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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

Автопаркът на Центъра за спешна медицинска помощ 
в Сатовча  се обнови и оборудва с нова линейка, марка 
„Мерцедес“ 4х4, която има модерна апаратура, позволява-
ща и мобилно диагностициране на пациенти.
Използваните от ЦСНМП в Сатовча няколко линейки са 

амортизирани и остарели, с които не винаги медиците от 
общината постигат желаните резултати при оказването на 
медицинска помощ на нуждаещите се  жители, поради което новата линейка е изключително 
голяма придобивка, както за тях, така и за населението на общината. 
Кметът на общината д-р Арбен Мименов след като благодари на всички, имащи отношение 

към реализацията на проекта и предоставянето на новата линейка коментира, че тази придо-
бивка ще е  в полза на всички от общината, че чрез модерното оборудване медиците от Спеш-
ния център в Сатовча ще могат своевременно да поставят диагноза и насочват за лечение на 
болни и пострадали хора, дори и дистанционно.
Новата придобивка в Сатовча е благодарение на проект  „Подобряване на качеството и дос-

тъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони“, финансиран по 
Програма „ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014 – 2020г., Инвестиционен приоритет  
9а, Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“, по 
разработен и вече успешно реализиращ се на територията на Благоевградска област. Общин-
ската администрация е съдействала и ще съдейства за реализацията на проекти на територията 
на Община Сатовча, касаещи живота и здравето на хората, коментира кметът Мименов.

Фалшиви имейли за потвърждаване на банкова 
сметка за възстановяване на данък от името на 
НАП се разпространяват в интернет, предупреж-
дават от Агенцията. В електронното писмото се 
съобщава, че адресатът му трябва да получи обра-
тно известна сума пари от надвнесени данъци  и 
се приканва да последва линк, на който да потвър-
ди своята банкова сметка. Като подател на фалши-
вото електронно писмо се визуализира електрон-
ният адрес на самия получател, обръщат внимание от Агенцията.
От НАП заявяват, че не са изпращали имейли с подобно съдър-

жание до своите клиенти. Според приходната агенция най-вероятно 
става въпрос за т. нар. „фишинг“ или опит за кражба на лична ин-
формация чрез интернет - потребителски имена за достъп, пароли, 
банкови сметки, и т. н.
От приходната агенция са сигнализирали специализираните служ-

би и работят съвместно с тях за издирването на извършителите.

ОБЩИНСКИ РАЗПОРЕДБИ 
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ

 С цел недопускане на ПТП на територията на населените места от община Сатовча, както и без-
опасността на учениците през новата учебна година и във връзка с организиране на дейности по 
опазване на околната среда, спазване изискванията на Наредба№1 за опазване на обществения ред 
в общината, общинското ръководство с нарочна заповед възложи на кметовете на кметства да ор-
ганизират освобождаването на тротоарните пространства и уличните платна от дърва за огрев, су-
шилни, оборски тор, неизползваеми в момента строителни материали, трайно неподвижна техника 
и техника паркирана не-
правилно, затрудняваща 
в момента движението, 
завзети неправомерно 
тротоарни площи с раз-
лично предназначение 
реално застрашаващи 
здравето и живота на хо-
рата. Съгласно заповедта 
кметовете на кметства е 
необходимо да уведомят 
населението по подхо-
дящ начин, да органи-
зират и съблюдават за 
изпълнението й с цел не-
допускане на ПТП на те-
риторията на населеното 
място. Цялостния кон-
трол по изпълнението на 
заповедта е възложен на 
заместник-кмета Румен 
Орачев и началника на 
ПУ Сатовча.

ЧЕСТИТ 6-ТИ СЕПТЕМВРИ
На този ден празнуваме Съединението 

на България!
Във всеки народ има мигове на изпита-

ния и риск, на решителност и жертвоготов-
ност, мигове, когато се сбъдват стремления 
и мечти. За България такъв миг е 6 септем-
ври 1885 година-Деня на Съединението на 
България с Източна Румелия.

Съединението е едно от най-великите 
дела на нашите предци,  допринесло за гор-
достта да се чувстваме българи, единни и 
сплотени. То доказва способността ни да браним онова, което обичаме, независимо 
каква е неговата цена! Тази любов се измерва в саможертвата за всичко скъпо, бащино 
и родно, саможертва, оставила горещи отпечатъци в душите и сърцата на хората.

Днес, имаме нужда от кауза отново – този път не заради обединение на тери-
тория, нужно ни е обединение на воля, усилия, интелект, за да можем заедно да 
градим съвременна Община и България, за нас самите и за децата ни!

Кмет на община Сатовча - Д-р Арбен Мименов



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

България и Румъния се възстановява границата от 1913 г. Спогодбата съдържа и клауза 
за задължителна размяна на населението - да бъдат репатрирани равен брой румънци 
от Южна Добруджа и българи от Северна Добруджа. За уреждането на всички въпро-
си от финансово и правно естество се създава смесена комисия от представители на 
двете държави със седалище в Гюргево. Българският народ приема сключването на 
тази спогодба като акт на национално освобождение на Южна Добруджа, откъсната от 
българските предели след Междусъюзническата война (1913). На 21 септември 1940 г. 
Българската армия навлиза в областта.

8 Септември 2018, Събота,
Малка Богородица 
Денят, в който се е родила Св. Дева Мария, майка 

на Сина Божий Исус Христос - Спасителя на света, 
е един от 12-те най-големи християнски празници, 
известен в народната традиция като Рождество 
на Пресвета Богородица (Малка Богородица). Ро-
дителите на Светата дева - праведните Йоаким и 
Ана били щедри и милостиви, но бездетни хора от 
Назарет. Погълнат от скръб, Йоаким отива в пустинята, където прекарва в строг пост и 
молитва 40 дни. Ана също се моли горещо на Бога да я дари с рожба. Господ Бог чува 
молбите им. Пред Света Ана се явява ангел, който й казва, че ще роди благословена 
дъщеря на име Мария, заради която ще бъдат благословени всички земни родове. Когато 
малката Мария навършва три години, родителите я завеждат в Йерусалимския храм и 
така изпълнили обещанието си да предадат своята единствена рожба в служба на Бога. 
Мария остава да живее в храма като приема върху себе си дълга да лекува в скръбта им 
всички самотни и изоставени хора. Напуска земния живот на 64-годишна възраст. Това 
е един от трите големи Богородични празници на Православната църква, на 8 септем-
ври (21 септември ст. стил) Божията майка се почита като пазителка на християнското 
семейство и покровителка на родилката и детето. На много места се спазва традицията 
да се замесва и опича малка питка, намазана с мед за родилката, наречена „Богородична 
питка“. По стара традиция на този ден имен ден празнуват всички малки Марии.
Ден за ликвидиране на неграмотността 
Отбелязва се от 1966 г. с решение на 14-ата сесия на Генерал-

ната конференция на Организацията на ООН по въпросите на 
образованието, науката и културата (ЮНЕСКО). Годишнина от 
откриването в Техеран, Иран, на Световната конференция на 
министрите на образованието за ликвидирането на неграмот-

ността (8-19 септември 1965). 
9 Септември 2018, Неделя,
Годишнина от 9 септември 1944 г. 
Годишнина от държавния преврат, извършен от Оте-

чествения фронт - политическо обединение на комуни-
сти, земеделци и Военния съюз „Звено“. Малко след 2 
часа на 9 септември 1944 година отделни бойни групи 
завземат сградите Военното министерство, Министер-
ството на вътрешните работи, Централната поща, Ради-
ото, Централната гара. Правителството на Константин 
Муравиев е арестувано, а по Радио София е обявен със-
тавът на първото правителство на Отечествения фронт. 
Новото просъветско правителство е оглавено от Кимон 
Георгиев (9 септември 1944 - 31 март 1946). Веднага са 
публикувани и първите укази на Министерския съвет: за 
разпускане на последното и за утвърждаване на новото 

правителство. Назначени са на нови регенти - Тодор Павлов, Венелин Ганев и Цвятко 
Бобошевски. Разпуснато е 25- ото Народно събрание. Потвърден е държавният моно-
пол върху българското радио. Публикувано е постановление на Министерския съвет за 
сформиране на Народна гвардия и Народна милиция.

INVESTOR.BG ОБЯВИ КОНКУРС ЗА 2 ПЪЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА
МАГИСТРАТУРА „ФИНАНСИ“ НА ВУЗФ  

Краен срок: 20 септември 2018 г. 
Конкурсът „Академия за финансови анализатори“ 

на Investor.bg ще даде възможност на двама студенти 
да се обучават безплатно в магистърската програма 
“Финанси” на Висшето училище по застраховане и 
финанси (ВУЗФ), като паралелно с това ще могат 
да прилагат знанията си на практика в единствената 
бизнес телевизия у нас – Bloomberg TV Bulgaria.
В конкурса “Академия за финансови анализатори“ 

могат да участват:
- Студенти в 4 курс от всички специалности и университети в страната и чужбина с 

общ успех за преходните два семестъра над 4.50;
- Дипломирани бакалаври от всички специалности и университети в страната и чуж-

бина, с общ успех от дипломата над 4.50;
- Задължително условие е кандидатите да владеят отлично английски език.
Кандидатите трябва да изпратят анализ на финансова тема (до 2 страници) по една 

от темите:
1. Какъв ще бъде ефектът върху българската икономика от евентуална търговска война 

в световен мащаб?
2. Какви биха били позитивите и негативите от влизането на България в Еврозоната?
3. Кои са основните фактори, които влияят върху движението на капиталовите 

пазари през 2018 година?

5 Септември 2018, Сряда,
Ден на Майка Тереза
 Отбелязва се от 2004 г. с решение на 

Римокатолическата църква от 19 октомври 
2003 г. Тогава на церемония в Рим, Италия, 
папа Йоан Павел Втори обявява майка 
Тереза за блажена. Годишнина от смъртта 
й (5 септември 1997). Майка Тереза (ист. 
име Агнес Бояджиу) основава през 1950 г. 
в Калкута, Индия, ордена „Мисионери на 
милосърдието“, който има над 700 центро-
ве в 133 страни по света. Тя е носителка на Нобелова награда за мир за 1979 г. 

6 Септември 2018, Четвъртък,
Годишнина от Съединението на България 

Официален празник честващ 
Съединението на Княжество 
България с Източна Румелия. 
След Берлинския конгрес от 
1878 г. България е разделена 
на Княжество България и Из-
точна Румелия (в пределите 
на Османската империя). Ос-
таналото под османска власт, 
българско население се стреми 
към обединяване с освободе-
ните българи. Така, през 1880 

г. е създаден Българският таен централен революционен комитет (БТРЦК), 
чиято основна задача е да осъществи обединението на Княжеството с Източна 
Румелия. За да се координира работата с месното население се учредяват и 
комитетите - „Съединение“. През февруари 1885 г. начело на БТРЦК застава 
Захари Стоянов, който подкрепя идеята Съединението да стане под скиптъра 
на княз Александър Батенберг. Ролята на българския княз в този момент е 
решаваща, защото ако той (в качеството си на лоялен васал на Османската 
империя) откаже да признае актът на Съединението, въпреки силната народна 
воля начинанието губи смисъл и било обречено на неуспех. Според някой от 
българските историци пред българския княз не е имало дилема, тъй като той 
чисто политически не е могъл да откаже да признае Съединението, защото 
това автоматично означавало да бъде свален от престола. Но независимо какви 
са били историческите условия и неговите лични подбуди, мъжеството му да 
подкрепи присъединяването на Източна Румелия е важна гаранция за успеха 
на делото. На 6 септември 1885 г. в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон 
Велики (Продан Тишков) и майор Данаил Николаев. Арестуван е областният 
управител на Източна Румелия - Гаврил Кръстевич. Създадено е временно 
правителство начело с д-р Георги Странски, което обявява присъединяването 
на Източна Румелия към Княжество България. Два дни по-късно Батенберг 
с нарочен манифест утвърждава присъединяването на областта и приема да 
бъде титулуван занапред като княз на Северна и Южна България. Князът 
лично пристига в Пловдив и определя за свой помощник в Южна България 
д-р Странски. След продължителна дипломатическа борба на Цариградската 
посланическа конференция (1885-1886) Съединението получава признание с 
подписването през 1886 г. на Българо-турска спогодба. За официален празник 
на страната е обявен с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

7 Септември 2018, Петък,
78 години от подписването на Крайовската спогодба 
78 години от подписването на 

Крайовската спогодба - дого-
вор между България и Румъния 
/1940/. Договорът е подписан 
в румънския град Крайова от 
пълномощните министри на 
България и Румъния Св. По-
менов и Ал. Крециану. Според 
договора Румъния връща на 
България  Южна Добруджа 
(площ 7726 кв. км с население 
около 320 000 души), отнета й 
по Букурещкия мирен договор (1913) и по Ньойския договор (1919). Между 
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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

НЕ ПЛАЧИ!
Един мъдрец говорел пред събрали се мно-

жество хора. По едно време той решил да им 
разкаже весел анекдот. Всички започнали шумно 
да се смеят.
Минали няколко минути и той отново има 

разказал същия анекдот. Само няколко души от 
аудиторията леко се засмели.
Тогава мъдрецът разказал шегата и трети път. 

Този път никой не се и усмихнал.
Старият човек се обърнал към хората и казал: 

„Не можете постоянно да се смеете на една и 
съща весела история, нали? А защо тогава си 
позволявате непрекъснато да плачете по един 
и същи повод...“
БЪДИ ЩАСТЛИВ!
Стоял на пътя един бездомник и просел 

милостиня. Покрай него минавал конник, който 
изведнъж го ударил с камшика си през лицето. 
Тогава бедният човек се обърнал след отдале-
чаващия се конник и казал:

- Бъди щастлив!

В това време, стоящ наблизо селянин, който 
наблюдавал сцената, го попитал изумен:

- Но защо му пожела това? Нима си толкова 
смирен?!

- Не. – отговорил просякът. – Ако този човек 
беше щастлив, той никога не би ме ударил през 
лицето...
ПОВЯРВАЙ!
Ако видя, ще повярвам! – казал човекът
Повярвай ,  и  ще  видиш !  – отвърнала  му 

Вселената.

ТРИ КРАТКИ ПРИТЧИ – ТРИ ПОСЛАНИЯ ЗА ВСЕКИ ДЕН      



До 10-ти септември: 
ЗКПО
Деклариране на направените зало-

зи и данъка от организатори на ха-
зартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съоб-
щителна услуга за проведени през 
предходния месец хазартни игри, 
при които залогът за участие е чрез 
цената на телефонна или друга електронна съобщи-
телна услуга. Внасяне на този данък от операторите на 
телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти септември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец август.

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 (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец август.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
август 2018 г. 
До 15-ти септември: 
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за септември 

за корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец август.

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 август.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец август.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
3 - 9 септември 2018г., брой 35

ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ ОТ 1 ЮЛИ НА ПЕНСИИТЕ, 
СВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ 

На основание § 53, ал. 2 от ПЗР на ЗИДКСО от 2015 
г. пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември на 
годината, в която процентът по чл. 70, ал. 1, изречение 
първо от КСО достигне 1,5, се преизчисляват ежегодно 
от 1 юли на всяка календарна година, следваща година-
та на отпускането на пенсията, със съответния процент 
по чл. 70, ал. 1, изречение четвърто от КСО. Пенсиите 
за трудова злополука и професионална болест се пре-
изчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна 
година, като коефициентът по чл. 79, ал. 1, т. 1-3 от 
КСО се увеличава с процента по чл. 70, ал. 1, изречение 
трето от КСО. Преизчисленият размер се определя, без 
да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, 
след което се осъвременява, преизчислява и индексира 
съобразно нормативната уредба, действаща след датата 
на отпускане на 
пенсията.
Съгласно но-

восъздадената 
ал. 3 на § 53 от 
ПЗР на ЗИДКСО 
от 2015 г., когато 
преизчисленият 
по реда на ал. 2 
размер на пенси-
ята е по-нисък от размера ѝ преди преизчисляването, 
увеличен с процента по чл. 70, ал. 1, изречение трето 
от КСО, пенсията се определя в по-високия размер. 
С чл. 11 от ЗБДОО за 2018 г., (обн., ДВ, бр. 99 от 

12.12.2017 г.) определената стойност на процента по 
чл. 70, ал. 1, изречение първо от КСО е 1,169. С него се 
умножава всяка година осигурителен стаж и съответ-
ната пропорционална част от този процент за месеците 
осигурителен стаж при преизчисляването от 01.07.2018 
г. на размерите на всички пенсии, свързани с трудова 
дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2017 г.
Гарантираното увеличение на тези пенсии от 1 юли 

2018 г. е 3,8 на сто спрямо действителния или запазен 
размер на пенсията към 30.06.2018 г.

ЗАПОЧВА РАБОТА ПО НОВАТА НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 

2020-2023 ГОДИНА   
Започва работа по новата Национална програма по 

пчеларство за периода 2020-та – 2023-та година. Това 
съобщават от Обединения български пчеларски съюз. 
В средата на октомври ще се събере работна група към 
земеделското министерство, която да разгледа какви 
мерки да бъдат включени за подпомагане на сектора. 
Новата програма трябва да бъде готова до средата 
на 2019-та 
година.
Необхо-

димо е да 
се заложат 
нови мер-
ки, защото 
сегашните 
не задово-
ляват  ин-
тересите на пчеларите, коментира председателят 
на браншовата организация Михаил Михайлов. 
Необходимо е да има и дейности, които финансират 
развитието на науката в пчеларството.
Очаква се да бъде намален бюджетът на предсто-

ящата пчеларска програма. Той се определя от налич-
ния брой пчелни семейства. При намаляващия темп у 
нас ще падне и бюджетът. В сегашната програма той е 
4 милиона и половина лева като се очаква да падне до 
4 милиона. В средата на 2019 година трябва да бъде 
изпратена готова пчеларската програма в Брюксел за 
одобрение.

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ХОРАТА
С УВРЕЖДАНИЯ  

Проектът на Закон за хората с увреждания е разра-
ботен в изпълнение на Програмата за управление на 
правителството на Република България за периода 
2017 – 2021 г., в която са заложени мерки, свързани с 
усъвършенстване на законодателството в областта на 
политиката за интеграция на хората с увреждания - 

Мярка 137 „Из-
готвяне на нов 
вид  социална 
оценка на хора-
та с увреждания 
с отчитане на 
индивидуални-
те  потребно -
сти“ и  Мярка 
140 „Модерни-

зиране на системата на интеграционни добавки за 
хора с увреждания“ и е съобразен с изискванията на 
Конвенцията за правата на хората с увреждания на 
ООН, ратифицирана със закон на 26 януари 2012 г.
С приемането на новия закон се създават условия за 

реализиране на приоритетите, заложени в Национал-
ната стратегия за хората с увреждания и формулирани 
в съответствие с Европейската стратегия за хората 
с увреждания за периода 2010 – 2020 г. „Подновен 
ангажимент за Европа без бариери“.
Стратегическата цел, която се постига с проекта 

на Закон за хората с увреждания е предоставяне на 
необходимата и адекватна социално-икономическа 

подкрепа за хората с увреждания от държавата, чрез 
която да бъдат максимално приобщени в обществото.
С предлаганата нормативна уредба се гарантира 

равноправното и пълноценно упражняване на правата 
на хората с увреждания. По нов начин се дефинират 
областите и средствата за необходимата подкрепа 
за социално приобщаване. Въвеждат се принципи, 
които определят личния избор, независимост, рав-
нопоставеност, достъпност, пълноценно и ефективно 
участие в обществения живот на хората с увреждания 
и техните семейства.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 
Развъдните организации, които не контролират пра-

вилно селекционната си програма могат да получат 
санкция от 1500 до 2500 лв.
Развъдните организации, които не контролират 

правилно селекционната си програма могат да по-
лучат имуществена санкция от 1500 до 2500 лева. 
При повторно нарушение глобата става двойна. Това 
гласи едно от измененията в Закона за животновъд-
ството, предложен за обществено обсъждане до 24 
септември.
Резонно  е  да 

има  и  глоби  за 
нередности в раз-
въдните органи-
зации, коменти-
рат от Асоциация 
за развъждане и 
съхранение на из-
точнобалканската свиня. Промените в Закона са в 
добра посока, заяви председателят Радостина Донева.
Друго изменение в Закона ще даде възможност за 

промяна на одобрена развъдна програма по време на 
нейното изпълнение.
Другите изменения са административни. Предвиж-

да се разрешение за извършване на развъдна дейност 
да се издава на организации, които са признати за 
развъдни и имат одобрена развъдна програма. От 4 на 
5 месеца се удължава задължителната предварителна 
проверка по процедурата след подаване на заявление-
то на развъдната организация и сформиране на коми-
сия за неговото разглеждане. Удължението се въвежда 
заради извършване на физическа проверка на място 
и разглеждане на резултатите от нея. Агенцията по 
селекция и репродукция контролира организациите.
За да има публичност и прозрачност в работата 

на развъдните организации Агенцията по селекция 
и репродукция в животновъдството ще публикува 
информация за резултатите от контрола на биоло-
гичните, стопанските и продуктивните признаци 
– обект на селекция, както и на развъдната стойност 
на контролираните от тях животни.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2018г.

Въпрос: Аз съм пенсионер по болест с 50% ТЕЛК. 
Предстои ми ТЕЛК на 4 октомври спряна ми е 
пенсията. Имам две деца, като едното ми дете е 
в осми клас и трябва да й закупя учениците, а ня-
мам тая възможност. А съпругът ми е безработен 
регистриран е в Бюрото по труда! Та въпросът ми 
е имам ли право на еднократна помощ? Благодаря 
ви предварително. 
Отговор: В Закона за семейни помощи за деца е 

предвидена и се предоставя еднократна помощ за 
ученици, записани в първи клас. Съгласно чл. 16 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално под-
помагане за задоволяване на инцидентно възникнали 
здравни, образователни, комунално-битови и други 
жизненоважни потребности на лицата и семействата 
може да се отпуска еднократна помощ веднъж годиш-
но. За допълнително информация относно условията 
и реда за отпускане на посочената еднократна помощ 
следва да поставите въпроса си по компетентност към 
рубрика „Социални помощи“.

Въпрос: Може ли голямата ми дъщеря (студент-
ка, редовна форма на обучение) да бъде назначена 
за личен асистент на сестра си (14 години, ТЕЛК 
80% с чужда помощ)?
Отговор: Към момента услуги в домашна среда се 

предоставят по Националната програма „Асистенти 
на хора с увреждания“ (НП АХУ), по която се реа-
лизират дейности „Личен асистент“ и „Помощник-
възпитател“, както и от общините, които предоставят 
услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и 
„Домашен помощник“. Преценка на възможностите 
за включване в НП АХУ се осъществява от дирек-
ция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на 
лицата. За консултиране относно възможностите за 
включване в програмата следва да се обърнете по 
компетентност към съответната дирекция „Социал-
но подпомагане“. Общините предоставят услугите 
по разработените от тях условия и ред в рамките 
на изпълнението на процедура „Независим живот“ 
по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 г. и в съответствие с чл. 20 от 
Постановление на Министерския съвет № 332 от 22 
декември 2017 г. за изпълнението на държавния бю-

джет на Република България за 2018 г. Общините имат 
различна организация за изпълнение на дейностите и 
различни условия за включване в тях. В тази връзка, за 
информация относно възможностите за предоставяне 
на услуги в домашна среда следва да се обърнете към 
общинската администрация.

Въпрос: Бихте ли ме насочили къде и как мога да 
кандидатствам за личен асистент на две годишната 
ми дъщеря с 90% степен на увреждане според ТЕЛК-
ово решение. За пръв път ще кандидатствам.
Отговор: Към момента услуги в домашна среда се 

предоставят по Националната програма „Асистенти 
на хора с увреждания“ (НП АХУ), по която се реа-
лизират дейности „Личен асистент“ и „Помощник-
възпитател“, както и от общините, които предоставят 
услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и 
„Домашен помощник“. Преценка на възможностите 
за включване в НП АХУ се осъществява от дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицата. 
За консултиране относно възможностите за включване 
в програмата следва да се обърнете по компетентност 
към съответната дирекция „Социално подпомагане“. 
Общините предоставят услугите по разработените от 
тях условия и ред в рамките на изпълнението на про-
цедура „Независим живот“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и в съ-
ответствие с чл. 20 от Постановление на Министерския 
съвет № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2018 г. 
Общините имат различна организация за изпълнение 
на дейностите и различни условия за включване в тях. 
В тази връзка, за информация относно възможностите 
за предоставяне на услуги в домашна среда следва да 
се обърнете към общинската администрация. В до-
пълнение имайте предвид, че със Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2017 г. са направени 
промени в Закона за семейни помощи за деца, които са 
в сила от 01.01.2017 г. С тях се въведе нов вид месеч-
на помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане. 
Размерът на помощта е диференциран в зависимост от 
степента на увреждането или степента на намалената 
работоспособност и в съответствие с нейното предназ-
начение. Новият вид помощ за дете с определени 90 и 
над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на 
трайно намалена работоспособност включва и необхо-
димите финансови средства за осигуряване на грижа 
в домашна среда. Размерът на тази помощ е 930 лв. С 
оглед осигуряване на справедливост и гарантиране на 
достоен и самостоятелен избор за използване на въз-
можностите, които предоставя държавата за подкрепа 
на децата с трайни увреждания и техните семейства, 
на родителите е дадена възможност по своя преценка 
да управляват тези средства и да изберат дали лично да 
полагат грижите за своите деца или да наемат асистент, 
както и за какво да ползват помощта.



НА ВОЙНА С МИГРЕНАТА
Мигрената е едно от най-чести-

те и най-пренебревани заболява-
ния в света. Какви са причините 
за мигрена, как да се предпазите 
от нея или да смекчите симпто-
мите й - вижте какво трябва да 
знаете, когато тръгнете на война 
с мигрената.
Причини за поява на мигрена
Лекарите определят няколко 

основни групи, които могат да са 
причина за отключване на мигрената. Сред тях са:

• Начин на живот - липса на сън, лош хранителен 
режим, дехидратация, стрес;

• Околна среда - замърсен въздух, излагане на ярка 
светлина, някои по-силни миризми;

• Метеорологични условия - влажност, атмосферно 
налягане, слънчеви изригвания, магнитни бури;

• Хормонални промени - при менструация, менопауза, 
по време на бременност;

• По наследствен път;
Храни, които влошават мигрената
Мигрената се влияе от много фактори, един от които 

е и хранителният ви режим. Известно е, че консумаци-
ята и приемът на определени продукти могат да влошат 
мигренозните пристъпи. Алкохолът води до дехидрата-
ция, а тя е в групата на водещите причинители на забо-
ляването. Червеното вино и бирата са виновни при 25% 
от анализираните случаи.
Шоколадът е втори в класацията според Американ-

ската фондация за лечение на мигрена. Пушените меса, 
сирена като фета, синьо сирене или пармезан, консерви-
рани храни като кисели краставички и риба тон, както и 
прекаляването на кофеинови напитки допълват списъка.
Какви мерки може да вземете срещу мигрената?
Тъй като мигрената е неврологично заболяване, вли-

яе се от гените, биохимията и куп странични фактори, 
е трудна за лечение, но има методи, които помагат за 
ограничаването на симптомите й и облекчават болката. 
Например, хората, които са предразположени към миг-
рена, трябва да спят поне по 6-7 часа, защото безсъние-
то е една от причините за заболяването.
Не трябва да гладуват или да се подлагат на строги ди-

ети, не трябва да прекаляват с кофеина, но и да знаят, че 
в малки дози може да действа като болкоуспокояващо. 
Хубаво е, ако работят пред екран, да си правят почив-
ка на очите на определен период от време. При първи 
пристъпи на мигрена е добре да не се излагат на силна 
светлина, защото тя също дразни и усилва болката.

НЕИНФЕКЦИОЗНА ХЛОРОЗА -
ПРИЧИНА ЗА ЖЪЛТЕЕНЕ ЛИСТАТА НА МАЛИНАТА           
По листата на ма-

лините се появява 
хлороза, когато об-
разуването на хло-
рофил - зеления пиг-
мент, е нарушено. 
Външно това води до 
жълтеене на листата, 
като само нерватура-
та остава зелена. Ако 
малината жълтее и 
пролет и лято, значи причината е неинфекциозна хло-
роза. Тя се причинява при недостиг на някои минера-
ли в почвата, главно желязо или от неспособността на 
корените да усвояват тези минерали от почвата, тъй 
като те са в недостъпна форма. Хлорозата при мали-
ната се среща често при кисели почви, при гъсто заса-
дени храсти и при преувлажнена кореновата система.
Ако малината жълтее от хлороза, проверете кисе-

линността на почвата и при необходимост я варувайте. 
Подхранете растенията с пълен комплект минерални 
торове, а за бързо възстановяване подхранете растени-
ята с желязо в хелатна форма (желязото в най-добрата 
форма за усвояване).
По рядко малините жълтеят при недостиг на цинк 

(листата са пъстри, растат по-малки, стават бледожъл-
ти), магнезий (листата започват да пожълтяват по кра-
ищата и листната петура се изкривява надолу – внася 
се магнезиев сулфат) или липса на сяра (листата отна-
чало светлеят, а след това стават червеникави).

РОБОТИ-ПЧЕЛИ ЩЕ ПРЕДПАЗВАТ ИСТИНСКИТЕ 
ПЧЕЛИ ОТ НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ     

Изследователска група 
от университета в Грац 
работи върху създаване-
то на автономни роботи-
пчели, които ще могат да 
взаимодействат със своите 
събратя от плът и кръв.
Основната задача на ро-

ботите-пчели е да помог-
нат за справянето с отрицателните фактори. Пчелите са 
много чувствителни към промените на околната среда 
и са много уязвими от въздействието на пестицидите - 
както пряко, така и косвено. За да се разбере по-добре 
поведението на пчелите и евентуално да им се помогне 
е и идеята за създаване на роботи-пчели.
Учените са убедени, че външният вид и поведението 

на роботите-пчели няма да обърка истинските насекоми 
и те няма да ги прогонят. Напротив, ще ги приемат в 
своите кошери като членове на колонията.
Така ще могат да се наблюдават истинските пчели 

чрез сензори, с които ще са оборудвани роботите - те 
ще осигурят видеонаблюдение в кошера.
Пчелите – роботи ще могат да въздействат на пчелите 

в кошера. Например да им съобщават къде има храна.
Получените от роботите данни ще се използват за 

разработване на нови методи за защита на пчелите от 
негативни фактори, а опазването на пчелите ще помогне 
за опазването и на околната среда.

ГОРЧИВИ ИЛИ СЛАДКИ БАДЕМИ СРЕЩУ
РАЗЛИЧНИТЕ БОЛЕЖКИ?       

Сладките бадеми имат тони-
зиращо действие. Диетолозите 
ги препоръчват срещу остеопо-
роза, а също и при необходи-
мост от допълнително калций 
напр. по време на месечния 
цикъл, при подрастващи, както 
и за подпомагане  заздравява-
нето на счупени кости.
Бадемовото мляко е много хранително, но люспите 

от ядките дразнят стомаха и затова трябва да се взема 
внимателно, ако човек има стомашно-чревни пробле-
ми. То може да се направи и в домашни условия: от 225 
гр.сладки бадеми може да се получи до 1.5 л. мляко.
Накиснете бадемите за 24 часа, бланширайте, обелете, 
направете ги на паста и добавете вода. Течността ще 
добие консистенцията на мляко, от което можете до-
пълнително да направите извара или масло.
Горчивите бадеми укрепват имунната система, пре-

чистват кръвта, действат противораково. Те съдържат 
цианид на който се дължи горчивият им вкус.
Бадемовото масло се препоръчва при белодробни 

възпаления – по 1 ч.л. 3-4 пъти дневно; то може да се 
използва още при болки в ухото, независимо дали е 
заради простуда или ревматизъм. Сложете 7-8 капки в 
едното ухо, а на следващия ден – същото количество 
в другото ухо. Редувайте, ако не получите облекчение, 
потърсете незабавно лекар.
Комбинацията бадеми и смокиня е мигновен лакса-

тив ( очистително, разхлабително), ако и двете храни 
се сдъвчат бавно и добре.
Бадемите са богати на калций, манган, фосфор,калий, 

магнезий, желязо, витамин А. Специалистите твър-
дят, че са по-хранителни от кравето мляко. Вкусът им 
може да бъде горчив или сладък.
Ако хапвате всекидневно между 75-100 гр. от тях ще 

снабдявате организма си с необходимото количество 
протеини.
Бадемите са ценна храна при проблеми с тънките 

черва и дебелото черво, тъй като намаляват гнилост-
ния ефект от много храни.Подходящи са и при астма и 
кожни болести, които могат да бъдат провокирани от 
краве мляко, яйца и месо – тогава действат като анти-
оксидант.  Те се препоръчват и на диабетици, при ане-
мия, склонност към натрупване на пикочна киселина, 
за по-добра работа на мозъка и много още. 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

МУРСАЛСКИ ЧАЙ        
Мурсалският чай е едно от чудесата на България. Това мно-

гогодишно растение, известно още и като Планински, Пирински, 
Алиботушки и Шарпланински чай, е една от най-полезните 
билки, растящи в България.
През 70-те години на миналия век космонавтите го пиели при 

подготовката си за полет. Говори се още, че бил привилегия 
за членовете на Политбюро на ЦК на БКП през същия период.
Японски учени изследвали преди години мурсалския чай и 

установили благотворното му въздействие върху множество 
заболявания. 
Тъй като гърците 

са се ориентирали 
по-рано да го кул-
тивират и изнасят, 
светът познава това 
чудодейно растение 
като „гръцки чай” и 
„планински чай”.
Какво съдържа мурсалският чай?
Мурсалският чай  съдържа: флавоноидни, фенилпропаноидни 

гликозиди, танини, терпеноиди, дитерпени и етерични масла, 
феноли, иридоиди, урсолова и олеанова киселина, множество 
микроелементи като желязо, мед, цинк, кобалт и селен , както 
и макроелементите калций, магнезий, калий и натрий, които 
обясняват фармакологичното действие на вида.
Как действа мурсалският чай?
Притежава силно антиоксидантно действие, тонизиращо, 

общоукрепващо, антианемично и диуретично действие.
Намалява риска от високо кръвно налягане, инфаркт, инсулт, 

предпазва от развитието на раковите клетки.
Подпомага сърдечната дейност. Помага при заболяване на 

простатата и трудно уриниране, стимулира потентността.
Отлично средство при заболяване на бъбреците и пикочните 

канали. Има силно противовъзпалително, противомикробно и 
антибактериално действие, отлично средство за лечение на 
простудни заболявания – кашлица, възпалено гърло, грип, 
бронхити и други заболявания на дихателната система.
В Института по ботаника проучват свойствата му и установя-

ват благотворното му влияние на чернодробни и редица други 
заболявания, както и изумителното му качество, че забавя 
стареенето.
Може би това е най-добрата билка при кашлица. Други нари-

чат чудното растение „българската виагра”.
Как се приготвя мурсалският чай?
Качественият мурсалски чай трябва да е на цели, светлозе-

лени стръкове. В 1 литър вода се поставят 4-5 стръкчета чай. 
Ври на тих огън 5 минути. За три хубави чая са необходими 
само едно-две стръкчета.
Може да се комбинира с други билки – при комбинацията на 

мурсалски със зелен чай се получава чудесна напитка, пазеща 
от рак, засилваща имунитета и притежаваща силно антиокси-
дантно действие!

 „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                                                                                                              

На бензиностанция спира Mazda, от която слиза засукана 
блондинка на високи токчета. Казва на служителя: „деветде-
сет и пет“ – и отива да плати.
Когато се връща, се оказва, че ключът е в колата, а вратите 

са заключени. Моли човекът за помощ. Той отговаря, че има 
много коли и няма време. Но я съжалява, дава и парче твър-
да тел и дава инструкции, за това как през леко отворения 
прозорец да вкара жицата и да се опита да натисне копчето 
за разблокиране на вратите. Няколко минути по-късно чове-
кът вижда следната картина: мъжете от всички автомобили 
крещят около Mazda-та. И той пита какво не е наред.

- Някаква глупачка мушка с тел и се опитва да отвори 
колата!

- Е, и какво от това? Аз и дадох тази тел.
- Да, ама приятелката и седи вътре и й показва къде да 

насочи телта...

а бензиностанция спира Mazda, от която слиза зас

МЪФИНИ С КАЙМА И КАРТОФИ
Продукти: 700 г сварени картофи, 

кайма - 300г, 1 - яйце, хляб - 2 фи-
лии накиснат и отцеден, чубрица, 
кимион, магданоз, 2 глави лук, каш-
кавал - 100гр, маслини - 8 бр, топено 
сирене - 6 парченца, сметана гот-
варска - 100 мл

|Приготвяне: Картофите се сва-
ряват, отцеждат и се намачкват с вилица. Смесват се 
с един ситно нарязан лук, чубрица, сол, черен пипер, 
маслини, нарязани на ситно, парченца топено сирене и 
с готварската сметана. Разбърква се добре.
Каймата се омесва с яйцето, отцедения хляб, чубрица, 

кимион, ситно нарязан лук. Разделя се на 6 топчета. В 
намаслени форми за мъфини се поставя по едно топче 
кайма и се притиска като блат.
Печем за кратко до готовност на каймата. Изважда се 

и отгоре се поставя картофена плънка по 1-2 с.л., като 
се притиска с лъжица.
После се поръсва настърган кашкавал. Връщаме във 

фурната и запичаме за 15 минути, докато се зачерви 
кашкавалът.
Поднасяме в чиния със салата по избор! Вкусно и 

ефектно!
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