрусовите трябва да пропуска добре 

влагата и въздуха, да има средно зърнеста структура и 
да съдържа достатъчно хранителни вещества.
Такава е почвата, приготвена от чимова пръст, добре 

угнил оборски тор, листовка и чист речен пясък, взети 
по равни части. При липса на чимова пръст и листов-
ка може да се използва хубава градинска пръст (чер-
нозем), угнил оборски тор и чист речен пясък, взети 
също по равни части.
Съдът, в който се отглежда 

цитрусовото растение, тряб-
ва да бъде достатъчно голям и 
да има на дъното си отвор за 
изтичане на излишната вода. 
Най-подходящи са саксиите, на-
правени от глина. Размерите на 
саксиите трябва да отговарят на 
възрастта на растенията. За рас-
тения над 7-годишна възраст се 
употребяват дървени качета или сандъци с размери от 
40 до 55 см в горната част и височина 25 до 35 см.
Не бива да се използват гледжосани, порцеланови, 

метални или боядисани с блажна боя дървени съдове, 
тъй като почвата не може да се проветрява, което води 
до затормозване развитието на дръвчето. 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Мечо грозде
Thymus sp. Diversa 

Описание: Вечнозелено пълзящо храстче с 
приповдигащи се крайни разклонения. Листата са 
последователни, с къси дръжки, с клиновидна ос-
нова, кожести, целокрайни. Цветовете са бели или 
розови, разположени на върха на стъблото. Чашката 
и венчето са петделни. Плодът е яркочервен. Цъфти 
през юни-юли. 
Разпространение:
Расте по сухи каменливи и скални поляни в пояса 

на иглолистните гори в почти всички наши по-ви-
соки планини. 
Употребяема част: Използват се листата. 
Лечебно действие:
Успокоява болката и 

подпомага изхвърля-
нето на песъчинките 
от пикочните пътища. 
Дезинфекция на пи-
кочните пътища при 
хроничен цистит. 
Приложения:
• при бъбречни за-

болявания 
• при хроничен цистит, пиелит и бъбречни камъни 
• за диуретични цаеве
• В българската народна медицина листата на 

мечото грозде се използват при неволно напика-
ване, уриниране на кръв, захарен диабет, водянка, 
туберколоза на бъбреците, неволно семетечение, 
бяло течение, подагра. 
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се 

вари в 500 мл вода, 10 минути. Пие се по 50 мл 15 
минути преди ядене, 4 пъти дневно. В отварата се 
слага малко сода бикарбонат. При някои хора бил-
ката дразни стомаха (поради това, че се извличат и 
танините). Тогава се приема по следния начин: 1 с.л. 
от билката, ситно счукана, се залива вечер с 500 мл 
студена вода; на сутринта се прецежда и се пие по 
указания по-горе начин. 
Внимание! В по-големи дози билката е отровна! 

Да се приема само по лекарско предписание!

 „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 влиза във Facebook: 
- Я да видя какво е качила Вaнчето, олее майчице колко е 

надебеляла! Господи какво червило, ужас, ама как може да 
я сложи тая рокля и с тоя корем, а краката - криви, дебели...
Пише коментар: 
- Ванче, красавицата ми, като Барби си..

Минувач минава покрай гробищата. Изведнъж изумен се 
заслушал! Чуват се песни, играят се танци, свири акордеон! 
Гледа - идва гробарят: 
- Какво става тук? 
- Ами погребват един катаджия. Изпращат го шофьорите 

от автобазата! 
- Е, не е по християнски тази веселба! 
- Трябваше да видите завчера - погребваха един данъ-

чен! Седем пъти на „бис“ го закопавахме!

Жена влиза във Facebook:

МИКС ОТ БЛАНШИРАНИ ТИКВИЧКИ
И КАРФИОЛИ

Продукти: 700 г карфиол, 300 г тиквички, 500 мл 
оцет, половин чаена лъжичка бял пипер на зърна, 
3 супени лъжица пудра захар, няколко зърна кори-
андър, 1 чаена лъжичка сол.
Пр и г о т в я н е : 

Карфиолът се раз-
деля на съцветия, 
а тиквичките се на-
рязват на парченца.
Маринатата  се 

приготвя като в 500 
мл вода се кипват 
захарта, кориандъ-
ра ,  белия  пипер , 
оцета и солта.
В нея се бланшира карфиолът за около 3-4 минути, 

след това се прибавят тиквичките, които се варят 
минута. Зеленчуците се изваждат и се разпределят в 
буркани.
Марината се кипва още веднъж и с нея се заливат 

зеленчуците, докато е още гореща.
Бурканите се затварят.
След като престои десетина дни, туршията е готова 

за консумация.


