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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

6-ти май е Денят на Сатовча, Денят на 
храбростта и българската армия, Денят на 
земеделците в България, Денят на христи-
янският празник – Гергьовден. 
На този ден сатовчани посрещат изгрева 

на слънцето закичени със здравец, минзу-
хар, иглика или с върбови клонки очикват 
главите и телата си за здраве. Също така  
се спазва традицията рано сутринта да си 
измият лицата със росата от поляните и да 
се напръскат с лековитата вода от чешма-
та на местността „Марина“ за здраве и бе-
рекет. Поверието за напръскване с вода от 
тази чешма е, че който се измие рано су-
тринта на Гергьовден измива и болестите 
си, измива уроци и проклятия. Това пове-
рие е наследено от по-възрастните, наши-
те баби и дядовци. Денят също е и нари-
цателен за ранобудност и трудолюбие, за 
будни умове и неуморни  ръце. Поверието 
е, че като излезеш от дома, какъвто човек 
(работлив, мързелив, умен, глупав и т.н.)  
видиш, такава ще ти е годината.
Всичко това се прави от хора и от трите 

етноса - християни, мюсюлмани и роми, с 
вярата преди всичко за здраве и благопо-
лучие. По този начин хората от Сатовча 
ежегодно доказват своята толерантност, че 
няма разделение помежду им, че са единни 
в добро и лошо, че се нуждаят един от друг.
По този повод през 2000 година  чрез 

общите усилия на читалище Сатовча,  
учителите от училище Сатовча и Об-
щинската администрация се организира 
първият празник наречен „ Гергьовден 
- Завръщане“, с идеята да се направи за-
връщане към корените, към дома и тра-
дициите. За първия празник са поканени 
всички  поети, писатели, певци, музикан-
ти, артисти и изтъкнати личности от Са-
товча и хора прославили Сатовча, за да 
участват със свои изпълнения и творби.
По предложение на кмета на община 

Сатовча д-р Арбен Мименов този ден е 
приет за празник на Сатовча с решение 
на ОбС - Сатовча през 2000 год.
Тази година официалната част на праз-

ника започна с издигане на национално-
то знаме от кмета на общината д-р Арбен 

Мименов в съпровода на самодейци от Са-
товча.  Отдаде се почит  пред паметта на 
загиналите през войните - паметната плоча 
в центъра на селото, на която са изписа-
ни имената на загиналите за родния край 
през Отечествената и Балканската война. 
Въпреки променливото време ту слънче-
во, ту дъждовно, денят беше изпълнен с 
музика в изпълнение на местни самодей-
ни състави от всички населени места от 
общината и гост изпълнители. Тази годи-
на, гост изпълнители на тържеството бяха 
младите народни певици Ива и Велислава 
Костадинови, които повишиха градуса 
на настроението на празнуващите. Както 
всяка година, така и тази имаше импрови-
зирана изложба на етнографски предмети 
и картини от „Музейната сбирка“ на Са-
товча. Изложба на предмети и картини от 
местни творци, включително кулинарни 
изкушения от местни производители. Сле-
добедните часове по традиция бяха отре-
дени за спортни мероприятия, предимно 
приятелски футболни срещи, състоящи 
се на обновеният стадион и  изградена ве-
лоалея. Въпреки дъждовното време фут-
болния мач не се отмени, той се изигра от 
запалените футболисти, които заслужиха 
поздравленията на организаторите. 
На този ден, 6-ти май - Празникът на 

Сатовча се проведе и тържествена сесия 
на ОбС, на която по традиция се награж-
дават и удостояват значими бивши и на-
стоящи жители на общината, допринесли 
за нейното развитие и популяризиране. 
Тази година, със званието „Почетен 

гражданин“ бяха удостоени жителите на 
общината, участници във Втората све-
товна война за изключителният принос, 
свързан с жертвоготовността, участието 
им във  военните действия и борба за за-
щита на родината.
Празничният ден беше изпълнен с бо-

гата художествено музикална програма 
до късно вечерта, въпреки дъждовно-
то време имаше многокатово хоро на 
красивият и голям площад на Сатовча, 
а завършекът на вечерта отново беше 
красива празнична заря.
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Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

15 Май 2019г., Сряда, 
Международен ден на семейството 
Отбелязва се от 1994 г. с резолюция A/

RES/47/237 на Общото събрание на ООН 
от 20 септември 1993 г., за да се повиши 
осведомеността по въпросите, свързани със 
социалните, икономическите и демограф-
ските процеси, които влияят на семейства. 

17 Май 2019г., Петък,
 Ден на българския спорт 
Професионален празник на 

работещите в сферата на спор-
та. Обявен с Решение 581 на 
Министерски съвет от 4 август 
2006 г. На 17 май 1894 г. в Со-
фия пристигат първите учители 
по физическо възпитание от 
Швейцария. Тяхната мисия е 
да положат основите на спорта 

в България след Освобождението на България от Османско иго (1878). Най- 
известни са Шарл Шампо и Луи Айер. Швейцарците внасят за първи път в 
България футболни топки и различни уреди за гимнастика. Те основават и 
емблематичната гимнастическа организация „Юнак“. Шампо е и първият 
участник за България на Летни олимпийски игри през 1896г. в Атина. Със-
тезава се в три индивидуални дисциплини на гимнастика. На прескок заема 
престижното пето място и донася първите две точки за България.
Църквата почита паметта на св. Николай Нови Софийски 
Мъченически загиналите през 1876 г. християни в храма в 

Батак са канонизирани за светии на 3 април 2011 г. от патриарх 
Максим, съгласно решение на Светия синод на 16 март 2011 г. От 
имената на Баташките мъченици са запазени само тези на мест-
ните свещеници Петър и Нейчо, великомъченикът Трендафил 
Тошев, както и на някои от избитите в Батак - Иван, Илия и др. 

“БЪДИ ВДЪХНОВЯВАЩО УЧИЛИЩЕ!”
УЧИЛИЩА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ

ЗА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТАТА ПРОГРАМА
Краен срок: 20 май 2019 г. 
Училища от цялата страна могат 

да кандидатстват и да получат ли-
ценз към Международната награда 
на херцога на Единбург – България 
(накратко Наградата) в пролетната 
кампания на Наградата - “Бъди 
вдъхновяващо училище!”. 
Придобивайки лиценз за незави-

сим оператор на престижната меж-
дународна програма, училищата 
ще получат достъп до изпитаната 
методология на Наградата, която развива лидерски умения чрез неформално 
образование. Програмата дава добавена стойност на образователния процес, 
като сертифицира всички знания и умения, придобити в извънкласните дей-
ности и утвърждава училището като привлекателно място и среда за развитие 
на младите хора. В основата на програмата стои развитието на лидерски 
умения у младите хора, с цел постигане на по-устойчиво развитие на обра-
зователната система и позитивна среда за реализация. 
Одобрените училища преминават процедура по лицензиране, а техни учители 

и служители – обучителен курс за Лидери в Наградата, за да прилагат програмата 
в рамките на тяхната организация. Като такива те стават част от развитието и 
израстването на младежите по време на тяхната индивидуална програма, помагат 
им в постигането на поставените от тях лични цели и поддържането на мотива-
цията и постоянството, за да получат международно признание за своите усилия. 

Н О В И Н И
13 - 19 май 2019г., брой 19

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

Колко често ви се случва да сравнявате своя 
живот с този на ваши приятели, колеги, познати? 
Техният ви изглежда по-добре, самосъжалявате 
се, отчайвате се и... Сега споделяме една поучи-
телна притча, която ще ви накара да помислите 
как да гледате на себе си занапред.
Едно дърво страдало много, защото било 

малко, криво и грозно. Всички останали дървета, 
които били в близост до него се отличавали с 
красота, височина. Дървото искало да бъде като 
тях, да има красива корона, вятърът да гали кло-
ните му. Но то растяло по склона на една скала.
Корените му се придържали за малко парче 

почва, спускали се в процепа между камъните. 
Клоните му усещали студения вятър. Слънцето го 
осветявало само сутрин, а след пладне се скри-
вало зад скалата, давайки светлина на другите 
дървета, които се спускали надолу по склона. 
Дървото проклинало своята съдба.
Но една сутрин, когато първите слънчеви лъчи го 

поздравили, то погледнало към долината и осъзна-
ло, че животът не е толкова лош. Пред него имало 
великолепен изглед. Нито едно от растящите долу 
дървета не можело да види тази красота.

Скалата, на 
която растяло 
кривото дърво 
го защитавала 
от лед и сняг. 
Без своите из-
кривени клони 
и впити в ка-
мъните коре-
ни ,  дървото 
не  би  могло 
да оцелее на 
това място. То 
било уникално 
по свой собствен начин и заемало своето място.
Извод: Не се сравнявайте с другите, нито 

като живот, нито като постижения. Знайте, че 
сте уникални, че имате качества, които трябва 
да развиете и че единствено и само със себе си 
трябва да се сравнявате. Да ставате все по-добри 
и по-добри.
Не забравяйте, че другите може да не могат да 

се справят с всичко, с което вие успявате и точно 
това ви прави уникални.

ПРИТЧА: НЕЩАСТНОТО ДЪРВО

Международната награда на херцога на Единбург е водещата лидерска програма за 
личностни постижения, която работи в училища и организации в целия свят. Ученици 
и студенти на възраст 14-24 години участват в нея на три нива: Бронз, Сребро и Злато. 
Участниците във всяко ниво си поставят амбициозни цели в направленията Добровол-
чество, Физическа активност и Умения и участват в Приключенско пътуване. Програ-
мата предизвиква младите хора да развиват своята самодисциплина при определяне и 
постигане на цели, формиране на лидерски качества и умения за работа в екип, както 
и да усъвършенстват физическата си активност. 

 DISCOVEREU - 3-И КРЪГ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ   
Краен срок: 16 май 2019 г., 12:00 ч. (централноевропейско лятно часово време) 
Навършил си 18 години и си граж-

данин на Европейския съюз? Опознай 
Европа с безплатни билети за влак!
За да отговаряш на условията за 

участие, трябва да си роден/а меж-
ду 2 юли 2000 г. (включително) и 1 
юли 2001 г. г (включително), да си 
гражданин/ка на една от държавите 
от Европейския съюз към момента на 
определяне на наградените участници 
и да си попълнил/а правилно номера 
на личната си карта или паспорт в 
електронния формуляр за кандидат-
стване. Всичко, което трябва да направиш, е да отговориш на въпросите от викторина 
и на допълнителния въпрос. Ако бъдеш избран/а, можеш да пътуваш в продължение на 
минимум 1 ден и максимум 30 дни между 1 август 2019 г. и 31 януари 2020 г. 
Имай предвид, че ако страдаш от увреждане или здравословен проблем, които биха 

затруднили пътуването ти, инициативата има специални условия, за да участваш в 
DiscoverEU.
Можеш да пътуваш самостоятелно или с приятели. Можеш да добавиш до 4 приятели 

към твоята група.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 9.05.2019 г.
.     – 3 

1     
1 ,    
1 ,     
.     -   – 156  

60 , /   /   
33   
10 ,  /   

9 ,  
/  

-
, ,    

5   /   

1 ,      ,  
 

2 ,    /   

4 
 ,  

/  
-

, ,    
8 ,    /   
4      /   
5      /   
4   

1 ,    /   
 

5 ,   

1 ,     
  

1 -   
3 /   



До 14-ти май: 
ЗДДС
1.  Подаване на справка-декла-

рация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължи-
мия ДДС за данъчния период - 
месец април. 

2.  Подаване на VIES-декла-
рация от регистрирано лице, 
което е извършило вътреобщ-
ностни доставки,  доставки като 
посредник в тристранна опера-
ция (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 (включително получените авансови плащания), 
с място на изпълнение на територията на друга дър-
жава членка за данъчния период – месец април.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -  пристигания/изпращания за месец 
април 2019 г. 
До 15-ти май: 
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за май 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 април.

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 април.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец април.

Въпрос:  Моля за тълкуването на трудоустроено 
лице и лице с намалена работоспособност.
Отговор на МТСП:  Разпоредбата на чл. 314 от 

Кодекса на труда изисква, когато работник или слу-
жител, който поради болест или трудова злополука 
не може да изпълнява възложената му работа, но без 
опасност за здравето си може да изпълнява друга 
подходяща работа или същата работа при облекчени 
условия, се трудоустроява на друга работа или на съ-
щата работа при подходящи условия по предписание 
на здравните органи. Необходимостта от преместване 
на работника или служителя на друга подходяща 
работа или на същата работа при облекчени условия, 
характерът на работата, условията на труда и срокът 
на преместването се определят по предписание на 
здравните органи. Предписанието за трудоустрояване, 
издадено от здравните органи, задължава работника 
или служителя да не изпълнява работата, от която се 
премества, а работодателя - да не го допуска до тази 
работа. Предвид закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 2 от КТ, 
приложима по отношение на трудоустроен работник 
или служител, бихме желали да Ви уведомим, че съ-
щата се прилага винаги щом с решение на ТЕЛК е оп-
ределен процент трайно намалена работоспособност 
поради болест или трудова злополука и са посочени 
противопоказни условия на труд. При кумулативното 
осъществяване на тези две предпоставки, работникът 
или служителят е трудоустроен по смисъла на чл. 333, 
ал. 1, т. 2 от КТ, като е без правно значение дали той 
заема длъжност, определена от работодателя за тру-
доустрояване или продължава да изпълнява заеманата 
преди трудоустрояването длъжност, ако тя е подхо-
дяща за здравословното му състояние (в последната 
хипотеза трудоустрояването е фактически изпълнено). 
Този извод произтича от същностните характеристи-

ки на трудоустрояването по смисъла на чл. 314 от КТ, 
изразяващо се в съобразяване на изпълняваната работа 
със здравните противопоказания за заболяването, рес-
пективно в преместването на подходяща с оглед тези 
противопоказания за работа. В случаите, когато в ЕР 
на ТЕЛК не са посочени противопоказаните условия на 
труд, а само е отразено, че лицето може да изпълнява 
настоящата си работа, това не означава, че лицето не е 
трудоустроено, защото компетентния орган е изразил 
препоръка относно липсата на необходимост от пре-
местване, като е определил работата му, като подходяща 
за здравословното му състояние. Право на работодателя 
в този случай, както и при други непълноти в ЕР, е да 
поиска допълнителни разяснения от ТЕЛК относно 
противопоказаните условия на труд и др., с оглед изпъл-
нение на задълженията му за осигуряване на подходящи 
условия на труд, в съответствие с предписанието.

Въпроси:  Здравейте, Имам 3 деца и желая да 
разбера ще получа ли месечни надбавки при следните 
условия: 1.Дъщеря ми завършва средното си образо-
вание тази година. През лятната ваканция работи с 
трудов договор на 4 часа, а сега е отново на училище. 
Близнаците са ученици и са на 11 г. В декларацията 
за доходите ще включа и доходите на дъщеря ми..
Отговор на МТСП: Месечните помощи за отглежда-

не на дете до завършване на средно образование, но не 
повече от 20-годишна възраст, по реда на чл. 7 от Закона 
за семейни помощи за деца (ЗСПД) се предоставят на 
семействата със средномесечен доход на член от семей-
ството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен 
на дохода, определен за целта в Закона за държавния 
бюджет на Република България за съответната година, 
както и да отговарят на останалите условия, определени 
в ЗСПД. По смисъла на ЗСПД „семейството“ включва: 
а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и 
навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до 
завършване на средното им образование, но не по-късно 
от навършване на 20-годишна възраст (родени, припо-
знати, осиновени, доведени, заварени, с изключение 
на сключилите брак); б) съвместно живеещи родители 
без сключен граждански брак, които съжителстват на 
един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие 
деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават 
да учат, до завършване на средното им образование, 
но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст 
(родени и припознати, с изключение на сключилите 
брак); в) родителят и неговите/нейните ненавършили 
пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако 
продължават да учат, до завършване на средното им об-
разование, но не по-късно от навършване на 20-годишна 
възраст (родени, припознати, осиновени, с изключение 
на сключилите брак). Съгласно § 1, т. 2 от Допълнител-
ните разпоредби на ЗСПД „доход“ са всички брутни 
доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица, както и 
получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипен-
дии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 
103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите 
на учащите се до завършване на средно образование, 
но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, 
както и помощите и средствата, получени по този закон 
и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с 
увреждания. В тази връзка, доходите на дъщеря Ви 
следва да бъдат взети предвид при отпускане на месечни 
помощи за деца до завършване на следно образование, 
но не повече от 20-годишна възраст по ЗСПД.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
13 - 19 май 2019г., брой 19

ПЧЕЛАРИТЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО 
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО 
Пчеларите, изпълнили договорите си от Национална-

та програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г., могат да 
подават заявления за плащане до 15 август в областните 
дирекции на ДФ „Земеделие“. Документи се приемат 
по пет от мерките на програмата – А, Б, В, Г и Д.
Пчеларите могат да заявят плащане за всяка една 

дейност от НПП, която са се ангажирали да изпълнят. 
За да получат финансиране, те трябва да имат валидна 
регистрация като земеделски стопани и да са подали ак-
туална информация в регистъра на пчелините на БАБХ.
Подадените заявления за плащане подлежат, както 

на административни проверки, така и на проверки на 
място за изпълнението на дейностите по договора.
Припомняме, че кандидатите по Пчеларската про-

грама трябва да са  извършили одобрените им разхо-
ди в периода от 1 август на предходната финансова 
година до 31 юли на финансовата година, за която са 
кандидатствали.
Финансовата помощ 

по Пчеларската про-
грама се изплаща до 
45 дни от приемането 
на заявленията. Усло-
вие за получаването й 
е кандидатите да са из-
пълнили стриктно ин-
вестициите, за които 
имат сключен договор 
с фонд „Земеделие“.
Образец на заявлението за плащане и информация за 

особеностите по окомплектоване на документите мо-
гат да бъдат намерени на сайта на ДФ „Земеделие“.
Напомняме, че и тази година ДФ „Земеделие“ дава 

възможност за реализиране на одобрените инвестиции 
по НПП чрез кредит, който се отпуска при годишна 
лихва от 3%. Крайният срок за кандидатстване за 
кредит е до 15 юли 2019 г.

4 НАЧИНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
НА ЗЛОУПОТРЕБИ С БАНКОВАТА КАРТА 
Скимиращите устройства са незаконни машинки, 

които се прикачат към банкоматите и чрез тях прес-
тъпници копират данните от магнитната лента на 
картата. Когато пъхнете картата си в компрометиран 
банкомат, няма начин да разберете, че информацията 
ви е била открадната, продадена онлайн или използ-
вана от престъпниците, за да ви похарчат парите. 
Именно затова е добре да знаете отрано как може да 
се предпазите от такъв тип атаки, пише FOX Business.
Научете за видовете скимиращи устройства
Въоръжаването с информация ще помогне да сте 

наясно за различните видове скимиращи устройства, 
които трябва да избягвате. Има няколко различни 
начина, по които престъпниците могат да копират 
информацията от картата. Сред тях са притурки към 
четящите устройства, скрити камери, покрития върху 
клавиатурата, с която се въвежда ПИН-кодът и фал-
шиви покрития за целия банкомат.
Притурките към четящите устройства са пластма-

сови устройства, които се поставят върху слота за 
мушкане на картата в банкоматите. При поставянето 
на картата те копират данните за нея. Скритите камери 
се разполагат близо до банкоматите и снимат номера 
на картата и ПИН-кода за нея. Покритията за клави-
атурата са прозрачни фолиа, които се поставят върху 
копчетата за набиране на ПИН-кода и го копират. 
При фалшивите покрития за банкомата машината се 
покрива изцяло с изготвено от престъпниците обо-
рудване, което да открадне информацията за картата 
и ПИН-кода към нея.
Следете за знаци, че 

банкоматът е подправян.
Когато знаете за раз-

личните начини, по които 
информацията за банкова-
та ви карта може да бъде 
копирана и продадена, 
е по-лесно забележите 
подправени банкомати. 
Ако има драскотини около процепа за картата, това 
предполага, че е бил компрометиран. Също така, ако 
видите необичаен пластмасов или друг материал, 
който не изглежда на мястото си, също ще знаете да 
сте нащрек. Оглеждайте също за малки дупчици на 
банкоматите, където може да има скрита камера, както 
и за разхлабени, увиснали кабели.
Избягвайте банкомати на отдалечени места или 

такива, поставени в съмнителни обекти
Ако видите банкомат в средата на нищото или в 

обект, за който не знаете нищо и не можете да влезете в 
него, има голям шанс банкоматът да е компрометиран. 
Избягвайте рядко използвани банкомати, при които 
престъпниците биха имали време да поставят свои-
те скимиращи устройства. Вместо това използвайте 
банкомати, които са на оживени места.
Проверявайте редовно баланса по сметките си.
За съжаление, колкото и да внимавате, винаги има 

риск някой да успее да открадне информацията за 
банковата ви карта. Ако въпросната информация 
попадне в чужди ръце, може да се справите с този 
проблем, като веднага се свържете с банката. Преди 
това трябва да разберете че има проблем изобщо, 
а това е възможно, като редовно следите баланса 
по банковата ви сметка. Превърнете в навик всеки-
дневната проверка или поне няколко пъти седмично. 
Щом забележите трансакция, която не сте правили, 
се свържете с банката, за да я уведомите за измамата.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 АПРИЛ 2019г.

НОИ ПРИЛАГА ПО-БЛАГОПРИЯТНИЯ ВАРИАНТ НА МЕТОДИКА 
ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПЕНСИИТЕ НА НОВИТЕ ПЕНСИОНЕРИ     
От 7 май 2018 г. Националният осигурителен инсти-

тут (НОИ) предоставя възможност на всички осигуре-
ни лица, придобили право на пенсия, при подаването 
на документи за пенсиониране да поискат при опреде-
лянето на размера на пенсията им за трудова дейност, 
когато тя е с начална дата след 31 декември 2018 г., 
да бъде приложен по-благоприятният за тях начин за 
изчисляване на индивидуалния им коефициент.
Бъдещите пенсионери трябва да направят избора 

си дали коефициентът да бъде изчислен по реда на 
нормативната уредба, приложима за трудови пенсии 
с начална дата до 1 януари 2019 г. (т.нар. „стара ме-
тодика“) или съгласно разпоредбите, приложими за 
пенсии с начална дата след 31 декември 2018 г. („нова 
методика“), едновременно с искането за отпускане 
на пенсията. За тази цел е утвърден нов формуляр 
на заявление за отпускане на пенсия/и и добавка/и. В 
него лицата трябва да посочат избраните от тях три 
години преди 1997 г., осигурителният доход, от които 
се взема предвид при изчисляване на индивидуал-
ния им коефициент, както и да приложат документ, 
удостоверяващ този доход. НОИ служебно определя 
по-благоприятния коефициент и го прилага за изчис-
ляване размера на пенсията.
При подадено заявление за пенсиониране, в което 

не е посочено изчисляване по „старата методика“, 
пенсионният орган по подразбиране ще изчислява 
индивидуалния коефициент и размера на пенсията по 
новия ред, приложим за трудови пенсии отпуснати с 
начална дата след 31 декември 2018 г.
Правото на избор се отнася не само за бъдещите 

пенсионери, но и за лицата с подадени заявления за 
пенсиониране или 
с вече отпуснати 
трудови пенсии с 
начална дата след 
началото на тази го-
дина. За тях срокът 
да заявят избора си 
изтича на 4 ноември 
тази година.
С цел подпомага-

не избора на лицата 
за по-благоприятния за тях вариант при изчисляване-
то на индивидуален коефициент за пенсия, във всички 
териториални поделения на НОИ (ТП на НОИ) в стра-
ната са обособени специални работни места, на които 
ще се предоставя информация единствено по тази 
тема. Освен в регионалните структури и в изнесените 
работни места на НОИ, консултации се извършват и 
от мобилни екипи в общинските центрове по места.  
Консултирането на лицата се извършва от служите-

ли на НОИ чрез използване на електронната услуга 
„Изчисляване на прогнозна пенсия“. Услугата е дос-
тъпна на сайта на НОИ чрез издаден от института 
персонален идентификационен код (ПИК).
НОИ напомня, че определените по този начин стой-

ности както на индивидуалните коефициенти, така 
и на определените с тях размери на пенсията имат 
предварителен характер и могат да се различават от 
реалните както поради разлики или промяна в данни-
те, използвани при извършване на консултацията, така 
и поради настъпили изменения в законодателството.
При осъществяване на консултациите няма да се 

извършва преценка за придобито от лицето право 
на пенсия.



7 ВЪГЛЕХИДРАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 
НА МУСКУЛНА МАСА

Правилно хранене, изграден тренировъчен план и дос-
татъчно часове почивка за възстановяване на тялото. Това 
са три ключови елемента, които спомагат не само да бъдем 
в добра форма, но и да изградим мускулна маса. Започ-
нахме с правилното хранене. Много хора правят основна 
грешка, когато искат да отслабнат – спират консумацията 
на въглехидрати. Те са необходими на тялото за енергия, 
за усвояване на белтъчините, но и за растежа на мускули. 
Кои полезни въглехидрати да включите във вашата дие-

та, вижте в следващите редове.
Киноа -    Киноата е чудесна 

за вашия диетичен режим 
на хранене. Освен че заси-
ща и осигурява енергия, тя 
съдържа полезни протеини 
и фибри и има много нисък 
гликемичен индекс. Също 
така е с високо съдържание 
на желязо и има пълен аминокиселинен профил.
Кафяв ориз -  Кафявият ориз е друг здравословен 

източник на въглехидрати, който помага за изграждането 
на мускулната маса. Консумацията му се препоръчва 
на диабетици, хора с инсулинова резистентност, високо 
кръвно, тъй като има добър профил на гликемичен индекс. 
Освен това кафявият ориз съдържа и калий, който спомага 
за елиминирането на излишните течности от организма. 
Консумацията му ни осигурява фибри, магнезий, вита-
мини от група В. 
Червено цвекло -  Червеното цвекло е суперхрана, 

която може да добавяте към салати, ястия, супи или да 
консумирате под формата на пресен сок. Зеленчукът е 
изключително богат на антиоксиданти и ще ви осигури 
повече енергия за тренировките ви. Също така спомага 
за детоксикирането на организма, препоръчва се при ане-
мия, за контрол на кръвната захар, изграждане на тъкани.
Овесени ядки  -    Какво включва вашата здравословна 

закуска? Овесената каша ще ви осигури енергия и ситост 
за дълги часове, намалявайки риска от преяждане през 
останалата част от деня. Овесените ядки са бавни въгле-
хидрати, добър източник на растителни протеини, фибри, 
антиоксиданти, витамини, минерали. Ако не страдате 
от непоносимост към глутен, консумацията им може 
да има благоприятно влияние върху храносмилането и 
здравето на сърцето. 
Боб -    В много фитнес режими се включва консума-

цията на боб. Той е сравнително богат на въглехидрати, 
фибри и общият гликемичен индекс е добър. Консу-
мацията му ни осигурява желязо, протеини и фолиева 
киселина, както и други основни минерали.
Сладки картофи - Сладките картофи са вкусни, 

полезни за здравето и също са важен въглехидрат за 
изграждането на мускулна маса. Съдържат добри коли-
чества витамин А, калий, фосфор, магнезий, витамин 
К, холин и други важни хранителни елементи.
Спанак -  Спомняте ли си как анимационният ге-

рой Попай хапваше консерви спанак и ставаше много 
силен? Още една причина да включите в менюто си 
зеленчука е, че той също спомага за изграждането на 
мускулна маса. Осигурява на организма витамини С, А, 
калий, желязо, магнезий, фибри.

 
КАПЯТ ЛИСТАТА НА ЛИМОНИТЕ?  

Често любителите, които от-
глеждат лимонови дръвчета в до-
мовете си, се оплакват, че пъпките 
и листата окапват. Преовлажнява-
нето на почвата в съда е възмож-
на причина за това. Обикновено 
лошо е направена почвената сме-
ска и по-голямата част от нея е глина и неугнили части. 
В такива смески кореновата система не расте и не се раз-
вива добре. Листата избледняват, цветните пъпки спират 
своето развитие и окапват. Възможно е масово да окапят 
листата, цветовете и завръзите, когато преовлажняване-
то в съда се придружава със сух въздух в помещението. 
Същите смущения се получат и ако почвата се задържи 
дълго време суха. В такива случаи листата окапват, без 
да избледняват. Плодовете пък се спаружват и падат.
Рано напролет растенията с малки размери се изнасят 

на открито, обливат се с хладка вода и след отцеждане-
то се прибират отново. Така постепено ще се аклимати-
зират, преди да ги сложите в по-топлото време навън.

ДА  ЗАСАДИМ  ДОМАТИТЕ
Ако не сте избързали да засадите разсада домати, 

подведени от топлото време през първата половина на 
април, краят на април и началото на май е подходящото 
време предвид и по-ниския риск от студове, които да 
увредят растенията.
Ето и някои тънкости и важни елементи, така че да 

се радвате на хубава градина с доматени насаждения 
и добра реколта.
Погрижете се за почвата. Тя трябва да е влажна, 

добре аерирана, с добра структура и богата на хра-
нителни вещества. Препоръчително е засаждането на 
пикирания разсад да започне при температура на 10 
см дълбочина от 14-15 градуса.
Изберете и мястото според предхождащите расте-

ния. Подходящи са растенията от семейство бобови, 
тикви, зеле и т.н. Неподхо-
дящи са картофите, пипера, 
патладжана.
Има различни схеми за 

засаждането на разсада. За 
високостеблените растения 
определете разстояние меж-
ду редовете от 30-40 см, а 
между растенията в един ред 
– около 70-80 см. Ако прилагате лентова схема, разсто-
янието между лентите е около метър, между редовете в 
лентата – около 50 см, а между растенията – 20-30 см.
Засадете растенията, които са здрави и не са прорас-

нали. Изкопайте предварително браздите и посадъчни-
те ямки. Старайте се да засадите растенията на същата 
дълбочина, на която са били в саксиите.
Внимавайте с изваждането на растенията от саксии-

те! Ако сте ги преполели преди засаждането, има риск 
от откъсване и нараняване на корените. Поливането 
преди да извадите растенията от саксиите е важно, но 
внимавайте да не е прекалено.
При засажданетоне оставяйте прекалено дълго стъбло. 

Покрийте с почва двете долни листа. Така ще засилите 
кореновата система в процеса на растеж на растенията.
След засаждането растенията се поливат. Първона-

чално може да се наложи ежедневно поливане. След 
това наблюдавайте растенията внимателно, за да пре-
цените нуждите от вода.
Внимавайте и с торовете, за да не прегорите разса-

да. Ако е възможно, разсадете го в топло, но облачно 
време, за да го предпазите от силно слънце. Добре е 
мястото на доматите в градината да е избрано така, че 
растенията да имат известна сянка през част от деня.
Погрижете се и за поддържащата конструкция. Не 

закъснявайте да поставите колове или телове, може да 
нараните вече развитите корени при поставянето им.
Около 5 дни след засаждането напръскайте доматите с 

препарат срещу кафяви листни петна и картофена мана.
За да предотвратите появата на вредители, можете да 

използвате и естествени средства за защита. Насадете 
тагетис около растенията. Цветето отблъсква листни 
въшки, нематоди и други вредители.

ВЛАЖНОТО ВРЕМЕ ДОКАРВА ЧЕВЕНИ ПЕТНА
ПО ЛИСТАТА НА СЛИВИТЕ

Червените листни петна по слистата на сливите се 
причиняваа от гъбичка (Polystigma rubrum), която се 
развива в тъканите на листата. Тя причинява появата 
на петна. От начало те не правят особено впечатление, 
защото са слабо жълтеникаво-зелени и от незапозна-
тя се отминават. Впоследствие обаче постепенно през 
лятото цветът им преминава през светлооранжево до 
оранжево и червено. Силно нападнатите дръвчета се 
обагрят в червено. Листата още с появата на бледите 
петна не функционират нормално и това се отразява 
на добива на плодове и на тяхното качество.
Болестта започва да се развива още в ранна пролет и 

разивитето и се подпомага много от влажното и дъждов-
но време в периода на цъфтежа. Първото пръскане на 
сливите трябва да се извърши още по време на цъфтежа, 
когато листата вече се развиват и всеки дъжд може да 
предизвика заразяване, с препаратите Дитан М-45 - 0,2% 
или Топсин М 70 ВП - 0,1%. След 10-14 дни трябва да се 
извърши второ пръскане. Обикновено двете пръскания 
са достатъчни, за да предпазят сливата от болестта.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

КОПРИВА
Копривата е едно от най-полезните растения, които 
природата е дала на човек. Народната медицина от-
давна е признала и употребява копривата с лечебни 
цели, а ползите от нея с огромни и доказани. Природо-
лечителите обичат да се шегуват, че ако човечеството 
е запознато с нейните лечебни сили, не биха засаж-
дали нищо друго, освен коприва. Освен това ползи 
може да има от всички части на копривата – корена, 
стъблото и листата.
Копривата (Urticaceae) е 
многогодишно тревисто 
растение с височина 150 
см, с дълго пълзящо ко-
ренище. Този натурален 
дар е не само богата на 
витамини, минерали и 
дъбилни вещества с ва-
жно значение за кръвоносната ни система, но с нейна 
помощ се приготвят вкусни и здравословни ястия.
В природата копривата поддържа над 40 видове на-
секоми, включително някои пеперуди, а през късното 
лято голямото количество семена са източник на зърна 
за много птици. Копривата цъфти от май до септември, 
с изправено и вдървено в основата четиритръбесто 
стъбло, със сърцевидни и заострени в края листа.
Има между 30 и 45 вида, главно многогодишни 
растения, като най-известният представител е обик-
новената коприва (Urtica dionica), разпространена в 
Европа, Северна Африка, Азия и Северна Америка. 
Интересен факт е, че първата употреба на растител-
ното влакно на коприва в изработката на дрехи може 
да се проследи чак до бронзовата епоха.
Първата Световна Война влакната на копривата са 
използвани като заместител на памука и за изработ-
ката на униформи. Различни проекти в Европа се оп-
итват да намерят начини за култивиране на копривата 
и обработка на влакното й с цел търговия.
Състав на коприва
Данни за 100 г коприва: Калории 42; Общо мазнини 0.11 
г; Холестерол 0 мг; Общо въглехидрати 7.49 г; Фибри 
6.9 г; Захари 0.25 г; Белтъчини 2.71 г; Вода 87.67 мл.
Копривата е източник на бета-каротин, витамини А, 
С и Е, желязо, калций, фосфати и минерали. Коприва-
та съдържа и повече витамин С от някои култивирани 
растения и диви билки, като маруля, броколи, спанак, 
карфиол, зелен фасул и др. Най-висок процент в коп-
ривата има водата, а след нея са протеини и захари, 
голяма част от които принадлежат на незаменимите 
аминокиселини.
Свежите листа копривата са добър източник на ви-
тамини - А, В, D, Е и К, минерални соли - калций, 
манган, желязо, калий, цинк, магнезий и мед, фер-
менти, хлорофил и багрилни вещества. Листата на 
копривата са богати на дъбилни вещества, пантоте-
нова киселина, ситостерол и хистамин, а коренищата 
й най-вече на нишесте.

 „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: 

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                                                                                                              

Пациент вързал с връвчица една тухла и взел да я 
влачи. Минал покрай него главният лекар и за да го 
изпита дали се оправя, му казал:

– Много хубаво кученце водиш.
– Това не е кученце, а тухла! – отвърнал пациентът.
Доволен от отговора му, главният лекар се прибрал 

в кабинета си.
Тогава пациентът се озърнал, клекнал, погалил тухлата 

и рекъл:
– Ей, Шаро, пак го преметнахме тоя баламурник!

Турист в Гърция пита местен жител:
- Как живеете тук?
- Не много добре. Знаете ли, тук нищо не расте.
- Как, дори ако се засее ръж?
- Е, ако се засее, е друга работа...

ациент вързал с връвчица една тухла и взел

СУПА ОТ КОПРИВА И ПАЩЪРНАК   
Продукти: 3 л вода, 1 голям корен пащърнак - 260гр, 

2 с.л слънчогледово олио, 300 гр прясна зеления, 2 с.л 
пресен магданоз, 1 с.л мента, 1 с.л копър, млян черен 
пипер, сол, 50 гр. лук, 2 ски-
лидки чесън, 60 гр ориз

 Приготвяне: 
В тенджерата слагаме мазни-

ната. Когато загрее, изсипваме 
наситнения лук и чесън, раз-
бъркваме не повече от 2-3 пъти 
и добавяме около 3 литра вода.
Коренът пащърнак обелваме 

и нарязваме на ситни кубчета с размер около 5-6 мм, 
слагаме да се варят на умерен огън до омекване.
Когато пащърнакът е омекнал, добавяме измития ориз, 

черен пипер и сол на вкус.
Малко преди оризът да е омекнал съвсем, добавям 

наситнената мента, копър и магданоз.
Добавяме и наситнената коприва/спанак с малко бу-

льон от варенето.


