
Великден е най-големият за вяр-
ващите християни празник. Чества 
се всяка пролет в продължение на 
три дни, в зависимост от първото 
пролетно пълнолуние. Седмица-
та преди Великден, наричана още 
„Страстната седмица”, „Великата 
седмица” или „Светлата седмица”, 
съгласно каноните на православи-
ето е седмицата, през която хрис-
тиянската общност се подготвя за 
тържеството на духа над плътта 
– победата на Исус Христос над 
смъртта. През Страстната седмица, 
в деня Разпети петък, християните 
в Сатовча се поклониха пред Пла-
щаницата – платът, с който е било 
завито тялото Христово след сваля-
нето му от кръста, в знак на почит 
и признание към саможертвата му, 
с която изкупва човешките грехове. 
На този ден, на вечерната молитва 
в храма, те съпреживят Христовите 
страдания, смъртта и погребение-
то му, а ден след това се радват на 
Възкресението му. Както традиция-
та повелява, през празничните дни 
християните в Сатовча посетиха 
близките си. Поднесоха им велик-
денски козунаци и боядисани яйца 
в червено. Това е жест за обич и 
уважение към тях, преклонение към 

Божия Син и спазване на изконния му завет да се обичаме един друг. Много хора намират 
сила да се извинят за грешната си постъпка, но в присмехът си околните не забелязват раз-
каянието в очите на грешника. Въпреки всичко, най-важен си остава обемът на сърцето, 
неподвластно на обстоятелства, готово да приеме и да отвърне на всяка обич. Този, който 
се жертва за другите, се е докоснал до откровението и всяка негова дума е като блага вест, а 
всяка негова постъпка предизвиква майчина радост, бащинска гордост. Вярата никога няма 
да загуби своята магична сила да ни сплотява, ако я запазим чиста в сърцата си.

9 - 15 април 2018г., година (XIV), 15 /649

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

Великден ее ннайа големиятВВеликден ее найй големият ЗАБРАНА  ЗА  ПАШУВАНЕ
Кметът на общината издаде заповед, с която забрани свободното 

пашуване по ливадите, засетите и подготвени за сеитба земеделски 
земи на територията на община Сатовча, с цел предотвратяване на 
щети на селскостопанското имущество и опазване на общинските 
зелени площи и декоративна растителност. Със заповедта се забра-
нява пускането на всякакъв вид добитък в селскостопанските земи, 
както и свободното им пашуване в тях на територията на общината. 
Забраната влиза в сила от 01 април и е валидна до приключване на 
селскостопанската година. Забранено е пашуването и движението 
на добитъка по площадките, парковете и градините на територия-
та на общината, като кметовете на кметства имат задължението по 
подходящ начин да уведомят населението и да организират опаз-
ването на селскостопанското имущество на територията на кмет-
ството. При констатирани нарушения, кметовете на населени места 
се задължават да издирят нарушителите и наложат необходимата 
санкция за неспазване на разпоредбата, както и да предприемат не-
обходими мерки по възстановяване на нанесените вреди. Органите 
на реда ще подпомагат кметовете на населени места при изпълне-
нието на служебните им задължения във връзка с прилагането на 
заповедта, а контролът по изпълнението й е възложен на Илхан Ка-
рагьозов - директор на дирекция АПООСГРАОА.

ОСТАВА ИЗИСКВАНЕТО ФЕРМЕРИТЕ ДА ПОЛУЧАВАТ СУБСИДИИ ЗА МЛЯКО СРЕЩУ ФАКТУРИ 
Продукти за растителна защита няма 

да се прилагат върху екологично насоче-
ни площи.
Изискването фермерите да получа-

ват субсидии за мляко по линия на ди-
ректните плащания срещу фактури за 

продажба на суровината остава. Но на-
стъпват някои промени при прилагането 
на схемите за директни плащания, след 
като днес в Държавен вестник беше пуб-
ликувана Наредба №3 за прилагането 
им, съобщи земеделското министерство.

Според министерството промените 
прецизират и опростяват текстове за съ-
ществуващите схеми за директно подпо-
магане.
Промени за екологично насочените 

площи (ЕНП) и особеностите на ланд-
шафта въвеждат 
новостите от ев-
ропейското зако-
нодателство. 
Предвижда се 

междинните кул-
тури да бъдат про-
верени като засети 
или налични в пе-
риода 1 октомври 
- 1 декември на го-
дината на канди-
датстване. Задъл-
жително условие 
е след 15 април 
на следващата го-
дина тези култури 
вече да ги няма. 
Променят се и ня-
кои коефициенти 
за преобразуване 
за екологично на-
сочените площи.
С подаване на 

заявлението за 
подпомагане фер-
мерите ще де-
кларират, че са 
запознати със за-
браната за използ-
ване на продукти 
за растителна 
защита (ПРЗ) на 

екологично насочените площи с угари, 
площи с междинни култури или зелена 
покривка, площи с култури, които обо-
гатяват почвата с азот.
Забраната не спира по принцип фер-

мерите от използване на продукти за 
растителна защита, но, ако те са при-
ложени, тези площи не се отчитат като 
екологично насочени. По тази причина 
стопанинът може да реши кои конкретни 
площи да заяви за целите на ЕНП при 
подаване на заявлението.
Фермерите ще получават специално 

плащане за памук, ако културата е реал-
но прибрана до определена дата в годи-
ната на кандидатстване. Целта е продук-
цията да се прибира действително.
При схемите за обвързано подпомага-

не на селекционни животни се въвежда 
изискването животните да са вписани в 
Главния раздел на родословна книга.
С изменението по отношение на до-

кументите, доказващи реализация на 
мляко  по схемите за обвързано подпо-
магане за животни, не отпада задълже-
нието за предоставяне на документи за 
реализация от страна на земеделските 
стопани.
Промяната ще доведе до уеднаквяване 

на нормативно признатите документи, 
удостоверяващи добив при всички схеми 
за обвързано подпомагане за животни.
Няма промяна в изискването за за-

явяване и допустимост на площи за 
подпомагане по схемите и мерките за 
директни плащания - отново ще се осъ-
ществява след регистрирани докумен-
ти за правни основания в Общинските 
служби по земеделие.



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

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ И 
ДОКТОРАНТИ “РАСТЕНИЯТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН”

Краен срок: 20 април 2018 г. 
Растенията са в основата на пирамидата на изхранването на човечеството! И така е било 

още в зората на цивилизацията, когато е започнало това което сега наричаме растителна 
селекция, преминало е през техническата революция на земеделието, така е днес при 
съвременните технологии и научни постижения! Накъде да вървим? Как да запазваме 
природата, но и да изхраним всички? Докъде може да 
стигне човешкото познание? Искаме да чуем отговорите 
на утрешните поколения на тези и много други въпроси! 
Участниците в конкурса са разпределени в три групи: 
I група-ученици от V до VII клас 
II група- ученици от VIII до XII клас 
III група – студенти и докторанти 
Есетата изпращайте по електронната поща на адрес: 

pbic@abi.bg, като посочите трите си имена, клас (въз-
раст) и учебно заведение. 
Организатор: Информационен център по растителна 

биотехнология на Агробиоинститут, София

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„ТЪПАН БИЕ, ХОРО СЕ ВИЕ”                 

Краен срок: 1 май 2018 г. 
За осми пореден път Община Мон-

тана обяви международния конкурс 
за детска рисунка „Тъпан бие, хоро се 
вие”. В него могат да участват учени-
ци от начален и прогимназиален етап. 
Участниците ще се съревновават в 

две възрастови групи – между 7 и 11 
години и 12 и 15 години. 
Децата трябва да творят по тема 

“Музиката и танците на моя народ”. 
Предвид факта, че конкурсът е 

съпътстваща изява на Международ-
ните празници на духовите оркестри 
“Дико Илиев”, организаторите ще 
адмирират детски творби, фокусирани върху тази тема.
Творбите трябва да бъдат изпратени до: Община Монтана: ул. “Извора” 1, 3400 Монтана. 
Предвидени са и награди – статуетка на фестивала, плакет от конкурса и грамота. 
Победителите ще бъдат гости на Община Монтана по време на Дикоилиевите праз-

ници като Община Монтана ще поеме разходите им по престоя в града домакин от 8 
до 10 юни 2018 г.

2018 ХАРТА „ЕРАЗЪМ +“ ЗА МОБИЛНОСТ В
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Краен срок: 17 май 2018 г. 
Хартата „Еразмус +“ за мобилност в професионал-

ното образование и обучение (ПОО) има за цел да 
насърчи организациите, които имат високи резултати 
в организирането на мобилността в областта на ПОО 
за учащите и персонала, за да развият допълнително 
европейските си стратегии за интернационализация. 
Европейската интернационализация означава подпомагане на ученето в друга страна по 

програма „Еразъм +“ чрез включване на висококачествени мобилни дейности в учебните 
програми, както и разработване на международни подходи в изпращащата организация, 
например чрез работа в мрежа с организации в други страни, подходи. Процесът на интер-
национализация трябва да доведе до подобряване на капацитета на изпращащите органи-
зации да организират мобилността на обучаващите се и на персонала, като в същото време 
възнаграждава, насърчава и доразвива качеството на мобилността с учебна цел.
Допустими участници:
- всяка публична или частна организация (или нейно дъщерно дружество / клон), работеща 

в областта на професионалното образование и обучение (наричана доставчик на ПОО); или
- всяка публична или частна организация, действаща на пазара на труда (наричана 

„дружество“).

11 Април 2018г., Сряда, 
• Международен ден на бившите политзатворни-

ци и концлагеристи 
На 11 април 1945 г. при настъплението на амери-

канската армия в Тюрингия въоръжени лагеристи от 
Бухенвалд нападат стражевите кули и предизвикват 
бягството на германските войници. Денят се чества и 
като Международен Ден на бившите политзатворници 
и концлагеристи. Бухенвалд бил построен на върха на планината Етелсберг, 
издигаща се близо до град Ваймар, административен център на Тюрингия.

• Световен ден за борба с болестта на Паркинсон
 Световният ден за борба с болестта на Паркинсон 

е обявен през 1997 г. от Световната здравна орга-
низация. Годишнина от рождението на английския 
лекар Джеймс Паркинсон, който описва първи това 
заболяване през 1817 г. Отбелязва се от 1998 г. При 
Паркинсон дегенерират определени неврони в мозъка 
и те започват да произвеждат по-малко невромедиа-

тор, наречен допамин. Това води до промяна на функцията на тези участъци 
от мозъка на човека и причинява тремор. Според различните хипотези като 
причина за треперенето се посочват токсични вещества, свободните радикали, 
генетични фактори и дори вируси. Паркинсон не се лекува напълно. Самото 
лечение най- често е медикаментозно и човек трябва да приема лекарствата, 
докато е жив. Понякога се налага промяна на дозата или на вида лекарство. 

• Световен ден за борба с шизофренията
 Отбелязва се по света от 1949 г., а в България 

– от 1998 г. На 11 април се отбелязва Светов-
ният ден за борба с шизофренията - психично 
заболяване, от което страдат милиони хора. Из-
следванията на Световната здравна организация 
показват, че процентът, на хората с шизофрения 
е един и същ във всички култури и всички стра-
ни. Моментната заболеваемост от шизофрения е 0.4 на сто от общия брой на 
населението. Това означава, че във всеки конкретен момент такъв е делът на 
хората, при които са налице клиничните прояви на заболяването .

 12 Април 2018г., Четвъртък,
 • Ден на римската богиня на победата Виктория 
Виктория е древноримска богиня на победата. Първоначално 

е наричана Вика Пота („Могъща победителка“) по името на 
божеството, което наследява, като това име се запазва като неин 
епитет. По своя произход е староиталийско божество, вероятно 
сабинско; по-късно е отъждествена с гръцката богиня Нике. 
Често е асоциирана с Белона. Представяна е като млада жена с 
крила, държаща лавров венец или палмово клонче. Виктория 
олицетворява победоносната война и победата. В Рим са ѝ 
посветени храм на Палатинския хълм и олтар в сенатската ку-

рия, издигнат при Октавиан Август. Съществува обичаят след празнуването на 
триумф, римският пълководец да постави нейна статуя при храма ѝ . 

 Международен ден на авиацията и космонавтиката 
На този ден през 1961 г. е станал първият 

в историята пилотиран космически полет 
на космонавта Юрий Гагарин с кораба 
„Восток“. В 6 часа и 7 минути по Гринуич 
- 9 часа и 7 минути московско време Юрий 
Гагарин излетя и направи с кораба „Восток“ 
една обиколка около Земята. На височина 7 
километра Гагарин катапултира и се призе-
мява с парашут близо до спускаемия апарат, 
на колхозно поле в Саратовска област. Це-
лият космически полет е продължил 1 час и 48 минути, но остава завинаги в 
историята на човечеството като полета на първия космонавт в света. 

• Църквата почитта паметта на Свети Мартин
 Животът на папа свети Мартин (649–653 г.) е свър-

зан със свети Максим Изповедник, с който защитавали 
истинското църковно учение от лъжеучението на моно-
телитите. Но, еретиците били покровителствани и от 
императора (Констанс II 641 – 668 г.), който споделял 
техните убеждения. Папа Мартин свиква църковен събор, 
на който ереста била осъдена, а еретиците - предадени на 
анатема. Тогава, императора изгонил и двамата защит-
ници на православното учение в Цариград, където били 
изтезавани и след като претърпял много оскърбления и 
лишения, папа Мартин бил изпратен на заточение в Хер-
сон Таврически (Крим), където след две години починал. 
Именници: Мартин, Мартинa, Мартинка.

Н О В И Н И
9 - 15 април 2018г., брой 15

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

Живял някога един крал. Веднъж попаднал 
в плен на своите най-големи врагове, които му 
поставили интересно условие, за да се спаси:

- Има само един начин да избегнеш смъртта. 
Трябва да намериш правилния отговор на един 
въпрос. Но тъй като той е изключително труден, 
ще ти дадем една година да намериш отговора. 
Сега ще те пуснем, но ако не се справиш със 
задачата, ще бъдеш посечен. И така, въпросът 
е: Какво най-много искат жените?
Върнал се кралят в своето кралство, разпитал 

всички жени там, но никоя не успяла да му даде 
смислен отговор. Вече се бил отчаял, когато един 
старец го посъветвал:

- Иди в старата гора и потърси вещицата, която 
живее там. Тя знае отговора, но те предупреж-
давам, че ще ти поиска много висока отплата.
Отишъл при вещицата и тя му казала:
- Да, зная отговора, но ако искаш и ти да го 

научиш, ще трябва да се ожениш за мен.
Погледнал кралят вещицата – стара, грозна, 

гърбава, мръсна, дрипава... и си помислил: „Не, 
по-добре да умра!“
Но след като размислил и се посъветвал със 

своите рицари, кралят решил, че е по-добре да 
направи тази жертва, за да спаси живота си и 
кралството си.
Върнал се отново при вещицата, а тя като чула 

решението му да се ожени за нея, му открила 
отговора:

- Жените, - казала тя - най-много от всичко 
искат сами да управляват живота си и да не им 
се пречи на свободата.
Това бил верният отговор и кралят спасил 

живота си, но трябвало да плати ужасната цена.
Вдигнали сватба и редом до краля застанала 

ужасната вещица. Но той, като истински рицар 
нито веднъж не показал своята неприязън и 
отвращение към бъдещата си жена.
Дошла първата брачна нощ, но когато кралят 

влязъл в спалнята, неочаквано видял в леглото 
прекрасна млада девойка, а от вещицата нямало 
и следа.

- Какво става тук? - попитал той, а девойката 
отговорила:

- Задето се ожени за мен и ме търпя на сват-
бата, ще ти направя подарък - половината дено-
нощие ще бъда вещица, а половината - девойка. 
Остава ти да избереш кога да съм вещица - през 
деня или през нощта?
Замислил се кралят. Какво да избере? Да го 

виждат през деня заедно с красивата девойка, 
а през нощта да трябва да спи с вещица, или 
обратното? Но след като мислил дълго, извед-
нъж казал:

- Оставям на теб да избереш кога каква да 
бъдеш.
Усмихнала се девойката и рекла:
- Затова, че зачете волята ми и ми даде сво-

бодата да избера каква да бъда, ще ти дам още 
една награда. Оттук нататък винаги ще бъда тази 
девойка, която сега стои пред теб.
И живяли щастливо до дълбоки старини.

ПРИТЧА: ПРИКАЗКА ЗА КРАЛЯ, КОЙТО УСПЯЛ ДА РАЗБЕРЕ 
КАКВО ИСКАТ ЖЕНИТЕ             



Въпрос: Преди 4 месеца родих дъщеря, но се ока-
за че е частично обездвижена, лежахме в няколко 
болници в България. Посъветваха ни да направим 
генетично изследване в частна лаборатория, но 
то струваше 3300 лв. ние взехме на заем за да го 
направим защото нямахме тази сума. интересува 
ме мога ли да кандидатствам за помощ и как ?
Отговор: Предвид представената от Вас информа-

ция и спецификата на конкретния Ви случай, както 
и размерът на средствата, изразходвани за детето, 
следва да имате предвид, че съществува норматив-
на възможност за отпускане на социална помощ за 
задоволяване на неотложни жизненоважни потреб-
ности на лицата и семействата, която се предоставя 
от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ). Помощта се 
отпуска веднъж годишно, само след изчерпване на 
всички други нормативно определени възможности. 
Кандидатстването за тази помощ се извършва с 
писмено заявление по образец, което се подава в ди-
рекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес 
на лицата и семействата, придружено със съответни 
документи, доказващи необходимостта от помощта, 
с цел установяване на обстоятелствата от социален, 
здравословен и битов характер, които се отразяват 
в социален доклад. Управителният съвет на ФСЗ 
взема решение за отпускане на помощта въз основа 
на посочените по-горе документи и обстоятелства 
и в зависимост от бюджета, с който разполага. За 
преценка на възможността за получаване на такава 
подкрепа, както и на други видове помощи на раз-
лични нормативни основания, моля да се обърнете 
към съответната дирекция „Социално подпомагане“ 
по настоящ адрес. Подробна информация за реда 
и условията за кандидатстване към ФСЗ може да 

се получи на адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 2, 
Фонд „Социална закрила”, тел. 02 81 19 673, както и 
на интернет страницата на Министерството на труда и 
социалната политика: http://www.mlsp.government.bg/
index.php?section=POLICIES&P=436.

Въпрос: Искам да попитам може ли да се получи 
еднократната помощ за бебе с генерално пълномощ-
но.Живеем в чужбина и ми е невъзможно да ги по-
луча лично.Пълномощното послужи за получаване 
акта за раждане на детето, а същото не може да 
послужи за получаване на еднократната помощ.
Отговор: На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за 

семейни помощи за деца (ЗДПД) майката има право 
на еднократна помощ при раждане на живо дете, неза-
висимо от доходите на семейството, когато детето не 
е настанено за отглеждане извън семейството по реда 
на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Съгласно чл. 
2, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
семейни помощи за деца (ППЗСПД) семейните помо-
щи за деца се отпускат от дирекции „Социално под-
помагане“ въз основа на заявление декларация заедно 
с необходимите документи. Заявлението декларация 
се подава от посочените в Закона за семейни помощи 
за деца лица в дирекция „Социално подпомагане“ по 
настоящия им адрес. В тази връзка, няма регламенти-
рана възможност заявлението декларация да се подаде 
с пълномощно. В случай, че Вие сте подали заявление-
декларация за получаване на тази помощ в съответната 
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес 
и имате издадена заповед за отпускане на помощта, 
следва да имате предвид, че на основание чл. 6, ал. 5 
от ЗСПД помощта се изплаща на майката, а при невъз-
можност да я получи - на друг законен представител 
на детето. Изплащането на семейните помощи може 
да се извършва по касов или безкасов път. По желание 
на лицата, отразено в заявлението декларация, помо-
щите могат да се превеждат по банков път. С изрично 
писмено съгласие на майката, изразено в заявлението 
декларация, помощите могат да се получават от бащата 
(чл. 7, ал. 1-3 от ППЗСПД). Правото на помощта се 
погасява след навършване на тригодишна възраст от 
детето. Пълномощното се отнася само до посочените 
в него действия.

До 14-ти април: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-де-

кларация по ЗДДС, ведно с 
отчетни регистри и внасяне 
на дължимия ДДС за данъч-
ния период - месец март.

2. Подаване на VIES-декла-
рация от регистрирано лице, 
което е извършило вътреоб-
щностни доставки,  доставки като посредник в три-
странна операция (с изключение на получено авансово 
плащане (цялостно или частично) от посредник в три-
странна операция) или доставки на услуги по чл. 21, 
ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови пла-
щания), с място на изпълнение на територията на дру-
га държава членка за данъчния период – месец март.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Ин-

трастат декларации -  пристигания/изпращания за 
месец март 2018 г. 
До 15-ти април: 
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за корпо-

ративния данък за януари, февруари, март и април 
по Закона за корпоративното подоходно облагане. 

2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за 
първо тримесечие за корпоративния данък по Закона 
за корпоративното подоходно облагане.

3. Деклариране и внасяне на данъка за първо три-
месечие върху хазартната дейност от игри с игрални 
автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец март.

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 март.

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 март.
ЗДДФЛ
Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 

7 от ЗДДФЛ (образец № 3 и 4) за изплатени през пре-
дходната година доходи от друга стопанска дейност, 
от наем и друго възмездно предоставяне за ползване 
на права или имущество и други доходи по чл. 35 
от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им 
преди тази дата.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
9 - 15 април 2018г., брой 15

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 6.1 СТАРТОВА 
ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ 

Ще продължават да се ползват предлаганите на 
пазара идентификатори. Като единственото ново е, 
че ушните марки освен номер, ще имат и баркод, 
съобщават от Българската агенция по безопасност 
на храните (БАБХ). Заедно с това ще се въведе и 
стомашен имплант, или т. нар. търбушен болус като 
нов вид идентификационно средство.
Според Наредба 6, обнародвана през януари и 

регламентираща идентификацията на животните в 
селските райони, крайният срок за промяна на ушните 
марки е до 18 юли 2019 г. След тази дата животно-
въдите ще имат възможността да избират между три 
възможности – да поставят по две ушни марки, да по-

ставят едновременно ушна 
и електронна марка или да 
поставят две ушни марки, 
заедно с търбушен болус.
От началото на следваща-

та година фермерите имат 
възможност да избират по 
какъв начин да бъдат мар-

кирани техните новородени животни. Експертите 
от агенцията увериха, че на този етап стопаните не 
следва да правят нищо ново.

„Стопаните не трябва да правят нищо ново – само 
следва да спазват досегашните си задължения (спаз-
ване на сроковете за уведомяване на ветеринарните 
лекари, извършване на идентификация в срок и т.н.)“, 
посочват от агенцията.
По информация на БАБХ на този етап не се пред-

вижда замяна на ушните марки с електронни иден-
тификатори. След влизане в сила на електронната 
идентификация за едрите преживни животни (ЕПЖ) 
през 2019 г., те ще се идентифицират само по новия 
начин. Заедно с това от агенцията обясниха, че на 
този етап не се работи по изменение на българското 
законодателство за идентификацията на животните.

НОИ СТАРТИРА ПРОГРАМАТА ЗА
ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА 2018 Г.  
От 23 март т.г. започна 

изпълнението на програ-
мата за профилактика и 
рехабилитация за 2018 
г. За нейната финансова 
реализация в Закона за 
бюджета на Държавното 
обществено осигуряване 
(ДОО) за 2018 г. са предвидени 20 103 061 лв. Очаква 
се около 47 000 лица да ползват парични помощи за 
профилактика и рехабилитация през тази година.
Програмата за едно лице е с продължителност 10 

дни, като цената на нощувките и частична помощ за 
храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се 
поема от средствата на държавното обществено оси-
гуряване. Всяко лице за сметка на бюджета на ДОО 
има право да ползва до четири основни диагностични 
и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани 
договорите с 18 юридически лица за общо 49 заведе-
ния, изпълнители на програмата.
Право на парична помощ за профилактика имат 

осигурените лица за общо заболяване, майчинство 
и/или трудова злополука и професионална болест. За 
тях трябва да са внесени или дължими осигурителни 
вноски за шест последователни календарни месеца, 
предхождащи месеца, през който се провежда реха-
билитацията. Заболяването трябва да е диагностично 
уточнено и лекуващият лекар да е установил необхо-
димост от провеждане на рехабилитация към периода 
на ползване на паричната помощ.
Правоимащи са и лицата, които получават лична 

пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не 
са навършили възрастта за придобиване право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на 
инвалидността в експертното решение да не е изтекъл 
и лекуващият лекар да е установил необходимост от 
провеждане на рехабилитация към периода на полз-
ване на паричната помощ.
Подробностите за условията за ползване на про-

грамата, изпълнителите на дейността, необходимите 
документи и заболяванията, за които се провежда 
профилактика и рехабилитация, ще намерите в ме-
нюто „Обезщетения”, подменю “Профилактика и 
рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.

КУПУВАМЕ ВИНЕТКА ПРЕЗ СМАРТФОНА
Възможно е да купуваме винетки и от смартфона си. 

Това ще стане факт, ако бъдат приети законодателните 
промени, които бяха одобрени от парламентарната 
комисия по финанси на първо четене.
Над 500 терминални устройства да 

бъдат инсталирани по магистралите, 
за да могат автомобилите да купуват 
маршрутни карти или винетки за 
движение по пътната мрежа. 
Възможностите за достъп към системата, за купуване 

на определена услуга и за заплащане са най-разноо-
бразни. Една от тях е през тези терминални устройства, 
друга е през приложение на телефона, и трета е през 
нормален компютър, на който може също да бъдат 
резервирани съответните услуги“.
Новата система за плащане ще облекчи най-вече 

транзитно преминаващите през страната.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР
ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА РАБОТНИК В ОТПУСК
Въпрос: Може ли работник да подаде заявление 

за прекратяване на трудовия договор по взаимно 
съгласие, докато е в отпуск за временна неработос-
пособност? Ако може и работодателят е съгласен, 
каква трябва да бъде датата на прекратяване на 
договора - посочената в заявлението или след изти-
чане на болничния?
Отговор: По време на 

ползване на отпуск по-
ради временна нерабо-
тоспособност, определен 
от съответните здравни 
органи, трудовото пра-
воотношение продъл-
жава да съществува и по 
принцип може да бъде 
изменяно или дори прекратено. Действително, в 
разпоредбата на чл. 333, ал. 1, т. 4 КТ, е предвидена 
предварителна закрила при уволнение на определени 
основания на работник или служител започнал полз-
ването на разрешения му отпуск. 
Работодателят не може да предприеме например 

уволнение поради съкращаване на щата, докато ра-
ботникът или служителят е в болничен, без да спази 
процедурата по искане на предварително разрешение 
от Инспекцията по труда, или по-точно  - такова 
уволнение би било незаконосъобразно. 
Смисълът на тези правила е да се създадат известни 

гаранции срещу възможни работодателски злоупотре-
би и извършване на произволни уволнения на лица в 
по-уязвимо социално положение.
Казаното обаче не е относимо към прекратяването 

на трудовия договор по взаимно съгласие, защото при 
него подобна опасност не съществува. По правната 
си същност то не представлява уволнение, а преуста-
новяване на трудовоправната връзка между страните 
в резултат на съгласуваната им обща воля. Затова 
законът не поставя никакви ограничения пред тях 
и както те са свободни по всяко време да встъпят в 
трудово правоотношение, така могат и по всяко време 
да постигнат съгласие да го прекратят. Според чл. 
325, ал. 1, т. 1 КТ 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. Не са предвидени някакви други особе-
ни правила във връзка с прекратяването на трудовия 
договор по взаимно съгласие.
Следователно няма пречка и по време на ползване 

на отпуск поради временна неработоспособност ра-
ботникът или служителят да отправи предложение 
за прекратяване на договора по взаимно съгласие, 
работодателят да го приеме и договорът да се пре-
крати веднага. 
Срокът на изплащане на обезщетението за времен-

на неработоспособност от държавното обществено 
осигуряване ще се определи съгласно чл. 42 КСО.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2018г.



ИДВА СЕЗОНЪТ НА АЛЕРГИИТЕ!
КАКВО ДА НАПРАВИМ?

Повече проветряване, физическа активност и чист 
въздух. Това препоръча директорът на Националния 
център по заразни и паразитни болести проф. Тодор 
Кантарджиев срещу характерните за пролетта вируси, 

които ни очакват.
„Няма да вди-

гнеш температу-
ра, няма ги ус-
ложненията на 
грипа. Минават за 
7 дни, а при 25% 
- за 2 седмици“, 
коментира проф.  
Кантарджиев и 
препоръча да при-
емаме витамин D, 
тъй като вече 3-4 
месеца сме без 
слънце.

Проф. Тодор Кантарджиев обяви, че няма области в 
страната, в които да има вирусна епидемия. Изолира-
ните грипни щамове са само 10% от материалите на 
болните хора. 
Идва периодът на алергиите, защото започва цъфте-

жът. Тополите нямат нищо общо с алергиите, в момента 
хората масово се оплакват от синузит, защото инфекци-
ите на горните дихателни пътища го изострят. 
Проф. Кантарджиев препоръча да се внимава с ходе-

нето в Сърбия, тъй като смъртните случаи от морбили 
там са вече 11, а заболелите са около 3000.
Антибиотиците трябва да се дават правилно, лекари-

те правилно да ги изписват, подчерта проф. Кантарджи-
ев. Ползваме скъпите и нови антибиотици, а не полз-
ваме пеницилини, не скри възмущението си експертът.

ТРИТЕ КОЗМЕТИЧНИ МАСКИ
НА НАШИТЕ БАБИ 

Някогашните рецепти за хубава кожа отново са на мода. 
Златното правило при плодовете и зеленчуците, които 
готвите е да слагате от тях върху лицето си сока или 
обелките. Това действа подмладяващо и освежаващо. И 
още едно правило: „Не слагай върху кожата нищо, което 
не можеш да сложиш в устата си!”.
На жените обикновено им липсат  витамини от група В, 

които са така необходими за кожата и косата. Най-добрият 
източник на витамин 
В е бирената мая. Тя 
може да се ползва и 
под формата на таб-
летки, особено през 
пролетта.
С краставица
Обелете няколко 

резена краставица, 
смачкайте ги (или ги настържете), добавете кафена лъ-
жичка бадемово масло и десетина капки лимонов сок.
Нанесете върху лицето и шията и полегнете за 20 мин. 
Почистете маската с памук, напоен с розова вода. После 
нанесете крема, който обичайно ползвате.
С яйце и овес
Разбийте  1 жълтък с 2 кафени лъжички овесено 

брашно докато получите хомогенна смес. Нанесете 
върху лицето, полегнете по възможност за 20 мин.,после 
изплакнете с хладка вода. После нанесете крема за лице, 
който ползвате.
С яйце, зехтин и лимон
Разбийте  1 жълтък, сока на половин лимон и 1 кафена 

лъжичка зехтин. Нанесете върху лицето, полегнете по 
възможност за 20 мин.,после изплакнете с хладка вода. 
Тази маска е подходяща за мазна кожа.

ОФОРМЯНЕТО НА РОЗОВИЯТ ХРАСТ
ЗАВИСИ ОТ НЕГОВИЯ ВИД  

При най-разпространените храс-
товидни форми (чайно-хибрид-
ните) рози има три вида резитба: 
къса, средна и силна. 

- Късата резитба се нарича още 
силна, защото се премахва най-го-

ляма част от миналогодишните леторасти. От тях се 
оставят 2-3 пъпки, които естествено образуват по-
малко, но по-здрави стъбла по които ще има и по-едри 
единични цветове. 

- Средната резитба - оставят се по 4-6 пъпки. Тя е 
подходяща за по-силни растения. 

- Слабата резитба е на 8-12 пъпки, при която из-
растват повече, но по-слаби леторасти. Подходяща е 
за дребноцветните и цъфтящи букетно хибриди рози.
Катерливите рози се подрязват всяка пролет, като на 

страничните им клонки се оставят по 4 – 5 пъпки.
Независимо какъв вид резитба се прави, първо се 

премахват всички болни, сухи, измръзнали или счу-
пени леторасти. Отрезът при резитбата трябва да е 
гладък, с възможно най-малка повърхност и в посока 
обратна на пъпката под него.

СМЯНА  НА  ПЧЕЛНИ  МАЙКИ  
За предпочитане е осиротяването (отнемането на ста-
рата майка) да стане по обедно време. За резултата се 
информираме след два-три дни. Подобно е придаване 
през входа на кошера, когато пък самата майка се на-
мазва с мед или захарен сироп. Във входа се пускат 
няколко силни струи дим от пушалката и се възползва-
ме от стреса, настъпващ в семейството. След няколко 
минути постепенно вътрешното пространство се про-
ветрява, пчелите почиствайки майката от меда свикват 
с нея и я приемат. Подобно е придаването с помощта 
на захарен сироп.
- вторият основен 
начин за придава-
не е чрез клетка. 
Клетката й оси-
гурява защита от 
пчелите на се-
мейството в което 
се придава. Тази 
временна защита е 
необходима докато пчелите привикнат с новата майка. 
По форма и големина клетките биват различни видове.
Пригодени са така, че след вкарване на майката от-
ворите им се затварят. Прикрепват се между горните 
летвички на рамките или направо върху плоскостта 
на питата.
След подготовката на семейството за придаване на 
майка, тя се поставя в клетка, като отворът се затваря 
плътно и клетката се закрепва в средата на гнездото в 
горния му край. На следващия ден кошерът се отва-
ря без да се подпушват пчелите, отворът на клетката 
се освобождава и се запълва плътно с кърмова маса 
(твърда храна за пчелите), така че пчелите да освобо-
дят сами майката след няколко часа. Два - три дни след 
това се проверява за наличие на прясно снесени яйца 
в средата на питите. Ако има яйца, това означава, че 
майката е приета и повече не я търсим.
- най-сигурен начин за придаване на майка е с голяма 
четвъртита или кръгла клетка, която временно изолира 
майката на по-голяма площ (около 400 килийки). В тях 
тя продължава да снася яйца, вследствие на което и 
приемането й е почти сигурно. Придаването на майка 
в такава клетка става по следния начин:
Отворът на клетката се запушва с твърда запушалка, 
за да не могат пчелите да я проядат. От нуклеуса се 
изважда питата на която се намира майката, която ще 
се придава. Изчаква се тя да се придвижи на площ, 
където няма пило и снесени яйца и се захлупва заед-
но с намиращите се там пчели. Клетката се притиска, 
за да се забият краищата и здраво в питата, като е 
добре вътре да има и килийки с мед. Останалите пче-
ли се смитата с четка или перо обратно в нуклеуса 
или кошера, а питата с клетката и майката се отнася и 
придава в семейството без майка. На следващия ден 
се отстранява твърдата тапа и вместо нея се слага къ-
рмова маса/тесто. Няколко дни след това се премахва 
клетката, без да се безпокои семейството. Резултати-
те винаги са добри.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

МАТОЧИНАТА - НЕЖНАТА БИЛКА
Маточина (Melissa offi cinalis) укрепва сърцето, 

мозъка, изостря паметта и съобразителността, по-
лезна е за стомаха и черния дроб. Действа добре при 
безпокойство и страх, успокоява и прогонва кошма-
рите от съня. Полезна е при сърцебиене, гадене и 
оригване. Вземат се  2 суп.л.  от билката се заливат 
с 400 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се по 100 мл 
преди ядене, 4 
пъти дневно.
Пр е п о р ъ ч -

ва се още при 
полова възбу-
да, смилателни 
нарушения  от 
неврогенен про-
изход,  виене на 
свят, нередовен 
месечен цикъл.
Листат а  на 

маточината се употребяват още за усилване на зре-
нието, при  шум в ушите, подагра, безсъние, лош дъх 
в устата. Плакненето на устата с отвара от маточина 
е полезно при развалени зъби.
Външно се използва още за налагане с лапи при 

натъртване, ревматизъм, подуване на млечните 
жлези при кърмачките, циреи, а също и  гъргара при 
болки в гърлото.
Маточината има 2 разновидности: едната е едно-

годишно растение, което цъфти в червено-виолетово 
и стеблото е с множество разклонения, а другата е 
многогодишна, израства от същия корен, семенцата 
й са малобройни, а цветовете- бели.
Билката  не трябва да се приема при остри въз-

паления на стомаха или червата, и остра кашлица!
Много полезно е и етеричното масло от маточина. 

То не причинява алергия, действа като овлажнител 
за кожата и подобрява цялостното метаболитните 
процеси в тялото. То има седативен, спазмолитичен, 
съдоукрепващ, антисклеротичен, антидепресивен 
ефект и  е  ефективно при вегетативно-съдови раз-
стройства. 

 „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                                                                                                              

Пред родилния дом…. Един куп мъже, всеки от които 
крещял с пълен глас на жена си:

–Марияяяяя! Излез да те цункам…
–Дидиии, покажи ми бебенцетооо….
–Дафииии… На кого приличааа?
–Катееее… Момче или момичеее… Изведнъж сред всички 

тези щастливи мъже, се появил някакъв здравеняк с ушанка 
и ватенка, който също отправил поглед към родилния дом 
и мощно изревал:

–Иванееее! Иване, бееее…. Всички млъкнали и го загле-
дали ужасени. Но човекът продължил да вика:

–Иванееее! Покажи се бе, Иванееее… Хората стояли като 
гръмнати, някои взели да се кръстят, а човекът с ушанката 
погледнал към покрива и пак изкрещял:

–Иванеее! Взел съм ти кафе, ела долу, като оправиш 
керемидите на покрива….

ред родилния дом…. Един куп мъже, всеки от 

САРМИ С КИСЕЛО ЗЕЛЕ И КАЙМА
Продукти:

• 1 бр. кисела зелка
• 1 глава лук
• 1 бр. морков
• 6-7 бр. гъби от буркан
• 400 г кайма
• 1/3 ч.ч. ориз
• чубрица, джоджен, 
кимион, червен пипер, 
черен пипер, сол, зелен-
чуков бульон, магданоз, дафинов лист
• 3-4 с.л. доматено пюре
• 3-4 с.л. соев сос и олио.
Начин на приготвяне:

1. Нарязваме на ситно лука и гъбите.
2. Моркова настъргваме на ренде.
3. Каймата размиваме с малко вода.
4. Задушаваме лука, гъбите и моркова в голям тиган.
5. След което добавяме червения пипер, доматеното 

пюре и соевия сос.
6. Разбъркваме и добавяме каймата, бульона и под-

правките.
7. Бъркаме около 5 минути и добавяме ориз.
8. След още 1-2 минути махаме от котлона.
9. Увиваме сармите и ги подреждаме в глинен гювеч 

или в тенджера.
10. Затискаме ги с чиния и ги заливаме със смес от 

зелев сок и вода (1:1) толкова, че да залее сармите.
11. Печем в умерена фурна за около 2 часа.


