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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

Тази година Общинската администрация в Сатовча като организатор на деветата поред бла-
готворителна кампания за набиране на средства за децата сираци и деца с трайно увреждане 
до 16 годишна възраст от община Сатовча постигна успех и събраха сумата от 62 100 лева. 
По традиция със събраните средства се подпомогат децата сирачета, които тази година са 

38 и деца с трайни увреждания до 16 годишна възраст, които са общо 62, като приоритет са 
децата абитуриенти, които получиха по 750 лева, а другите средства се разпределиха поравно 
между останалите деца.
За девети пореден път жителите на община Сатовча, както и благодетели от страната показа-

ха своята съпричастност към кампанията организирана от община Сатовча. За пореден път  те 
показаха, че доброто съществува, че доброто е във всеки един от нас, че светът има нужда от 
добри дела, коментират организаторите. 
Съпричастност показаха и много местни бизнесмени, бизнесмени от района и страната,  об-

щински съветници, кметове, служители и общественост, които се отзоваха на призива за фи-
нансово подпомагане и се включиха активно в кампанията.
Благодарим и поздравления за активността на учениците от училище Вълкосел, които съ-

браха 1311 лева. Също така предоставиха  и макет на старинна къща и пет картини от акварел, 
които бяха включени в импровизирания търг, провеждащ се в заключителната вечер. Училище 
Сатовча проведе благотворителен базар и предостави за кампанията сумата от 1193 лева. Уче-
ниците от училище Кочан всяка година полагат усилия и събират средства. Тази година сумата 
предоставена от тях е 1185 лева.  Училище Плетена, което е сравнително малко училище, чрез 
провеждане на благотворителен базар събра средства в размер на 816 лева, които внесоха по 
сметката на кампанията. От всички детски градини и училища от общината предоставиха раз-
лични видове предмети и артикули, ръчна изработка, които се разпродаваха в заключителната 
вечер и на импровизирания търг.
Местни самоуки майстори предоставиха за разпродажба на търга свои произведения от 

дърворезба, картини от пясък, картини от камък, дървени макети на старинни къщи.  Цветан 
Кавраков от Сатовча за пореден път дари своя картина от пясък.  Зайра Ибишева от Сатовча 
дари за кампанията картина от пясък, изработена от Цветан Кавраков. Али Скиндеров за от-
ново подари своя картина от маслени бои. За втора година младежът Денис Влайков от село 
Сатовча дарява своя картина изработена от пясък. Д-р Петър Фелибиев от Гоце Делчев дари за 
кампанията красива картина от камък. Всяка година за кампанията Ахмед Избищанлиев от с. 
Годешево дарява  свое произведение – дърворезба. За благотворителната кампания за поредна 
година Камен Хаджиев – родом от село Жижево и настоящ футболист на „Берое“ и национал-
ния отбор подари фланелка със свой автограф и юбилейна футболна топка 100 години Берое с 
автографи на целия отбор. Любо Кумбаров от село Кочан предостави за кампанията книгата на 
Христо Стоичков и книгата на Димитър Бербатов с автографи. Макети на къщи предоставиха 
ученици от ОУ-Плетена и СУ-Сатовча. Асан Башчобанов от село Вълкосел дари за кампанията 
изключително красив макет на старинна къща, който бе оценен най-високо по време на търга. 
Кошници с продукти, сладки и питиета предоставиха г-жа Ибишева  от Сатовча и г-н Донков 
от Гоце Делчев. Благодетели на кампанията участваха  в импровизираният търг на артикулите 
изработени и предоставени като дарение за каузата. За поредна година като най-голям дарител 
– благодетел в благотворителната кампания беше местната фирма  „Мелиса 88“ село Слащен, 
която чрез участие в търга  закупи предмети на стойност 7000 лева.
Присъствието на толкова много благодетели на заключителната вечер и подкрепата, която 

оказват на децата на община Сатовча, са безценни и достойни за уважение, коментира кметът 
на община Сатовча д-р Арбен Мименов. Това ни прави все по-уверени в инициативата да ор-
ганизираме благотворителни кампании и все по-уверени да очакваме подкрепа, каза той. Нека 
доброто остане в нас, нека бъдем още по-добри, по-сплотени и с повече вяра помежду си. 
Радостта в очите на тези деца, които ще получат подпомагане си струва. Радостта на тези 100 
семейства, имащи нужда от помощ стопля сърцата ни и ни прави щастливи, че сме част от до-
брото. Заедно можем всичко. Нека им вдъхнем надежда и вяра в доброто. Нека да им покажем, 
че утрешния ден може да бъде по-хубав и по-добър, коментира г-н Мименов в заключителните 
си думи с благодарност към всички дарители и благодетели на кампанията.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

8 Януари 2019г, Вторник,
Бабинден 
Бабинден е един от големите 

народни женски празници, 
посветен на „бабите“ - жените, 
които помагат при раждане, и 
на младите булки и невести, 
които са раждали. Обред-
ността през този ден е под-
чинена главно на желанието 
да се засвидетелстват почит 
и уважение към възрастните 
жени, които са „бабували“ на 
родилките. По стар стил се 
празнува на 21 януари. Още 
преди изгрев слънце майките с деца от една до тригодишна възраст отиват 
на чешмата да налеят прясна вода. В котлето с водата пускат стрък босилек 
или здравец. Вземат калъп сапун и една нова кърпа и се отправят към дома 
на бабата да й „полеят“. Обредното поливане на бабата- акушерка се извърш-
ва под плодно дърво в градината, върху дръвника или отпред на стълбите. 
Всяка жена подава на бабата сапуна, полива й вода да се измие и я дарява с 
пешкира, който е донесла. Бабата закичва невестата с китка здравец, вързана 
с „мартеничка“ - червен и бял конец. Често при поливането бабата хвърля със 
шепите си вода нагоре и подскача три пъти, като изрича: „Да рипкат децата 
и да станат бели и червени! Колкото капки, толкоз берекет и здраве!“ След 
поливането жените даряват бабата с ризи, чорапи, платно, които премятат на 
дясното й рамо. От своя страна, бабата връзва на дясната ръчичка на децата, 
които е отродила („хванала“) червено и бяло конче със сребърна монета и 

също им дава чорапки и ризки. 
11 Януари 2019г., Петък,
11 януари е Световен ден на думата 

„Благодаря“
Денят е чудесен повод да доставим радост 

на близките си, да ги накараме да се почувст-
ват оценени и обикновени неща, психолозите 
са на мнение, че думите на благодарност са 
„словесни ласки“, които стоплят сърцата и ни 
успокояват. Според народните поверия пък 

думата „Благодаря“ не трябва да се произнася в състояние на раздразнение. 
Когато благодарите, най-важно е да го правите искрено и от сърце, казват 
още специалистите. Достатъчно е да се усмихнете на 
човека до себе си и да кажете „Благодаря“! 

12 Януари 2019г., Събота,
Света мъченица Татяна
Имен ден празнуват: Татяна, Таня Света мъченица 

Татяна произлиза от знатно и богато римско семейство, 
дъщеря на един от най-известните римски префекти. 
Изцяло проникната от християнската вяра, Татяна била 
посветена за дяконеса и всецяло се отдала на милосър-
дие и непрестанна молитва. Тя се отказала от светските 
радости и се обрекла на целомъдрие и по този начин още 
повече засияла като достойна за мъченически светец. 
Празник на българското военно разузнаване 

На 12 януари българските военни раз-
узнавачи отбелязват своя професионален 
празник, обявен със заповед на военния 
министър на 11 февруари 1997 г. Датата не е 
избрана случайно: Княз Фердинанд създава 
Разузнавателна секция към Оперативното 
отделение на Щаба на армията с Указ № 190 
от 31.12.1907г., който влиза в сила именно 

на 12 януари 1908 г. Тя е първият специализиран орган за водене и ръковод-
ство на военното разузнаване в България. 

13 Януари 2019г., Неделя,
Професионален празник на работещите 

в областта на киното 
Обявен с Решение на МС от 27 декември. 

На същата дата през 1915г., е прожектиран 
първият игрален филм „Българан е галант”. 
Автор на филма е Васил Гендов, който из-
пълнява главната мъжка роля.

Н О В И Н И
2 - 13 януари 2019г., брой 1

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

Работата ще почака,
докато покажеш на детето си дъгата, но дъгата 

няма да почака да си свършиш работата…
Патриша Клафърд 
Бързах. Профучах през трапезарията, облечена 

в най-хубавия си костюм, съсредоточена върху 
приготовленията за вечерната бизнес среща. 
Джилиан, четиригодишната ми дъщеричка, тан-
цуваше под звуците на любимата си мелодия от 
„Уестсайдска история“.
Бързах много, на път бях да закъснея. Но въпре-

ки това вътре в мен се обади едно гласче: „Спри!“.
И аз спрях. Погледнах я. Протегнах ръка, хва-

нах ръчичката й и я завъртях. Седемгодишната 
ми дъщеря Кейтлин също влезе в орбитата ни, 
хванах и нея. Трите се понесохме с щуро въртене 
из трапезарията и хола. Заливахме се от смях. 
Въртяхме се като пумпали. Дали през прозорците 
съседите не ни виждаха, колко сме откачени? Не 
ме интересуваше. Песента завърши с няколко 
драматични такта и сложи край на нашия танц.
Потупах децата по дупетата и ги изпратих да 

се къпят. Те се запътиха нагоре по стълбите, като 
едва си поемаха дъх, а от кикотенето им стените 
на къщата ехтяха. Аз се върнах към работата си. 
Наведох се да прибера нужните книжа в куфар-
чето си, когато чух малката да казва на кака си:

– Кейтлин, нали мама е най-добричката на света?

Замръзнах на мястото си. От много бързане, 
за малко щях да пропусна този миг. Мислите ми 
се върнаха към наградите и дипломите, окачени 
в кабинета ми. Никоя награда, никое постижение 
не може да се сравни с това: „Нали мама е най-
добричката на света?“
Дъщеря ми го каза, когато беше на четири. 

Не ми се вярва да го каже на четиринайсет. Но 
на четирийсет, когато се наведе над дървения 
сандък, за да се сбогува с тленната обвивка на 
моята душа, иска ми се да каже тогава:  „Нали 
мама е най-добричката на света?“
Тези думи не се вписват в служебната ми 

биография. Но искам да бъдат гравирани върху 
надгробния ми камък…

ПРИТЧА: СЛЕД БЪРЗАНЕТО

„АПЕТИТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ПРАКТИКА“ ОРГАНИЗИРА
„ПРОЛЕТЕН ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА“   НА 13 И 14 АПРИЛ 2019Г. 

Инициативата дава възможност на ученици от 1-ви 
до 12-ти клас да участват в националния конкурс на 
тема: Крадец на мечти. За да вземете участие, тряб-
ва да създадете рисунка, снимка, макет, постер или 
креативно съдържание под формата на всичко, което 
въображението ви може да сътвори. Кандидатства се, 
като изпратите творението си на имейла на проекта: 
apebulgaria@outlook.com  или на адреса на организа-
цията чрез Български пощи или чрез куриерски услуги. Повече информация може да 
получите, като пишете на лично съобщение в една от социалните мрежи:  Facebook 
страницата  Апетит за образование чрез практика   или  Instagram . 
По време на събитие ще бъде обявен победителят от конкурса. Повече информация 

вижте на Facebook страницата Апетит за образование чрез практика. Следете там за 
актуална информация и новини около конкурса, както и предстоящи такива.  

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА 
„БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА: МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ“  
Краен срок: 22 януари 2019 г. 
Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество г-жа Мария Габри-

ел обяви ученически конкурс за компютърна рисунка на тема „България в Европа: 
минало, настояще, бъдеще“, посветен на Националния празник на страната 3 март. 
Авторите на най-добрите рисунки ще бъдат поканени в Европейската комисия в 
Брюксел, където Мария Габриел предвижда организиране на изложба на творбите 
на победителите броени дни преди празника като част от тържествено отбелязване 
на 3 март. Конкурсът се реализира с подкрепата и съдействието на Министерство на 
образованието и науката.
Творческото съревнование е разделено в две възрастови категории, обхващащи 

учениците 8-9 клас и 10-12 клас на всички училища, школи, клубове и центрове за 
подкрепа на личностното развитие от страната. Всеки участник може да изпрати 1 
творба.
Рисунките, участващи в конкурса, трябва да бъдат представени на хартиен носител 

с размер на листа формат А3 – паспартирана бяла с размери 50х70см.
Във всяка от категориите ще бъдат отличени по 6 творби.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 4.01.2019 г.
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Въпрос: Здравейте,баща ми е с ТЕЛК 90% без-
срочен.Не ползва железопътен транспорт но има 
кола закупена преди диагнозата и телк решението.
Съгласно % инвалидност му се полага безплатна 
винетка,но законодателя е решил да прави разлика в 
мощността на колата.Неговата е 2200куб и 115к.с. 
а в чл.10в от закона пише до 2000куб и 160 к.с.Има 
ли право на винетка?
Отговор на МТСП: На основание чл. 10в от Закона 

за пътищата (ЗП), лицата с 50 и над 50 на сто намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане и 
лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни 
увреждания до 18-годишна възраст и до завършване 
на средното образование, но не по-късно от 20-годиш-
на възраст, се освобождават от заплащане на винетна 
такса за един лек автомобил – тяхна собственост или 
съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя 
до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 kW (160 к.с.). С 
оглед на посочената законова разпоредба, безплатните 
годишни винетки се предоставят единствено за автомо-
били лична собственост или съпружеска имуществена 
общност на правоимащите лица, ако отговаря на допъл-
нително заложените в Закона условия. При преценка 
правото на лицата с трайни увреждания да получат 
безплатна годишна винетка за един лек автомобил се 
разглеждат обстоятелствата, вписани в свидетелството 
за регистрация на лекия автомобил, отнасящи се до 
собствеността над лекия автомобил и техническите 
му характеристики, и дали отговарят на заложените 
в чл. 10в, ал. 1 от ЗП условия. С оглед на описаните 
от Вас обстоятелства и по-горе изложеното, Вашият 
баща няма право на безплатна годишна винетка, тъй 
като притежавания от него автомобил не отговаря на 
заложените в Закона условия.

Въпрос: Здравейте,трябва ли близките на по-
чинал човек да връщат ,използваните помощни 
средства,обратно на социалните служби.Ако от-
говорът е положителен на основание на кой норма-
тивен документ става това?
Отговор на МТСП: На основание чл. 46 от Пра-

вилника за прилагане на Закона за интеграция на хора 
с увреждания, помощните средства, приспособления, 
съоръжения и медицинските изделия, получени по реда 
на правилника, не могат да бъдат заменяни, продавани 
или дарявани в рамките на експлоатационния срок. 
При преустановяване ползването им те се връщат в 
дирекция „Социално подпомагане“ с изключение на из-
работените по поръчка. Върнатите помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицинските изделия 
могат да се предоставят на нуждаещи се лица или на 
здравни и социални институции.

Въпрос: Здравейте С решение на ТЕЛК съм с ин-
валидизация.Нямам шофьорска книжка. Имам ли 
право да получа безплатна винетка въпреки това?
Отговор на МТСП: На основание чл. 10в от Закона 

за пътищата (ЗП), лицата с 50 и над 50 на сто намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане и 
лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни 
увреждания до 18-годишна възраст и до завършване 
на средното образование, но не по-късно от 20-годиш-
на възраст, се освобождават от заплащане на винетна 
такса за един лек автомобил – тяхна собственост или 
съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя 
до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 kW (160 к.с.). С 
оглед на посочената законова разпоредба, безплатните 
годишни винетки се предоставят единствено за автомо-
били лична собственост или съпружеска имуществена 
общност на правоимащите лица, ако отговаря на до-
пълнително заложените в Закона условия. Заявление-
декларация за получаване на безплатна електронна го-
дишна винетка за един лек автомобил може да подадете 
в дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за 
социално подпомагане по настоящия Ви адрес.

ДАНЪЧНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА 
НА НАП, НО ПОДАВАНЕТО ИМ ЗАПОЧВА НА 10 ЯНУАРИ
Образците на данъчни декларации 

за облагане на доходите на физически-
те лица и за облагане с корпоративни 
данъци са публикувани на сайта на 
НАП, след обнародването им в „Дър-
жавен вестник“.
Данъчната кампания 2019 г. обаче 

ще започне на 10 януари, заради промени в законодател-
ството. Декларациите за доходите на физическите лица 
могат да бъдат подадени най-рано на тази дата - както 
по електронен път, така и на място в офисите на НАП. 
Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно декларира-
не и плащане през 2019 година е 31 януари, напомнят от 
приходната администрация.
Годишното приключване на данъчно-осигурителни-

те сметки на фирми и граждани ще бъде извършено от 
НАП в периода 1-10 януари.
Допълнителна информация за данъчните и осигури-

телните изисквания може да се получи на телефона на 
Информационния център на НАП 0700 18 700.   

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
2 - 13 ануари 2019г., брой 1

ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНИ 
ЕЛЕКТРОННИ ВИНЕТКИ ЗА ХОРАТА С ТРАЙНИ 
УВРЕЖДАНИЯ ЗАПОЧВА ОТ ЯНУАРИ 2019Г.  
Това предвижда Наредбата за изменение и допъл-

нение на Наредба №Н-19 от 2.12.2008 г., издадена 
от министъра на транспорта и министъра на труда и 
социалната политика, която предстои да бъде обна-
родвана в Държавен вестник.
Наредбата не предвижда промяна в условията 

за освобождаване от заплащане на винетна такса. 
Правоимащи са хората с 50 и над 50 на сто намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане 
и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни 
увреждания до 18-годишна възраст и до завършване 
на средно образование, но не по-късно от 20-годишна 
възраст. Тези групи хора имат право да получат без-
платно една годишна винетна такса за един собствен 
или съпружеска имуществена общност лек автомобил 
с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 
117,64 kW (160 к.с.). 
Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в 

цялата страна имат готовност да приемат заявления 
за получаване на безплатна електронна винетка от 2 
януари 2019 г. До отпечатването на новия формуляр 
ще се ползва действащият образец на заявление-
декларация. Документите може да се подават лично 
в ДСП по настоящ адрес, по електронен път или с 
универсална пощенска услуга с известие за доставяне 
– обратна разписка.  
До 1 април 2019 г. към заявленията лицата прилагат:
1. Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК в случаите, в които 

същото не е налично в ДСП и оригинал за справка;
2. Копие на пълномощно (когато заявлението се 

подава чрез пълномощник);
3. Копие от свидетелството за регистрация на лекия 

автомобил част I – лице и гръб и оригинал за справка;   
До 1 април 2019 г., при постъпване на заявление-де-

кларация с приложени копия от посочените документи 
чрез лицензиран пощенски оператор или по електро-
нен път, справка за достоверност на документите ще 
се извършва отново по служебен път. 

 От 1 април 2019 г. няма да се изискват копия от ЕР 
на ТЕЛК/НЕЛК  и от свидетелството за регистрация на 
лекия автомобил, като проверката на тези документи 
ще се извършва по служебен път. 

  Предоставените винетни стикери на лица с увреж-
дания чрез ДСП през 2018 г. са валидни за срок от 
една година, считано от датата на валидизирането им. 
Препоръчително е лицата с увреждания да проверят 
срока на валидност на предоставения им винетен 
стикер и да подадат заявление-декларация в ДСП по 
настоящия си адрес около 10 дни преди изтичането му. 
В случай, че винетният стикер е със срок на валидност 
до месец февруари, март и т. н., не е необходимо да се 
подава заявление през месец януари 2019 г.

  В Наредбата е предвиден 7-дневен срок за обработ-
ване и одобрение на документите, считано от датата 
на подаването им. Когато са констатирани пропуски 
в изискуемите документи, срокът, който се дава на за-
явителя за отстраняването им, е 3-дневен. Агенцията 
за социално подпомагане (АСП) ще изготвя и изпраща 
в Агенция „Пътна инфраструктура“ дневна заявка с 
всички одобрени лица за съответния ден. В срок до 
края на работния ден, следващ този на изпращане на 
заявката, Агенция „Пътна инфраструктура“ издава 
безплатна годишна електронна винетка със срок на 
валидност 1 (една) година и до края на работния ден, 
следващ издаването на винетките, връща в АСП ин-
формация по електронен път.
Лицата могат да извършват проверка за издадената 

електронна винетка на място в ДСП, в Областните 
пътни управления, в пунктовете за продажба, по елек-
тронен път – чрез електронната страница на „Нацио-
нално тол управление“ и мобилно приложение, както 
и по телефон на Центъра за обслужване на клиенти 
на „Национално тол управление“.  
В случаите на подадени заявления-декларации, в 

които се установи, че едно лице има предоставен ви-
нетен стикер с неизтекъл срок на валидност за същия 
автомобил, на лицето няма да се отказва издаването 
на електронна винетка.  В деня на одобряване на 
документите, лицето ще бъде включвано в заявка до 
Агенция „Пътна инфраструктура“, която ще издава 
електронна винетка с валидност една година, до края 
на следващия ден. 

 До влизане сила на Наредбата от 1 януари 2019 г. 
заявленията-декларации се обработват по стария ред 
и на всички правоимащи лица се издават винетки 
със срок до 31 декември 2019 г. През 2018 г. АСП е 
предоставила над 228 хиляди безплатни винетки на 
хора с трайни увреждания.

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ ИМАТ ПРАВО 
НА НОВА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ 2019 Г.    
От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреж-

дания, които са над 18 години, ще имат право на 
нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е 
регламентирана в новия Закон за хората с увреж-
дания, обнародван в бр. 105 на Държавен вестник 
от 18.12.2018 г., и ще замени досега изплащаните 
на лицата добавки за социална интеграция, както и 
социалната пенсия за инвалидност, когато същата 
се изплаща към друг вид пенсия.
Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от 

степента на увреждане и ще се определя и актуали-
зира спрямо линията на бедност в България, опре-
делена с Постановление на Министерския съвет за 
съответната година. За 2019 г. линията на бедност в 
България е 348 лв.
Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) до края 
на месеца, следващ месеца, за който се полага, по 

избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове 
или по банков път. Очакванията са, че тя ще се полу-
чава от над 600 000 души – с около 100 000 повече 
в сравнение с тези, които към момента получават 
добавки за социална интеграция.
За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% 

месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията 
на бедност или 24,36 лв. за 2019 г. За хората със 
степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер 
ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За 
хората със степен на увреждане над 90% финансо-
вата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 
87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с 
определена чужда помощ, които получават пенсия 
за инвалидност поради общо заболяване или поради 
трудова злополука или професионална болест новата 
помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 
104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа 
ще получават хората с над 90% степен на увреждане 
с определена чужда помощ, които получават социал-
на пенсия за инвалидност. За тази група новият вид 
месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на 
бедност, което прави 198,36 лв.
Предвидената в Закона за хората с увреждания 

трансформация на социалните пенсии за инвалид-
ност, изплащани към друг вид пенсия от Национал-
ния осигурителен институт (НОИ) в размер на 25 
на сто, в месечна финансова подкрепа, ще засегне 
около 336 хил. пенсионери. Считано от 01.01.2019 
г., този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени 
от НОИ, след което институтът ще изпрати на всеки 
засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера 
на пенсията, която остава дължима. Прекратените 
по този ред пенсии стават част от новата месечна 
финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща 
от АСП, като размерът ѝ не може да бъде по-нисък 
от размера на прекратената социална пенсия.
Прекратяването не засяга социалните пенсии за 

инвалидност, които се изплащат като самостоятелна 
пенсия на лицата.
Хората, които към момента получават месечна 

добавка за социална интеграция, ще получават 
новата финансова подкрепа, без да е необходимо 
да подават нови заявления в дирекция „Социално 
подпомагане“ (ДСП). 
Лицата, които са получавали прекратената от 

01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, 
изплащана към друг вид пенсия, но не получават 
месечна добавка за социална интеграция, ще трябва 
да подадат заявление в ДСП по настоящия си адрес 
не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпус-
ната новата месечна финансова подкрепа, считано 
от 1 януари 2019 г.
Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес 

трябва да подадат и лицата, които получават месечна 
добавка за социална интеграция за наем на общин-
ско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще 
се отпуска под формата на целева помощ и ще се 
превежда директно на общините.
Повече информация, свързана с предстоящите 

промени, гражданите могат да получат в дирекциите 
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес, пощен-
ските клонове и териториалните поделения на НОИ, 
съобразно тяхната компетентност.



ЛЕСНИ НАЧИНИ ДА НАМАЛИТЕ 
ЗАДЪРЖАНЕТО НА ВОДА 

За задържане на вода се говори, когато в тялото се 
натрупват излишни течности. Състоянието се нарича 
още оток или задържане на течности. Случва се в кръ-
воносните съдове или в тъканите и кухините и причи-
нява подуване на ръцете, краката, глезените. 
Различни неща водят до задържане на вода. Някои 

не са сериозни като бременност, дните преди месечния 
цикъл, залежаване, дълго седене. В други случаи оба-
че задържането на течности може да показва сериозен 
здравословен проблем като бъбречно заболяване или 
сърдечна недостатъчност. 
На каквото и да се дължи, 

дори и с цел просто удоб-
ство, е хубаво да се отървете 
от състоянието. За целта не 
е нужно да оставяте солени 
суми в близката аптека или 
да се подлагате на странни 
процедури. 
На първо място, намалете приема на сол. Да, дори и 

само това може да реши проблема, защото прекалява-
нето с натрия е основната причина за задържането на 
вода. Натрият се свързва с водата в тялото и спомага за 
поддържането на баланса на течностите както вътре, 
така и извън клетките. Ако обаче често ядете ястия с 
високо съдържание на сол, балансът се нарушава и за-
почвате да задържате течности с всичките неприятни 
от това последици. 
Друг начин, чрез който да се отървете от състояни-

ето, е да увеличите приема на магнезий. Важният ми-
нерал участва в повече от 300 ензимни реакции, които 
поддържат функционирането на тялото. Проучвания 
показват, че 200 мг магнезий на ден намаляват задър-
жането на вода при жени с предменструални симпто-
ми. Можем естествено да си набави минерала с консу-
мация на ядки, пълнозърнести храни, черен шоколад и 
листни зелени зеленчуци. 
Решение на проблема е и увеличението на приема 

на витамин B6. Той важен за образуването на черве-
ни кръвни клетки и служи за много други функции в 
организма. Установено е, че намалява задържането на 
вода при жени с предменструален синдром. Храните, 
богати на витамина, са банани, картофи, орехи и месо. 
Спасение от задържането на вода могат да са и хра-

ните богати на калий. Минералът помага да се изпра-
щат електрически сигнали, които поддържат тялото в 
движение. Той също може да бъде полезен за здравето 
на сърцето. Калият спомага за намаляване на задържа-
нето на водата по два начина – като намалява нивата 
на натрия и като увеличава производството на урина. 
Бананите, авокадото и доматите са някои от храните, 
които имат високо съдържание на калий. 
Храненето с рафинирани въглехидрати води до бър-

зи скокове в кръвната захар и нивата на инсулина. Ви-
соките нива на инсулин карат организма да задържа 
повече натрий чрез увеличаване на повторната аб-
сорбция на натрий в бъбреците. Това води до по-голям 
обем течност в тялото ви. Така че, ако избягвате про-
дукти като преработени захари и зърнени храни, като 
например захар и бяло брашно, може да се отървете и 
от задържането на течности.

 
КАК ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА ЦВЕТЯТА

ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ                       
Грижите за стайните растения 

през зимните месеци са по-различ-
ни в сравнение с останалите сезони 
в година, защото слънчевата свет-
лина не грее толкова активно. 
През пролетта и лятото расте-

нията израстват по-видимо, дока-
то през зимата заради по-редките 
срещи със Слънцето цветята заба-
вят своето развитие и растеж. 
Именно през зимните месеци не е нужно да поливаме 

стайните си цветя по-обилно. Не е нужно също да ги 
наторяваме допълнително или да ги разсаждаме. 
Няма универсален съвет за поливане на цветята както 

през зимата, така и през лятото. Количеството вода за-
виси от конкретното растение. Когато забележите, че 
почвата в саксията пресъхва, тогава поливайте. 
Дори и през активния сезон е добре да поливате 

растенията по-рядко, отколкото те да плуват във вода. 
Факт е, че те умират много по-често от прекомерно 
количество вода, отколкото от нейната липса. 
Някои растения, като например циклама, предпочи-

тат да им се сипе вода в чинийката на саксията и да се 
оставят за около 10-15 минути, след което непоетата 
течност да бъде изсипана от чинийката. 
Тъй като цветята не са в активния си период през зи-

мата, не е нужно и да ги торите повече от обикновено. 
Допълнителното торене се налага, когато растенията 
израстват или цъфтят. 
През зимата е необходимо да обогатявате почвате 

веднъж на 8 или 10 седмици. 
Тъй като през зимните месеци слънчевите лъчи са 

по-слаби, трябва да преместите цветята си на местата, 
където Слънцето огрява най-често. 
Заради отоплителните уреди, които се използват 

през студения период, влажността на въздуха рязко 
спада, което влияе негативно на цветята в стаята. 
За да поддържате влажността, може да си купите 

специален уред, наречен овлажнител, който не позво-
лява на въздуха в стаята да става по-сух. Ако предпо-
читате да си спестите харченето на пари за подобни 
уреди, може просто да поставите съдове с вода около 
растенията. 
Сухият въздух създава най-големи проблеми при 

тропическите растения, които обичат високата влаж-
ност. Не забравяйте също, че повечето цветя са топло-
любиви и не трябва да ги държите в стаи, които не се 
отопляват през зимата. 

 КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ НА ПОВРЕДИ
ОТ НИСКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ

ПО СЕМКОВИТЕ ОВОЩНИ ВИДОВЕ         
Повредите от ниски стойности 

на температурата са познато явле-
ние за условията на нашата страна.
Те могат да предизвикат както 

локални поражения по растителни-
те тъкани, така и пълно измръзване 
на дърветата.
Признаците в градината могат да 

се проявят по различни начини.
Те могат да са под формата на измръзване на корено-

вата шийка и основната част на стъблото. Листата на 
измръзналите дървета напролет могат да бъдат дреб-
ни, хлоротични и деформирани и да ви заблудят, че 
дръвчетата боледуват от други болести.
От периферията на листата могат да тръгнат приго-

ри, които постепенно предизвикват пълно изсъхване 
на листата.
Обезлистените корони на измръзналите дървета се 

различават отдалеч между здравите - това става по-
късно напролет. При отделяне на кората в областта на 
кореновата шийка може да се види, че слоят под кора-
та (камбият) е потъмнял силно.
По ствола и дебелите скелетни клони на дърветата 

повредите от ниски температури се проявяват под фор-
мата на надлъжна ивица. Тя постепенно се вдлъбва и 
загубва нормалния си цвят. Тези повреди се получават 
най-често при слънчеви дни през януари и февруари, 
когато независимо от ниската въздушна температура 
стъблото от южната и югозападна страна се загрява 
силно - затова е необходимо варосването на дръвчетата.
Нагряването на ствола е съпроводено със загуба 

на студойчивост, поради това при следващи студове 
отделни негови участъци могат допълнително да из-
мръзнат - кората хлътва и потъмнява. Получават се 
т.нар. мразобойни раковини от по-тъмна и хлътнала 
кора. В последствие тази повредена кора подпухва и 
се отделя лесно.
При нашите условия сравнително често се наблюда-

ва измръзване на пъпките- листни и цветни. Те почер-
няват и не се развиват напролет, а цветните пъпки са 
по-силно чувствителни от листните.
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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.

РОДОПСКИЯТ СИЛИВРЯК -
ЦВЕТЕТО НА ОРФЕЙ        

Родопският силивряк (Haberlea Rhodopensis) е на-
ричан още цветето на Орфей, е разпространен само 
в Родопа планина и Северна Гърция. Вирее върху 
склонове, които почти никога не се огряват от слънце 
и предимно върху варовикови 
скали. Растението е нежно, а 
листата му са като ваза, за да 
може да улавя роса, влага.
Изследователите му са за-
белязали, че обича да расте 
върху свещени места – свети-
лища, древни обители, скални феномени.
Извън периода си на цъфтеж, силиврякът остава скрит 
от хорските очи с привидно невзрачната си  зелена 
листна розета и с умението си да изпада в анабиоза 
(състояние , при което видимите жизнени процеси са 
забавени или спрени поради неблагоприятни външ-
ни условия). Затова го наричат още „възкръстващо” 
растение.
Изследователите му твърдят още, че е растение, 
което е древен вид, счита се дори, че е „връстник” на 
динозаврите.
Свързват още с древни обреди и ритуали. Траките са 
го ползвали в своите обреди за смъртта и възкресе-
нието, като се имат предвид неговите свойства. Има 
легенди, които го свързват с Орфей, едно от народните 
му наименования е Орфеево цвете.
Вярвало се, че всяка пролята капка кръв на Орфей 

(при смъртта му, когато вакханките го разкъсват) се 
превръщат в това цвете.  Според други, цветето е 
създадено от сълзите му заради загубата на любимата 
му Евридика.
Цветето е изобразено и върху старинни римски мо-
нети, сечени във Филипопол. Върху тях е изобразена 
красива жена/ богиня, който държи в дясната си ръка 
мистичното цвете.
Предполага се, че силиврякът е една от съставките 
на амброзията. Затова то присъства днес и в различни 
сиропи за подмладяване.
В по-ново време, то е е открито за фармакопеята през 

1834г. от унгарския учен Имре Фривалдски. В латин-
ското му име, което му дава са съчетани фамилията на 
ботаника Хаберле - преподавател на Фривалдски и на 
Родопите – планината, в която расте.
В народната медицина силиврякът е известен със 
своите 6 имена: освен Орфеево цвете, китара, стирак, 
шапиво биле, хаберлей.
Правели с него още китки, а също са го окичвали върху 
плевните и оборите за берекет и здраве. И тогава забе-
лязали, че дори и престояло няколко години на слънце, 
когато е било окачено с корените, то е било… живо.

 „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                                                                                                              

Двама пияници четат вестник:
- „Алкохолът съкращава живота на човек на полови-

на“. Баджанак, ти на колко си години?
- На 40!
- Ето, а ако не пиеше щеше да си на 80!

Съдията: 
- Обвиняеми, шестима свидетели пред съда потвър-

диха, че точно вие сте извършили обира! 
Подсъдимият: 
- Господин съдия, ако знаете на мен какви ми ги на-

приказваха за вас шейсет души, ама аз не им вярвам!

Попитали радио Ереван:
- Какво е пешеходец?
- Човек, който има жена, син тийнейджър и само две коли...

вама пияници четат вестник:

ЛОЗОВИ САРМИ С ОРИЗ И ГЪБИ  
Продукти: 

•  лозови  листа  -                   
1 буркан

• олио - 100 мл
• ориз - 1 в.ч.
• лук - 1 бр.
• гъби - 1 буркан
• сол - на вкус
• черен пипер
• червен пипер - 1 ч.л.
• чубрица
• мащерка
|Приготвяне: Лозовите листа се изваждат от буркана 

и оставяме да се отцедат в чиния. 
Загрява се олио в тиган, запържва се ситно нарязана 

глава лук да омекне. Добавят се нарязаните ситно гъби да 
се задушат и те. Сипва се оризът, разбърква се и овкуся-
ваме със сол, червен и черен пипер, чубрица и мащерка.
Налива се вода, малко под продуктите и когато заври се 

сваля от котлона. В отцедените лозови листа се поставя 
1 -2 ч. л. плънка и се навива сарма.
Лозовите сарми се нареждат в подходящ съд, заливаме 

с вода и притискаме с чиния. Варят се на тих огън до 
готовност на ориза.


