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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

Всички, които ис-
кат да кандидатстват 
за финансово подпо-
магане по схемите на 
директните плащания 
за кампания 2017-та, 
трябва да се прере-
гистрират в Общин-
ските служби „Земе-
делие“ (ОСЗ) до 28 
февруари 2017 г., съ-
общават от пресцен-
търа на земеделското 
министерство.
За целта земедел-

ските стопани или 
упълномощени от тях 
лица е необходимо 
да представят акту-
ална информация за 
дейността си чрез ан-
кетна карта с анкетни 
формуляри. Завере-
ните в Общинските служби „Земеделие“ документи може да се представят в Областната 
дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен 
път. Важно е да се знае, че ако стопанинът се регистрира като земеделски производител за 
първи път, той лично трябва да заяви данните за дейността си в земеделската служба.
Бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) също трябва да из-

вършат своята пререгистрация за стопанската 2016-2017 г. до 28 февруари 2017 г., докато ре-
гистрацията на нови земеделски стопани се извършва през цялата стопанска година. След 28 
февруари представянето на документи за заверка в ОДЗ може да стане само по служебен път.

В

СЪЗДАДОХА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ

До 15 февруари всеки стопанин, канди-
датстващ по схемите за директни плаща-
ния, трябва да регистрира правното осно-
вание за ползването на земеделските земи в 
общинската служба по земеделие по место-
нахождение на имота. Площите за подпома-
гане по кампания‘2017 ще се заявяват, само 
ако има регистрирано правно основание.
За да регистрират правно основание сто-

паните трябва да представят някой от след-
ните документи: решение за възстановено 
право на собственост или нотариален акт, 
договор за наем или аренда, споразуме-
ния по чл.37в от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 
Правното основание включва и разреши-
телните за паша.
С обнародваните в Държавен вестник 

изменения и допълнения в ЗСПЗЗ се дава 
възможност за създаване на масиви за полз-
ване на пасища, мери и ливади. Това може 
да стане чрез сключване на споразумение 
между собственици или ползватели на жи-
вотновъдни обекти със селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ.
В споразумението могат да вземат учас-

тие лица, които отговарят на нормата за 
притежавани или ползвани на правно ос-
нование пасища, мери и ливади, съобраз-
но броя и вида на регистрираните пасищ-
ни селскостопански животни. 28 февруари 
е срокът за регистриране на заявление за 
участие в споразуменията за ползване на 
пасища, мери и ливади. Споразуменията се 
одобряват до 30 април.
С промените в ЗСПЗЗ се дава възможност 

и за създаване на масиви за ползване на 
трайни насаждения. До 20 февруари 2017 
г. се подава декларация и заявление. Сро-
кът за сключване на споразумение по чл. 
37в, ал. 2 и разпределение на ползването 
на земите по масиви по чл. 37в, ал. 3, т. 2 

е до 30 март 2017 г. Докладът и заповедта 
за разпределение на масивите в землището 
се издават до 5 април 2017 г. Заповедта се 
обявява до 10 април 2017 г.
Земеделски имоти, държавна и общинска 

собственост може да се регистрират до 9 
юни, ако е започнала процедура за предос-
тавяне за ползване преди 15 февруари 2017 
година.
Правно основание за подпомагане в гор-

ски имоти, държавна и общинска собстве-
ност - пасище, ливада или поляна, са склю-
чените договори за наем по реда на Закона 
за горите.
За имоти, попадащи в защитени терито-

рии, правно основание е разрешително за 
паша по чл.50, т.5 от Закона за защитените 
територии. То се издава въз основа на го-
дишните планове, утвърдени със заповед 
на директорите на регионалните органи на 
Министерство на околната среда и водите. 
Процедурата се счита за стартирала с дата-
та на заповедта на съответния регионален 
орган на Министерство на околната среда 
и водите.

До 15 февруари всеки стопанинн канандиДо 15 февруари всеки стопанинн каннди ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Централната избирателна комисия уведомява, че в раздел “ИЗБО-

РИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017”, в подраздел „За избирателите“, 
гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкре-
пящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за на-
родни представители, насрочени на 26 март 2017г.
За да се извърши проверката, следва да се получи персонален иден-

тификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След по-
лучаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане 
върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен 
ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.
Можете да се запознаете на следния адрес:

https://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=1038

Централната избирателна комисия уведомява българските гражда-
ни, че могат да заявят желанието си да гласуват в секции извън страна-
та в предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017г., 
като подадат заявление за гласуване извън страната чрез интернет 
страницата на комисията. Възможността за това е налична от 4 февру-
ари 2017 г., в раздел  „Избори за Народно събрание 2017“, подраздел 
„Гласуване извън страната“. Срокът за подаване на електронно заяв-
ление през интернет страницата на Централната избирателна комисия 
изтича на 28.02.2017 г., 24,00 ч. българско време.

На основание чл. 41, ал.1 и чл.42, ал.2 от Изборния кодекс, във връз-
ка с обявяването на предварителните избирателни списъци за избори-
те за народни представители на 26 март 2017 година, Ви уведомяваме, 
че същите са обявени на видни места по населените места на терито-
рията на община Сатовча, обявени със заповед на Кмета на община 
Сатовча и съдържат трите имена на избирателя, номера и адреса на 
избирателната секция. Същите са обявени и на интернет страницата 
на общината в рубрика „ИЗБОРИ 2017”.
Всеки избирател, може да направи справка и поиска отстраняване на 

непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с 
писмено заявление до Кмета на съответното населено място в срок – 7 
дни преди изборния ден.

Общинска администрация - Сатовча

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ



кти, тъй че въпросът - защо е заловен остава без точен отговор. Дълго 
време в българската история се налага версията за предателството на 
поп Кръстю, но в последните 15 години тя не се приема за вярна от 
повечето сериозни изследователи. Според повечето съвременни бъл-
гарски историци, залавянето на Левски е станало съвсем случайно и 
само нелепото стечение на обстоятелствата е довело до гибелта на 
Апостола. Васил Левски (Васил Иванов Кунчев) е роден на 18 юли 
(6 юли стар стил) 1837 г. в Карлово в семейството на Иван Кунчев 
Иванов и Гина Василева Караиванова. Има двама братя - Христо 
и Петър - и две сестри - Ана и Марийка. Васил Левски е известен 
още с прозвищата си „Дякона“, „Апостоля“ и счита се за идеолог и 
организатор на българската национална революция, основател на 
Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен 
комитет (БРЦК). Левски учи във взаимно училище в Карлово. От 1855 г. е послушник при 
вуйчо си архимандрит Хаджи Василий, таксидиот на Хилендарския манастир в Карлово 
и Стара Загора, учи две години в класно училище в Стара Загора и изкарва едногодишен 
курс за подготовка на свещеници. На 24 ноември 1858 г. приема монашеството под име-
то Игнатий, а през 1859 г. става дякон. По-късно (1861 г.) обаче под влияние на Георги 
Раковски, Левски захвърля расото и се посвещава на революционното дело. През 1862 
г. заминава за Сърбия и взема участие в Първата българска легия на Раковски в Белград. 
Там заради ловкост си получава прозвището Левски (според легендата е направил лъвски 
скок по време на военни упражнения). След разтурянето на легията се присъединява към 
четата на дядо Ильо войвода. През 1863 г. заминава за Румъния и след кратък престой се 
завръща в България. Отказва се от монашеския сан през 1864 г и до 1866 г. е учител в с. 
Войнягово, Карловско, а след това (до 1867) в Еникьой, Северна Добруджа. През 1867 г. 
е знаменосец в четата на Панайот Хитов. В Белград участва във Втората българска легия 
на Раковски (1867 - 1868). След разтурянето й прави опит да премине в България с чета, 
но е арестуван в Зайчар от сръбските власти и хвърлен в затвора. След освобождението 
си се установява в Румъния. В края на 1869 г. участва в създаването на БРЦК в Букурещ 
и заедно с Любен Каравелов застава начело на революционно-демократичното му крило. 
Напуска Румъния и продължава изграждането на мрежата от революционни комитети в 
България. В края на 1870 г. определя Ловеч за център на ВРО - „Привременно правител-
ство в България“. На 22 септември 1872 г. Димитър Общи организира обир на турската 
поща в Арабаконак, Левски е против, но не успява да наложи идеята си. Левски получава 
нареждане от БРЦК и Каравелов за вдигане на въстание, но отказва да го изпълни и ре-
шава да прибере архивите на ВРО от Ловеч и да се прехвърли в Румъния. На 26 декември 
1872 г. обаче е заловен от турската полиция до Къкринското ханче (източно от Ловеч).
Световен ден за защита на морските бозайници
Отбелязва се от 1986 г. за защита на всички морски бозайници и други живи организми 

в моретата и океаните. Годишнина от забраната на лова на китове, наложена от Между-
народната комисия по китолова /1986/.

ИНДИВИДУАЛНИ СТАЖОВЕ
В МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА 

Краен срок: не е посочен 
 Могат да кандидатстват студенти, отговарящи на следните изисквания:
- учещи в български или чуждестранни университети;
- завършили семестриално II курс или по-горен, които имат добра компютърна гра-

мотност, владеят добре английски или друг западен език и с мотивация да се развиват в 
избраната от тях професионална област.
Успешното приключване на стажа се удостоверява с издаване на служебна бележка. Сту-

дентските стажове не са платени и не се зачитат за трудов и осигурителен стаж. Стажовете 
се провеждат в удобно за студента време - целогодишно, при наличие на възможност за 
това. Продължителността им е от 2 до 6 седмици.
Освен кандидатстване за индивидуални стажове, заинтересованите студенти могат 

да кандидатстват и по централизираните процедури за студентски стажове в звената на 
Министерството на икономиката в цялата страна, както в други органи на държавната 
администрация, обявявани чрез портала „Студентски стажове в държавната администра-
ция“ - www.staj.government.bg. 

 ПОРТАЛ „КУЛТУРА“ ОБЯВИ ГОДИШНИЯ СИ КОНКУРС 
ЗА ПРОЗА И ХУМАНИТАРИСТИКА      

Краен срок: 31 март 2017 г. 
 Годишните конкурсни награди са в следните раздели:
– проза (сборник с разкази, повест, роман);
– хуманитаристика;
Връчват се и следните специални награди:
– две специални награди (определят се от журито за цялостно творчество или за изклю-

чителен принос в областта на литературата и хуманитаристиката); 
– една специална награда за принос към гражданското общество (връчва се от Фонда-

ция „Комунитас” на личност, която с дейността си утвърждава принципите на морала и 
почтеността и по този начин променя българското общество).
В конкурса могат да участват само творби, публикувани в периода 1 януари – 31 де-

кември 2016 г. Те трябва да са дело на съвременни български автори; да имат безспорни 
художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и в 
отстояването на общочовешките и християнски ценности.

 ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА BRITISH COUNCIL 2017 В ЛОНДОН        
Краен срок: 19 февруари 2017 г. 
 Британският съвет във Великобритания търси стажанти за период от 10 седмици по 

направления Литература, Култура, Игри, Софтуерно инженерство, Дигитатален маркетинг.
Ако искате да работите за глобална организация и да направите нещо наистина различно 

това лято, то възможността да се включите в лятната стажантска програма на British Council 
е точно за вас. Всяка година British Council търси да внесе нови свежи идеи в организаци-
ята като наема стажанти за лятото. По този начин Съветът има възможността да работи 
с нови таланти и креативност, благодарение на специален вътрешен подход за доставяне 
на най-добрите възможности за младите хора, а вие ще можете да научите нови умения, 
докато сте част от тази платена стажантска програма, стартирайки международна кариера.
Тази година British Council търси кандидати с дигитални умения, които разполагат с 

творческите способности да развиват въздействащи решения на сложни, реални проблеми 
за една наистина глобална организация. Ако наскоро сте завършили магистратура или 
сте бакалавър, който има страст към технологиите, и искате да се учите в диначна среда, 
изберете вашия профил и кандидатствайте.

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

13 Февруари 2017г., Понеделник, 
Световен ден на радиото
Световния ден на радиото има за цел да се повиши информираността за 

значението на радиото, насърчаване на лицата, отговорни за взимането на 
решения за предоставяне на достъп до информация чрез радио и подобряване 
на работата в мрежа и международното сътрудничество между радио- и теле-
визионни оператори. Радиото е медията, без която не можем, която завинаги 
промени общуването между хората. Независимо кога, как и къде слушате 
радио – сутрин преди работа, докато пътувате или вечер преди да си легнете. 
Независимо дали го слушате със стария транзистор или радиоточката, през 
компютъра или телефона си, в къщи или в колата си - радиото неизменно е 
част от нашето ежедневие. То винаги 
е редом с нас.

14 Февруари 2017г., Вторник,
• Трифон Зарезан (по нов стил)
На 14 – ти февруари по стара бъл-

гарска традиция честваме Трифон 
Зарезан – денят на виното, лозарите, 
кръчмарите и градинарите. Незави-
симо от своя произход в миналото,
Трифон Зарезан е бил обвързван с 

много обичаи, някои от които са запа-
зени и до днес. Традицията повелявала стопанката да стане рано сутрин и да 
омеси и опече обреден хляб, украсен с лозово листо. Освен питата задължител-
но се приготвяла и кокошка, пълнена с ориз или булгур. Тя поставяла всичко 
заедно с бъклица с вино в нова вълнена торба и с този товар изпращала мъжа 
си на лозята. Там стопанинът се прекръствал и с косера отрязвал три пръчки 
от три корена. От пръчките правел венец и закичвал калпака си, а корените 
поливал с донесеното вино, светена вода и поръсвал с пепел, запазена от Бъдни 
вечер – този ритуал се нарича „зарязване“.

• Ден на българския археолог
Началото на отбелязването на този професионален празник е през 1971 

година по инициатива на Националния археологически институт с музей при 
БАН. Свързва се с празниците на древногръцкия бог Дионис. На този ден всяка 
година се открива изложба с експонати и фотоси на най-важните открития от 
предходната година.   

• Успение на св. Кирил Славянобългарски
Свети Кирил Славянобългарски напуска този свят на 14 февруари 869 г. - 

14 години след като заедно с брат си Методий открива по божий промисъл 
глаголицата, първата славянска азбука.

• Свети Валентин
Имен ден празнуват: Валентин, Валентина, 

Вальо, Валю, Валя.
Свети Валентин е празник, който се праз-

нува на 14 февруари. На тази дата влюбените 
разкриват един на друг, че се обичат. Пър-
воначално стар римокатолически празник в 
чест на Св. Валентин, той вероятно започва 
да се свързва с романтичната любов през 
Средновековието. На този ден още през 14 
век започва да става традиция да се разменят 
любовни послания под формата на т. нар. 

валентинки. Съвременните символи на любовта сега са сърцето и образа на 
крилатия Купидон. През 20 век ръчно написаните послания биват заменени от 
масово произвежданите готови картички. АПК (Асоциацията за Поздравителни 
Картички) е изчислила, че всяка година се изпращат 1 милиард поздравителни 
картички, като така изостават по масовост само от коледните картички. Асоци-
ацията също е изчислила, че жените купуват около 85% от всички валентинки. 
През втората половина на 20 век в САЩ и други места по света установената 
практика на размяна на картички се разширява и се въвежда раздаването на 
подаръци, като при хетеросексуалните двойки това се прави обикновено от 
мъжа. Най-популярните подаръци са рози и шоколад. През 80-те, диаманте-
ната индустрия започва да насърчава Св. Валентин в неговото ориентиране 
към подаряване на бижута без примеси. Когато двама влюбени вечерят на Св. 
Валентин, тяхната връзка често се счита за сериозна.

15 Февруари 2017г., Сряда
 Международен ден на скаутите
На 15 февруари всяка година се отбелязва Международния ден на скаутите. 

Думата scout в превод означава „разузнавач“, но в днешни дни скаутите са 
хора, обединени главно от идеите си за живот сред природата и от кодекса си 
на коректно поведение. Основите на скаутската организация са поставени през 
1907 година от бившия военен - лорд Робърт Стивънсън Смит Бейдън-Пауел в 
Англия. Той създава първия скаустки отряд - събира 15-20 момчета от градските 
улици и ги завежда на скаутски лагер на остров Браунси.

19 Февруари 2017, Неделя
Годишнина от обесването на Васил Левски
На 19 февруари (6 февруари стар стил) 1873 г. е изпълнена смъртната присъда, 

днес мястото на обесването на Васил Левски се намира в центъра на София, 
където е издигнат негов паметник. Тогава бесилото е издигнато на място, което 
е било извън града. Съществуват много изследвания за залавянето на Васил 
Левски, но нито едно не се основава на запазени документи или потвърдени фа-
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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 ЗА ТАЙНАТА НА ЩАСТЛИВИЯ БРАК
Колко често сте готови на компромиси. Казват, че тайната на щастливия брак се крие в комуника-

цията, честността и компромиса между партньорите. Правите ли компромиси във вашата връзка? 
Наравно ли са, или винаги единият ги прави, а другият не? Ако ви е трудно да си отговорите на тези 
въпроси, но търсите отговор на какво се дължи щастието в брака, следващата кратка поучителна 
история е за вас.
Мъж и жена били женени вече 30 години. Всяка сутрин жената опичала хляб, защото такава била 

тяхната семейна традиция. Намазвала двете парчета от него. Обикновено тя давала средата на 
хляба на мъжа, а за себе си заделяла коричките. Но в този ден тя си помислила:

„Днес, когато честваме 30 години от брака ни, аз искам за закуска да изям парчето от средата. 
Мечтая за него през всичките тези години. Бях добра съпруга през всичките тези години, възпитавах 
нашите синове да бъдат добри хора. Положих толкова много усилия за благото на семейството 
ни!“ И Така решила този път да даде на съпруга си коричките. Ръката й треперела, когато подавала 
хляба. Но любимият й внимателно го приел и й казал:

– Днес ти ми даде най-скъпия подарък. Цели 30 години не съм ял частта с кора, която толкова много 
обичам, защото все пак е справедливо ти да получиш това, което най-много обичаш! Благодаря ти!



До 14-ти февруари: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

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 януари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
януари 2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за януари 
2017 г.
До 15-ти февруари 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец януари

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец януари
До 20-ти февруари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -  пристигания/изпращания за месец 
януари 2017 г., за новорегистрираните Интрастат опе-
ратори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти февруари
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец януари за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания по тру-
дови правоотношения, направени през месец януари, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 февруари.

 3. Внасяне от работодателя по основното трудово 
правоотношение към 31 декември на предходната го-
дина на данъка, удържан при годишното облагане на 
доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 
49, ал. 5 от ЗДДФЛ. 
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Гражданите питат, дали е задължително при 
започване на работа търсещите работа лица, ре-
гистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), да 
уведомят съответното териториално поделение 
на Агенцията по заетостта и следва ли задължи-
телно да представят трудов договор?
Регистрираните търсещи работа лица са длъжни в 

срок от 7 (седем) работни дни от настъпилата про-
мяна в което и да е от декларираните обстоятелства, 
включително в постоянния и/или настоящия си ад-
рес, по който са регистрирани, да уведомят писмено 
съответното ДБТ. Ако не направят това (съгласно чл. 
20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта), 
регистрацията им се прекратява. В такъв случай 
лицата имат право на следваща регистрация не по-
рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на 
предходната регистрация.
Уведомяването се извършва чрез представяне в бю-

рото по труда на заявление-декларация и/ или копие 
на трудов договор. Заявлението-декларация /При-
ложение 2/ по образец, утвърден от изпълнителния 
директор на Агенцията по заетостта, може да бъде из-
теглено от сайта на Агенцията по заетостта, рубриката 
„Търсещи работа“, „Информация за регистрация на 
търсещо работа лице“ - http://www.az.government.bg/
pages/informaciya-za-registraciya-na-tarseshto-rabota-
lice/. Заявлението-декларация и/или копие на трудов 
договор може да се подаде лично в ДБТ или да се 
изпрати с препоръчано писмо с обратна разписка, по 
факс или по електронен път при условията и по реда 
на Закона за електронния документ и електронния 
подпис при спазване на срока за уведомяване.
Какви стъпки може да предприеме безработно-

то лице, което е прекратило регистрацията си в 
Дирекция „Бюро по труда“ поради започване на 
работа, но в последствие не е възникнало трудово 
правоотношение със съответния работодател? 
Новите промени в Закона за насърчаване на зае-

тостта предвиждат възможността при възникване на 
подобен казус регистрацията в бюрото по труда на 
безработното лице да бъде възстановена. Регистра-
цията се възстановява с решение на ръководителя на 
поделението на Агенцията по заетостта.
Ако търсещото работа лице, регистрирано в 

бюрото по труда, започне работа, продължи об-
разованието си или прекрати трудовите си пра-
воотношения и вече е със статут на безработно 
лице, но няма възможност да посети бюрото по 
труда, в което е регистрирано в законовия 7 (седем)
дневен срок, какво следва от това?
Отново с оглед на оптимизиране на процеса на 

обслужване на търсещите работа лица, те могат да 
декларират промяна в статуса си на безработни лица, 
учащи се или заети в рамките на 7 (седем) работни 
дни, но вече не е задължително това да става само в 
бюрото по труда, в което са регистрирани, а в бюро 
по труда по техен избор.

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ
ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ

От 8 февруари, Държавен фонд „Земеделие“ започна 
прием на заявления по Схемата за държавна помощ за 
компенсиране разходите на земеделски стопани, свър-
зани с изпълнение на мерки по Националната про-
грама за контрол 
на вредителите 
по трайните на-
саждения през 
зимния период 
за 2017 г., съоб-
щават от фонда.
С р о к ъ т  з а 

п од а в а н е  н а 
заявленията за 
подпомагане на 
борбата с вреди-
телите в периода 
след преминава-
нето на студове-
те до набъбва-
не на пъпките 
е до 2 март. До 
13 април земе-
делските стопани трябва да се отчетат пред фонд 
„Земеделие“. Срокът за сключване на договорите и 
за изплащане на средствата е до 26 май 2017 година.
За тази година по схемата е предвиден финансов 

ресурс от общо 4 млн. лева, като остатъкът от неус-
воения през пролетния период ресурс ще бъде раз-
пределен за есенния етап на прилагане на помощта 
през ноември.
Основната цел на държавната помощ е да се огра-

ничат максимално загубите на земеделските стопани 
от разпространението на вредители по трайните 
овощни насаждения, както и по насажденията с ягоди 
и малини.
Средствата, които ДФЗ предоставя, са за компен-

сиране на част от разходите на земеделските стопани 
за закупуване на продукти за растителна защита на 
трайни овощни насаждения, ягоди и малини. Съгласно 
Регламент (ЕС) №702/2014 и изискването за наличие 
на стимулиращ ефект, при отчитането по схемата за 
борба с вредителите ще се признават документи за 
разходи, извършени след подаване на заявлението за 
подпомагане.

МАТУРИТЕ ОСТАВАТ СЪЩИТЕ И ТАЗИ ГОДИНА 
Държавните зрелостни изпити през май т.г. ще се 

проведат на модули, обяви министърът на образова-
нието и на-
уката проф. 
Н и к о л а й 
Денков. По 
думите му, 
няма да има 
п р о м е н и 
в  модела , 
приложен 
от екипа на 
МОН през 
септември 
2016 г.  
През май т.г. зрелостниците ще получават изпитния 

материал на части и ще разполагат с точно определе-
но време за работа върху всяка от тях, се посочва в 
информацията. След изтичане на времето те ще пре-
дават работата си в плик и няма да имат възможност 
да се връщат и да пишат повече по съответната част. 
Зрелостниците ще могат да излизат от изпитната зала 
след края на всеки модул.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
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срок, но не повече от 3 месеца - ал. 2 на чл. 326 от КТ. 
Няма пречка по време на ползване на отпуск поради вре-
менна неработоспособност работникът или служителя 
да отправи предизвестие за прекратяване на трудовия 
договор. Възможността за прекратяване на трудовия 
договор едностранно от работника или служителя с 
предизвестие е субективно негово право и от неговата 
воля зависи дали да го упражни или не. Работодателят 
не може да се противопостави на това право на лицето, 
нито може да изрази съгласие или несъгласие трудовият 
договор да бъде прекратен при отправено предизвестие. 
Според чл. 326, ал. 4 от КТ срокът на предизвестието 
започва да тече от следващия ден на получаването му. 
Разпоредбата на чл. 335, ал. 2, т. 1 от КТ установява, 
че при прекратяване с предизвестие - с изтичането на 
срока на предизвестието. При прекратяване на трудовото 
правоотношение работодателят е длъжен да впише в 
трудовата книжка данните, свързани с прекратяването 
и да я предаде незабавно на работника или служителя 
- чл. 350, ал. 1 от КТ.

Въпрос: Имам дете с увреждане и е освидетел-
ствано с ТЕЛК 50%, ученичка е в 12 клас. В момента 
получава социална помощ 340 лева. ТЕЛК -а й е до 
месец март 2018 год, а тя завършва училище тази 
година. Какво се случва с ТЕЛК-а й като има още 1 г. 
и 6 месеца.От социални грижи ми казаха, че парите 
й ще спрат. Как може да ги получава докато се яви 
на нов преглед в ТЕЛК. 
Отговор: Месечните помощи за отглеждане на дете 

с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни 
помощи за деца се предоставят до 18-годишна възраст 
на детето, а ако учи – до завършване на средното обра-
зование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Следва 
да имате предвид, че съгласно § 3 от Преходни и заклю-
чителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2017 г. на всички лица, на които 
към 31 декември 2016 г. са отпуснати месечни добавки 
по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, дирекции 
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес отпускат 
месечната помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи 
за деца в съответствие с размерите, определени в чл. 61, 
за срок от 1 януари 2017 г. до изтичане на срока, за който 
е била отпусната месечната добавка, като правоимащите 
лица не подават нови заявления-декларации. За повече 
информация относно възможностите за подпомагане 
на хората с увреждания на други законови основания, 
моля да се обърнете по компетентност към рубрика 
„Интеграция на хората с увреждания“.

Въпрос: Във връзка с разпоредбите на чл.40 
от ПМС № 374 от 22.12.2016г. за изпълнение 
на държавния бюджет на Република България 
за 2017 год. Когато лицето през дадения месец 
е отработило 15 дни и е ползвало 5 дни платен 
годишен отпуск, за база на начисляване на 3% за 
СБКО кое следва да се вземе - основната заплата 
за реално отработените 15 дни и възнагражде-
нието, начислено на лицето за времето, през 
което е платен годишен отпуск /5 дни / или само 
начислената основна заплата за реално отрабо-
тените дни ? 
Отговор: Разпоредбата на чл. 292 от Кодекса 

на труда /КТ/ предвижда, че социално-битовото и 
културното обслужване на работниците и служите-
лите се финансира със средства от работодателя и 
от други източници. Съгласно чл. 293, ал. 1 от КТ 
начинът на използване на средствата за социално-
битово и културно обслужване /СБКО/ се определя 
с решение на общото събрание на работниците и 
служителите. В чл. 40, ал. 2 от ПМС № 374 на МС 
от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бю-
джет на Република България за 2017 г. е предвидено, 
че средствата за социално-битово и културно об-
служване на персонала в бюджетните организации 
се определят в размер до 3 на сто от утвърдените 
разходи за основни заплати на лицата, назначени 
по трудови правоотношения, и на лицата, чиито 
правоотношения се уреждат със Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България, Закона 
за Държавна агенция „Национална сигурност“, 
Закона за Министерството на вътрешните работи, 
Закона за Националната служба за охрана и от 
Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, а се 
разходват през годината на базата на начислените 
средства за основни заплати. Съгласно ал. 4 на чл. 
40 от закона, начинът на използване на средствата 
по ал. 2 се определя с решение на общото събрание 
на работниците и служителите.

Въпрос: В момента работя на безсрочен тру-
дов договор и съм в болнични. Възможно ли е тру-
довият ми договор да бъде прекратен по взаимно 
съгласие, след подадено от мен заявление и влияе 
ли се прекратяването от датата на изтичане на 
болничният или може да се прекрати и по време 
на ползването му? 
Отговор: В чл. 325, т. 1 от КТ е предвидено, че 

трудовият договор се прекратява, без която и да 
е от страните да дължи предизвестие по взаимно 
съгласие на страните, изразено писмено. Страната, 
към която е отправено предложението, е длъжна 
да вземе отношение по него и да уведоми другата 
страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако 
тя не направи това, смята се, че предложението 
не е прието. Няма пречка по време на ползване 
на отпуск поради временна неработоспособност 
трудовият договор да бъде прекратен по взаимно 
съгласие. В случай, че работодателят Ви не е съгла-
сен с прекратяване на трудовото правоотношение 
на посоченото основание, съгласно чл. 220, ал.1 от 
КТ страната, която има право да прекрати трудовото 
правоотношение с предизвестие, може да го пре-
крати и преди да изтече срокът на предизвестието, 
при което дължи на другата страна обезщетение 
в размер на брутното трудово възнаграждение 
на работника или служителя за неспазения срок 
на предизвестието. Съгласно чл. 326, ал.1 от КТ 
работникът или служителят може да прекрати 
трудовия договор, като отправи писмено предиз-
вестие до работодателя. Срокът на предизвестието 
при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 
дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг 



КАКВА РОЛЯ ИГРАЕ МАГНЕЗИЯТ
ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ?

Магнезият е сред макроелементите в нашия органи-
зъм, т.е среща се в по-големи количества, за разлика 
от микроелементите. Препоръчителният прием е 320 

mg дневно за мъже 
и 300 mg – за жени.
Може да се дос-

тави чрез мляко и 
млечни продукти, 
житни храни, месо, 
банани, чай, кафе 
и др. Имайте пред-
вид, че употребата 

на алкохол намалява усвояването му в организма. При 
бланширане и готвене се увеличава неговата усвоя-
емост, както и при меленето на житните храни (под 
формата на различни брашна).
Липсата му в тялото може да засегне и да понижи 

проводимостта на нервните влакна и на мускулните 
съкращения,да доведе до  спазми, треперене, а също 
и до слабост в мускулите, загуба на чувствителност, 
смущения в сърдечния ритъм, както и намалена пом-
пена функция на сърцето.
Магнезият, за разлика от калция предотвратява, т.е 

потиска кръвосъсирването, което означава, че не тряб-
ва и да се предозира твърде много. 
Магнезиевият хлорид се разтваря във вода и в нея 

се съдържат магнезиеви и хлоридни йони, което оз-
начава, че организмът си доставя 2 в едно: магнезий 
и хлор.
Хлорът също е сред макроелементите. Специали-

стите препоръчват дневно по 800 mg дневно. Липсата 
му води до смущения в растежа, слабост в мускулите 
и алкалоза.
Хлорът е съставна част и от стомашната солна ки-

селина. И играе ролята на „буфер” в тялото: предпаз-
ва организма от твърде силно алкализиране или да се 
появи твърде кисела среда. Хлорът оказва влияние и 
върху кръвното налягане. 

ОСТЕОПОРОЗАТА - НАЙ-ДОБРОТО
ЛЕЧЕНИЕ Е ПРОФИЛАКТИКАТА

При това заболяване костите стават крехки, което 
води до лесното им счупване. Всяка трета жена и все-
ки осми мъж рискуват да заболеят от остеопороза.
Интересно е, че в рисковата група попадат светло-

оки и блондини, пушачи, кафемани и поклонници на 
алкохола. Костната система често е отслабена и при 
хора с проблеми на стомаха и понижено сексуално 
влечение.
Защо се чупят костите? 

Костната система на човека е 
жив организъм, в който живе-
ят и се борят два вида клетки: 
разрушителни и строителни.
При здрав човек разруша-

ването и изграждането на 
костите са в пълно равнове-
сие. При остеопорозата ряз-
ко нараства активността на 
клетките рушители. Особено 
бързо процесът на рушене на 
костите расте при жените в 
менопауза.
Укрепването на костната система трябва да става 

още в детска възраст. Това включва редовно приемане 
на мляко и млечни продукти, храна богата на калций, 
повече движение.
Най-добрата профилактика е движението.
Обездвижването силно увеличава опасността от за-

боляване от остеопороза. Алкохолът, кафето и цигари-
те силно увеличават риска от заболяване. Добре е да 
се направи навреме изследване - денситометрия (рент-
ген на скелета). Процедурата е безболезнена, безвред-
на и бърза.
Ако заболяването вече е факт, трябва да се предпри-

еме спешно лечение. В случая приемането на калций 
няма да помогне. Курсът на лечение е продължителен, 
но успешен.

ПРОСВЕТЛЯВАНЕ ПРИ ПЛОДОДАВАЩИТЕ 
ДРЪВЧЕТА СЕ ПРАВИ ВСЯКА ГОДИНА

При плододаващите овощни дръвчета ежегодно се 
прави резитба за просветляване на короната. При нея 
се премахват цели клонки и клони, които най-вече 
растат навътре или сгъстяват короната.
При съкращаване на едногодишни клонки дърве-

сината се реже над пъпка - т.е.2-3 мм над върха на 
пъпката, под ъгъл 45 градуса с наклон на противопо-
ложната й страна.
При премахване на 

цели клончета и кло-
ни отрезът се пра-
ви над надебеления 
пръстен, образуван в 
основата на клоните. 
При резитбата пръс-
тенът не трябва да се 
наранява, не трябва 
да се оставят чепове, 
за да не се затруднява зарастването на раните.
В градини, където има проблем с вредители, тряб-

ва да се направи фитосанитарна резитба. С нея се 
унищожават закържавелите, нападнати от болести 
и неприятели клонки и леторасти. По този начин се 
ограничават зимуващите зарази и разпространението 
им през следващия сезон.
При фитосанитарната резитба отрезите трябва да 

са на разстояние 30-40 cм от мястото на повредата. 
Инструментите, използвани при резитбата, след все-
ки отрез трябва да се дезинфекцират.
За да се улесни зарастването на дървесината, осо-

бено при по-големите отрези (над 2,5 см при костил-
ковите и 3 см при семковите), а също така и за да не 
навлизат зарази през раните, е препоръчително непо-
средствено след резитбата използването на овощар-
ска замазка или блажна боя.

ДОБРА ВЕНТИЛАЦИЯ В ЗИМНИЯ КОШЕР
През зимата добрата 

вентилация в пчелния ко-
шер е дори по-важна от 
топлоизолацията. При до-
бра вентилация крайните 
продукти на обмяната на 
веществата се отделят по 
времето на тяхното образу-
ване, а вместо тях постъп-
ва външен чист въздух пчелите са спокойни: почти 
не се чуват гнездата са сухи, семействата запазват 
енергията до пролетта и добре растат.
Главна роля в обмена на кошерния въздух игра-

ят входовете. Само долните не са в състояние да се 
справят с този процес, затова се държат отворени и 
добавъчни - горни с кръгла форма, които се наричат 
зимни.

ПРОВОКИРАЙТЕ ПОКЪЛВАНЕТО НА СЕМЕНАТА
За да покълнат се-

мената по-бързо, може 
да им помогнете като 
ги навлажните с вода.
Около един ден пре-

ди сеитбата семената 
се поставят във вода. 
Това е един вид ръте-
не. Водата, в която се 
киснат семената, да е 
топла и е необходимо да се подменя на всеки 6 часа.
Щом по част от семената се появят бели точици, 

това означава, че са се появили първите кълнове и 
може да се пристъпи към сеитба. След засяване се 
покриват с леко влажна почва.
За да се провокира покълването, семената може да 

се поставят и върху мокър памук или друг подходящ 
материал.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Блатен аир
Acorus calamus L.

Разпространение: Среща се като подивяло расте-
ние из мочурливите места край реките в Софийско 
и Казанлъшко. В диво състояние е разпространено в 
много райони на Азия и в атлантическите части на 
Северна Америка.
Описание: Многогодиш-

но тревисто растение, висо-
ко до 50 см.
Използваема част: Коре-

нищата, които се вадят рано 
на пролет - април-май или 
през есента - септември, ок-
томври. След изваждането се 
обелват, нарязват се на късо-
ве до 10 см дълги и се сушат 
на сянка. Изсушената билка е 
бледожълта отвън, а отвътре 
бяла, с приятна миризма и 
горчив вкус. Опаковат се в книжни чували или бали.
При изваждане на коренищата на блатния аир тряб-

ва да се внимава те да не се смесват с коренищата на 
блатната перуника и на папура. Последните са без 
аромат, а освен това стъблата на двете растения са 
обли и листата им са плоски.
Химичен състав: Етерично масло, горчивия глико-

зид акорен, алкалоидът каламин, дъбилни вещества, 
витамин С, скорбяла, слузни вещества, смола и др. 
В листата са открити дъбилни вещества и етерично 
масло.
Лечебно действие и приложение: Повишава 

възбудимостта към вкусовите дразнители, усилва 
рефлекторното отделяне на стомашен сок. По тази 
причина се прилага за възбуждане на апетита и по-
добряване на храносмилането. По – рядко се прилага 
при заболяване на бъбреците, черния дроб, жлъчката 
и като отхрачващо средство.
Българската народна медицина препоръчва коре-

нищата на блатния аир още при болки и киселини 
в стомаха, газове, диария, дизентерия, жълтеница, 
воднянка, нередовна менструация и др. Външно се 
използва за жабурене при зъбобол и кървящи венци, 
за втриване при падане на косата, за бани при рахит 
и скрофули. Употребява се още в сладкарството, ли-
кьорената индустрия и козметиката.
Начин на употреба - 1 кафена лъжичка нарязани 

коренища се киснат в 300 мл вряла вода 2 часа. 
Запарката се прецежда и се пие по 1 винена чаша 
преди ядене 4 пъти дневно. За усилване растежа 
на косата 3 супени лъжици нарязани коренища се 
варят в 400 мл винен оцет 15 мин. С отварата вечер 
се правят фрикции.

 „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                                                                                                              

В болница лежат двама с инфаркт и инсулт. Този с инфаркт 
пита другия:

- Вие, защо?
- Ами, какво да Ви кажа - склададжия съм, тъкмо свих едни 

стоки, идват данъчните и ето ти - инфаркт...
- А Вие, как? - пита на свой ред.
- Аз съм гробар... преди седмица носят ковчег, ама лукс, 

вътре баровец, целите му ръце в златни пръстени, по врата 
- ланци и 32 златни зъба...

- Е, и какво?
- А бе, направо си загубих съня - толкоз злато нахалост! 

Един ден, втори ден... на третия се реших... разравям гроба, 
отварям капака и онзи отвътре ми се ухилва с 32 златни 
зъба и ми вика:

- Инспектор Филев, Бюро „Обреди“! Контролно погребение!

болница лежат двама с инфаркт и инсулт Този с ин

ПИЛЕШКИ КРОКЕТИ СЪС СМЕТАНА
Необходими продукти: Едно малко пиле, връзка коре-
ни за супа, 2 картофа, филия сух бял хляб, без кората, 
половин чаена чаша сметана, 3-4 яйца, 5-6 сварени 
гъби, 1-2 супени лъжици стафиди, чаена лъжичка 
ситно нарязан магданоз, щипка черен пипер и тол-
кова настъргана кора от лимон, 1-2 стрити зърна 
от бахар, сол, брашно, галета, мазнина за пържене..
Начин на приготвяне: Пилето се 
нарязва на едри парчета и се сварява 
в 3 чаени чаши кипяща подсолена 
вода. Изважда се, а в бульона се 
слагат последователно корените от 
супа и картофите. Свареното месо се 
почиства от кожата и хрущялите и се 
смила заедно със сварените корени 
от супа и картофите. Прибавят се на-
киснатият в сметаната хляб, 2яйца, 
ситно нарязаните гъби, стафидите, 
подправките и сол. Сместа се омесва добре, наръсва се 
с брашно и се оставя да престои половин час.
Оформят се крокети, които се овалват в брашно, в раз-
битите яйца и галета. Изпържват се в гореща мазнина 
до златисто. Поднасят се горещи с пържени картофи и 
салата от печено червено цвекло и кисели краставички.


