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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

В дните 14-16 юли 2017 година за 14-ти пореден път се проведе Събор Ваклиново 
2017г. благодарение на проявеното разбиране и съдействие на всички собственици на 
ливади, които отново безвъзмездно предоставиха имотите си за провеждането му.
За пореден път крупното мероприятие се проведе без инциденти. Организаторите 

отново бяха осигурили добър обществен ред, спокойствие и сигурност чрез органите 
на МВР, безопасност на движението от органите на КАТ, противопожарна безопасност 
от органите на РС ПАБ, контрол на хранителните стоки от органите на Областна ди-
рекция по безопасност на храните и ДВСК, здравно обслужване от СД „Медика”, както 
и добра организация по разпределението на терена, определен за паркинг, охрана, лу-
напарк, полеви ресторанти, сцена, борби и т.н.. 
Добрата организация на мероприятието допринесе за приятни емоции и спокойно 

прекарване на събора за всички присъстващи. Полевите ресторанти отново бяха с ка-
пацитет над 5000 седящи места, а търговската площ (сергиите) - на около 10 дка земе-
делски терен. По време на събора полевите ресторанти бяха пълни въпреки  разхлади-
телният дъжд, който преваляваше. За радост на децата, както при всяко увеселително 
мероприятие, в района, предназначен за детско забавление, бе най-оживено и най-ин-
тересно. Родителите се бяха погрижили децата им да се повеселят и да прекарат прият-
ни моменти на люлките в лунапарка. Въпреки дъждовното време през първият ден на 
събора посещаемостта бе огромна. Съборяните се насладиха на музикалната програма 
с участието на самодейците от Ваклиново, Кочан, Сатовча и Плетена, на гост изпълни-
телите от Ягодина, област Смолян, от село Горско ново село, община Златарица, от Бо-
рино, на оркестрите „Ивелия“  и „Импулси“ от гр. Гоце Делчев, на оркестъра на Панчо 
Иванов със солистка Емилия Широва, на мъжката фолклорна група „Перун“, както и 
на поп фолк певиците Райна и Камелия. По традиция минути преди полунощ небето 
над Ваклиново се озари от красива и много ефектна празнична заря с най-различни 
цветове и фигури, която с възхищение наблюдаваха всички присъстващи на събора. 
Характерните за вторият ден от мероприятието борба свободен стил и канадска бор-

ба, както и предвидените музикални изпълнения не се проведоха поради поройният 
дъжд, който се изля над района и направи терена непроходим. 

 За организацията и безпроблемното провеждане на мероприятието Инициативният 
комитет организира свой бюджет, събран изцяло от спонсорство, такси от наеми на 
ресторанти (скари), такса пазар на сергии, такса наем на място за лунапарк и такса 
паркинг, като за мероприятието не са похарчени средства от общинския бюджет. Със 
събраните средства са обезпечават концертните програми, изхранването и транспортът 
на самодейците, турнирът по борба свободен стил и канадска борба, осигуряването 
на здравна помощ по време на събора, монтажът и демонтажът на сцената, дадените 
дежурства на паркинги, сергии и охраната на събора, прокарването на ел. мрежа, оз-
вучаването на концертните програми, поканите, обявите и оповестяването в медиите за събора, записът 
с видеокамера, хонорарът на водещите, почистването на терена след мероприятието, наторяване на ли-
вадите и други. След обобщаване на приходите и разходите на мероприятието Инициативният комитет 
по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2017 година предоставя за сведение на жителите на 
общината подробна информация по разходването на средствата. 
Инициативен комитет по организиране и провеждане на крупното мероприятие сърдечно благо-

дари на всички спонсори,  с чието финансово подпомагане се реализира успешно и безпроблемно 
Събор Ваклиново 2017 година.
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Г Р А Ф И К
За издаване на позволителни за сеч от старши лесниче-
ите на ТП ДЛС „ДИКЧАН” по населени места в община 

Сатовча през дните от седмицата, както следва:
1. Вълкосел – всеки четвъртък от 08.00 до 12.00 часа;
2. Боголин – всеки четвъртък от 13.00 до 17.00 часа;
3. Слащен – всеки вторник от 08.00 до 12.00 часа;
4. Годешево – всеки вторник от 14.00 до 16.00 часа;
5. Туховища – всеки вторник от 16.00 до 17.00 часа
6. Кочан – всеки четвъртък от 08.00 до 12.00 часа;
7. Ваклиново – всеки четвъртък от 13.00 до 17.00 часа;
8. Фъргово – всяка сряда от 08.00 до 17.00 часа; 
9. Крибул – всяка сряда от 13.00 до 17.00 часа;
10. Долен – всеки вторник от 08.00 до 12.00 часа
11. Жижево – всеки петък от 09.00 часа до 12.00 часа;
12. Осина – всеки вторник от 09.00 часа до 12.00 часа.
13. Плетена – всяка сряда от 13.00 до 17.00 часа
14. Сатовча – всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа



заболяванията, причинени от хепатитните вируси, и да се наблегне върху необходимостта 
от профилактика и разширяване обхвата на противохепатитните ваксини чрез включва-
нето им в националните имунизационни програми. Одобрен с резолюция WHA63.18 на 
Световната здравна организация от 21 май 2010 г. По данни на организацията хронично 
болните от хепатит В са близо 240 милиона 
души, а от хепатит С - 150 милиона. През 2006 
и 2007 г. денят се е отбелязвал на 1 октомври, а 
от 2008 до 2010 г. - на 19 май. 

29 Юли 2017, Събота,
 Международен ден на тигъра 
Учреден на 24 ноември 2010 г. в Санкт Петер-

бург, Русия, по време на международен форум 
по проблемите, свързани с опазването на тигрите 
на Земята (21-24 ноември 2010). 

 СТАЖАНТСКА ПРОГРАМАТА НА ЮНЕСКО  
Краен срок: текущ 
Стажантската програмата на ЮНЕСКО 

предлага практическа работа в една от прио-
ритетните области на ЮНЕСКО. Благодаре-
ние на нея ще разберете мандата, програмите 
и основните задачи на организацията. Тя ще 
подобри вашите академични знания, работ-
ните задачи ще ви помогнат да се подготвите 
за бъдещата си кариера.
Могат да кандидатстват студенти, на 20 и 

повече години, с най-малко 3 години редовно 
обучение в университет или еквивалентна 
институция към завършване на бакалавърска 
или следдипломна степен по някоя от след-
ните области: образование; култура; Комуникация и информация; Социални и хумани-
тарни науки; Право; Науки; Човешки ресурси; Мениджмънт, Международни отношения. 
Кадидатите трябва да имат отлични познания, писмено и говоримо, на английски или 

френски език. Познаване на работно ниво на другия език (английски или френски) е плюс.

   ПРОГРАМА „ГОТОВИ ЗА УСПЕХ“ НАБИРА
КАНДИДАТ-СТИПЕНДИАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА     
Краен срок: 6 октомври 2017 г. (включително) 
Стипендиите са за отлични ученици в 12 клас и 

студенти в държавни учебни заведения, изгубили 
единия или двамата си родители, или израснали в 
специализирана институция.
Минималният необходим успех е над 5.00 за сту-

денти и над 5.50 за ученици.
Стипендията е в размер на 2 000 лв. годишно за 

студентите (200 лв. месечно) и 1000 лв. за учениците 
(100 лв. месечно) и е осигурена за 10 учебни месеца 
- от 1 октомври до 31 юли включително. Изплаща се на всеки два месеца по банков път.

„Готови за успех“ е програма на фондация BCause в партньорство с Фондация “Сирак” 
от 2006 година. За 11 години са осигурени 1140 годишни стипендии на обща стойност 
над 1,7 млн. лв.

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

25 Юли 2017, Вторник
 Успение на Св. Анна 
На този ден православната църква почита успението 

на Света Анна - майката на Света Дева Мария. Чества 
се като покровителка на бременността, раждането и 
майчинството. На този ден не се работи, защото жените 
ще раждат трудно или ще помятат. Иконата на св. Ана 
се окичва с цветя, пред нея се поставят дарове. Имен 
ден имат хората, носещи името Анна, Янa, Eнчo. Това е 
вторият ден през годината, посветен на света Анна. На 9 
декември се отбелязва Зачатие на Св. Анна. 

26 Юли 2017, Сряда,
 Празник на служителите от национална служба Жандармерия 
Службата отбелязва годишнината от създаването си, с указ на княз Алексан-

дър Батенберг от 26 юли 1881 г. е приет Привременен устав за устройството 
на жандармерията. До септември 1944 г. е разформирана и възстановявана 
три пъти. От 1948 до 1961 г. съществува като Вътрешни войски по съветски 
модел. През 1985 г. е създадена Национална служба „Вътрешни войски“ като 

обновена структура за осигурява-
не на вътрешния ред. Със Закона 
за МВР от 1997 г. Национална 
служба „Вътрешни войски“ е пре-
образувана в Национална служба 
„Жандармерия“ като специализи-
рана охранителна и оперативно 
издирвателна служба на МВР за 
охрана на стратегически и особено 
важни обекти, борба с терористич-
ни и диверсионни групи, охрана на 
обществения ред и борба с прес-
тъпността. От 1 октомври 2004 г. 
службата е напълно професионали-

зирана. Със Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от 40-ото 
Народно събрание на 9 февруари 2006 г. Националната служба „Жандармерия“ 
се преобразува в Главна дирекция „Жандармерия“ към 
Национална служба „Полиция“. 

27 Юли 2017, Четвъртък,
 Църквата почита паметта на Св. Седмочисленици 
Православната църква почита делото на равноапостолите 

Кирил и Методий и техните най-близки ученици Климент, 
Наум, Сава, Горазд и Ангеларий като се изразява и в общо-
то им честване като св. Седмочисленици. За дата на общия 
празник се е утвърдил денят на успението на Климент 
Охридски (27 юли 916г.), най-изявеният от Кирило-Ме-
тодиевите ученици. 

28 Юли 2017, Петък,
 Годишнина от началото на Първата Световна война 
Първата световна война започва с обявяването на война от Австро-Унгария 

на Сърбия на 28 юли 1914 г. Датата отчита точно един месец от убийството 
на австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд в Сараево (28 юни 
1914 г.). Междувременно в Европа вече са се оформили два големи военни 
лагера - Тройният съюз (военно-политически блок между Германия, Авс-
тро-Унгария и Италия, образуван през 1882 г.) и Антантата (Русия, Англия, 
Франция). Франц Фердинанд е ерцхерцог на Австрия-Есте и наследник на 
австро-унгарския трон. Убит е при атентат от сръбския националист Гаврило 
Принцип, в подготовката на покушението участват членове на организацията 
„Млада Босна“, свързани със сръбската националистическа организация „Черна 
ръка“. В началото на военните действия в конфликта постепенно се намесват 
Германия - като съюзник на Австроунгария, а Русия - на страната на Сърбия. 
Германия обявява война на Русия и Франция и навлиза в пределите на неутрална 
Белгия. Последва намесата на Англия, която застава на страната на Франция и 
Русия. В края на октомври 1914 г. австро-германският блок успява да привлече 
за свой съюзник Турция. Италия, която е член на Тройния съюз, известно време 
проявява колебания, но през пролетта на 1915 г. е привлечена на страната на 
Съглашението. България влиза във войната през септември 1915 г. на страната 
на Тройния съюз. От лятото на 1914 г. до лятото на 1915 г. войната се води 
с променлив успех и за двете групировки, като превес продължават да имат 
държавите от Тройния съюз. През 1916 г. настъпва равновесие на силите. С 
намесата на САЩ във войната (6 април 1917 г.) на страната на Съглашението 
настъпва обрат в хода на военните действия и през есента на 1918 г. държавите 
от Тройния съюз капитулират. 
Световен ден за борба с хепатита
 Отбелязва се от 2006 г. по инициатива на Европейската организация на паци-

ентите с чернодробни заболявания с подкрепата на Световния алианс за борба 
с хепатита и други пациентски организации, за да се привлече вниманието към 
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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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 21.07.2017 г.
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ПРИТЧА: ТЪЙ ЛИ?
Дзен учителят Хакуин бил хвален от близките 

си за чистия си живот. Хубава девойка, чиито 
родители имали бакалия, живеели наблизо. 
Изведнъж, без никакво предупреждение, роди-
телите й забелязали, че е бременна. Това ги 
разгневило. Тя не могла да обясни кой е бащата, 
но като я притиснали, назовала Хакуин. Вбесе-
ни, родителите отишли при Учителя. „Тъй ли?“ 
всичко, което той казал.
След като детето се родило, занесли го на 

Хакуин. От този момент той изгубил репутацията 
си, което изобщо не го трогнало, и се отдал на 
грижи за детето. Вземал мляко от близките си и 
всичко от което детето имало нужда.

Година по-къс-
но момичето-май-
ка не издържало. 
Тя открила исти-
ната на родите-
лите си - че истин-
ският баща на де-
тето е младежът, 
който работел в 
магазина за риба.
Майката и ба-

щата на момичето веднага отишли при Хакуин 
да го молят за прошка, извинявали се дълго и си 
взели детето. Хакуин бил готов. Давайки детето, 
той казал само: „Тъй ли?“



До 25-ти юли:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец юни за доходи от трудови правоотно-
шения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец юни, когато 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 юли.
До 31-ви юли
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък 

за третото тримесечие на текущата година. 
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по  

ЗКПО за второ тримесечие. 
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие 

на годината за придобити доходи от стопанска дейност 
по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно 
предоставяне за ползване на права или имущество и 
подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

2. Предприятията и самоосигуряващите се лица вна-
сят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от 
ЗДДФЛ, придобити през второто тримесечие на теку-
щата година и подават данъчната декларация по чл. 55, 
ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.

3.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста 
от ЗДДФЛ за второто тримесечие на годината и подава-
не на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ 
и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

4. Търговските банки и клоновете на чуждестранни 
банки в страната декларират и внасят окончателния да-
нък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по 
банкови сметки на местни физически лица, придобити 
през м. юни.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от 
ЗДЗП за предходното тримесечие. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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НАП ИЗПРАЩА КОНТРОЛНИ ПИСМА
ДО СВОИТЕ КЛИЕНТИ

НАП започва кампания по изпращане на електронни 
писма до търговците с различни писмени послания.
Част от клиентите ще бъдат поканени да попълнят 

анкета, която е достъпна чрез линк, съдържащ се в по-
лученото писмо.
Друга част ще 

получат инфор-
мация за какво 
служат данъците 
и осигуровките и 
защо е важно все-
ки да ги плаща. 
От приходната 

агенция  доба-
вят, че в елек-
тронните писма 
няма прикачени 
файлове. Изпратените съобщения от официалните 
домейни на НАП – nra.bg и nap.bg не са зловредни и 
линковете в тях не представляват заплаха за сигур-
ността на потребителите.

ДО КРАЯ НА ЮЛИ СЕ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ 
ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ ЗА ВТОРОТО

ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.
В Наръчника са отразени промените за 2017 година в 

НАП напомня на предприятията или самоосигуряващи-
те се лица, които изплащат на физически лица доходи 
извън тези по трудов договор и са задължени да удър-
жат данък, че до края на юли 2017 г. трябва да подадат 
декларация за дължими данъци. Приходната агенция 
ще изпрати над 3000 напомнителни електронни писма.
Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 

201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) се подава в сро-
ковете за внасяне на дължимите данъци. Авансовият 
данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност 
и за паричните доходи от други източници, удържан 
за доходи, изплатени през второто тримесечие на 2017 
г., се декларира в срок до 31 юли 2017 г. 
Декларацията се подава и от физически лица, ако 

предприя-
тието или 
самооси-
гуряващо-
то се лице 
–  платец 
на дохода, 
не  е  з а -
дължено 
да удържа 
и съответ-
но да вна-
ся данък. 
Дължимите данъци се декларират в НАП до края на 
месеца, следващ тримесечието, през което е придобит 
доходът, като за доходи от наем или от друга стопан-
ска дейност, придобити от физическите лица през 
второто тримесечие на годината, срокът е съответно 
31 юли 2017 г.
Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се 

представя в НАП и за окончателните данъци, удържа-
ни върху доходите на чуждестранни физически лица 
(например върху възнаграждения за услуги, неустой-
ки, обезщетения, стипендии за обучение в България, 
доходи от лихви и други), както и за окончателните 
данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими 
от местни и чуждестранни физически лица. Формуля-
рът се подава и за данъци при източника по Закона за 
корпоративното подоходно облагане, като например 
данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове 
в полза на чужди фирми и местни дружества, които 
не са търговци, включително общините.
Повече информация за попълване на декларациите и 

за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП 
могат да получат на телефона за информация 0700 18 
700 на цената на един разговор.

ВМЕСТО ДЕЛБА –
ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЛЗВАНЕТО
Разделянето на имот невинаги е лесна задача, дори 

когато съсобствениците са съгласни да уредят нещата 
доброволно. При наследяване на земеделски земи обик-
новено наследниците са няколко. Експертите обясняват 
как може да се избегне проекта за делба и кога тя е на-
ложителна.
И при добро-

волна, и при 
съдебна делба 
проект за делба 
винаги се пра-
ви, обясняват 
адвокати. Този 
проект се изра-
ботва от вещо 
лице и задъл-
жит е лно  с е 
съобразява със 
законовите изисквания при образуване на дялове.
Една нива може да бъда разделена, ако законовите из-

исквания позволяват да се раздели. Ако обаче са налице 
множество ниви от по 1 дка или под 1 дка, тогава ще 

трябва се изработи проект за делба на съсобствениците 
и за да няма спор, се тегли жребий.
Когато става въпрос за доброволна делба, тогава може 

по доброволен ред да се разберат съсобствениците на 
кого коя нива да се даде и не е задължително земята да 
бъде по равно разделена до сантиметър.
Юристът допълва, че трябва да се има предвид изис-

кването на Закона за наследството, според който не се 
допуска разделянето на: ниви на части, по-малки от 3 
декара; ливади на части, по-малки от 2 декара; лозя и 
овощни градини на части, по-малки от 1 декар.
Ако не ви се минава през цялата процедура за делба, 

може да си направите протокол за разпределение на 
ползването на конкретната съсобствена нива. Например 
Петър ще ползва югозападната половина, а Иван – се-
вероизточната.
Ако съсобствениците са в добри отношения, няма 

проблем да ползват части от нивата, а тя да си остане 
съсобствена. В противен случай – проект и делба, стига 
имотът да отговаря на изискванията.

ПОВЕЧЕ ХОРА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ
РАННОТО ПЕНСИОНИРАНЕ 

Значително 
повече  хора 
от  масовата 
трета  кате -
гория се въз-
пол з ват  от 
възможността 
да излязат по-
рано  в  пен-
сия, показват 
данните  на 
Националния 
осигурителен 
институт.
От минала-

та година с последната пенсионна реформа в Кодекса 
за социално осигуряване съществува възможността 
човек да се пенсионира до една година по-рано от 
нормалната пенсионна възраст, ако има обаче необхо-
димия осигурителен стаж. За всеки месец предсрочно 
пенсиониране освен това НОИ намалява пенсията с 
по 0.4%, и то пожизнено.
Миналата година тази възможност не бе особено 

популярна сред хората. По данни на НОИ 2059 бълга-
ри за цялата 2016 г. са предпочели да се пенсионират 
по-рано макар и с намалена пенсия. За тази година 
обаче интересът е доста по-голям.
Според данните на НОИ към юли по този начин 

в пенсия са излезли вече 3584 българи. Близо 2000 
от тях са жени. Тази година законовата възраст за 
пенсия е 61 години за жените, ако имат 35 години и 
4 месеца стаж.
За мъжете пък се искат 64 години с 38 години и 4 

месеца осигуряване. Към края на март по този ред 
се бяха пенсионирали около 700 души - при средно 
по 9 месеца преди да навършат годините. 
И ранните пенсионери от трета категория имат 

право на обезщетения от работодателя при излизане 
в пенсия.
Според Кодекса на труда, ако човек е работил 

в последните 10 години преди пенсиониране при 
един и същ работодател, има право на шест брутни 
заплати при спиране на работа. Ако служителят е във 
фирмата по-малко от десет години, има право на две 
брутни заплати.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2017г.

Въпрос: Полага  ли ми се някакво обезщетение за 
това че съм си намерила сама работа и полагат ли 
ми се някакви пътни защото работата се намира 
извън населеното място където живея.Ако ми се 
полагат по какъв начин трябва да си ги потърся.
Отговор: Насърчителната мярка по чл. 42, ал. 2 от 

Закона за насърчаване на заетостта стимулира безра-
ботните лица, за наемане на работа извън границите 
на населеното място по местоживеене, като със сред-
ства от държавния бюджет се покриват ежедневните 
транспортни разходи за пътуване до местоработата 
и обратно и за транспортни разходи за представяне 
пред работодател на лицето. По реда на чл. 42, ал. 3 
от Закона за насърчаване на заетостта се насърчават 
безработни лица, включително младежи от специали-
зирани институции или ползващи социални услуги 
в общността от резидентен тип, завършили образо-
ванието си, за наемане на работа в населено място, 
отстоящо на повече от 50 километра от населеното 
място по настоящ адрес, като със средства от Дър-
жавния бюджет се покриват разходите на лицата за 
такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, 
такси за ползване на интернет. С промени в Закона за 
насърчаване на заетостта (ДВ, бр. 101 от 2015 г.) се 
преустановява месечното изплащане на суми на лица, 
започнали работа без посредничество на Агенцията по 

заетостта, които са били регистрирани като безработни 
в нейните териториални поделения и са получавали 
месечни социални помощи за период не повече от 12 
месеца. Препоръчвам Ви да се консултирате с екс-
пертите в бюрото по труда по местоживеене, които 
ще Ви информират за възможностите за включване в 
изброените насърчителни мерки.

Въпрос: Съпругата ми работи в селското стопан-
ство в Испания. От седмица си е тук-договора й е 
прекратен, защото заетостта и е временна там, до 
края на кампанията. Има ли право на обезщетение 
за безработица и какви са условията, за да получи 
такова от тук? В годините е получавала такова 
само от Испания, но тази година все още няма мин.
стаж там.
Отговор: При прекратяване на трудовия договор, 

съпругът Ви трябва да се регистрира в бюрото по труда 
по местоживеене в Испания и да се обърне към Наци-
оналния осигурителен институт на Испания. Там ще 
му бъде издадено разпореждане (преносим документ 
U-2), в който е описан неговия трудов стаж и сумите, 
на които са го осигурявали. За повече информация 
по темата посетете адрес (http://www.noi.bg/benefi ts/
benefi ts/101-unemployment/625-poksol) и адрес (http://
www.noi.bg/forusers/forms/112-ermdforms/unempl). 
Следва да имате предвид, че паричните обезщетения 
за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, 
прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпо-
реждане на длъжностното лице, на което е възложено 
ръководството на осигуряването за безработица в 
териториалното поделение на Националния осигури-
телен институт. В тази връзка Ви препоръчвам да се 
консултирате с експертите в териториалното поделение 
на Националния осигурителен институт, занимаващо 
се с обезщетенията за безработица. Координати за 
връзка ще намерите на адрес (www.noi.bg)/ рубрика 
„Контакти”. Също така може да ползвате информация и 
чрез Контактния център на Националния осигурителен 
институт (тел. 0700 14 802).

ОБЯВА ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА
Чешка фирма с дългогодишен опит предлага работа 

на български граждани и граждани на страни членки 
на ЕС .
Възможностите са в областта на производството на 

кабели и кабелови съединения за автомобилопроиз-
водството, работа в строителството, в почистването, 
в опаковането и разопаковането на маркови облекла. 
Месечното заплащане е от 750 евро до 1100 евро 

с трудов договор, здравни  и социални осигуровки 
по Чешкото законодателство, осигурени квартири, 
седмичен аванс от 40 евро. 
Не се изисква владеенето на чешки език. Готовност 

за заминаване - всеки ден. Подробна информация на
 тел.:  00359 895 053 625 за България и
 00420 776 098 016 за Чехия



НАЙ-ДОБРИТЕ НАПИТКИ ЗА УТОЛЯВАНЕ НА 
ЖАЖДАТА ПРЕЗ ЛЯТОТО

В разгара на най-горещия сезон от годината, при тем-
ператури от 22 до 34C, кръвоносните съдове се разши-
ряват и тялото отделя излишната топлина. Ако живакът 
в термометъра показва над 34C, кожата започва да се 
овлажнява, за да се охлади. Казано простичко - изпо-
тяваме се. Обикновено организмът на човека изпарява 
до 2,5 литра влага за едно денонощие, но в горещини-
те това количество достига до 4 литра. Според учените 
при 1 л. загуба на течност започва да ни мъчи жажда, 
при 2 л. намалява умствената дейност, при 3 л. вие ни 
се свят, а при 4 л. са възможни сърдечни пристъпи или 
дори загуба на съзнанието. Една трета от недостига на 
влага може да се набави от храната, но две трети идва 
от течностите. Затова е хубаво да знаем кои напитки 
най-бързо и ефикасно утоляват жаждата. 

1. Вода с лимон
Водата безспорно е 

най-разпространената 
напитка. В жегата ле-
карите препоръчват в 
обикновената вода да се 
добавя малко лимонов 
сок, половин лимон на 
два литра вода. Мине-
ралната вода също уто-
лява жаждата и поради съдържанието на соли и биоло-
гически активни вещества е добър избор. Тя освежава, 
стимулира апетита и премахва умората. От минерална-
та вода най-добре е да се избира алкалната, съветват 
лекарите. На лечебните минерални води не бива да се 
налита, защото техният наситен състав може да натова-
ри сърцето. Не се препоръчва пиенето на леденостуде-
на или дестилирана вода.

2. Айран
Айранът е отлично средство за отстраняване на жаж-

дата. Той се усвоява бързо (за 1 час до 91%). Тази на-
питка е прекрасна с това, че не само утолява жаждата, 
но отчасти и глада. В състава на айрана влизат много 
белтъци, витамини, полезни микроорганизми, той е на-
слада за сърцето и стимулира храносмилането, обясня-
ват диетолозите.

3. Студен зелен чай
Само зеленият чай разхлажда, за разлика от черния, 

който е загряващ. Дъбилните вещества в зеления чай 
забавят всмукването на течности от червата, което спо-
мага за утоляване на жаждата. В добавка - зеленият чай 
съдържа витамин Р, който влияе положително на функ-
цията на кръвоносните съдове. Правилното е чаят да се 
пие в по-малки чашки и на глътки. Той се запарва не по-
малко от 10 минути, а ако се добави мента в него, става 
и успокояващ. Не се препоръчва обаче пиене на повече 
от 8 чаши чай дневно.

4. Напитка от прясно изцедени плодове
Те не само утоляват жаждата, но и притежават други 

свойства, защото са богати на микроелементи и вита-
мини. Например сокът от други горски плодове помага 
при физическа и психическа умора. Напитките от ци-
труси (портокал, лимон и грейпфрут) помагат при нару-
шена концентрацията на вниманието. Сокът от ябълки 
способства за запазване на ясния ум и в напреднала въз-
раст. Много освежаваща и полезна е напитката от френ-
ско грозде, която съдържа голямо количество витамин 
С (в една чаша се съдържа колкото в два лимона). През 
лятото добре освежава и вишневият сок. Киселината 
на плодовете раздразва вкусовите рецептори, започна 
обилно отделяне на слюнка и така по-лесно се понасят 
горещините. Лекарите препоръчват соковете да се раз-
реждат с вода, в жегата да се избягват тъмните сокове, 
например от черно грозде, защото сгъстяват кръвта.

5. Билков чай
Билковите чайове са разхладителни, тонизиращи и 

здравословни. Могат да се приготвят от различни бил-
ки чрез запарване. Особено полезна през горещините е 
запарка от босилек. Охладеният чай може да се подсла-
ди и да се добави лимон. Липовият цвят също е идеа-
лен в горещините. Чаят от рози тонизира и е богат на 
витамини.

6. Бирата
Бирата не спасява от жажда! Вкусна е в горещините, 

но не помага. Съставът й е такъв, че се увеличава же-
ланието да се пие още, според експерти по алкохола. 
Ако все пак предпочитанията са за бира, то нека да е 

вечер и само светло пиво. Единственият алкохол, кой-
то идеално подхожда за зноя, е разредено бяло вино. 
То е по-леко от червеното, обясняват специалисти, съ-
държа по-малко танини, има често плодов вкус, кисе-
линността му е висока, а точно това е нужно в жегата. 
Разреденото вино даже е по- добро от плодовия сок, 
защото в него има по- малко захар. Известно е, че то 
помага в борбата с излишните килограми (ако се из-
пива не повече от една чаша обаче), подобрява храно-
смилането и обмяната на веществата.
Специалистите съветват - в жегата трябва да се из-

пиват до 3 л. за денонощие. Повече не бива, защото 
заедно с течността организмът започва да изхвърля 
и полезните соли. Отоците под очите сутрин и вечер 
са признак, че бъбреците може би трудно се справят 
с натоварването. Появяващата се хрема от всяко тече-
ние, повишената секреция на мастните жлези в кожата 
на главата, главоболието при най- малките промени в 
температурата - всичко това са признаци за прекалено 
поемане на течности в организма. Много майки питат 
колко трябва да пият децата, за да не се обезводнят. 
Според педиатрите трябва да изпиват до 40 мл. теч-
ност в денонощие на 1 кг. телесна маса. Или при тегло 
20 кг. може да се дават до 4 чаши. Децата обикновено 
търсят сладки сокчета. Но лекарите съветват те задъл-
жително да се разреждат с вода. 

АКО ЛИСТАТА НА КАРТОФИТЕ СЕ ЗАВИВАТ
Завиването на листата може да е болест, ако:
Връхните листа се 

завиват като фуния. 
Освен това листата 
жълтеят, вследствие на 
хлороза. По-късно се 
завиват и долните лис-
та, като стават твърди 
и кожести, а при стис-
кане хрущят.
Засегнатите расте-

ния се развиват по-
слабо от нормалните, тъй като стъблата им имат по-
къси междувъзлия.
Причинител на болестта е вирусът на листното за-

виване по картофите. Той се пренася чрез листните 
въшки.
Веднъж заразени картофите не могат да се излекуват.
Борбата трябва да е насочена към листните въшки, 

като се използват подходящи инсектициди.
Не бива да се засаждат клубени от заразени растения.

ВКУСНА НАПИТКА ОТ ЧЕРЕН БЪЗ
Необходими продукти: зърна от бъз, захар
Начин на приготвяне: Берат се добре узрели пло-

дове. Тогава те са с характерен тъмен виолетов цвят. 
Не се допускат зелени и неузрели плодчета, защото са 
ОТРОВНИ.
В зависимост от ра-

йона, се берат от края 
на август до началото 
на октомври. Плод-
четата да се оронват. 
Най-бързо и чисто 
това става с вили-
ца. Трябва да се има 
предвид, че се отделя 
тъмен, силно оцветя-
ващ сок, така че може 
да се ползват и гумени ръкавици при работа.
В буркан се нарежда ред плод, ред захар. Завършва 

се с по-дебел пласт захар.
Отгоре се захлупва със стара капачка, но не плътно 

- до толкова, доколкото да не попада прах, или с марля 
в няколко слоя.
Бурканите се държат на тъмно около 40-45 дни. Ако 

на дъното има останала неразтворена захар, се раз-
бърква с чиста и суха лъжица, за да се разтопи.
Готовият сироп се прецежда през четворно сгъната 

марля, налива се в бутилки и се съхранява в хладилник. 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Съвети при топлинен и
слънчев удар 

Това лято станахме свидетели на големи темпе-
ратурни аномалии, градусите се вдигнаха над 40, 
което не е много типично, но, все пак, се случи у нас. 
Вижте съветите на кардиолози как да се предпазим 
от слънчев и топлинен удар.
За съжаление, горещините взеха и жертви. Но 

има правила, към които трябва да се стремим да се 
придържаме –

• да избягваме прякото излагане на слънчева 
светлина

• да пием много течности - в никакъв случай не 
газирани и не ледени напитки

• да се храним с лека храна – плодове, зеленчуци, 
салати, постни зеленчукови супи

• да избягваме пържено, тлъсто и т.н.
• да се обличаме в по-леко облекло
Хората, които 

нямат хронични 
болести, като че 
ли  по-лесно се 
справят в горещи-
ните. Но на тези 
със сърдечно-съ-
дови заболявания 
налагаме обикно-
вено ограничение 
на питейния ре-
жим, независимо 
дали е зима или лято – в никакъв случай да не ходят 
жадни, но да ограничават течностите. При тях има 
колебание на кръвното налягане в посока нагоре или 
надолу, включително и при хора, които имат твърдо 
установени терапии. Една огромна част от болните 
реагират със срив на кръвното налягане по време на 
високите температури. По законите на физиката съ-
довете се разширяват от топлината, кръвта упражнява 
по-малко налягане върху съдовата стена и налягането 
пада. При тази ситуация на човека му е лошо, ком-
пенсаторно пулсът се ускорява, следва изпотяване и 
припадане, с или без загуба на съзнание.
Затова през тези адски жеги са регистрирани мно-

го колапси, много излизания от ритъм, зачестиха и 
хипертоничните кризи. Независимо от това кой как 
реагира на кръвното налягане трябва да има стриктен 
контрол върху неговите стойности, поне два пъти на 
ден, сутрин и вечер, то трябва да се мери. И ако има 
тенденция към понижаване – да се редуцира тера-
пията, лекарствата да се намаляват, но всичко това 
трябва да става под лекарски надзор.
Ако пък човек си пие лекарствата, но в жегите прави 

хипертонични кризи, означава, че терапията трябва да 
се промени, но не самоволно, а пак от наблюдаващия 
кардиолог.
Съветите в жегите обикновено са два основни - 

много течности и да се стои на сянка.
Излизанията е препоръчително да стават в сутреш-

ните часове до 10-10.30 ч. и надвечер, след 19 ч. Сега в 
момента сме в т.нар. температурен оптимум, но в него 
сме за много кратък срок - за часове почти градусите 
спаднаха наскоро от 44 на 18-20. Безспорно това е 
стрес за организма и за сърдечно-съдовата система. 
Тук трябва да бъдем особено внимателни. Да, добре, 
че става и хладно, но при прекалено хладно, дори 
студено, съдовата стена се свива и тогава кръвното 
може да тръгне и надолу, и нагоре. Но това ние не 
можем да преценим точно, защото съдовата стена 
е много чувствителна. Та, при рязко снижаване на 
температурата пада и имунитетът, защото това си е 
екстремално охлаждане. А когато тялото е охладено, 
то е много по-чувствително на вирусни инфекции, ко-
ито се развиват и през лятото. И при захладняванията 
съветите ни са същите – вода, вода и пак вода. Пак лек 
начин на хранене и пак същия контрол на кръвното 
налягане. Дори при хора с обща култура за здравето 
последната седмица се усети едно объркване – за едни 
и същи симптоми едни говореха за слънчев удар, а 
други – за топлинен.

 „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                                                                                                              

Срещат се двама познати, единият споделя:
- Тъщата я блъсна кола в София, едвам оцеля.
Другият:
- И моята я блъсна кола във Виена.
- И какво стана?
- Ами на място...
- Ееее, Виена си е Виена...

Съдията:
-Защо сте подали молба за развод?
-Защото съпругата ми обича да ме замерва с каквото и 

падне под - ръка - тенджери, тигани, чинии, месомелачката....
-От колко години сте женени?
-От 20.....
-И как изтрайвахте досега?
-Допреди година не улучваше....

рещат се двама познати, единият споделя:


