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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 часовете по математика по проект „Твоят 
час“, учениците под ръководството на г-жа 
Л. Камбова - ст. учител по математика, се за-
познаха с елементите на многостенни и из-

работиха модели на призма и пирамида под 
формата на коледни картички и предмети.
След забавната част се научиха да нами-

рат обем и лице на повърхнина на изработе-
ните картонени многостенни.

б
ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ В СУ - САТОВЧА

Удължават договорите на личните асистенти
На 22.12.2017 г. между Община Сатовча и Агенцията за соци-

ално подпомагане се подписа споразумение за удължаване на до-
говорите на личните асистенти и през 2018 г. То е изготвено в 
съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и 
Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчава-
не на социалното включване 2020. Целта му е да се обезпечи законово и финансово осигурява-

нето на социални услуги 
в домашна среда за хора 
с увреждания и лица с 
ограничения или в не-
възможност за самооб-
служване. Подписаното 
споразумение за финан-
сиране дава възможност 
на 86 потребители да 
продължат да ползват со-
циални услуги в капаци-
тет от 80 часа/месечно. 
Потребителите, които 

са ползвали социална 
услуга „личен асистент“ 
до 31 декември 2017 г, 
няма да подават допъл-
нителни документи. 
Общият размер на фи-

нансовия ресурс, с кой-
то ще разполага община 
Сатовча за изпълнени-
ето на допълнителното 
споразумение е на стой-
ност 316 643 лева. 

Уд дУд д

От началото на месец 
март стопаните могат да 
си подготвят за прием за-
явленията за подпомагане 
за кампания 2018.
Но отсега от МЗХГ и 

фонд “Земеделие” преду-
преждават, че всеки трябва 
да е убеден, че притежава 
правни основания за това, 
което ще очертава за обра-
ботка.
Всеки да внимава какво 

заявява предупреждават от аграрното министерство и Фонд „Земеделие“.
Иначе те са убедени, че е създадена необходимата организация за този 

старт - 1 март.
От министерство на земеделието дори обясниха, че ведомството осъ-

ществява за първа година преход към масово електронно подаване на до-
кументи, може би от април, когато фермерите масово започват да подават 
заявленията си.
Това разбира се няма да има задължителен характер за малките и сред-

ни фермери, които, ако нямат готовност, няма да бъдат притискани да го 
правят.
А тези, които желаят, ще получават експертната помощ на служителите 

от общинските земеделски офиси.
Няма гаранция, че електронното подаване ще се осъществи веднага и 

за цялата страна, но големите фермери и сега имат тази готовност, смятат 
в МЗХГ. Най-важното е всички земеделски производители внимателно да 
очертават нивите и да са се убедили, че обработваемата от тях земеделска 
площ попада в допустимия за подпомагане слой и че имат договори и 
споразумения за целта.
На компютрите в земеделските служби ще бъдат извиквани всички 

правни основания за ползване на земята от конкретния производител. От 
агроминистерството препоръчват заявленията да се прочитат задължи-
телно преди да се сложи подпис.
Кандидатите да не пропуснат да заявят участие във всички схеми, по 

които искат да получават субсидии, специално предупредиха експертите.
Преди да напуснете службата поискайте документ за допуснати греш-

ки, който се предоставя след приключване изцяло на заявлението ви.
В него трябва да са отбелязани пропуските ви пред компютъра, които 

могат да доведат до отказ или коригиране на заявената от вас субсидия.
Това е моментът, в които грешките трябва да се проверяват. И би тряб-

вало да се коригират, иначе няма да получите парите по пропусната схема.
Ще има проверки по нивите от техническия инспекторат.
А ревизиите на междинните култури са другия вид проверки на място.
Тези култури трябва да са били засети и налични, и да има растителни 

остатъци в почвата от тях след заораването - това трябва да стане до сре-
дата на април 2019 г.
Изискването на еврорегламента е тези култури да се реколтират и да не 

бъдат оставяни като основни за следващата година.

На 26 януари 2018 година се 
проведе заседание на Общински 
съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
> Бюджетът на общината за 2018 

година общо и по структура: 
- Дейности

„Държавна отговорност” 
Приходи –  8  002 688,00 
Разходи   – 8  002 688,00

- Местни
(общински дейности) 

Приходи –  4 632 007,00 
Разходи  –  4 680 295,00 
Дефицит –    - 48 288,00 

- Общо 
Приходи – 12 634 695,00 
Разходи  – 12 682 983,00 
Дефицит –     - 48 288,00 
> Програма за управление и 

разпореждане с имотите – об-
щинска собственост, в община 
Сатовча през 2018 година.

> Наредба за изменение на 
Наредбата реда за придобиване, 
управление и разпореждане с 
общинско имущество на терито-
рията на община Сатовча.

> Годишен отчет за изпълнени-
ето на Програма за управление 
на община Сатовча за периода 
2015-2017 година за календарната 
2017 година.

> Отчет за изпълнението на 
решенията на Общински съвет – 
Сатовча, за времето от 01.07.2017 
година до 31.12.2017 година.

> Отчет за дейността на струк-
турно звено „Управление  и сто-
панисване на общинските горски 
територии” за 2017 година

> Информация относно финан-
совото състояние на общински 
фонд „С един лев в помощ на бо-
лните деца от община Сатовча”.

...Следва на стр. 2

.:ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН:.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

                          E-mail:  obs_satovcha@abv.bg

МАТЕМАТИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА

Отново по проект „Твоят час“,в часовете по 
математика учениците, изработиха прекрасни 
и много интересни модели за мозаично пано. 
Учениците работиха по групи и вложиха мно-

го емоции и въображение в изготвянето на 
възложените им проектни задачи.
След представянето на моделите с готов-

ност ги предоставиха за изложба в учили-
щето.

MОДЕЛИ ЗА МОЗАИЧНО ПАНО 



Фирма търси,Фирма търси,
 да назначи шофьори! да назначи шофьори!

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС – ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА С НАГРАДИ
“ КУЧЕТО И ЧОВЕКЪТ - ПРИЯТЕЛИ ЗАВИНАГИ ”

Краен срок: 30 април 2018 г. 
От памтивека се знае, че кучето е най-добрия и най-

верния приятел на човека. Всеки е искал или е имал този 
приятел в живота си. Това приятелство е било и ще бъде 
сюжет за разкази, книги, филми, картини и скулптури още 
много пъти в културите на народите по света.
Може да участвате най-много с по 2 творби и в двата раздела:
>> Изобразително изкуство – живопис или графика с 

материали и техника по избор и размер на листа 35 см. на 
70 см. без паспарту. Не се допускат шаблони от интернет.

>> Приложни изкуства – творби от глина, текстил, хартия, конци, бродерия, природни 
материали и др.
На гърба напишете: трите имена; рождена дата; кого представяте - училище, читалище или 

школа; ръководител и подпис за съгласие за оповестяване на класирането, телефон и елек-
тронна поща за връзка с него; адрес: населено място, област, улица и номер, и пощенски код.
Класирането е в двата раздела в три възрастови групи: 7 г. - 9 г.; 10 г. - 12 г.; 13 г. - 15 г.
Краен срок за получаване на творбите – 30 април 2018 г. на адрес:
”НЧ Напредък 1871”, ул.”Хр. Ботев” №6, гр.Никопол, област Плевен, 5940 Организатор: 

„Народно читалище Напредък 1871” град Никопол
Произведенията не се връщат.
За контакти: napredak1871nl@abv.bg, 0889528971, 065412503 и 065412417

6 Февруари 2018г., Вторник,
Свети Фотий, патриарх Цариградски 
Имен ден празнуват: Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Ис-

крен, Пламен, Пламена, Светла, Светлана, Светозар, Светло-
зар, Светослав, Светослава, Фотий, Фотин, Фотина, Фотьо. 
Православната църква почита паметта на св. Фотий от 

гръцкото photos - светлина. Освен гореизброените именници 
празнуват всички, които имат светлина в името си. 

10 Февруари 20187г., Събота,
Св. мъченица Валентина и Св. Харалампи и ден на пчеларя. 
Имен ден празнуват: Харалампи, Валентин, Вальо, Валентина, Валя, Валери, 

Валерия, Ламбо, Пейо, Пейчо, Пейка.   В народните представи Св. Харалампий 
бил властелинът на всички болести. Държал ги със синджир и по своя воля 
ги пращал да вървят по света. Освен това е почитан като Според легендите 
свети Харалампий е заповедник и на чумата и поради тази причина денят му 
е наричан още „Чумин ден“. За да умилостивят чумата, жените месели питки, 
мажели ги с мед и ги раздавали на съседи и роднини. В народните представи 
чумата е стара, грозна, рошава и зла жена, която трябва да се изведе от сели-
щето. Затова оставят край населеното място питка с мед, шише вино, нова 
кърпа, сапун, гребен и вода, за да се залиса, докато мие косите си и ги сплита, 
а докато се нахрани и напие — да забрави за какво е слязла. Свети Харалампи е 

избран и за покровител на пчеларите. 
За да се предпазят от лоши болести, 
жените не трябва да работят на този 
ден. Единствено разрешено е да оме-
сят питка, която да занесат в църквата 
за освещаване. Заедно с нея се носи и 
мед. Смята се, че този мед е придобил 
лековити сили, затова се пази през 
цялата година. Ако някой се разболее 
му дават от него, та по-бързо да се 
възстанови и да оздравее. 

ПРОГРАМА „ДЕЦАТА И СПОРТНИЯТ КЛУБ“ 2018  
Краен срок: 15 февруари 2018 г., 17.30 ч. 
Основна цел на Про-

грамата е подобряване на 
условията и осигуряване 
на възможност за участие 
на деца в организирани 
спортни прояви, с оглед 
подобряване физическа 
им дееспособност, спорт-
но-техническите умения 
и създаване на мотивация 
за спортно развитие.
Предоставя се възмож-

ност на спортните клубове за организиране и провеждане на 1 детска спортна 
проява, която не е включена в държавния спортен календар на съответната 
спортна федерация и участие на деца от клубовете в 1 спортна проява, вклю-
чена в държавния спортен календар на съответната спортна федерация, която 
не е финал на държавно първенство.

 
ПРОГРАМАТА „НАУЧИ СЕ ДА ПЛУВАШ” 2018                 

Краен срок: 15 февруари 2018 г., 17.30 ч. 
Основна цел на Програмата е обучение по плуване на деца, с оглед подо-

бряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от уда-
вяне и създаване на предпоставки за 
последващи системни занимания с 
водни спортове.
Предоставя се възможност на 

спортните клубове, членове на Бъл-
гарска федерация плувни спортове и 
Българска федерация по водна топка 
и техните треньори да провеждат 
безплатно обучение по плуване на 
деца – 2 или 3 пъти седмично, както 
и за селекция на талантливи деца.

Н О В И Н И
5 - 11 февруари 2018г., брой 6

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

– Учителю – попитал ученикът, – защо има 
толкова трудности, които ни пречат да постигнем 
целите си, отклоняват ни от избрания път и ни 
карат да се признаем за слаби?

– Това, което ти наричаш трудности – отговорил 
учителят, – в действителност е част от твоята цел. 
Престани да се бориш с това. Просто помисли за 
тези трудности и ги вземи под внимание, когато 
избираш своя път. Представи си, че стреляш с 
лък. Мишената е далече, наоколо се е спуснала 
гъста мъгла и ти почти не виждаш целта. Ще се 
бориш ли с мъглата? Не, ще почакаш докато 
излезе вятър и я разпръсне. Сега вече виждаш 
мишената, но вятърът отклонява твоята стрела. 
А сега ще се бориш ли с вятъра? Не. Просто ще 
определиш каква е посоката му и ще промениш 
ъгъла, от който стреляш. Твоят лък е голям и 
тежък и не ти достигат сили да опънеш тетивата 
докрай. Ще се бориш да го промениш? Не, ще 
тренираш мускулите си, за да придобиеш повече 
сила и всеки следващ път ще можеш да опъваш 
тетивата по-добре.

– Да, учителю – казал сърдито ученикът, – но 
има хора, на които лъкът е лек и удобен, и винаги 
стрелят в ясно и безветрено време. Защо моят 
изстрел трябва да срещне толкова препятствия 
по пътя си? Защо целият свят се съпротивлява 
на моето движение напред?

– Никога не гледай другите – усмихнал се 
учителят. – Всеки има своя лък, своята мишена 
и своето собствено време за изстрел. За едни 
хора изстрелът се превръща в точно попадение, 
а за други – възможност да се научат да стрелят.
Учителят замълчал, навел се по-близо до уче-

ника си и тихо продължил:
– А сега ще ти открия и една жестока тайна, 

момчето ми. Мъглата не се спуска над земята, за 
да попречи на твоя изстрел, вятърът не духа, за да 
отклони стрелата ти, а тежкият лък не е създаден, 
за да те накара да осъзнаеш колко си слаб. Всичко 
това съществува само по себе си. Ти си решил, че 
можеш при тези обстоятелства да уцелиш точно 
мишената. Затова, или престани да се оплакваш 
от трудностите и започвай да стреляш, или смири 
гордостта си и си избери по-лесна цел. Такава, 
която можеш да уцелиш със сигурност.

ПРИТЧА: ПРЕСТАНИ ДА СЕ ОПЛАКВАШ!     

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 1.02.2018 г.
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... продължава от стр.1
> Годишен финансов отчет на Коми-

сията към общински фонд „С един лев 
в помощ на болните деца от община 
Сатовча”.

> Отчет за дейността на Общински 
съвет – Сатовча, и неговите комисии за 
периода юли – декември 2017 година.
Общинският съвет:
- одобри проект за изменение на Под-

робен устройствен план – план за улична 
регулация между кв. 28, кв. 27, кв. 1, кв. 
43 и кв. 39 по плана на село Ваклиново, 
в участъка от УПИ VI, кв. 28 до УПИ 
XXVI, кв. 1

- одобри Задание за проектиране и 
допускане изработването на Подробен 
устройствен план – изменение на улич-
ната регулация от О.Т. 246 до О.Т. 257, 
между кв. 50 и кв. 51 по плана на село 
Плетена.

- даде съгласие за кандидатстване за 
финансиране от Министерството на 
младежта и спорта – град София, изграж-
дането на обект „Физкултурен салон в 

УПИ I, кв. 17 село Кочан” на стойност 
360 366,57 лв. с ДДС

- даде съгласие за временно предоста-
вяне на оборотни средства в размер на  
100 000 лв. за целите на всички договори, 
сключени по следните проекти: „Осигу-
ряване на топъл обяд в община Сатов-
ча”; „Създаване на общински център 
за почасово предоставяне на социални 
услуги за хора в неравностойно поло-
жение и „Да мислим за природата, во-
дата и културата – да бъдем европейски 
туристи” в зависимост от предстоящите 
плащания по тях, които впоследствие 
ще бъдат възстановени от междинните 
и окончателни плащания по проектите 
в бюджета на общината, но не по-късно 
от 31.12.2018 година

- даде съгласие директора на СУ 
„Христо Ботев” – село Вълкосел, да 
съхранява, опазва и да се разпорежда 
при нужда с училищната документация 
на ОУ „Паисий Хилендарски” – село Бо-
голин, при стриктно спазване на всички 
законови норми.



Въпрос: Във връзка с промени в НРВПО, които 
влизат в сила от 01.01.2018 и по-конкретно ре-
гламентирането на това, че платените часове 
извънреден труд от преизчислен нощен труд не би 
следвало да се декларират пред ИТ, но трябва ли 
да се подават като изплатени извънредни часове 
в Декларация 1?
Отговор: Съгласно чл. 149, ал. 1 от Кодекса на 

труда /КТ/, работодателят е длъжен да води специ-
ална книга за отчитане на извънредния труд. Според 
ал. 2 на чл. 149 от КТ, положеният извънреден труд 
през календарната година се отчита пред инспекци-
ята по труда до 31 януари на следващата календарна 
година. В чл. 9г от Наредбата за работното време, 
почивките и отпуските е предвидено, че отработе-
ните часове от работника или служителя, които в 
края на периода, за който е установено сумирано 
изчисляване на работното време, са повече от ча-
совете, определени съгласно чл. 9б, се отчитат за 
извънреден труд по реда на чл. 149 от Кодекса на 
труда пред инспекцията по труда без превръщане на 
нощните часове в дневни. Както е видно от разпо-
редбата, часовете извънреден труд се отчитат пред 
инспекцията по труда без превръщане на нощните 
часове в дневни. Превръщането на нощните часове 
в дневни, което е предвидено в чл. 9а, ал. 4 от наред-
бата, се извършва единствено с оглед заплащането 
на положения труд.

Въпрос: Пенсионирах се през 2015 г. съгласно 
§4 от ПЗРКСО без прекратяване на трудовия 
договор и продължавам да работя при същия 
работодател. ВЪПРОС 1. Има ли срок, в който 
работникът и служителят може да ползва пра-
вото си за прекратяване на трудовия договор 
без предизвестие след придобиване на право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно 
разпоредбите на чл. 327, ал. 1, т. 12 от Кодекса 
на труда? ВЪПРОС 2. Има ли срок, в който ра-
ботникът или служителят следва да прекрати 
трудовото си правоотношение след придобиване 
на право на пенсия за осигурителен стаж и въз-
раст, за да получи полагащото му се обезщетение 
съгласно разпоредбите на чл. 222, ал. 3 от Кодекса 
на труда?

ФЕВРУАРИ
До 5-ти февруари:
ЗДДФЛ
Издаване на служебна бележка за до-

ходите от трудови правоотношения по 
чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (об-
разец № 1) от работодатели, които към 
31 декември на предходната година са работодатели 
по основното трудово правоотношение на съответни-
те работници/служители, когато разликата между го-
дишния данък за доходите от трудови правоотноше-
ния и авансово внесения не е удържана/възстановена 
до 31 януари на текущата година.
До 10-ти февруари: 
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 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 2018 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 производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец януари.

3. 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 2018 г., за новорегистрираните Интрастат опе-
ратори с възникнало текущо задължение.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
5 - 11 февруари 2018г., брой 6

ОДОБРЕНИ СА 4,7 МИЛИОНА ЛЕВА
ЗА ЗИМНИТЕ ПРЪСКАНИЯ ЗА 2018 ГОДИНА
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди 

годишен финансов ресурс за 2018 г. в размер на 4 700 
000 лв. по схемата на държавна помощ “Помощ за ком-
пенсиране разходите на земеделски стопани, свързани 
с изпълнение на мерки по Националната програма за 
контрол на вредителите по трайните насаждения през 
зимния период”.
За подпомага-

не на закупува-
нето на продукти 
за  растителна 
защита на трай-
ни овощни на-
саждения, ягоди 
и малини през 
зимния  сезон , 
които  се  при-
лагат в периода 
след преминава-
не на студовете до набъбване на пъпките, заявления ще 
се приемат от 8 февруари до 2 март 2018 г. До 13 април 
кандидатите трябва да представят в ДФ „Земеделие“ 
отчет и документи за извършените дейности. Срокът 
за изплащане на средствата е до 25 май 2018 г.
За закупуването на продукти за растителна защита 

и продукти за ускоряване на процесите на гниене на 
листата на овощните видове, ягоди и малини, които 
се прилагат през есента в периода на масов листопад, 
ще се кандидатства от 15 октомври до 31октомври 
2018 г. До 16 ноември 2018 г. е срокът за отчитане на 
дейностите, а до 07 декември 2018 г. трябва да бъдат 
изплатени средствата.
Целта на помощта е ограничаване на загубите от 

разпространяването на зимуващи вредителите по трай-
ните насаждения, като семкови и костилкови овощни 
видове и ягоди и малини.

ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЩЕ КРЕДИТИРА ОДОБРЕНИ 
ПРОЕКТИ ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА  

Със свое решение Управителният съвет на ДФ „Зе-
меделие“ утвърди условията, при които одобрените 
кандидати по Националната програма по пчеларство 
(НПП) 2017-2019 г. ще имат възможност чрез кредит 
да реализират проектите си. Условия на Схемата за 
кредитиране ще позволят на бенефициерите по НПП 
да получат предварително финансов ресурс за реали-
зиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д 
от Програмата – за нови кошери, голи роеве, отводки, 
пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати, 
разходите за закупуване на пчеларско оборудване и 
прикачен инвентар за подвижно пчеларство.
Схемата  до -

принася за зна-
чително увели-
чение в усвоя-
ването на сред-
ствата по НПП. 
ДФ „Земеделие“ 
отчита  пълна 
и  бър з а  въ з -
връщаемост на 
предоставените 
кредити, заедно 
с  начислените 
по тях лихви и такси за обработка и управление. Кре-
дитите се отпускат пряко от Фонда при лихва от 4% 
на годишна база като предоставянето на средствата 
е еднократно. Максималният размер на отпусканите 
средства е до 80 на сто от размера на реално догово-
рените разходи по сключени договори за покупко-про-
дажба. Погасяването на по-голямата част от кредита 
се осъществява чрез прихващане на полагащата се 
субсидия по НПП, а за останалата част от дълга се 
дава възможност да бъде издължена до 25 юли на 
следващата година. За гарантиране погасяването на 
кредита не се изисква учредяване на обезпечения 
върху материални активи, а само издаване на запис 
на заповед.
Ново облекчение по схемата е отпадането на изис-

кването за откриване на банкова сметка със специално 
предназначение, както и издаването на съгласие за 
директен дебит.
Актуализираната Схема за кредитиране на лица 

с одобрени проекти по Националната програма по 
пчеларство за тригодишния период 2017-2019 г. ще се 
прилага от датата на настоящото решение за периода 
2018 г. - 2019 г.

 След одобрение и сключване на договор за без-
възмездна финансова помощ по НПП пчеларите ще 
могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли 
в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес 
на физическото лице и по адрес на регистрация на 
юридическото лице.

.КАКВИ ПРАВА ИМАТ БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ?       
Бременните жени имат право сами да определят кой 

ще наблюдава бременността им, ще извършва прегле-
дите и ще назначава изследванията, необходими през 
този период. При рискова бременност наблюдението 
се извършва само от АГ-специалист.
Наблюдението на бременността от специалист по 

акушерство и гинекология се извършва с „Медицин-
ско направление” (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от 
личния лекар. 
Бременната има право да смени акушер-гинеколога, 

ако не е доволна от оказаната помощ. За целта личният 
лекар трябва да й издаде направление. Специалистът, 
установил бременността, също може да включи же-
ната в програма „Майчино здравеопазване”, без да 
изисква ново, т.е. второ направление. Това може да 
бъде извършено както при първично, така и на вто-
рично посещение. В диспансерното наблюдение има 
задължителни лабораторни изследвания, които трябва 
да се извършат в различните срокове на бременността:

- пълна кръвна картина (хемоглобин, еритроцити, 
левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ); изслед-
ване на кръвна захар; урина – един път при първо 
посещение, и по един път в V и VІІІ лунарен месец;

- определяне на кръвна група и Rh-фактор – един 
път – в I-ви триместър (или при първо посещение);

- изследване за сифилис и хепатит В (НвS Ag), а 
при съгласие на бременната - и за HIV, както и два 
ехографски прегледа - един в началото на бремен-
ността, и втори - между 16-ата и 20-ата гестационна 
седмица (около петия календарен месец);

- изследване на онкопрофилактична цитонамазка 
(назначава се от специалист по АГ);

- изследване на влагалищен секрет за микробиоло-
гично изследване – един път при първо посещение и 
още веднъж в ІХ лунарен месец;

- проследяване на 
сърдечната дейност 
на плода - от V лун. 
месец – по един път 
във всеки лунарен 
месец; а в ІХ и Х – по 
два пъти.
Изследване за оп-

ределяне на кръвна 
група и Rh фактор 
не се назначава, ако 
вече е определено по 
друг повод. В този 
случай кръвната гру-
па и Rh фактора се 
вписват в Картата 
за профилактика на 
бременността.
При рискова бременност се назначават една или две 

допълнителни ехографии, в зависимост от възрастта на 
бременната - дали тя е над 35-годишна възраст или е 
под 20 години. Прави се и серумен скрининг за:-алфа-
фетопротеин, -свободен бета ЧХГ за оценка на риска 
от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2018г.

Отговор: Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 12 от Кодекса на 
труда /КТ/ работникът или служителят може да прекра-
ти трудовия договор писмено, без предизвестие, когато 
е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст. Предпоставка за упражняване на правото на 
прекратяване на трудовия договор на основание чл. 
327, ал. 1, т. 12 КТ е работникът или служителят да „е 
придобил право на пенсия за осигурителен стаж и въз-
раст“. За да се приложи разпоредбата няма значение об-
стоятелството, дали правото на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст е упражнено или не, и кога е упражнено. 
В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, 
че при прекратяване на трудовото правоотношение, 
след като работникът или служителят е придобил право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо 
от основанието за прекратяването, той има право на 
обезщетение от работодателя в размер на брутното 
му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако 
е работил при същия работодател през последните 10 
години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 
месеца. Както е видно от разпоредбата, обезщетението 
се изплаща при прекратяване на трудовото правоотно-
шение и независимо от основанието за прекратяване. 
Без значение е обстоятелството, че лицето е упражнило 
правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 
Правото и размера на обезщетението по чл. 222, ал. 
3 от КТ се преценява към датата на прекратяване на 
трудовия договор. В чл. 228, ал. 3 от КТ е предвидено, 
че обезщетенията по този раздел, дължими при прекра-
тяване на трудовото правоотношение, се изплащат не 
по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, 
през който правоотношението е прекратено, освен ако 
в колективния трудов договор е договорен друг срок. 
След изтичане на този срок работодателят дължи обез-
щетението заедно със законната лихва.



НАТУРАЛНИ ЛЕКАРСТВА ОТ КУХНЯТА ВИ
Морска сол при суха кожа
Не се нуждаете от скъп продукт, за да се избавите от 

сухата кожа на коленете, лактите и петите. Една морска 
солена скраб, направена у дома, ще работи също тол-
кова добре, колкото и скъпата козметика за кожа. Мор-
ската сол е добър ексфолиант, тъй като е на едри зърна, 
които идеално почистват кожата. Смесете една чаша 
морска сол с 1/2 чаша леко масажно масло. Използвай 
купа за разбъркване докато не постигнете консистенци-
ята на мокър пясък. Но използвайте тази смес само за 
груба кожа, защото не е подходяща за ексфолиране на 
лице, ръце и други нежни части от тялото.
Краставици за подпухнали очи
Поставянето на студени краставици върху очите ви 

може да изглежда малко глупаво, но този трик наистина 
намалява подпухналоста на клепачите. Краставиците, 
които са 95% вода, подпомагат за охлаждането на кле-
пачите, а това води до свиване на кръвоносните съдове 
и намаляване на възпалението. Само за 10 минути сту-
дените резени краставица ще направят чудо с  очите ви.
Сини сливи при запек
Сухите сливи са богати 

на неразтворими фибри, 
ключово хранително веще-
ство за борба със запека. 
Сини сливи също съдър-
жат две вещества, които 
действат като естествени 
лаксативи - сорбитол и ди-
хидрофенилизин. 
Захар срещу хълцане
Когато хълцате, диафрагмата преминава през серия 

спазми, но можете да заблудите тялото си, за да спрете 
тази реакция, като поставите чаена лъжичка захар под 
езика си. Сладкото усещане е достатъчно силно, за да 
стимулира вагусния нерв, най-дългият черепномозъ-
чен нерв, главен участник в процеса на хълцане.
Ябълки при киселини
Избягването на храни, съдържащи сода, високомасле-

но говеждо и всичко, което се пърже, е най-добрият на-
чин да се справите с киселините. А при наличието на 
такива, най-лесно ще ви помогнат ябълки. Те съдържат 
пектин, който абсорбира стомашната киселина.
Куркума при инфекции
В Индия наричат куркумата „свят прах“, който може 

да се използва за предотвратяване на инфекции и ле-
чение на рани. Това се дължи на съединение, наречено 
куркумин. Храни с куркумин имат силни противовъз-
палителни и антиоксидантни свойства.  Куркуминът 
има способността да спре бактериите да се размножа-
ват. Така че при повърхностни рани може да поръсите 
мястото с малко куркума. Може да направите и кашич-
ка от вода и куркума, да нанесете върху раната и да 
превържете.

ПАРНИКЪТ ДА Е НА ЗАЩИТЕНО МЯСТО
През зимата и пролетта много градинари изграждат 

прости парници, в които отглеждат разсади и студоус-
тойчиви зеленчуци.
Ако решите да правите елементарен парник в градина-

та, трябва да спазите някои основни правила.
Изберете място, което се огрява много добре от слън-

цето през целия ден.
Освен това то трябва да е защитено от ветровете. Сгра-

дите, дърветата, оградите са чудесна преграда за вятъра.
Ако парникът обаче не може да се направи в близост 

до естествена защита, то трябва да се осигури друга пре-
града. Може да се използват царевични стъбла, тръстика 
или други подходящи материали. Те трябва да са с висо-
чина 2-2.5 метра.
Препоръчва се мястото да е с лек наклон на юг или 

югоизток.
Добре е дългата страна на парникът да е разположена 

в посока изток - запад.
Дори да направите полиетиленова оранжерия, е добре 

да спазите препоръките ни.

УНИЩОЖЕТЕ КОКОШИНКИТЕ!
КОКОШКИТЕ СТАВАТ АНЕМИЧНИ И НЕ СНАСЯТ
Често птицевъдите не обръщат внимание на коко-

шинките в курника, докато в един ден не установят, че 
кокошките им постоянно тръскат глави и час по час се 
почесват и отказват да се приби-
рат да нощуват в курника.
Кокошинките (паякообразни-

те ектопаразити Dermanyssus 
gallinae) нападат птиците цело-
годишно но за щастие на пти-
цевъдите те се разможават най-
интензивно, докато времето е 
топло. При температура под 5 
градуса те загиват.
Кокошинките се хранят с 

кръв, като нападат птиците през 
нощта, докато те спят. След като 
са се напили донасита с кръв, паразитите се загнезд-
ват на скрити труднодостъпни места в кокошарника: 
в пукнатините на дървени греди, в процепите между 
мазилката и тухлите.
Една седмица е достатъчна, за да се излюпят нови па-

разити. Така че ако стопанинът не вземе навреме мерки, 
съвсем скоро целият кошарник ще бъка от кокошинки.
А кокошките ще стават все по-анемични, ще спрат да 

снасят яйца, а по-младите птици дори може да загинат.
По какво ще познаете, че птиците ви са нападна-

ти от кокошинки?
Кокошките започват да слабеят, стават вяли, постоян-

но тръскат криле и може толкова да останат без сили, че 
да не могат да скачат върху кацалките в кокошарника.
Снасянето на яйца намалява, а пък по снесените има 

червени петънца.
Гребенът и менгушите на птиците побледняват.
Важно е да знаете, че кокошинките могат да оцеле-

ят до 11 месеца, без да се хранят. Затова ако продъл-
жително време не сте използвали кокошарника и сега 
решите в него да заселите отново птици, преди това 
трябва да направите основна дезинфекция.

 КАК ДА ПРЕДПАЗИТЕ АГНЕТА ОТ КЛЕКА
Най-често срещаното заболяване при малките агнета 
е мускулната дистрофия, позната още като клека. Не-
заразното заболяване е резултат от недостига на ми-
кроелемента селен и/или витамин Е.
Селенът е неразривно свързан с витамин Е. В резул-
тат на недостига агнетата не могат да се движат и зае-
мат характерна поза на колене, откъдето идва и друго-
то наименование на болестта - коленица. Вследствие 
на това те не могат да стигнат до храната, отслабват, 
общото им състояние се 
влошава и голяма част от 
тях загиват.
Ако стопаните имат 
съмнения, че определено 
животно стада от клека, 
могат да направят една 
бърза и лесна проба.
Агнето се хваща за ко-
жата на гърба и се повдига на около метър височина, 
след което се пуска на земята. Ако застане на четирите 
си крайника, значи е здраво и няма място за притесне-
ния. Болните и страдащи животни падат на гърдите 
си, олюляват се и не стоят стабилно на крайниците.
Най-евтиното и достъпно средство за лечение на кле-
ка е препаратът селед, който се дава през устата.
Опитните овцевъди го дават задължително профилак-
тично веднага след раждането и това продължава поне 
две седмици. Добре е със селеда да се дават и други 
минерали, които са в пряка връзка с развитието на кос-
тите, ставите и мускулите, като например таблетки ор-
ганичен калций в който се намират в съвсем натурален 
вид 25 минерала. Давайки тази комбинация, растежът 
на агнетата е гарантиран и прирастът се увеличава с 
около 35-40 процента.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Чесън - Allium sativum      
Чесанът е от семейство Лукови. Няма друго 

растение в света, което да лекува толкова успешно 
човечеството от древността до наши дни.
Чесънът е мощен имуностимулант! Той пови-

шава количеството на лимфоцитите, естествените 
клетки-убийци (унищожаващи раковите клетки) 
и стимулира останалите компоненти на имунната 
система. Чесънът стимулира дейността на клетките 
на NK и MACROPHAGES. Тези имунни клетки уби-
ват патогени клетки в тялото, каквито са и раковите 
клетки. Имуностимулиращото действие на чесъна е 
обусловено от съдържащите се в него сяро-, селен- и 
германий – съдържащи съединения.
Чесънът е мощен антиоксидант, благодарение на 

съдържащите се в него сулфидни съединения, които 
защитават организма от действието на свободните 
радикали.
Чесънът подпомага из-

веждането от организма 
на токсичните соли на 
тежките метали – олово, 
манган, кадмии и др.
Чесънът повишава ра-

диотолерантността (ра-
диоустойчивостта) на 
организма, което го пра-
ви незаменим помощник 
при лъчетерапия.
Сулфидите на чесъна 

“улавят” молекулите на 
свободните радикали и 
дори отровни и токсични вещества. Серните съеди-
нения не им позволяват да се превърнат в убийстве-
ните за човека канцерогенни форми.
Чесънът има мощен ефект на детоксикация на ор-

ганизма. Именно този ефект на чесъна е в основата 
на лечебния ефект при химиотерапия и лъчетерапия.
Чесънът демонстрира мощен антигъбичен и анти-

бактериален ефект, като взаимодейства с определени 
химически реакции в тялото. Серните съединения 
на чесъна разрушават групите thiol (групите на сяра 
- водород) в ензимите, нужни за репродукцията (раз-
множаването) на бактериите.По специфичен начин 
чесънът разрушава днк на тези ензими. Тези ензими 
са нужни за копирането на бактериалните хромозоми 
и тяхното разрушаване прави бактерията неспособна 
да се размножава. Така чесънът убива бактериите. 
Това е механизмът на действие на чесъна и върху 
раковите клетки.

- Чесънът съдържа множество серни съединения, 
които имат мощен антивирусен ефект.

- Чесънът има антитромбоцитен ефект, т.е. не 
позволява да се образуват съсиреци в кръвоносните 
съдове.

- Чесънът има способността да понижи холесте-
рола в кръвния серум. Медицински изследвания в 
Германия са доказали, че чесънът може да вдигне 
нивото на “добрият холестерол” най-малко с осем 
процента.

- Чесънът е в състояние да понижава кръвната 
захар, която го прави много полезен диетичен ин-
струмент в третирането на диабет.

- Чесънът има кардиозащитно действие и предо-
твратява развитието на атеросклероза.

- Чесънът въздейства благоприятно на ръста и де-
лението на клетките. Това му свойство предизвиква 
регенерираш и подмладяващ ефект.
Безспорни са лечебните качества на пресния 

чесън при заболявания на кръвоносната система, 
дихателните пътища, храносмилателната система, 
отделителната система, сърдечни заболявания и 
още много други.

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

Автобусна екскурзия. Преди да стигнат границата, шофьора:
- Спираме за 15 минути почивка, за тоалетна, вода...
След петнадесетина минути шофьорът пита:
- Някой липсва ли?
Тишина.
Минали границата, а при шофьора отива един мъж и казва:
- Няма я жена ми...
- Но нали питах - вика ядосан шофьора - питах дали някой 

липсва!
- Ама тя не ми липсва, само казвам, че я няма..

-От къде го взе това палто?
-От Париж.
-Това далеко ли е от Търговище?
-2292км.
-Тц.тц,глей кво забутано, пък какви хубави палта шият!!!

втобусна екскурзия. Преди да стигнат границата, шоф


