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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

С П И С Ъ К
На децата от община Сатовча получили финансово подпомагане от 

Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”
за периода от 01.08.2006г. до 30.04.2018 г.

На основание чл.14, Глава трета от Вътрешен 
правилник на Общински фонд „С един лев в по-
мощ на болните деца от община Сатовча”  Ви 
предоставям следната информация за първо че-
тиримесечие на 2018 година:
За периода от 01.01.2018 – до 30.04.2018 го-

дина в Общински фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатовча” са постъпили 
общо 4147,01 лева. По решение на Комисията за 
първо четиримесечие на 2018 година са разход-
вани средства в размер на 4221,67 лева. 
Общо постъпили в сметката на Фонда до 

01.01.2018 година са 122 494,21лева. Общо из-

платени по решение на Комисията към 30.04.2018 
година са 87626,15 лева. Общо подпомогнати от 
Фонда 58 деца, от които 17 допълнително. Към 
същата дата наличните средства в набирателната 
сметка на Фонда 34 868,06 лева. 

 Приложение:  1.Списък на дарителите и даре-
ните средства към 30.04.2018 година.

2.Списък на децата получили финансово под-
помагане към 30.04.2018 година.

Председател на Комисия към Общински фонд
„С един лев в помощ на болните деца от 

Община Сатовча” и Кмет на община Сатовча
д-р Арбен Мименов

141 ГГ В К 30 04 2018
( )

(2015-2016)

87 636,15

С П И С Ъ К
На дарителите и дарените средства за периода от 01.08.2006 г. до 30.04.2018г. 

в Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”

I

2018 .

2018 4147,01

01.08.2006 30.04.2018 . 122 494,21

.:ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН:.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
   е-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 58

На 2 юли 2018 година се проведе за-
седание на Общински съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- Актуализация на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти-
те – общинска собственост, в община 
Сатовча през 2018 г.;

- Наредба за изменението на Наредба-

та за условията за упражняване правата 
на собственост на общината върху об-
щинската част на капитала на търгов-
ските дружества на община Сатовча;

- Информация относно финансовото 
състояние на общински фонд „С един 
лев в помощ на болните деца от община 
Сатовча” и изпълнението на приетите 

решения за периода 01.01.2018 г. – 
30.04.2018 г. и беше отменена Наредба 
за придобиване, притежание и стопа-
нисване на кучетата и овладяването на 
популацията на безстопанствените ку-
чета на територията на община Сатовча, 
приета с Решение № 253 по Протокол 
№ 20 от 31.01.2013 г. на Общински 
съвет – Сатовча.
Общинският съвет – Сатовча, даде 

съгласие:
- за кандидатстване със следните 

проекти по подмярка 7.2. „Инвести-
ции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура” от мярка 
7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” от ПРСР 
2014-2020 г. – „Повишаване на енер-
гийната ефективност на СУ „Христо 
Смирненски” – село Кочан, – ремонт 
на помещения, подмяна на покривна 
конструкция – частично и вертикална 
планировка”, „Изграждане, оборудване 
и обзавеждане на спортна инфраструк-
тура в село Сатовча” и „Реконструкция 
на улична мрежа на територията на 
община Сатовча”     ...следва на стр. 2



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

него до самата Негова кръстна смърт. Мария Магдалeна с други свети жени, приготвили 
благовонно миро, за да помажат с него, според юдейския обичай, тялото на Иисус Христос. 
Но най-рано от всички, още до разсъмване в неделя, дошла Мария Магдалина и за нейно 
учудване тя видяла, че камъкът е свален и гробът празен. Смутена от видяното, Мария 
Магдалина отива при апостолите. Те дошли в пещерата, видели, че тялото на Иисуса го няма 
и се върнали, а Мария останала на гроба, стояла и плачела. И докато плачела, надникнала 
в гроба и видяла два ангела в бяло облекло да седят – единият при главата, а другият при 
нозете, гдето било лежало тялото Иисусово. Те й казали: „Жено, защо плачеш?“  Вдигнали 
Господа моего  отговорила тя  и не зная где са Го положили. Като казала това, тя се обърнала 
назад и видяла Самия Иисус, но не Го познала и мислила, че е градинарят. – Жено – казал 
й Той – защо плачеш, кого търсиш? – Ако си Го ти изнесъл – казала тя, – кажи ми где си 
Го положил и аз ще Го взема. – Марийо! –казал й тогава Спасителят. Едва сега Мария Го 
познала и радостно извикала: „Учителю!“ – Не се допирай до мене – казал й Господ, – но 
иди при братята ми и им кажи че възлизам при Моя Отец и при вашия Отец при Моя Бог 
и при вашия Бог! На днешния ден имен ден празнуват Магдалена, Меглена, Малена и др.

 
ПРОГРАМА „РАВЕН ШАНС - ДОСТЪП ДО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2018-2019 

ЗА УЧЕНИЦИ В ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 
Краен срок: 20 юли 2018 г. 
Програмата има за цел да подобри достъпа до средно 

образование на ученици от социално слаби семейства като 
премахне основни образователни бариери. Програмата се 
администрира от партньорски организации, работещи по 
места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и 
учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова 
нужда и мотивация за продължаване на образованието.

18 Юли 2018, Сряда,
 Годишнина от рождението на Васил Левски 
ВасилЛевски (Васил ИвановКунчев) е роден на 18 юли          

(6 юли стар стил) 1837 г. в град Карлово в семейството на Иван 
Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова. Има двама бра-
тя Христо и Петър и две сестри Ана и Марийка. Най-светлият 
образ в българската история останал в паметта на българите с 
няколко крилати фрази, най-популярната от които е: „Ако спечеля, печеля за 
цял народ, ако губя, губя само мене си...“ Васил Левски е най-малко известен 
с официалното си име, и с духовното си име дякон Игнатий. След смъртта 
му, през 80-те и особено 90-те години, в широка употреба влиза прозвището 
Апостола на свободата или само Апостола, за което особена заслуга има Иван 
Вазов. Васил Левски е идеолог и организатор на българската национална 
революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на 
Българския революционен централен комитет (БРЦК). На 7 декември 1858 
г. приема монашеството и името Игнатий в Сопотския манастир „Св. Спас“ 
под мантията на йеромонах Кирил, а през следващата 1859 г. Пловдивският 
митрополит Паисий го ръкополага за йеродякон. 
Ден на гражданската защита
 Професионален празник на спасителите от ГД „Пожарна безопасност и защита 

на населението“ към Министерство на вътрешните работи (МВР). Обявен е с реше-
ние 95 на Министерския съвет от 22 март 1993 г. като професионален празник на 
служителите от Гражданската отбрана на Република България. След обединяването 
на Главна дирекция „Гражданска защита“ и Главна дирекция „Пожарна безопас-
ност и спасяване“ в създадената на 1 януари 2011 г. Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ към МВР, празникът се отбеляза като Про-
фесионален празник на спасителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението“. На 18 юли 1936 г. цар Борис III издава указ 310, с който 
утвърждава Наредба-закон за противовъздушната отбрана и химическата защита 
на Царство България. С това се поставя началото на дейността по защита на на-
селението, материалните и културните ценности в България. 

20 Юли 2018, Петък,
Илинден - св. пророк Илия 
Свети Пророк Илия се тачи от всички християни като 

най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като 
един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял 
около 900 години пр. Христа в град Тесвия (Палестина), 
по времето на израилския цар Ахав. Когато се родил, баща 
му получил видение – внушителни мъже го поздравили, 
повили бебето с огнени пелени и го накърмили с пламък. 
Смутен, той разказал това на свещениците в Йерусалим, а 
те го успокоили с думите: „Не бой се, твоят син ще живее в светлина и ще съди 
израилския народ с огън и меч.“ Това обяснява и името - означава „крепост 
Господня“. Израилските царе се покланяли на идоли и живеели нечестиво. От 
всички най-недостойни били Ахав и жена му. Илия отишъл при нечестивия цар 
и му предрекъл поради греховете суша, която продължила три години и шест 
месеца. Тогава Илия събрал народа, жреците и пророците на Ваал в планината 
Кармил. Помолил се на истинския Бог и огън паднал от небето и запалил жер-
твеника. При смъртта му огнена колесница с огнени коне го отнесла с вихър 
на небето. Същия образ рисува и иконографията - Свети Илия е в позлатена 
небесна колесница, теглена от четири бели коня. Хората от всички времена са 
оказвали почит към неговата нравствена извисеност и духовна близост с Бога. 
И до днес стъпките му в Палестина се смятат за осветени от силата му. Денят на 
Пророк Илия е сред най- почитаните от българския народ празници. Народните 
вярвания са, че Свети Илия носи дъжд и влага и закриля живота. Заради сила-
та, която притежавал го нарича Илия Гърмодолец, Гърмоломник, Гръмовник. 
Народните представи рисуват Свети Илия като господар на летните небесни 
стихии и градушката. Той ходи по небето със златна колесница и преследва 
ламята, която „пасе“ житата. Светкавиците са огнени стремена, които хвърля по 
ламята. Огънят, излизащ от ноздрите и изпод копитата на конете му, дава дъжд 
и роса. На този ден се спазва строго забраната за работа. В чест на светеца се 
коли курбан от най-стария петел и се изпича погача. Трапезата се прекадява от 
най-възрастния член на семейството. Организират се и общоселски сборове с 
жертвоприношение на мъжко животно - овен или вол. Общоселската трапеза 
се нарежда на високо място или под вековни дъбови дървета. Освен носещите 
името на светеца, на този ден празнуват още занаятчийските еснафи на кожарите, 
кожухарите, самарджийте и керемидчиите. В София има два храма посветени на 
Свети Пророк Илия - единият е в квартал “Княжево” и е строен в края на ХІХ век. 
В двора му има една необичайна сграда – гробницата на Бали Ефенди, известен 
мюсюлмански духовник и лечител, живял и лекувал тук през ХVІ век. Мястото 
се почита от мюсюлмани и християни, които идват да се поклонят най-вече на 
2 август, когато е Илинден по стар стил.

 Международен ден на шахмата
 Отбелязва се от 1966 г. Годишнина от основаването 

в Париж, Франция, на Международната шахматна фе-
дерация, в която членуват 170 страни /1924/. 

22 Юли 2017, Неделя,
Църквата почита паметта на Св. Магдалена 
Църквата почита паметта на Св. Равноапостол на 

мироносица Мария Магдалeна. В нейното житие се разказва, че когато Иисус 
Христос ходел по Галилея и извършвал чудеса, към него пристъпила жена на 
име Мария Магдалина (от гр. Магдала). Тя го молила за помощ. Господ изгонил 
из нея седем бесове и напълно я изцерил от болестта. Оттогава благодарната 
Мария служила непрестанно на Господа, слушала неговото учение и вървяла след 
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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

Разногласията между най-близките хора са 
нещо, което е неизбежно. И все пак това „скарване“ 
няма да изглежда толкова страшно, ако се придър-
жате към определени правила. Вижте кои са те:

1. Никога не споменавай родителите.
Вашата „разправия“ засяга вас. И само вас! 

Затова никога не засягайте родителите. Обидата, 
изказана по повод родителите, засяда толкова 
дълбоко в партньора ви, че, за да забрави за нея, са 
необходими дълги години. Ако това се случи, вече 
проблемът засяга не само вас като двойка, а цяла-
та фамилия. И не само неговата. Засяга и вашата. 
Превръща се във вражда. И дори взаимоотноше-
нията между вас да се възстановят, повярвайте, 
прoтиворечията между фамилиите остават и ще се 
превърнат в „бомба със закъснител“ в живота ви.

2. Избягвайте насилието. Просто го 
изключете от вашия мозък.
Напомпани с адреналин, започвате да си 

мислите, че всички думи, доказващи вашата пра-
вота в спора, вече са изчерпани и единствената 
останала алтернатива е силово и агресивно да 
докажете и въздадете „вашата справедливост“. Не 
причинявайте болка, не чупете, не се нахвърляйте 
с юмруци. Болката, причинена от любим човек, 
напълно унищожава любовта. Завинаги. Ако все 
пак останете с него, то това ще е следствие на 
някаква зависимост, в която сте поставен.

3. Никога не говорете точно в този 
момент за развод или раздяла.
Независимо какво изричате в състоянието на 

афект, в което се намирате, никога не изричайте 
тези думи. Ако непрекъснато заплашвате с развод 
или раздяла, то това неминуемо ще се случи. Не 

бихте искали да осъзнаете след спора, че все още 
го/я обичате, а вече не сте заедно, заради този 
„импулсивен“ развод.

4. Никога не напускайте дома по време 
на спора.
В киното често ни показват как той или тя си 

тръгва. При това с ефектно затваряне на вратата. 
А другият партньор само след една минута тича по 
стълбите след него или нея, за да се извини. Но в 
реалния живот това просто не се случва. Затова 
е по-добре да пропуснете някоя реплика, да за-
мълчите, а когато партньорът ви се успокои, да се 
опитате да разрешите проблема по мирен начин.

5. Не лягайте в различни стаи, на 
различни легла.
Трябва да спите до вашия партньор, както сте го 

правили всяка друга нощ, преди спора. Това е най-
добрият способ да се сложи край на натрупалото се 
напрежение. Може би ще заспите с обърнати един 
към друг гърбове. Но след като заспите, ежеднев-
ните привички ще вземат връх над вашите емоции. 
И нищо чудно, когато се събудите на сутринта, да 
откриете, че вашият партньор ви гледа нежно и 
ви се усмихва. Край! Със скандала е приключено.

МЪДРОСТ-  5 НЕЩА, КОИТО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА
ДА ПРАВИШ, КОГАТО СЕ СКАРАШ С ЛЮБИМИЯ ЧОВЕК 

 ...продължава от стр.1  
- за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на: 
•помещение, находящо се на втори етаж 

от сграда Читалище – село Плетена, с 
площ от 16 кв. м за фризьорски салон;

• помещение, находящо се на първи 
етаж от сграда Читалище – село Плетена, 
с площ от 35 кв. м за търговска дейност;

• помещение, находящо се на първи 
етаж от сграда Читалище – село Сатовча, 
с площ от 8 кв. м за счетоводни услуги;

• помещение, находящо се на първи 
етаж от сграда Читалище – село Сатовча, 
с площ от 4 кв. м за офис;

• помещение, находящо се на първи 
етаж от сграда Читалище – село Сатовча, 
с площ от 12 кв. м за търговска дейност;

• помещение, находящо се в сграда 
Читалище – село Фъргово, с площ от 40 
кв. м за търговска дейност;

• помещение, находящо се в приземен 
етаж от сградата на СУ „Христо Смир-
ненски” – село Кочан, с площ от 54 кв. м 
за търговска дейност;

• помещение, находящо се на първи 
етаж от сграда Читалище – село Слащен, 
с площ от 20 кв. м за търговска дейност;

• помещение, находящо се на първи 
етаж от сграда Читалище – село Годешево, 
с площ от 20 кв. м за търговска дейност;

• петно № 11от кв. 16 по плана на село 
Слащен за разполагане на ВТО с площ 11 
кв. м за търговска дейност;

- за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на: 

• земеделски имот с начин на трайно 
ползване нива с площ 0,990 дка, находящ 
се в местността Тузлуолан, землище на 
село Сатовча, състявляващ имот №000511, 
актуван с АЧОС №924 от 26.04.2018 г. ;

• земеделски имот с начин на трайно 
ползване изоставена нива с площ 1,358 
дка, находящ се в местността Зелен, зе-
млище на село Туховища, състявляващ 
имот №000449, актуван с АЧОС №922 
от 26.04.2018 г.;

 - за създаване на общинско социално 
предприятие „Социално предприятие 
за озеленяване на община Сатовча”, 
във връзка с изпълнение на договор  
№BG05M9OP001-2.010-0474-C0, Про-
цедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.010 
„Развитие на социалното предприемаче-
ство” по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси 2014-2020 г.”, съ-
финансирана от Европейския социален 
фонд на Европейския съюз;

- за заснемане и корекция на същест-
вуващ селскостопански път в местност-
та Долни Банян в землището на село 
Сатовча;

 - за внасяне на мотивирано предло-
жение в МОН за включване на ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” – село Долен, 
НУ„Васил Левски” – село Осина, и Дет-
ска градина – село Осина, в Списъка със 
защитените детски градини и защитените 
училища в Република България за учеб-
ната 2018/2019 г.;

- за изработване на ПУП – ЧИПР за 
ПИ пл. № 175 от кв. 19 по плана на 
село Сатовча, община Сатовча, област 
Благоевград;

- за  актуване на имуществото на за-
личените организации по § 12 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ на територията на община 
Сатовча.
Предостави на Общинска служба по 

земеделие – Сатовча, земя от общин-
ския фонд, придобита от общината на 
основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ 
за възстановяване на наследниците на: 

- Агуш Алиев Учкунев – бивш жител 
на село Кочан, имот №002228, находящ 
се в местността Брезовец, землището на 
село Ваклиново, община Сатовча, с площ 
1.067 дка;

-  Александър Димитров Карабунаров 
– бивш жител на село Сатовча, имот 
№035113, находящ се в местността 
Драгийца, землището на село Сатовча, 
община Сатовча, с площ 0.830 дка.



 До 20-ти юли: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или 

чл. 156 от ЗДДС подава справка-де-
кларация за доставки на далекосъоб-
щителни услуги, услуги за радио- и 
телевизионно излъчване или услуги, 
извършвани по електронен път, по 
които получатели са данъчно незадължени лица, ко-
ито са установени, имат постоянен адрес или оби-
чайно пребивават на територията на държава членка 
за предходното календарно тримесечие и внася дъл-
жимия данък.  

 ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
юни 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
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ДФЗ ПУБЛИКУВА ЦИФРОВИТЕ ДАННИ
ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ПЛОЩИ ОТ КАМПАНИЯ 2018
ДФ „Земеделие“ публикува цифровите географ-

ски данни за заявените парцели за подпомагане за 
Кампания 2018. Всички земеделски стопани, които 
са кандидатствали за директни плащания на площ за 
Кампания 2018, могат сами да изтеглят графичните 
данни за парцелите, които са заявили за подпомагане.
Данните могат да се изтеглят от Системата за ин-

дивидуална справка по Директни плащания, която се 
намира на началната страница на уеб сайта на фонд 
„Земеделие“.
Достъпът до сис-

темата e възможен 
посредством  по-
требителското име 
и персоналния код 
от заявлението за 
директни плаща-
ния .  В  секцията 
за справка има и 
ръководство за ра-
бота с цифровите 
данни, както и ин-
струкции за въвеж-
дането на потребителското име и паролата.

Shape файловете са геометричен географски фор-
мат за запис на пространствено местонахождение 
и атрибутна информация на географски обекти. 
Системата генерира следните файлове, в проекция 
UTM zone 35N:

• PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели
• PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите
• PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) 

с атрибутна информация; съдържа данни за деклари-
раните култури и схеми за всеки парцел

• BZS_.shp – Геометрия на земеделските парцели
• BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите
• BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) 

с атрибутна информация; съдържа данни за место-
положението на блоковете на земеделско стопанство 
и кампанията, за която се отнасят данните. Инфор-
мацията е достъпна и чрез Системата за електронни 
услуги на ДФ „Земеделие“. 

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ ЖИВОТНИТЕ СИ 
ОТ ТОПЛИНЕН И СЛЪНЧЕВ УДАР   

....Продължава от миналия брой
    Причини за възникване на топлинен удар могат 

да бъдат: 
продължителното пребиваване на животното в ус-

ловия на повишена температура на околната среда, 
изпълнение на тежка работа без спиране за почивка, 
превозване в закрит транспорт без достъп на достатъч-
но количество свеж въздух, голяма концентрация на 
животни в тясно помещение с лоша вентилация и още 
много други фактори, при които организмът на живот-
ното се оказва неспособен да поддържа оптималната 
температура на тялото.
Причини за слънчев удар могат да бъдат дългото из-

лагане под преки слънчеви лъчи в топло и безветрено 
време, както и невъзможността на животните да се 
скрият на сянка. Симптомите и лечението и на двата 
случаи са сходни, поради което и двете заболявания ще 
разгледаме като едно.
Признаците са видими, неразположението градира
Птиците в това състояние отварят човките си, дишат 

учестено и разперват крилата си. При едрия и дребен 
добитък се наблюдава състояние на възбуда, пулсът и 
дишането се учестяват, усилва се потоотделянето (с 
изключение на птиците и кучетата), появява се жажда. 
Но температурата на животните все още се удържа в 
рамките на физиологичните норми.
Ако действието на високата температура или на слън-

чевите лъчи не се прекрати, то организмът се оказва 
неспособен да се справи с терморегулацията самос-
тоятелно и температурата на животното се повишава 
с 0,5 – 1,5°С. Това, на свой ред, предизвиква вялост и 
угнетеност. Може да се наблюдава и разширение на 
зениците на животните.
При повишаване на температурата на тялото с 2 – 

2,5°С възниква загуба на ориентировъчния рефлекс 
(обръщане на главата на животното към източника на 
рязък звук, ярка светлина, силна миризма). Повишава 
се силно кръвното налягане, за което свидетелстват 
отчетливо изпъкналите подкожни кръвоносни съдове. 
Животните почти престават да реагират на външни 
дразнителите (команди, ухапвания от кръвосмучещи 
насекоми, предлагане на храна и др.), движенията ста-
ват неохотни, походката – неуверена, координацията на 
движенията – нарушена.
Ако въздействието на неблагоприятните условия не 

се прекрати, то следва прогресираща обща слабост, 
животното се старае да легне и по-малко да се движи. 
Силни почервеняват с поява на оттенъци всички видими 
слизести обвивки (лигавици). Възниква задух, работата 
на сърцето се забавя, пулсът видимо отслабва. С появата 
на спазми, животното умира от задушаване и наруша-
ване на работата на сърцето.
Какво се прави в такива случаи и как да се помогне 

на животното
Най-добрата помощ, разбира се, е своевременното 

предупреждение за проблема – навреме да се прогнози-
рана възможността за неговата поява и предприемането 
на защитни мерки.
В топло време животното не бива да се оставя без 

надзор; на пасбището и в кошарите трябва да се поставят 
защитни съоръжения – навеси и сенници; кошарите да 
бъдат изградени на засенчени от дървета територии; 
много важно е на животните да се осигури свободен 
достъп до вода.

В силна жега във водата може да се добави сол в 
съотношение 1 г на литър. Сол в такава концентрация 
не предизвиква силна жажда и освен това способства 
за задържане на водата в организма, което ефективно 
възпрепятства обезводняването на животното.
За продуктивните животни, които се държат в по-

мещения, трябва строго да се спазват оптималните 
параметри на микроклимата и зоохигиенните норми на 
отглеждане. Стадото да се откарва на паша в прохладно 
време или рано сутрин.
Превозването на животните да става в специален 

транспорт с добра вентилация и да се избягва преко-
мерното скупчване.
При необходимост животните да се пръскат с вода. 

Добра профилактика срещу прегряването е къпането на 
животните под душа или в естествени водоеми. Овцете 
трябва своевременно да се стрижат.
Профилактиката винаги по-добра и по-евтина от 

лечението. ....Продължава в следващия брой

KОЛА ПОД НАЕМ – КАКВО ТРЯБВА ДА 
ЗНАЕМ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

Ако доскоро автомобилът под наем се смяташе 
за скъпа и труднодостъпна услуга, то днес може да 
се каже, че това е един от най-изгодните и удобни 
начини да обиколим някоя дестинация. 
Как да наемем кола за своята ваканция, какви доку-

менти са необходими и за какво трябва да внимаваме, 
разказват експертите от онлайн агенция eSky.
Как да резервирате кола под наем?
Почти всички летища разполагат с гишета на раз-

лични компании за автомобили под наем, но един 
от най-удобните и изгодни начини да резервирате 
тази услуга си остава онлайн, където ще можете да 
сравните бързо и лесно стотици оферти и да получите 
различни отстъпки. 
Най-напред изберете надежден уебсайт за онлайн 

резервации и въведете в търсачката дестинацията и 
датите на своето пътуване. След това изберете откъде 
ще ви бъде най-удобно да вземете автомобила и къде 
да го върнете. При пътуване в чужбина, обикновено 
това е летището на пристигане и отпътуване, но има 
възможност за взимане и от други пунктове.
Системата ще ви предложи различни възможности, 

според клас на автомобила, брой места, оборудване, 
екстри, политика за горивото и тн. Стандартно лич-
ните данни, които се предоставят за резервация, са 
имената на шофьора, телефон и имейл. Има възмож-
ност да попълните и номер на полет, което е полезно 
при евентуалното му закъснение – от рент-а-кар 
компанията ще са наясно с него и няма да ви наложат 
санкции. Въвеждането на данни от кредитна карта и 
потвърждаване на плащането са последните стъпки, 
след които ще получите ваучера си по имейл.

Какви са необходимите документи за наем на 
автомобил?
Най-важното условие при наем на кола онлайн, е 

наличието на кредитна карта на името на шофьора. 
Дори дебитна карта със статут на кредитна няма да 
ви свърши работа и само ще усложни почивката, 
тъй като компанията може да откаже да ви даде 
автомобила.
С българската си шофьорска книжка, издадена 

минимум преди 1 година (в някои случаи 2 години), 
можете да шофирате на територията на целия Евро-
пейски съюз. Извън него е възможно да се нуждаете 
от международна такава. Експертите съветват преди 
да предприемете своето пътуване, задължително да 
проверите дали можете да шофирате с българска 
шофьорска книжка в съответната дестинация. За 
втори шофьор се заплаща допълнително, освен ако 
не е изрично упоменато в резервационния процес.
За какво да внимавате при наемане на автомобил?
При резервация обърнете внимание на следните 

детайли, за да имате безпроблемно пътуване:
-  Какво включва цената за наем – отмяна, промени, 

застраховка Автокаско и др.;
- Какви са условията за анулация – има ли безплатна 

такава и ако да, колко време преди датата на наемане;
- Каква е политиката за горивото – в повечето слу-

чаи автомобилът се взима и връща с пълен резервоар, 
но има и изключения;

- Каква е възрастта на шофьора – обикновено, ако 
той е под или над определена възраст, подлежи на 
допълнителни такси;

- Марка и модел кола – не е изключено да получите 
различен от резервирания автомобил. Това не трябва 
да ви изненадва – в повечето случаи компаниите из-
рично изписват, че е възможно да получите сходен 
автомобил, но той със сигурност ще отговаря на 
параметрите на резервирания;

-  Какви са възможностите за допълнителни защити 
и застраховки.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2018г.

Въпрос: Здравейте, ако ми се случи ,трудовият ми 
договор от страна на работодател бъде прекратен 
през м.юли 2018 по чл.328 ал.1 т.5 /при липса на ка-
чества на работника или .../, ще имам ли право на 
ПОБ за безсрочно, което е 60% от осигурителния 
доход за 2г назад, както и при условие че съм получа-
вала ПОБ за безработно лице последно през периода 
19.04.2015-19.08.2015г.
Отговор: Паричните обезщетения за безработица 

се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, 
възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъж-
ностното лице, на което е възложено ръководството 
на осигуряването за безработица в териториалното 
поделение на Националния осигурителен институт. В 
тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с екс-
пертите в териториалното поделение на Националния 
осигурителен институт, занимаващо се с обезщетенията 
за безработица. Координати за връзка ще намерите на 
адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също 
така може да ползвате информация и чрез Контактния 
център на Националния осигурителен институт (тел. 
0700 14 802). Съгласно чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за со-
циално осигуряване, безработните лица, чиито право-
отношения са били прекратени по тяхно желание или с 
тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на 
основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса 
на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 
1, т. 1 - 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител, 
чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република България, 
чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството 
на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона 
за Държавна агенция „Разузнаване“ и чл. 165, ал. 1, т. 2, 
3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт 
или по други закони, получават минималния размер 
на паричното обезщетение за безработица за срок 4 
месеца. Следва да имате предвид, че при отпускане на 
парично обезщетение за безработица по реда на Коде-
кса за социално осигуряване, 3-годишният период се 
определя от датата на отпускане на предходно парично 
обезщетение за безработица.

Въпрос: Здравейте, регистрирана съм в бюрото по 
труда като безработна и се подписвам всеки месец. 
Предстои ми ваканция на морето и точно по среда-
та на почивката е датата за подпис. Мога ли да се 
подпиша в бюрото по труда в друг град различен от 
този в който съм регистрирана?
Отговор: С промени в Правилника за прилагане на 

Закона за насърчаване на заетостта (Изм. ДВ, бр. 84 от 
2017г.) търсещите работа лица могат да ползват посред-
ническите услуги по информиране и/или консултиране, 
насочване и подпомагане за започване на работа и 
психологическо подпомагане независимо от адреса на 
регистрация. Посредническите услуги по насочване 
към подходящи програми и мерки за заетост и към 
обучение на възрастни се организират и предоставят от 
дирекцията „Бюро по труда“ по адреса на регистрация 
на безработните лица.

Въпрос: Къде първо трябва де се отпише лице, 
което получава обезщетение за безработица - в БТ 
или в НОИ, или няма значение ?
Отговор: Регистрацията в бюрото по труда е по же-

лание на лицето. От гл. т. на получаването на парично 
обезщетение за безработица, следва да имате предвид 
разпоредбите на чл. 54а, ал. 4 от Кодекса за социално 
осигуряване, според които „паричното обезщетение за 
безработица се изплаща от датата на последното прекра-
тяване на осигуряването, ако заявлението до териториал-
ното поделение на Националния осигурителен институт 
е подадено в тримесечен срок от тази дата. Второ важно 
условие е лицето се е регистрирало като безработно в 
Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази 
дата. Съгласно чл. 54а, ал. 5 от Кодекса за социално оси-
гуряване, ако заявлението до Националния осигурителен 
институт е подадено по неуважителни причини след 
изтичането на тримесечния срок, паричното обезщете-
ние се изплаща от датата на подаване на заявлението за 
определения период, намален със закъснението.



ЗДРАВОСЛОВНИТЕ СВОЙСТВА НА
СТУДЕНО ПРЕСОВАНИТЕ ОЛИА

Само студенопресовани олиа имат лечебни качест-
ва. Те понижават лошия холестерол и високото кръвно 
налягане, действат и разхлабващо. Най-добрите масла 
са шафрановото, слънчогледовото, сусамовото, зехти-
на и от рапица.
Кокосово масло
То е богато на вита-

мини А и Д. Препоръч-
ва се особено при кож-
ни заболявания. Богато 
е и на октанова кисели-
на, която може да при-
чини раздразнение, но 
помага при възпаление 
на дебелото черво.
Масло от фъстъче-

ни ядки
Това е другото наименование на фъстъченото масло 

или на маслото от маймунска ядка. Използва се пре-
димно за пържене.
Масло от прасковена и касиева ядка
Те са противоракови, твърдят специалистите. Те мо-

гат да се използват и като слънцезащитни олиа с цел 
предпазване на рак на кожата. Въпреки че са ефикасни 
като предпазно средство срещу появата на рак, те не 
могат да помогнат, ако ракът вече се е развил.
Рициново масло
То действа разхлабващо, но не е подходящо за го-

твене. Пречиства черния дроб , ако се правят компре-
си. Напр. свещеник Кнайп, известен хидротерапевт 
го използвал за горещи компреси като ги редувал със 
студени.
Студеноизвлеченото от семената масло е етерично и 

е най-полезната част от растението.  Когато се взема 
през устата действа силно очистително, а в случаите 
на остра диария, особено ако е причинена от храни-
телно отравяне или при запек по време на бременност.
Рициновото  олио пък се препоръчва при възпаление 

в ставите, също като синапеното масло. Може да се яде 
само, ако е пречистено. Непречистеното  рапицово мас-
ло може да се използва само за смазване на машини.
Масло от чаено дърво
То е силно противоинфекциозно средство, има про-

тивовъзпалително и антисептично действие. Маслото 
е много ефикасно за инхалации при запушен нос. По-
мага и при болки в мускулите, ако се втрива разредено 
с други масла.
Орехово масло
То има натурални терапевтични ефекти: действа 

леко разхлабващо, жлъчегонно и противопаразитно. 
Особено полезно е при наличие на тения.  
Масло от гроздови семки
То съдържа арсеник – като семките на ябълките, 

крушите, динята и тиквата. Пречиства кръвта.
Етерични масла от кардамон, кимион, карамфил 

и камфор и  много други - всички те имат газогонно 
действие.
Синапено масло
Има противораздразнително действие. Загрява и е 

добро при кожни възпаления. В Индия често преди 
баня се прави масаж със синапено масло, защото е си-
лен стимулант. При болки в хълбоците намажете със 
синапено масло и покрийте с намачкани зелеви листа. 
Важно е листата да са добре намачкани, за да се изтег-
ли течността.  Две големи листа ще са достатъчни за 
облекчаване на болката. 
Масло от маково семе
Добро е за успокояване на нервите. Вкусно е в салати. 
Масло от пшеничен зародиш
Много богато на витамин Е. Само за външна употре-

ба. В комбинация с витамин А и D помага при кожни 
заболявания като екзема и живеница. Лекува и белези 
по кожата. Внимание! Маслото от пшеничен зародиш 
гранясва много бързо. 

ЗАЩО ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ СЕ НАПУКВАТ?        
Не е трудно да се досе-

тите, че пукнатини при ко-
реноплодите се дължат на 
колебанията на влажността 
в почвата: когато има мно-
го влага в почвата, клетки-
те нарастват бързо и стават 
големи по размер. Когато 
липсва влага, клетките растат слабо, но ако завали дъжд 
или полеете лехите рязко се увеличава размера им. Като 
резултат се получават кореноплоди с пукнатини, разце-
пени и т.н.
Можем също така да помогнем на процеса, ако по 

невнимание внесем торове. Особено силно стимулира 
нацепването на кореноплодните амониевият нитрат, а 
нацепването се предотвратява при внасянето на моно-
калиев фосфат. Следователно, когато се формират коре-
ноплодите, азотните торове се изключват от храненето.
Внасянето на оборски тор може да причини доста 

проблеми, поради това при кореноплодни растения 
внасянето му е забранено.
Можете да предотвратите напукването и разцепване-

то на кореноплодите като подхраните растенията със 
суперфосфат и калиев сулфат. Редовно поливайте рас-
тенията. Ако често вали дъжд, засадете между редовете 
салата или карфиол. Те ще спасят кореноплодите от из-
лишната влага и пукнатини.

ЗЕЛЕНА РОЗЕНА ЛИСТНА ВЪШКА  
Едни от най-разпространените 

неприятели по розата са лист-
ните въшки. Тези малки насе-
коми нападат листата, пъпките, 
бутоните, младите леторасти и 
др. Нападнатите части увяхват, 
обезцветяват се, деформират се 
и спират развитието си.
За появата и развитието на въш-

ките отново влияние има сухото и 
топло време. Те се развиват през 
целия вегетационен период и имат много поколения.
Борбата с листните въшки по розите е успешна, ко-

гато е съчетана с добра агротехника на отглеждане. Не 
трябва да се прекалява с азотното торене, растенията да 
се отглеждат на проветриво място. При поява на въшки, 
борбата започва веднага. 
Ако въшките не са много може да се приложи и меха-

нична борба - събиране и унищожаване на неприятелите 
с ръце. Но ако е изпуснат моментът и неприятелят е 
развил многочислена популация, по-сигурна е химичната 
борба. Може да помогне всеки инсиктицид, но по-добре 
е да е системен, като актара, който действа по-дълго 
време. Други подходящи инсектициди са Би-58 - 0,06%, 
Моспилан 20СП - 15 г/дка, Децис 2,5ЕК – 50 мл/дка и др.

ВНИМАНИЕ: СЪОБРАЗЯВАЙТЕ СЕ С
КАРАНТИННИТЕ СРОКОВЕ!              

Отглеждането на плодове и зелен-
чуци е неизменно свързано с упо-
требата на препарати за растителна 
защита. Рядко обаче пишем за ка-
рантинните срокове на препаратите, 
защото имаме предвид, че всеки пес-
тицид се продава с придружаваща го 
листовка, на която можете да намери-
те необходимата информация.
Карантинният срок, който се посочва на всеки един 

препарат, означава времето, след което продукта с кой-
то е третирано се е разпаднал и плодовете могат да се 
консумират без риск от остатъчни количества. 
Много често карантинният срок се идентифицира с 

периода на последействие на съответния препарат. Това 
не винаги е така и има разлика между двете понятия. 
Новите формулации на повечето продукти са такива, 
че разпадането им до безопасни за консумация нива не 
означава, че те не действат на обекта срещу който са 
прилагани – болести и неприятели. Голяма част от пре-
паратите за растителна защита имат по-дълъг период на 
последействие, отколкото е техният карантинен срок. 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ВАНИЛИЯ      
Името ванилия на испански означава „шушулчи-

ца” и описва тънката ципа, която съдържа семената 
на вид тропическа орхидея.
Ванилията е единственият ядлив представител 

на семейство Орхидеи, които мнозина смятат за 
най-прекрасните цветя на света. Подправката още 
се смята за афродизиак, именно заради омайният й 
мирис. През 18-и век женените мъже били съветвани 
да пият ванилов тоник за увеличаване на плодо-
витостта и потентността, а на жените била давана 
като лек срещу депресия и хистерия. В различни 
билкарски текстове от 18-и и 19-и век тя била соче-
на като”нервен стимулант”, пази съня, подобрява 
работата на мозъка, увеличава мускулната енергия, 
както и сексуалната сила.
Във ванилията днес са открити повече от 200 

фитонутриента.
Как сами да си направим ванилов екстракт?
(по правило алкохолът в него трябва да е поне 35 

градуса)
Вземете 2 ва-

нилови шушул-
ки, разрежете 
ги по дължина 
и ги сложете в 
чист буркан с 
плътно затваря-
ща се капачка. 
Налейте поло-
вин чаша водка и затворете капачката плътно. 
Сложете буркана далеч от слънчева светлина, най-
добре на хладно място. В продължение на 6 седмици 
разклащайте буркана всеки ден.
След това можете да извадите шушулките, или да 

ги оставите в буркана, но тогава трябва да добавяте 
малко водка, щом започнете да ползвате  ваниловия 
екстракт. Трайността е 18 месеца.
Ванилията се комбинира с анасон, с бадем, джин-

дифил, какао, индийско орехче, канела, мента, ка-
рамфил, кардамон, сусамово семе, чили и др.

 „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                                                                                                              

Богат човек диктува на смъртно легло завещанието си:
- На третата си жена оставям вилата в Княжево и малкия 

дворец в Испания, на приятелката ми - сто хиляди долара 
и мерцедеса, на племенницата ми, която работеше в моя 
офис, да поеме работата и да ползва служебното чероки 
като свое, а на сина ми, който смята, че главното богатство 
е здравето, оставям спортната си шапка и кецовете...

 
Продавач в Лафка:
- Купете си билети, може да спечелите милион!
- Оставете ме на мира! Нищо не искам да печеля!
- Имаме и такива билети!..

Доста хора са виждали летящи чинии...
- повечето от тях са женени.

огат човек диктува на смъртно легло завещание

ПЪЛНЕН ПАТЛАДЖАН
Продукти:

• 3 патладжана
• сол на вкус
• 3 с. л. олио
За плънката:
• 2 с. л. олио
• 1 стрък пресен чесън
• 2 стръка пресен лук
• 200 г пилешко месо
• сол на вкус
• 1 връзка магданоз
• 1 домат
• 200 г кашкавал
Начин на приготвяне:
1. Обелете патладжаните само по средата - от двата 
края ги оставете небелени. Поръсете белената част 
със сол и ги оставете за известно време да се отцедят.
2. Измийте ги, подсушете ги и ги изпържете както са 
цели от всички страни до порозовяване.
3. Извадете ги, направете на всеки патладжан по един 
разрез и го разтворете добре. Оставете ги обърнати 
надолу, докато приготвите плънката.
4. В тиган с олиото запържете нарязаните на дребно 
лук и чесън. Добавете накълцаното месо и го пържете 
няколко минути. Подправете със солта и наситнения 
магданоз и разбъркайте.
5. Напълнете разрезите на патладжаните с тази смес. 
Върху плънката подредете последователно нарязан на 
тънки резени домат и кашкавал.
6. Сложете ги в тавичка и печете 35 минути в пред-
варително загрята фурна при 220 градуса.


