
24 - 30 юни 2019г., година (XV), 25 /710

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

ОТНОВО ЛЯТНА АКАДЕМИЯ
В ОБЩИНА САТОВЧА

За пети пореден път  Кметът на община 
Сатовча д-р Арбен Мименов съвместно с 
Фондация BCause  в партньорство с Народно 
читалище „Бъдеще сега 2006“ и с финансова-
та подкрепа на Филип Морис България орга-
низират летни академии за децата от община 
Сатовча.
За пети път едноседмичните летни акаде-

мии с образователна насоченост за деца са 
насочени към гимназиите на територията на 
общината: училищата в Сатовча, Вълкосел, 
Кочан и Слащен.
Образователно-приключенската академия за 

ученици е насочена към развитие на знания и 
умения, свързани с учебното съдържание, соци-
ални умения, отношение към света и околната 
среда и забавление. Децата ще преживеят света 
на науките по един интересен и много забавен 
начин, ще научат повече за себе си, ще работят 
в екип с другите деца. Всички занимания в про-
грамата ще са под формата на игри, забавления 
и приключения, така че децата ще се развиват и 
израстват неусетно, забавлявайки се.
Дейностите по програмата ще се осъщест-

вяват както следва:
• 1 академия в с. Сатовча с до 25 деца, като 

групата трябва да е съставена от деца на въз-
раст от 1-4 клас в периода 08-12.07.2019

• 1 академия в с. Вълкосел с до 25 деца, 
като групата трябва да е съставена от деца на 
възраст от 5-7 клас в периода 01-05.07.2019

• 1 академия в с. Слащен с до 25 деца, като 
групата трябва да е съставена от деца на въз-
раст от 1-4 клас в периода 12-16.08.2019

• 2 академии в с. Кочан с до 25 деца, като 
групите трябва да са съставени от деца на 
възраст от 1-4 клас - 05-09.08.2019,  5-7 клас 
- 12-16.08.2019
Обучителите -  Фондация BCause работи 

с Народно читалище „Бъдеще сега“, които 
провеждат академията „Забавно лято“ са с 
11 годишен опит, които  имат професионал-
на подготовка, учителска практика, с които 
гарантират доброто преживяване и развитие 
за децата.
Обучението ще се проведе в базите на са-

мите училища, които са в отлично състояние. 
Занятията ще се провеждат предимно извън 
училищната стая или на друго подходящо 
място, което е в близост до двор или детска 
площадка, имайки предвид, че голяма част 
от заниманията ще бъдат във вид на игри, за-
бавления, походи и приключения, така че де-
цата ще се развиват неусетно и ще израстват 
забавлявайки се. Децата ще бъдат ангажирани 
почти през целият ден, като програмата оси-
гурява  топъл обяд, плод и вода. 
Образователно-приключенската академия 

„Забавно лято“ е част от програмата „За-
бавно лято, грижовна есен 2019“, която  се 
осъществява от Фондация BCause в парт-
ньорство с НЧ „Бъдеще сега 2006“ с финан-
совото съдействие на „Филип Морис Бълга-
рия“ ЕООД, като част от инициативите на 
Филип Морис Интернешънъл за корпоратив-
на социална отговорност за подпомагане и 
устойчиво развитие на общности в тютю-
нопроизводителни региони и общини.

ОБЯВА

На 20 и 21 юли 2019 година (събота и неделя) под патронажа на 
Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов ще се проведе за XV-
ти път Традиционният Ваклиновски събор посветен на тютюнопро-
изводителите от община Сатовча. Този събор се утвърди като един 
от най-посещаваните, който дава поле за изява, както на млади та-
ланти, така и на утвърдени и признати самодейни и професионални 
изпълнители и състави на българската фолклорна песен.
Особен интерес предизвикват и спортните състезания през недел-

ния ден – борбата свободен стил за мъже и жени, а също така и 
канадската борба.
Чрез магията и красотата на българската песен и танци целим да 

покажем значимостта на българското фолклорно наследство и да 
възстановим старата българска традиция – хората да се събират и 
веселят заедно.
Надяваме се, че ще имаме удоволствието да Ви посрещнем 

като наши гости по време на събор Ваклиново – 2019 година.
Очакваме Ви!              От Инициативен комитет

ПРАЗНИК НА ЧЕШМАТА  
Отново е време за почивки, отдих, сбирка с приятели 

и познати, време за разтоварване от забързаното и нато-
варено ежедневие. Предстои отбелязването на Празни-
ка - Ден на чешмата и семейството в община Сатовча. 
Съгласно решението на Общинския съвет празникът 
се отбелязва на първата събота от месец юли.  Реше-
нието се приема по предложение на  кметът на община 
Сатовча д-р Арбен Мименов с мотивът, че на терито-
рията на общината има изградени и работещи над 900 
чешми, които в повечето случаи са с обособени къто-
ве за отдих, както и съществуваща неписана традиция 
в летния период, в месеците юли и август масово да 
се организират родови и приятелски срещи на чист въздух и студена вода. Идеята и смисъла на 
празника е да се запази добрата традиция, добрите взаимоотношения и сбирките, които сплотяват 
хората и семействата. Да се създават повече предпоставки за докосване до красивата природа на 
общината ни и до създаване на трайни взаимоотношения – човек, природа и околна среда.
По традиция, всяка година общинското ръководство организира издаването и разпростра-

няването на информационна брошурка за Празника на чешмата и семейството, чрез която се  
канят всички жители и гости на общината да се включат в мероприятието, да се порадват на 
красивата ни природа, на сътворените  от местните хора прекрасни чешми и кътове за отдих,  
да бъдат заедно с близки и приятели, за да се продължи традицията, за да я има и в утрешния 
ден, за да я оставим с добро и на децата, и на внуците си.

„Да мислим за природата, културата и водата – да бъдем европейски 
туристи“  Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез
Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество

България - Македония 2014-2020 г.
УСТОЙЧИВОСТ НА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ
ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО

СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ МАКЕДОНИЯ  
В края на 2017 г. Община Сатовча реализира проект, чрез който 

се изгради нова пешеходна зона, велоалея,  места за любители на 
ролери и кънки, места за детски игри  с кътове за отдих, край река 
Бистрица в село Сатовча. Като цяло, преустройството на крайречна 
улица заедно с укрепване на част от бреговете на реката в селото 
се реализира в рамките на проект „Да мислим за природата, кул-
турата и водата – да бъдем европейски туристи“, съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично 
сътрудничество България - Македония 2014-2020 г.
Партньори по проекта са община Липково от Македония и чита-

лище „Просвета 1937“, село Плетена. 
Изпълнението на този проект беше от изключителна важност за 

подобряване на  жизнената среда в селото. Реализацията му преус-
трои един почти неизползваем терен в непосредствена близост до 
местния стадион и го превърна в многофункционална площ. Прия-
тен и приветлив кът, в който жителите и гостите на селото могат да  
отмарят на пригодените за това места, а децата и младежите могат 
да спортуват и да се веселят на добре обзаведените детски площад-
ки, коментира кметът на общината д-р Арбен Мименов.
С цел устойчивост на проекта със собствени средства Общината 

подобри и допълнително обзаведе с различни детски приспособле-
ния, като люлки и пързалки този прекрасен кът, място, изключи-
телно уютно и приятно, както за малки, така и за големи, които с 
удоволствие използват в свободното си време.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

27 Юни 2019г, Четвъртък,
Световен ден на риболова
Празникът се отбелязва от 1985 

г. по решение на Международната 
конференция по регулиране и раз-
витие на риболова, проведена през 
1984 г. Риболовът е лов на риба, 
който може да бъде, както промиш-
лен (когато рибата се лови в големи 
количества), така и спортен (за лич-
но удоволствие, което включва понякога уловът да не бъде употребен за храна, 
а да бъде пуснат обратно в природата). Промишлен риболов: Промишленият 
включва използване на кораби снабдени със специални риболовни приспосо-
бления - най-често различни видове мрежи. Към него спада и разполагането 
на постоянни мрежи във водата (наричани таляни/даляни, когато са в морето). 
Спортен риболов: Спортният риболов се поделя основно на подводен (често с 
използване на харпун и подводна екипировка) и обикновен, който на свой ред 
се дели на морски (от брега или от лодка), в спокойни води (язовири, езера 
и т.н.) и речен (обикновено става дума за улов на шаран, речен кефал, бяла 
риба, щука, сом, мряна, уклей, пъстърва).Съществува и подледен спортен 
риболов, при който обект на улова са предимно: костур, червеноперка, щука, 
бяла риба, пъстърва. При спортния риболов се използват комплект риболовни 
принадлежности (такъм от турк. takım - съвкупност, комплект): риболовен 
прът тип: телескоп без водачи, телескоп с водачи тип: мач, болонезе, спининг, 
фидер, макара, плувка, тежест, звънче (шпионка), риболовно влакно (корда), 
кука, повод, вирбел, блесна и други. Риболовът отдавна вече не е само сред-
ство за поминък, но и хоби, което при повечето хора по-късно се превръща в 
страст. Онези, които споделят тази страст имат възможността да празнуват 
своя празник само няколко седмици след като уловът е разрешен официално. 

29 Юни 2019, Събота,
Петровден 
На този ден църквата чества паметта на 

двамата Христови апостоли - Петър и Па-
вел - ревностни разпространители на хрис-
тиянството, изтърпели много страдания 
и гонения и са наречени „първовърховни 
престолници и вселенски учители“. Петър, 
беден рибар от гр. Витсаида край Гениса-
ретското езеро, е един от първите ученици на Христос и един от преданите 
му последователи. Павел, роден в Тарс, Киликия, първоначално изповядва 
юдейската религия и е сред гонителите на християните. На път за Дамаск той 
е ослепен от видение на Господа. Завеждат го обратно в града, където след три 
дни е изцерен по чудо. От яростен противник става най-ревностен разпрос-
трнител на Христовото учение. През 67 г. заедно със сподвижника му Петър 
са разпнати на кръст от император Нерон в Рим. На Петровден се принася 
жертвено животно в чест на светеца - обикновено се коли „петровско пиле“. 
Рано сутринта жените носят в черквата колак и ранни ябълки - петровки. 
Осветени от свещеника, те носят здраве. Според народните вярвания Свети 
Петър е ключар на райските порти и главен съдник на човешките грехове, 
който определя коя душа е праведна и достойна да влезе в рая. Празнуват 
носещите имена: Павел (означава малък), Павлин, Павлина, Павлета, Пейо, 
Пенка, Пенчо, Петрана, Петранка, Петър (означава - камък, скала), Петьо, 
Пепа, Петя, Пецо, Апостол (означава - пратеник), Камен, Кремена. 

30 Юни 2019, Неделя,
 Годишнина от смъртта на Гунди и Котков
На 30 юни 1971 година на път за Враца, край 

прохода Витиня умират двама от най-добрите 
и обичани български футболисти Георги Аспа-
рухов (Гунди) (4 май 1943 - 30 юни 1971) и Ни-
кола Котков (9 декември 1938 - 30 юни 1971). 
По това време те са съотборници и играят в 
столичния „Левски“, по време на катастрофата 

Гунди шофира любимата му бежова Alfa Romeo - Giulia GT с номер СА 9999. 
Най-вероятната причина е несъобразена скорост, заради която не спира на 
Т-образния разклон на пътя Ботевград-Витиня- София. Колата на Гунди и 
Котков се блъска в камион с ремарке, движещ се по посока София - ударът 
е точно зад шофьорската врата на ЗИЛ-а, в резервоара. „Алфа Ромео“-то се 
запалва, а Аспарухов и Котков загиват. Има няколко различни версии за ката- 
строфата - от техническа неизправност на колата до преднамерено убийство 
на двамата най-известни български футболисти.

Н О В И Н И
24 - 30 юни 2019г., брой 25

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 ТИ И LIDL ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ
Краен срок: 30 юни 2019 г. 
По програмата могат да кандидатстват неправителствени ор-

ганизации в обществена полза (сдружения, фондации, читали-
ща, училищни настоятелства и други организации с нестопанска 
цел) с проекти в 4 тематични области: 

>> Образование - В областта образование инициативата цели 
да повиши образователното равнище на учениците, да намали 
броя на преждевременно напускащите училище, да повиши 
функционалната грамотност на учениците и да създаде възмож-
ности за учене през целия живот чрез инвестиции в учениците, учителите и родителите;

>> Култура и историческо наследство - Инициативата подкрепя и стимулира култур-
ни събития или значими за жителите на отделно населено място културни дейности, 
опазването и социализацията на културно-историческото наследство от местно зна-
чение, създаването на условия за развитие на творческите индустрии, както и стиму-
лиране въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на 
културния продукт;

>> Активен начин на живот - Инициативата подкрепя дейности, които развиват и 
стимулират практикуването на масов спорт в свободното време, като превенция на 
различни болести или зависимости, подобряване психичното и физическо здраве на 
децата и младежите;

>> Околна среда - Инициативата инвестира в дейности, насочени срещу замърся-
ването на въздуха, водата и почвата, както и намаляването на високите нива на шум 
и запазването на биологичното разнообразие в населените места и извън тях.
Одобрените проекти ще получат финансиране до 10 000 лв., като те трябва да бъдат 

реализирани в период от една година.
В периода 13 май – 10 юни 2019 г. Лидл България ще дарява по 3 стотинки на всеки 

касов бон за подкрепа на обществено значими проекти.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 21.06.2019 г.
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- Ах, ЛЮБОВ, така мечтая да бъда, като тебе 
– с възхищение все повтаряла ВЛЮБЕНОСТТА, 
ти си много по-силна от мен.

- А, ти знаеш ли в какво се крие моята сила? – 
попитала ЛЮБОВТА замислено клатейки глава.

- Защото, ти си важна за хората.
- Не, скъпа моя, съвсем не е така – въздъхна-

ла ЛЮБОВТА и погалила ВЛЮБЕНОСТТА по 
главата. АЗ УМЕЯ ИСТИНСКИ ДА ПРОЩАВАМ. 
Прошката ми дава тази огромна сила.

- Можеш ли да простиш Предателството?
- Да мога, затова защото често пъти Преда-

телството идва от невежество, а не от умисъл 
и злоба.

- А, можеш ли да простиш Изневяра?
- Да, и Изневярата мога да простя, защото по 

този начин човек получава възможност да избере 
най-доброто за себе си.

- Ти можеш ли да простиш Лъжата?
- Лъжата – е по-малкото зло – глупавичката ми, 

защото често тя е продиктувана от Отчаянието, 
осъзнаването на собствената вина, или от не-
желание да причиниш болка на любимия човек, 
а това са положителни показатели.

- Аз не мисля така, това са просто лъжливи 
хора, мръсници. Съгласи се, че има и такива 
из между тях.

- Разбира се, че има, но аз нямам отношения 
с тях, те просто не знаят да обичат.

- Какво друго можеш да простиш?
- Мога да простя Гнева, защото той е крат-

котраен. Острите думи, също мога да простя, 
защото често произлизат от Огорчението, а огор-
чението не може да се предвиди и контролира, 
а и всеки страда и понася горчилката по своему.

- Какво още прощаваш, кажи?
- Още, мога да простя Обидата – тя е по-голя-

мата сестра на Огорчението, те често следват 
едно след друго. Мога да простя Разочарование-
то, защото често след него следва Страданието, 
а страданието пречиства хората.

- Ах, ЛЮБОВ! Ти наистина си удивителна! Ти 
можеш да простиш всичко! А аз при първото 
изпитание угасвам, като изгаряща кибритена 
клечка! Аз така ти завиждам!

- И тук не си права, скъпа моя – НИКОЙ НЕ 
МОЖЕ ДА ПРОЩАВА ВСИЧКО – ДОРИ ЛЮБОВТА!

- Но, ти току-що ми разказа толкова много и 
съвсем различни неща.

- Всичко, което казах аз наистина мога да прос-
тя и прощавам безкрайно. Но на света има нещо, 
което не може да прости даже ЛЮБОВТА. ТО 
Наранява повече от Измяната и Предателството, 
причинява повече болка от Лъжата и Обидата. 
Ти ще разбереш това, когато се срещнеш с него 
очи в очи. Запомни ВЛЮБЕНОСТ, най-страшният 
враг на чувствата е – БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. Появи 
ли се то, за него лекарство и прошка няма!

ПРИТЧА ЗА ЛЮБОВТА И БЕЗРАЗЛИЧИЕТО



сани в първи клас в държавно или общинско училище 
за първи път. Помощта се получава при средномесе-
чен доход на член от семейството за предходните 12 
месеца по-нисък или равен на 450 лв., определен в 
Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2019 г. Помощта се отпуска без доходен тест за 
деца с трайни увреждания, деца с един жив родител 
и за деца, настанени в семейства на роднини и близки 
и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за 
закрила на детето.

ОТ 3 ЮЛИ ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ
НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДОИЛНА ТЕХНИКА
От 3-ти до 31-ви юли 2019 г. животновъдите могат 

да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвес-
тиции за закупуване на съоръжения за добив и съхра-
нение на сурово мляко и съоръжения за изхранване 
на новородени животни с мляко“. Документи ще се 
приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ 
по място на осъществяване на дейността по проекта.
По схемата се възстановяват до 50% от извършените 

разходите за инвестиции, като максималният размер на 
помощта е не повече от 25 хил. лева. Подпомагането се 
предоставя под формата на субсидия за покриване на 
част от разходите за реализация на инвестиции в ста-
ционарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване 
за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено 
изхранване на новородени животни с мляко. Средства-
та ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след 
доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Срокът на действие на схемата е до 31.12.2020г. 
Нотифицираният максимален бюджет по схемата 
за периода, в който ще се прилага, е 2 млн. лева. С 
решение на УС на ДФЗ половината от тях, в размер 
на 1 млн. лева, се разпределят за 2019 г.
Целта на държавната помощ е стимулирането на 

земеделските стопани да направят инвестиции за 
подобряване на общата производителност и устойчи-
вост на стопанствата си и по-специално - да намалят 
производствените разходи.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски 

стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 
януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години 
назад, считано от датата на кандидатстване, както и 
организации и групи производители, признати със 
заповед на министъра на земеделието, храните и 
горите. Схемата за държавната помощ, указанията 
и документите към тях, са публикувани на интернет 
страницата на ДФ „Земеделие“.

ВЪВЕЖДАТ СЕ НОВИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ    
Националният осигурителен институт (НОИ) 

информира, че от 1 юли 2019 г. влизат в сила изме-
ненията и допълненията в Наредбата за паричните 
обезщетения и помощи от държавното обществено 
осигуряване (НПОПДОО), по отношение на новите 
образци на документите за изплащане на паричните 
обезщетения, които са приложения към нея.
Утвърдените 

нови  образци 
на  заявления-
декларации  и 
удостоверения 
за изплащане на 
паричните обез-
щетения и помо-
щи от държавно-
то обществено 
осигуряване ще 
бъдат публикувани на интернет страницата на НОИ, 
рубрика „За потребителя“/„Формуляри“/„Формуляри 
за временна неработоспособност и майчинство“.
До 14 юли 2019 г. включително в НОИ ще се при-

емат старите образци на удостоверения за изплащане 
на парични обезщетения, отнасящи се за периоди 
преди 1 юли 2019 г. От 15 до 17 юли 2019 г. ще бъде 
преустановено приемането на удостоверения поради 
актуализирането на програмните продукти и системи, 
обслужващи приемането и валидирането на данни 
за изплащане на паричните обезщетения. След 17 
юли 2019 г. ще се приемат само новите образци на 
Приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. Изисква-
нията към структурата, формата, използваните номен-
клатури и контрола на подаваните данни по новите 
образци са публикувани в рубриката „Е-услуги“/„За 
разработчици на софтуер“/„Електронен обмен на дан-
ни за изплащане на парични обезщетения от ДОО“.
Няма промяна в срока за подаване на документите, 

както и в реда и начина на изчисляване и изплащане 
на паричните обезщетения и помощи от държавното 
обществено осигуряване.

До 25-ти юни:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работо-

дателя на авансовия да-
нък, удържан през месец 
май за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работода-
теля на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 
42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сума-
та от частичните пла-
щания по трудови правоотношения, направени през 
месец май, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 юни.
До 30-ти юни: 
ЗМДТ
1.  Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на да-

нъка върху недвижимите имоти за текущата година. 
2.  Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на да-

нъка върху превозните средства за текущата година. 
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи-
те от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през м. май.

Въпрос: Майка ми  е инвалид 100% с чужда помощ 
от 2013 г. Каква интеграционна добавка трябва да 
й се отпуска ?
Отговор на МТСП: От 1 януари 2019 г. влезе в сила 

Закона за хората с увреждания (ЗХУ), обнародван в 
Държавен вестник брой 105 от 18.12.2018 г., съгласно 
който всички лица с трайни увреждания над 18 годиш-
на възраст имат право на нов вид месечна финансова 
подкрепа. Размерът на финансовата подкрепа зависи 
от степента на увреждане и се определя и актуализира 
спрямо линията на бедност в България, определена с 
Постановление на Министерския съвет за съответната 
година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 
лв. За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% 
месечната финансова подкрепа е 7% от линията на бед-
ност или 24,36 лв. За хората със степен на увреждане от 
71 до 90% нейният размер е 15% от линията на бедност 
или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 
90% финансовата подкрепа 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 трудо-
ва злополука или професионална болест новата помощ 
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 социална пенсия за 
инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ 
е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв. В 
съответствие с новата правна рамка индивидуалните 
потребности на хората с увреждания се установяват въз 
основа на изготвена индивидуална оценка на потреб-
ностите, която взема предвид самооценката на лицата 
с трайни увреждания за необходимия им вид подкрепа. 
На основание чл. 68, ал. 1 от ЗХУ, хората с увреждания 
имат право на финансова подкрепа в зависимост от по-
требностите им, определени в индивидуалната оценка 
по чл. 20. От 01.04.2019 г. влезе в сила Правилника за 
прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), 
обнародван в „Държавен вестник” бр. 27 от 02.04.2019 
г., в който е разписан редът за извършване на индивиду-
ална оценка на потребностите на хората с увреждания от 
специализиран отдел в дирекции „Социално подпома-
гане“ към Агенцията за социално подпомагане. С оглед 
осигуряване правата Ви като лице с трайно увреждане 
е необходимо да се обърнете към дирекция „Социално 
подпомагане“ по Вашия настоящ адрес.

Въпрос: Мъжът ми има решение на ТЕЛК -100% с 
т.нар. чужда помощ. Пенсионер на основание общо 
заболяване. Определена му е месечна финансова по-
мощ 87 лева. Така ли е?
Отговор на МТСП: Определянето на размера на ме-

сечната финансова подкрепа по реда и при условията на 
Закона за хората с увреждания (ЗХУ) се вземат предвид 
степента на увреждане, а в хипотезите на чл. 70, т. 4 и 
5 от закона – релевантно условие е и вида на пенсия-
та, получавана от лицето към момента на отпускане 
на месечната финансова подкрепа, което предоставя 
интензитета на подкрепата. Лицата, които получават 
пенсия различна от конкретно посочените в чл. 70, т. 
4 и 5 от ЗХУ, попадат в обхвата на регламентираната 
месечна финансова подкрепа по чл. 70, т. 3 от същия. 
На основание чл. 70, т. 3 от ЗХУ, за хората със степен 
на увреждане над 90% финансовата подкрепа е 25% от 
линията на бедност – в размер на 87 лв. за 2019 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
24 - 30 юни 2019г., брой 25

ДО 10 000 ЛВ. ЗА РАБОТОДАТЕЛ,
ПРИСПОСОБИЛ РАБОТНО МЯСТО

ЗА ЧОВЕК С УВРЕЖДАНИЯ
Работодателите могат да получат до 10 000 лв., за да 

приспособят едно работно място за човек с трайни увреж-
дания в трудоспособна възраст, коментират  от МТСП.
Същата сума може да бъде отпусната и за оборуд-

ване на всяко ново работно място съобразно забо-
ляването на работника. Тези стимули са заложени 
в Националната програма за заетост на хората с 
увреждания, която беше одобрена от Националния 
съвет за хората с увреждания.
По нея с до 10 

000 лв. ще се фи-
нансират и про-
екти за осигуря-
ване на достъп 
до съществува-
щи или разкрива-
ни нови работни 
места за хора с 
трайни уврежда-
ния в трудоспо-
собна възраст. Кандидатите ще подават предложени-
ята си до Агенцията за хора с увреждания.
Получилите финансиране трябва да запазят заетостта 

на наетите хора за не по-малко от 36 месеца след сключ-
ването на договор за предоставяне на средствата.
По програмата ще се отпуска и ресурс за квали-

фикация и преквалификация, както и за обучение 
за професионално и служебно развитие на хора с 
увреждания. За тази цел работодателите ще могат да 
получат до 200 лв. за един работник.
На днешното си заседание Националният съвет за 

хората с увреждания разгледа още няколко проекта 
на нормативни актове, чиято цел е насърчаването 
на заетостта на хората с увреждания. Сред тях са 
Методика за финансиране на проекти за започване 
и развитие на самостоятелна стопанска дейност на 
хората с увреждания,
Методика за финансиране на целеви проекти на 

специализирани предприятия и кооперации на хо-
рата с увреждания, Методика за финансиране на 
проекти за рехабилитация и интеграция на хората с 
увреждания и Методика за финансиране на проек-
ти за изграждане на достъпна архитектурна среда 
за хората с увреждания на културни, исторически, 
спортни обекти.
Одобрени бяха и проекта на Правилник за дейност-

та и организацията на работа на Националния съвет 
за хората с увреждания, както и проект на Наредба 
за реда за осъществяване на контрол върху изразход-
ването на средствата от възстановени осигурителни 
вноски на работодатели.

ЗАПОЧНА ИЗПЛАЩАНЕТО НА СУБСИДИИТЕ 
ПО МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 

ЗА КАМПАНИЯ 2018    
  ДФ „Земеделие“ преведе близо 34,5 млн. лв. (34 

498 247 лв.) по мярка 11 „Биологично земеделие“ от 
ПРСР 2014-2020 г. Плащане получиха 2 582 земедел-
ски стопани с одобрени заявления по направление 
„Биологично растениевъдство“ за Кампания 2018.
Ставките ,  по 

които се извърш-
ва оторизацията 
на субсидиите, са 
регламентирани в 
Наредба № 4 от 24 
февруари 2015 г. за 
прилагане на мяр-
ка 11 „Биологич-
но земеделие“ от 
ПРСР 2014-2020г. 
Подпомагането по мярката е във вид на годишно 
компенсаторно плащане за земеделски стопани, които 
доброволно извършват биологични дейности. 75% от 
средствата се осигуряват от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 
останалите 25% - от националния бюджет.
ДФЗ информира стопаните, които имат в едно заяв-

ление комбинация от „Биологично растениевъдство“, 
„Биологично животновъдство“ или „Биологично 
пчеларство“, че ще получат наведнъж пълния размер 
на субсидиите си след приключване на администра-
тивните проверки по всички направления, за които 
са кандидатствали.

 
ПМС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА 
ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, 

ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО 
ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ

С  проект а  на 
Постановление се 
предлага еднократ-
ната помощ за уче-
ници, записани в 
първи клас за учеб-
ната 2019/2020г. да 
бъде в размер на 
250 лв. Еднократната помощ за ученици, записани в 
първи клас, се отпуска по реда на Закона за семейни 
помощи за деца на семейството, чиито деца са запи-

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ЮНИ 2019г.



ЗАЩО КОТКАТА МЯУКА ПОСТОЯННО?  
Да споделяш ежедневието си с пухкаво коте е истин-

ско удоволствие. Домашното съкровище знае как да 
разведри атмосферата вкъщи, докато се радва на своя 
стопанин или се опитва да привлече вниманието му с 
бърборенето си. 
Да, котките изда-

ват  различни  зву-
ци, които нарича-
ме мяукане, и те са 
предназначени  за 
нас, хората. Иначе 
помежду си те общу-
ват по други начини, 
най-вече с езика на 
тялото при котките. 
За човека комуникацията чрез езика на тялото е невъз-

можна, затова домашните ни пухкави топчици се опит-
ват да разговарят с нас чрез мяукане. Интензивността 
на звуците, които котките издават, интонацията им, 
както и продължителността са различни при различните 
породи котки. Всеки индивид също по различен начин 
се опитва да побъбри със стопанина си. Ако котката 
мяука прекалено много, трябва да се разбере причината. 
Защо котката мяука непрекъснато? Причините за непре-

къснатите вокални изпълнения на котето могат да варират 
от съвсем безобидни до сериозни, изискващи намесата на 
стопанина. Ето защо котката мяука толкова много: 

- Котешко заболяване - котката може да мяука от болка 
или друг сериозен дискомфорт, предизвикващ глад или 
жажда. Възрастните котки боледуват от познати и на 
човека болести на щитовидната жлеза или бъбреците. 
При тях се засилва издаването на звуци; 

- Страда от липса на внимание - котките, подобно на 
хората, не обичат самотата. Нуждаят се от внимани-
ето на своя стопанин, искат да играят, или просто да 
ангажират вниманието на човека. Тогава прекаляват 
с мяукането. Стопанинът на котката може да направи 
така, че котето да получи внимание и игри, когато издава 
по-малко звуци. Котките трябва да получават ласки и 
отношение, те се нуждаят от тях. Когато домашният 
любимец се е уморил в игри, той ще бъде и по-тих; 

- Когато котката е гладна - някои котки започват да мя-
укат всеки път, когато стопанинът им отиде до кухнята. 
Така те си искат храна. Други домашни любимци стават 
прекалено разговорливи с наближаването на времето за 
хранене. Стопаните, които държат на тишината, могат 
да покажат на котката, че мяукането няма връзка с по-
лучаването на храна, като я хранят само когато е тиха; 

- Котката се радва на хората, с които живее - много 
котки посрещат собствениците си с мяукане, или изда-
ват звуци, когато ги срещнат из стаите на дома. Това е 
много приятен начин да изразят радостта си от срещата 
с човека, когато обичат; 

- Котката е самотна - ако естеството на работата на 
стопаните е такова, че отсъстват продължително време 
от дома, котката може да се чувства самотна. Тогава 
трябва да му се намери другар, с когото да споделя 
времето си, или поне да има достатъчно играчки за 
забавление; 

- Котката е стресирана - стрес при котките също е 
основателна причина за интензивно мяукане. Промени 
в живота у дома, като идване на още един домашен 
любимец или нов член на семейството, както и загу-
ба на важен човек от дома, към когото е била силно 
привързана, водят котето до стрес. Допълнителното 
внимание и любов ще помогне на домашния любимец 
да се освободи от стреса.

ВРЕМЕ ЗА БИЛКИ: КАК ДА ГИ СЪБИРАМЕ
В нашата страна има голямо изобилие от дивoрастя-

щи билки, които можем да използваме за приготвяне 
на полезни чайове, лековити отвари и домашна коз-
метика. Предимствата на собственоръчно събрани-
те билки пред закупените е, че сме сигурни в техния 
произход, можем да си наберем толкова, колкото ни е 

необходимо и то без пари, а не на последно място са 
добра причина да си организираме приятна разходка 
сред природата. 
Преди да посегнем към едно или друго лековито 

растение обаче, трябва да сме сигурни, че го позна-
ваме добре. В противен случай можем да съберем 
негов двойник, които дори може да се окаже опасен 
за здравето ни. Затова ако се чувстваме несигурни в 
тази област, най-добре е да се снабдим със справоч-
ник, където подробно са описани всички белези на 
билките или да се консултираме с опитен билкар. 
Къде да ги събираме
Въпреки, че са само на една ръка разстояние, бил-

ките, които растат в чертите на града, не са подходя-
щи за събиране. Същото важи и за тези, които рас-
тат край пътища, предприятия или бензиностанции. 
Тези растения са подложени на замърсяване и не 
само изгубват лечебното си действие, но и натрупват 
токсични вещества. Това с най-голяма сила важи за 
липата, която поема оловото от въздуха. 
Кога да ги събираме
Всяка билка има определен период, през който е 

най-лековита. Освен това различните части на рас-
тението могат да съдържат различни химични веще-
ства (и имат различно действие), затова трябва да се 
берат поотделно и в различно време. За пъпки трябва 
да се отправите още в ранна пролет, преди да са за-
почнали да са 
се разпукват. 
Дърве сн ат а 
кора също се 
събира през 
този период, 
тъй като тога-
ва движение-
то на сокове е 
най-интензив-
но. Листата, 
цветовете и 
цялата над-
земна част на растението се берат по време на цъфте-
жа или до няколко дни след това. Плодовете и семе-
ната трябва да се изчакат да достигнат зрялост. Все 
пак има изключения, например шипките е добре да 
се берат няколко дни предварително, защото така за-
пазват най-добре формата и полезните си вещества. 
Корените се изкопават през есента или най-ранна 
пролет, когато се намират в период на покой. Неза-
висимо обаче за каква част от растението става дума, 
времето трябва да е сухо и слънчево, защото влагата 
запарва набраните билки и влошава качеството им. 
Как да ги събираме
Когато се отправяме за билки трябва да мислим не 

само за собствените си нужди, но и съхранението на 
това богатство. Отделните части трябва да берем, без 
да унищожаваме цялото растение, като внимателно 
вземаме само това, което ни е нужно и в количество-
то, което ни е нужно. Останалото е лакомия и безот-
говорно отношение към природата.
Цветовете трябва да откъсваме цели, при някои 

билки, като лайката например, и с част от стъблото. 
Те са най-нежната част на растението, затова трябва 
да внимаваме да не се смачкат или запарят, докато се 
приберем у дома. Корите е най-добре да се вземат от 
млади 2-3 годишни дървета, като се белят от горе на 
долу. За целите надземни части на растенията е добре 
да си носим ножица, защото изрязването е както по-
щадящ, така и по-лесен начин за събирането им.
Не трябва да пренебрегваме и мерките за безопас-

ност, особено ако събираме отровни растения. Те не 
бива да се смесват с други билки, а веднага след като 
ги откъснем, трябва внимателно да измием ръцете си. 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ГРАХЪТ - ДИЕТИЧЕН, ДОСТЪПЕН, ПОЛЕЗЕН 
Грахът (Pisum Sativum) 
е изявен представител на 
семейство Бобови и е до-
бре позната храна в целия 
свят. Към днешна дата 
най-големите производи-
тели в световен мащаб са 
САЩ, Великобритания, 
Унгария, Индия и Китай. 
Според характеристиките си, грахът всъщност е плод, 
но в кулинарията ни е познато като зеленчук. Грахът 
е древна култура е разпространен в почти всички 
цивилизации. Днес малките зелени зрънца заемат 
важно място в списъка на храните, които трябва да 
похапваме заради полезните си качества, универсал-
ността си в кулинарията и мекия маслен вкус. 
Известно ни е още, че на някои сортове се хапва и 
шушулката, когато е още крехка и зелена, подобно на 
зеления боб. Грахът е популярен в супи, гарнитури, 
пюрета, основни ястия и сосове. Той е нискокалори-
чен, богат на ненаситени киселини и диетични фибри 
- подходящ за диетичното и здравословно хранене, за 
пости, вегани и вегетарианци.
Определено има какво да си набавим от този зелен-
чук. Грахът обаче рядко се продава пресен. Най-често, 
ако не си го гледаме в градината, можем да си го купим 
замразен или в консерва, дори изсушен. Ако пък раз-
полагаме с пресен грах, е добре да бъде бланширан и 
след това все пак замразен. 
Здравословни ползи на граха
 Засилва имунната защита
√ Грахът е полезна и диетична храна - малко калории, 
полезни мазнини и фибри
√ Ускорява метаболизма и подобрява храносмилането
√ Поддържа стабилни нивата на кръвната захар
√ Предпазва от анемия
√ Поддържа здравината на костите и предпазва от 
остеопороза, благодарение най-вече на съдържащите 
се в него витамин К, фолиевата киселина и витамин B6
 √ Благодарение отново на гореизброените, помага 
на сърдечно-съдовата система и на правилното съ-
сирване на кръвта
 √ Защитава клетките от свободните радикали, 
благодарение на витамин C
Важно е да споменем, че грахът съдържа зеления 
пигмент, наречен хлорофилин - това е вещество, 
свързано с хлорофила, чиято молекулна форма му 
позволява да се свързва с канцерогенните химикали в 
тялото т.е. хлорфилинът се „закача“ за канцерогените 
и по този начин им пречи да се усвоят от организма. 
На фона на всичко това, на неговата ниска цена и дие-
тичен състав, заради универсалното приложение на тра-
пезата ни, грахът заслужено е търсен и обичана храна.

 „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                                                                                                              

Разпоредителка в операта казва на закъснял зрител:
- Влизайте, но по-тихо!
Зрителят:
- Защо, да не са заспали вече всички?

Циганина видял, че продавача е разсеян нещо и веднага 
скрил една баничка в джоба си. Политика казал:

- Това е нищо, сега аз ще ти покажа как се прави законно.
Попитал продавача:
- Искаш ли да ти покажа един фокус?
- Искам.
- Дай ми една баничка.
Изял я нашия, и на въпроса на продавача какъв е 

фокуса казал.
- А сега провери джоба на циганина.

азпоредителка в операта казва на закъснял зри

ДОМАШЕН  СЛАДКИШ
С ПРЯСНО МЛЯКО    

Продукти:
- яйца - 3 броя
- захар - 1 ч.ч.
- прясно мляко - 1 ч.ч.
- брашно - 2 и 1/2 ч.ч.
- бакпулвер - 1 пакетче
- кокос - 2 - 3 с.л. коко-
сови стърготини,
- какао - 2 - 3 с.л.
- олио - 160 мл

 Приготвяне: Разбийте яйцата със захарта до 
побеляване и след това започнете да прибавяте при 
непрекъснато бъркане всички останали продукти по-
следователно. 
Какаото разбийте с малка част от сместа накрая. Пре-

ди това сипете по-голямата част от тестото в набрашне-
на и намазнена форма за кексове или в обикновена тава. 
Върху светлата смес изсипете кафявата. Сладкишът 

с прясно мляко се пече в предварително загряна на 160 
градуса фурна. Проверявайте готовността с клечка.


