
26 август - 1 септември 2019г., година (XV), 33 /718

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

Ръководството на Общинска 
администрация Сатовча уве-
домява жителите на община 
Сатовча, че експерти от поде-
ление на НОИ в Благоевград 
ще консултират безплатно бъ-
дещите пенсионери в община 
Сатовча на 11 септември 2019 
година от 14:30 часа до 17:00 
часа в заседателната зала на 
Общински съвет Сатовча
По време на срещите 

експертите на осигу-
рителния институт ще 
отговарят на всички 
въпроси, свързани с де-
тайлите на пенсионно-
то осигуряване, включи-
телно и определянето на 
прогнозен коефициент 
на пенсията. Преценката 
за изчисляване на пен-

сиите – изчисляване на по-
благоприятен размер на инди-
видуалния коефициент може 
да се осъществи, след като 
лицата представят документ 
за осигурителния си доход за 
изброените от тях три години 
от последните 15 години оси-
гурителен стаж преди 1997 го-
дина – УПИ 30.

Общинска администрация - 
Сатовча уведомява жителите от 
общината, че в дните от 27 до 30 
август 2019 година ще се про-
ведат за пета поредна година 
специализирани безплатни ме-
дицински прегледи за възраст-
ни хора. Прегледите са вторият 
етап от Програмата „Забавно 
лято, грижовна есен“, която се 
провежда на територията на об-
щина Сатовча със съдействието 
на кметът на общината д-р Ар-
бен Мименов в партньорство с 
Фондация „BCause“ и Фонда-
ция „Направи добро Алексан-
дровска“ към Александровска 
болница с финансовата подкре-
па на „Филип Морис България“ 
ЕООД, като част от инициати-
вите на Филип Морис Интерне-

шънъл за корпоративна социал-
на отговорност за подпомагане 
на общности в различни тю-
тюнопроизводителни региони 
и общини. Специализираните 
безплатни прегледи ще се про-
ведат в дните: 

27 август 2019 година (втор-
ник) в село Сатовча - за Сатов-
ча и съседни населени места. 
Прегледите ще се извършват от 
медицински специалисти: кар-
диолог, ортопед, гастроентеро-

лог и невролог в сградата на 
Общината - първи етаж. 

28 август 2019 година (сря-
да) в село Вълкосел - за Въл-
косел и съседни населени мес-
та. Прегледите ще се извършват 
от медицински специалисти: 
кардиолог, ортопед, гастроенте-
ролог и невролог в сградата на 
Кметството и Читалището. 

29 август 2019 година (чет-
въртък) в село Кочан - за Ко-
чан и съседни населени места. 
Прегледите ще се извършват от 
медицински специалисти: кар-
диолог,, ортопед, гастроенте-
ролог и невролог в сградата на 
Училището - първи етаж. 

30 август 2019 година (пе-
тък) в село Слащен - за Сла-
щен и съседни населени места.

Прегледите ще се извършват 
от медицински специалисти: 
кардиолог, ортопед, гастроен-
теролог и невролог в сградата 
на Здравната служба. 
Медицинските екипи ще из-

вършват прегледи и ще кон-
султират пациенти. За по-до-
брото консултиране, пациента 
е необходимо да носи налични 
медицински документи - епик-
ризи, изследвания, становища и 
други.

КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО БАНКОМАТЪТ „ГЛЪТНЕ” КАРТАТА НИ?

Министерството на труда и социалната поли-
тика (МТСП) обявява началото на кампанията по 
набиране на проектни предложения по Национал-
ната програма за достъпна жилищна среда и лична 
мобилност (Програмата). Срокът за подаване на 
предложенията от кандидатите е  от 21 август до 30 
септември 2019 г. Програмата се състои от два ком-
понента. Компонент 1 има за цел изграждането на 
достъпна среда за хора с увреждания в съществува-
щи жилищни сгради и прилежащите им простран-
ства, а Компонент 2 цели осигуряване на лична 
мобилност за тяхното социално приобщаване, чрез 
приспособяване/преустройство на лек автомобил 
и обучение за придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство(МПС),  
отчитайки специфичните им потребности.

 Получените проектни предложения и по двата 
компонента ще бъдат оценени и одобрени, след 
което ще се сключат договори за финансирането с 
кандидатите, които ще трябва да си изберат изпъл-
нители. След същинското изпълнение на дейност-
ите, те ще бъдат проверени и отчетени, за да бъде 
извършено разплащането им през месец декември.

 По Компонент 1 от Програмата може да кан-
дидатства всеки собственик на индивидуална жи-
лищна сграда, който е лице с трайни увреждания 
и се придвижва с инвалидна количка, или в чието 
семейство има член, който е лице с трайни увреж-
дания, придвижващо се с инвалидна количка и/
или дете с определени вид и степен на увреждане, 
придвижващо се с инвалидна количка, както и с 
постоянен адрес в същата индивидуална жилищна 
сграда. Възможност да се възползва от финансира-
нето ще има и всяко юридическо лице – сдружение, 
учредено и вписано по Закона за управление на ет-
ажната собственост, когато собственик на жилище 
в жилищната сграда в режим на етажна собстве-
ност е лице с трайни увреждания, придвижващо се 
с инвалидна количка, или в чието семейство има 
член, който е лице с трайно увреждане и се прид-
вижва с инвалидна количка и/или дете с опреде-
лени вид и степен на увреждане, придвижващо се 
с инвалидна количка, както и с постоянен адрес в 
същото жилище.

Фин а н с о -
вата рамка на 
едно проектно 
предложение 
по Компонент 
1 на Програ-
мата е между 
10 000 лева и 
100 000 лева с 
ДДС. Важно е 
потенциалните кандидати да знаят, че първо тряб-
ва да получат писмо за подкрепа и допустимост на 
кандидатстването по Компонент 1 от съответните 
дирекции „Социално подпомагане”, след което да 
пристъпят незабавно към събиране на документи 
за кандидатстване.

 По Компонент 2 от Програмата може да канди-
датстват хора с трайни увреждания с доказан дефи-
цит на долни и/или горни крайници, въз основа на 
медицинска експертиза. Необходим е и документ 
за оценка на физическата годност на водач/канди-
дат за придобиване на свидетелство/правоспособ-
ност за управление на МПС от транспортните об-
ластни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или 
от транспортната централна лекарска експертна 
комисия (ТЦЛЕК).

 Допустимо за финансиране по този компонент 
може да бъде всяко проектно предложение за из-
менение или приспособяване в конструкцията на 
органите за управление на МПС както и обучение 
за придобиване на правоспособност от кандидата, 
при липса на такова. Финансовата рамка на едно 
проектно предложение по Компонент 2 на Програ-
мата е до 8 000 лева с ДДС.

 Хората с увреждания могат да кандидатстват в 
рамките на годината и по двата компонента, но по-
отделно – с две отделни заявления, при положение 
че отговарят на заложените изисквания.

 Подробна информация за условията и докумен-
тите за кандидатстване по Програмата може да 
намерите на интернет страницата на МТСП www.
mlsp.government.bg, секция „Политика за хората с 
увреждания“, рубрика „Национална програма за 
достъпна жилищна среда и лична мобилност“.

Когато сме на почивка, променяме обичайния 
за ежедневието ни ритъм на живот. Оставаме до 
по-късно вечер, планираме в движение различни 
активности, често възникват непредвидени раз-
ходи, за които не сме подготвени и т.н. Възможно 
е да ни се наложи да изтеглим пари от банкомат 
във време, което е неработно за банката.  
Заради по-големия оборот по курортите обаче 

съществува риск наличностите в банкоматите да 
се изчерпат. Или поради софтуерни, технически и 
други проблеми устройството да „глътне” картата. 
Ето някои полезни съвети към потребителите, 

предоставени от експертите на КЗП:  
• Не успях да изтегля пари от банкомата? Какво 

да правя? 
 Ако машината не Ви даде банкноти, най-ва-

жното е да установите дали трансакцията е от-
четена или е била отхвърлена като неуспешна и 
опитът за теглене не се е отразил върху баланса 
по сметката Ви. 

• Как да разбера дали устройството е отчело не-
успешната трансакция?  
Обадете се възможно най-бързо в кол центъра 

на банката, която е издала картата Ви. Номерът 
обикновено е изписан на гърба на картата Ви. 

• Как да постъпя, ако не успея да се свържа с 
банката?
В първия работен ден посетете най-близкия ѝ 

клон и подайте възражение. 
• Какво да предприемем при неправомерно на 

сметката ни?
Трябва да знаем, че и в този случай имаме шанс 

да си възстановим загубените суми. За целта от-
ново следва да се обърнем към банката с възра-
жение във връзка с възникналия проблем и да 

получим нейното становище. 
• Какъв е срокът за отговор от банката? 
По закон тя е длъжна да отговори на възраже-

нието Ви до 14 дни от датата, на която сте го по-
дали. 

• Каква е следващата стъпка? 
Ако отговорът от банката не Ви удовлетворява, 

можете да се обърнете за съдействие до функцио-
ниращата към Комисията за защита на потребите-
лите Помирителна комисия за платежни спорове.  
Имайте предвид, че тегленето на пари от външ-

ни банкомати в курортите крие по-големи риско-
ве от кражби. Не е изключено някъде да са по-
ставени скимиращи устройства, които да копират 
данните от картата Ви и да откраднат пин кода. 
Според специалисти това са и едни от най-чести-
те измами с пластики. 
Бъдете внимателни и спазвайте всички правила 

за финансовата си сигурност, както при трансак-
ции на суми от терминални устройства АТМ и 
ПОС, така и при загуба или кражба на картата.

ММ ФФ

ВАЖНО  ЗА  БЪДЕЩИ  ПЕНСИОНЕРИ  



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

29 Август 2019, Четвъртък,
 Църква почита св. Йоан Кръстител (Секновение) 
Църквата отбелязва смъртта на Свети Йоан Кръсти-

тел - на този ден е отсечена главата на светеца. Това е 
вторият летен празник на християнския светец, който 
в народния календар се нарича Секновение поради 
вярването, че на този ден се сече лятото, секат се денят и нощта - стават равни. 
На Секновение водата и времето започват да застудяват, затова никой не бива 
да се къпе в реките. На този ден се спазва строг пост. По аналогия с пролятата 
кръв на светеца е забранена консумацията на червено вино, на червени плодове 
и зеленчуци. В чисто християнски план празникът носи идеята за цикличността, 
защото с останалите два дни, посветени на Йоан Кръстител се образува една 
система - раждане (Еньовден - 24 юни), кръщаване (Ивановден - 7 януари), 
и смърт (отсичане на главата му - 29 август). Евангелието пише, че когато 
Йоан станал на 30 години, Бог му заповядал да проповядва, че вече се е родил 
неговият син Христос, който скоро сам ще започне да учи хората. И започнал 
Йоан да говори на хората, затова го нарекли и Предтеча, понеже вървял преди 
Христос и разказвал за него. Йоан кръстил в река Йордан много хора, които се 
разкаяли и приемайки кръщението, Господ им простил извършеното. Когато 
Христос дошъл при Йоан, Предтечата му се подчинил, и кръстил и него във 
водите на река Йордан. Той продължил и след това да проповядва учението 
на Исус. Главата на Йоан Кръстител била отсечена в Юдея от стражите на 
цар Ирод. Така страшно и безсмислено се прекъснал животът на най-близкия 
другар и съмишленик на Христос. 
Ден за действия срещу ядрените опити
 Отбелязва се от 2010 г. с резолюция 64/35 на 

Общото събрание на ООН от 2 декември 2009 г., 
приета по инициатива на Казахстан, за да се ак-
тивизират усилията на международната общност 
за прекратяване на ядрените опити като важна 
крачка за постигането на мир и сигурност в све-
та. Годишнина от закриването /1991/ на ядрения 
полигон Семипалатинск в СССР (дн. Казахсан). 

30 Август 2019, Петък,
 Българската църква почита княз Ал. Невски
 Св. Александър бил архиерей (хорепископ) при първия Константинополски 

патриарх Митрофан. Участва в Първия вселенски събор в Никея поради пре-
клонната възраст на патриарх Митрофан. След неговата смърт от 325 г. до 340 
г. е патриарх на Цариградската църква. Той бил ревностен защитник на вярата 
и паството си от коварството на еретици и езичници. Умира през 340 г. на 98-го-
дишна възраст. Св. Йоан Постник управлявал Цариградската църквата по време 
на император Анастасий. Умира през 595 г. Св. Павел управлявал църквата като 
патриарх само 5 години. Като видял засилването на иконоборческата ерес, той 
се отказал от патриаршеската катедра и се оттеглил в манастир. Умира през 
784 г., като малко преди смъртта си приел велика схима. Александър Невски е 
роден ок. 1220 г. в княжеско семейство в Переславле, Залеском. Посветен е бил 
във воин на 6-годишна възраст. На 16 години баща му го оставя на управлява 
Новгород. Княз Александър повежда в началото на 13-ти век руските войски 
срещу шведско и германско нашествие. Решителната битка е край бреговете 
на река Нева, откъдето идва и прозвището му Невски. След смъртта на Алек-
сандър Невски през 1263 г., тленните му останки са положени в храм „Успение 
на Света Богородица“ близо до град Владимир. През 1723 г., по времето на 
Петър Велики, мощите на княза са пренесени и положени в построената в 
негова чест и памет Александро-Невска лавра, където се съхраняват и досега. 
На 18 октомври 1998 г. частица от мощите на светеца е пренесена и положена 
за поклонение в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София. 
Ценната светиня е дарена от руския патриарх Алексий Втори на българския 
патриарх Максим при посещението му в Москва. 

31 Август 2019, Събота, 
Годишнина смъртта на лейди Даяна 
Трагедията отнела живота на чаровната 

принцеса Даяна се случва на 30 август 
1997 г. около 23:35 ч. в тунела Понт 
де л‘Алма на р. Сена, малко след като 
принцесата е напуска хотел Риц (Париж, 
Франция). В колата, тя е била придружа-
вана от Доди Ал Файед, син на известния 
египетски милиардер и собственик на 
Harrods - Мохамед АлФайед. Веднага след 
това принцесата е откарана в болница, където лекарски екип се опитва два 
часа да я спаси, но към 3 часа в ранните зори на последния августовски ден 
лейди Даяна издъхва. Чаровната детска учителка бързо спечелва сърцата 
на британците и те галено я наричат лейди Ди - тя е една от най-обичаните 
и уважаваните личности на Великобритания. Британците, традиционно са 
силно привързани към кралския институт, но специално към лейди Ди не 
крият и любовта си. Бракът на Чарлз и Даяна продължава 15 години и през 
1996 година, папата склонява да разтрогне кралския брак. Те имат два законни 
наследници от брака си - принцовете Уилям и Хари. 

Н О В И Н И
26 август - 1 септември 2019г., брой 33

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 1 Септември 2019, Неделя,
 Симеоновден
 Начало на църковната нова година - 

Преп. Симеон Стълпник и Св. Марта. 
В много краища на традиционно земе-
делска България за начало на новата 
година смятали Симеоновден - 1 сеп-
тември, когато започват есенната оран 
и сеитба. Народните обичаи повеляват 
сутринта жените да замесят пшенично 
тесто и да направят питки, с които за-
хранват ритуално воловете и биволите, 
с които ще се оре. Приготвят се и малки 
кравайчета, които се нанизват на рогата им. В Северозападна България пред каруцата 
се коли петел (за “курбан на св. Симеон”). Орачите и сеячите са облечени празнично, 
а жените обикалят около тях и ръсят жар, за да е спорна работата. След изораването на 
първата бразда обредната пита се разчупва на четири части едното парче се хвърля на 
изток, второто се дава на воловете, третото се заравя в нивата, а четвъртото се изяжда от 
стопанина. Костите от варената кокошка също се заравят в браздата. Традиция повелява 
на Симеоновден да не се дава назаем и да не се изнася нищо от къщата, за да не “излезе 
берекетът от дома”. Не се готви, не се пере и простира. Гледа се кой ще дойде в къщата 
ако е добър, реколтата ще е плодовита. По същия начин и орачът, отивайки към нивата, 
смята, че ако срещне човек с “пълно”, житото ще роди много зърно.

 ГРАНТ ЗА СТУДЕНТИ И УЧЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В
НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ В САЩ 

Краен срок: 30 август 2019 г. 
Американският образователен институт за Югоизточна Ев-

ропа (AISEES) ще предостави три гранта от 2500 щатски до-
лара на студенти или учени от Албания, Босна и Херцеговина, 
България, Хърватия, Косово, Молдова, Черна гора, Северна 
Македония, Румъния, Сърбия и Словения като подкрепа за 
представяне на оригинални изследвания на професионални 
конференции в САЩ.
Средствата са предназначени за покриване на разходите за 

транспорт до и от конференцията, конферентни такси и престой.
В зависимост от броя на получените заявки, предпочитанията 

ще се дават на кандидати, които за първи път пътуват за конференция в САЩ, и на тези 
учени, които участват в няколко роли - като говорител, председател или дискутант.

НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИЯ “С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ” 2019 
Краен срок: 1 септември 2019 г. 
“С усилия към звездите“ е сти-

пендия, с която всяка година се 
подкрепят млади български арти-
сти в пет области на изкуството: 
визуални изкуства, литература, 
музика, танц, театър/пърформанс.
Всеки участник кандидатства 

със свое оригинално представяне 
(по собствен избор), с което де-
монстрира своя талант, творчески 
възможности и концепция, които 
разкриват  най-добре  неговата 
индивидуалност в някое от петте 
посочени изкуства. 

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА „…НАКРАЙ СВЕТА“ 
Краен срок: 1 септември 2019 г. 
През 2019 г., по повод навършването на 2 

години от създаването си, литературният сайт 
Tetradkata.com Ви кани да участвате в първото 
издание на Националния литературен конкурс 
“… Накрай света”.
Конкурсът е анонимен и на свободна тема.
Право на участие имат автори на възраст над 

16 години.
Участниците избират да пишат в следните 

категории:
– поезия – до три непубликувани стихотво-

рения (с общ обем не повече от 3 страници);
– проза – до два непубликувани разказа (с обем до 3 стандартни страници всеки, 12 

пункта, Times New Roman).
Кандидатстващите могат да участват и в двете категории, съгласно условията.
Стиховете и разказите не трябва да са публикувани под каквато и да е форма (на 

хартиен носител, в интернет, в аудио и/или видео формат).

Живял, далеч от шума на големите градове, 
един възрастен самурай. Славата му на добър 
войн и мъдрец привлякла много ученици, които 
искали да попият от мъдростта на учението му.
Но славата му привлякла и войн, млад, силен, 

дързък. Опиянен от идеята да победи в поред-
ната битка и толкова славен самурай. Известен 
с безскрупулността си, прочут с техниката на 
провокацията, в която всеки, който поддаде пръв, 
бил контраатакуван внезапно. Въпреки молбата 
на учениците си да не го прави, старият самурай 
се съгласил да се впусне в битка.
Утрото напредвало, с блага усмивка и тиха 

крачка учителят пристъпил на площада. Младият 
войн вече треперел от ярост, започнал да сипи 
обиди, да хвърля камъни и да плюе стария войн в 
лицето. С часове не спирал да кълне и изговаря 
ужасни неща за него, за делата му, та дори за 
предците му. Но старецът стоял невъзмутим 
с усмивка. Вечерта сварила младия самурай 
унизен от неуспеха си. 
Въпреки победата, учениците не можели да 

разберат, защо учителя им търпял такива уни-
зения, щом можел само с едно изречение или 
замах с меча, да срази своя противник. Или пък 
не можел? А просто бил страхливец? Но не го 

ли било срам да се показва толкова слаб пред 
всички - чудили се те.

- Защо не отвърнахте, учителю?
- Щом някой дойде при теб с подарък и ти го 

приемеш, чий е подаръка? - попитал учителя
- Става вече твой - веднага отговорили уче-

ниците 
- А ако някой дойде при теб с подарък и ти не 

го приемеш, чий тогава е подаръкът?
- На този, който го е донесъл! - отговорили 

учениците
- Това се случва и със злобата, обидите и гнева 

- казал учителя. Не ги ли приемеш те остават да 
принадлежат на този, който ги носи със себе си.

ПРИТЧА: КОЙТО ГО НОСИ



ности в първичното селскостопанско производство.
Право на финансова подкрепа по схемата имат 

всички, които са регистрирани като земеделски произ-
водители и имат заверена регистрационна карта за го-
дината на кандидатстване и предходната на нея. Друго 

условие е кандидатите да имат и валидно заявление за 
подпомагане по схемата за единно плащане на площ 
и схемите за обвързано подпомагане за животни за 
годината, предхождаща годината на кандидатстване 
по схемата за държавна помощ. През 2019 г. може да 
бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за 
закупен газьол (дизелово гориво) през 2018 г.
Земеделските стопани, отглеждащи видове и катего-

рии животни, които не попадат в обхвата на схемите 
за обвързано подпомагане за животни, трябва да 
имат регистриран животновъден обект по Закона за 
ветеринарномедицинската дейност.
Интересът към държавата помощ, по която се предос-

тавя отстъпка от акциза за горивата, е голям и нараства 
с всяка изминала година. Така например, за Кампания 
2016 са били подпомогнати 6 716 фермери, за Кампа-
ния 2017 финансиране са получили 8 250 стопани, а 
за Кампания 2018 – те са били 9 597. От началото на 
прилагането на схемата до 2018 г. включително, на 
кандидатите са изплатени общо над 250 000 000 лв.

До 31-ви август:
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от 

търговските банки и клоновете 
на чуждестранни банки в стра-
ната на окончателния данък 
по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за 
доходите от лихви по банкови 
сметки на местни физически 
лица, придобити през м. юли.
До 10-ти септември: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

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

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец август.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец август.

Въпрос: Здравейте, на 41години съм и съм сту-
дентка редовно обучение, не работя. Имам дете 
на 7 години. Имам ли право на детски надбавки С 
бащата на детето нямаме брак и не живеем на 
един адрес.
Отговор на МТСП: Информацията, която предста-

вяте не е достатъчна, за да бъде даден точен отговор. 
За предоставяне на месечни помощи за отглеждане 
на дете до завършване на средно образование, но не 
повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за 
семейни помощи за деца (ЗСПД) се прилага доходен 
тест, който за 2019 г. е до 400 лв. на член от семейството 
или от 400,01 лв. до 500 лв., включително, (определен 
със Закона за държавния бюджет на Република Бълга-
рия за 2019 г.). За преценка на правото на тази помощ 
се вземат предвид брутните доходи на семейството, 
получени за последните 12 календарни месеца, пред-
хождащи месеца, през който е подадено заявлението 
декларация за отпускане на помощта. При доходен 
критерий до 400 лв. месечният размер на помощта за 
семейство с едно дете е 40 лв., а при доходен тест от 
400,01 лв. до 500 лв. размерът на помощта е 80 на сто 
от пълния размер на помощта. Допълнителни условия 
за отпускане на помощта са детето до завършване на 
средно образование, но не повече от 20-годишна въз-
раст, редовно да посещава училище, освен ако това е 
невъзможно поради здравословното му състояние; да 
има направени всички задължителни имунизации и 
профилактични прегледи съобразно възрастта и здра-
вословното му състояние; живее постоянно в страната. 
По смисъла на този закон „семейството“ включва: а) 
съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и 
навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до 
завършване на средното им образование, но не по-къс-
но от навършване на 20-годишна възраст (родени, при-
познати, 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 продължа-
ват 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 образование, но не по-късно от навършване на 
20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, 
с изключение на сключилите брак). 

Въпрос: Имаме близначки едната, от която е с 
ТЕЛК решение с бронхиална астма на какво соци-
ално обезщетение има право детето? Социалната 
работничка ни каза, че обезщетението е 350 лв. 
плюс годишна винетка, но на база прочетените 
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ЗАСИЛВАТ КОНТРОЛА ПРИ ОБВЪРЗАНАТА 
ПОДКРЕПА ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ   
Запазват се ставките за подпомагането в сектора
Анализът на разпределението на заявените площи с 

плодове показа, че при всички заявени за подпомагане 
култури, сравнявайки данните от миналата и настояща-
та година, не се наблюдава сериозна динамика. Общо 
заявената площ с плодове през 2019-а е 33 474 ха, което 
е с 0,52% повече, в сравнение със заявените площи 
през 2018 г. С най-високи променливи разходи на декар 
при плодовете са ябълките, крушите и черешите, а с 
най-ниски – ягодите, десертното грозде и кайсиите. 
Това стана ясно след провелия в Министерството на 
земеделието, храните и горите Консултативен съвет по 
плодове и зеленчуци.
Значително намаляват заявените площи с картофи
При зеленчуците общо заявените за подпомагане 

площи през 2019 г. са с 6,7% по-малко в сравнение с 
миналата година (малко над 2 000 ха). Значително на-
маляват заявените площи с картофи – 34% или почти 
4 000 ха, моркови с около 400 ха и лук – 900 ха. Увели-
чават се площите с домати – полско производство – 1 
100 ха, краставици – полско производство – 1 000 ха, 
дини 850 ха и пипер – 242 ха. С най-високи променливи 
разходи на декар при полските зеленчуци са пипера, 
доматите и патладжана, а с най-ниски – дините, зелето 
и морковите.
Оранжерийните краставици са най-рентабилни
При оранжерийните зеленчуци има незначително 

увеличаване на заявените за подпомагане площи от 
726 ха до 765 ха, основно при пипера – 23 ха. Най-
високи технологични разходи се установяват при 
отопляемите оранжерийни краставици. Делът от под-
помагането с обвързана подкрепа много слабо варира 
и при трите култури в неотопляемите оранжерии – в 
рамките на около 23-25%. Най-високата рентабилност 
при неотопляемите оранжерии – 91% и съответно 
най-малко участие на подпомагането в нетните доходи 
– 28,29% се наблюдава при краставиците. Нормално 
при отопляемите оранжерии, делът на обвързаното 
подпомагане от разходите е с най-ниска стойност и 
варира от 7,56 до 17%.
Няма икономически мотиви за промяна на схемите
На база на из-

несените показа-
тели и направе-
ните изчисления 
при  плодовете 
не се установя-
ват големи раз-
лики в делът на 
подпомагането 
по обвързаната 
подкрепа от раз-
ходите за производство и на нормата на рентабилност. 
Основавайки се на подхода, използван при предишните 
промени по схемите за обвързано подпомагане, то към 
настоящия момент няма икономически мотиви от про-
мяна на досега съществуващите схеми. Това твърдение 
се подкрепя и от факта, че въпреки, че при малините, 
ягодите и крушите се отчитат най-високи стойности 
на променливи разходи, при същите видове плодове 
се отчитат и най-високи нетни приходи и съответно 
най-висока рентабилност.
Пиперът влиза в отделна група
Въз основа на получените резултати от анализа, няма 

основание за съществена промяна на досега същест-
вуващото разпределение на зеленчуковите култури 
по групи в схемите за обвързано подпомагане. При 
повечето култури не е установена пряка зависимост от 
делът на обвързаното подпомагане на нетния доход и 
нормата на рентабилност. Фактът, че пипера е с най-ни-
ска рентабилност и съответно най-голяма зависимост 
от субсидията по обвързано подпомагане до голяма 
степен доказва, че е резонно включването му в отделна 
група за обвързано подпомагане.
Засилване на контрола
По настояване на представителите на бранша ще 

се засили контролът упражняван от Държавен фонд 
„Земеделие“ при прилагане на схемите за обвързана 
подкрепа в сектора на плодовете и зеленчуците. Целта 
е подпомагане да получат само земеделските стопани, 
които са реални производители на плодове и зеленчуци, 
които се реализират на пазара.

СТОПАНИТЕ ПОЛУЧАВАТ 84 МЛН. ЛЕВА
ОТСТЪПКА ОТ АКЦИЗА ЗА ГАЗЬОЛА ЗА 2019 Г.
Земеделските стопани ще получат през 2019 г. до 84 

млн. лв. по схемата „Помощ под формата на отстъпка 
от стойността на акциза върху газьола, използван в 
първичното селскостопанско производство“. Това 
реши на редовното си заседание Управителният съвет 
на ДФ „Земеделие. Ставката на литър гориво ще бъде 
определена на по-късен етап, на базата на бюджета 
и сбора от индивидуалните годишни квоти на земе-
делските стопани.
Заявленията за ползване на отстъпката ще се по-

дават от 9 до 27 септември 2019 г. Документи ще 
се приемат в общинските служби по земеделие към 
областните дирекции „Земеделие“ по постоянен адрес 
на физическите лица или по адрес на управление на 
юридическите лица.
Държавната помощ се предоставя на земеделски 

производители в секторите „Растениевъдство“ и 
„Животновъдство“ под формата на намалена акцизна 
ставка на газьола, използван за механизирани дей-
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разпоредби обезщетението трябва да е по-голямо 
в смисъл 70 %от мин. заплата, което прави 392лв. 
плюс 105лв. детски за близнаци това е равно на 497 
лв. социална помощ. Така ли е?
Отговор на МТСП: Условията и редът за предос-

тавяне на видовете семейни помощи за деца, в това 
число и на месечните помощи за отглеждане на дете с 
трайно увреждане, са уредени със Закона за семейни 
помощи за деца (ЗСПД) и Правилника за неговото 
прилагане. Към момента, на основание чл. 8д, ал. 1 от 
ЗСПД на родители (осиновители), когато отглеждат 
деца с трайни увреждания, се предоставят месечни 
помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане 
до 18-годишна възраст и до завършване на средното 
образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, 
независимо от доходите на семейството, при условие 
че детето живее постоянно в страната и не е настанено 
за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от 
Закона за закрила на детето. Съгласно чл. 8д, ал. 8 от 
ЗСПД месечната помощ по ал. 1 се отпуска от 1-во 
число на месеца, през който е определена датата на 
инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, 
но не повече от една година назад, считано от месеца 
на подаване на заявлението декларация, ако то е пода-
дено в тримесечен срок от датата на решението, като 
размерът на помощта за периода преди подаването на 
заявлението декларация е 50 на сто от размера на помо-
щта, определен по реда на ал. 3 за съответната година. 
Следва да имате предвид, че към момента размерите 
на тези помощи се определят ежегодно със Закона за 
държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ), 
като не може да бъдат по-ниски от предходната година 
и се определят в зависимост от степента на увреждане-
то или степента на намалената работоспособност и в 
съответствие с предназначението им, определено в чл. 
8д, ал. 5 от ЗСПД. Начинът за определяне на размера на 
тази помощ беше променен от 01.01.2012 г. (до тогава 
месечна добавка по реда на чл. 8д от ЗСПД), като пре-
ди това той беше обвързан с размера на минималната 
работна заплата за страната. Размерът на помощта не 
зависи от вида на увреждането. Съгласно чл. 62, ал. 15 
от ЗДБРБ за 2019 г. размерът на месечната помощ по чл. 
8д, ал. 1 от ЗСПД за 2019 г. е, както следва: 1. за дете с 
определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреж-
дане или степен на трайно намалена работоспособност 
– 930 лв.; 2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид 
и степен на увреждане или степен на трайно намалена 
работоспособност – 450 лв.; 3. за дете с определени от 
50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен 
на трайно намалена работоспособност – 350 лв. Дифе-
ренцираните размери се въведоха от 01.01.2017 г. По 
отношение на месечните помощи за отглеждане на дете 
до завършване на средно образование, но не повече от 
20-годишна възраст, по чл. 7 от ЗСПД, които са друг 
вид семейни помощи, следва да имате предвид, че те се 
предоставят с доходен критерий на член от семейството 
и са обвързани с допълнителни условия, включително 
редовна учебна заетост на децата и учениците в задъл-
жителна предучилищна и училищна възраст. При тези 
условия и на основание чл. 7, ал. 8 от ЗСПД, месечната 
помощ по чл. 7 от ЗСПД се предоставя за дете с трайно 
увреждане само в случай че за детето не се получава 
месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД. Съгласно чл. 62, 
ал. 7 от ЗДБРБ за 2019 г. размерът на месечната помощ 
за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от ЗСПД е 75 
лв. за всяко дете. 



ХЕРПЕСЪТ – ГОСТЕНИН ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ    
На пръв поглед мехурчетата с течност, които пе-

риодично се появяват по устните ни, изглеждат като 
козметичен проблем, които макар и неприятен, е съв-
сем безобиден. В началото обривът избива болезнено, 
след това е сериозно изпитание за самочувствието ни, 
а опитите ни да го прикрием с грим само довеждат до 
по-потресаващи резултати. Накрая мехурчетата завях-
ват, а ние с облекчение си отдъхваме и дори забравяме 
за тях...до следващият път.
Но не бива да се лъжем от тези скромни прояви. Става 

въпрос за сериозно и много упорито вирусно заболя-
ване – Херпес Симплекс. Той бива два типа – първият 
засяга предимно устните (лабиален), а вторият половите 
органи (генитален). Това разделение обаче е условно, 
тъй като двата щама на вируса са много близки и могат 
да се разпространяват от една лигавица на друга и дори 
да засегнат очите. Всъщност 
названията показват само 
мястото на обрива, а той е 
така да се каже върхът на 
айсберга. Независимо къде 
се намира, най-коварното на 
херпеса е, че бавно, но целе-
насочено руши имунната ни 
система. 
Как можем да се заразим?
На практика срещата ни с вируса е неизбежна – по-

вечето хора са носители на Херпеса, макар само 20% 
да имат външна проява на заболяването. Предаването 
му от човек на човек е изключително лесно. Може да 
стане при целувка, ползване на общи прибори, кихавица 
или дори разговор – с една дума при всяка ежедневна 
дейност. Това е причината обикновено да се заразяваме 
още в невръстна възраст – на 3-4 годинки. От тук из-
никва логичният въпрос дали можем да се предпазим 
нашите децата, като ги изолираме от ласките на всички 
странични хора, баби и дядовци. Едва ли, защото няма 
как да го държим настрана от самите нас.
Попадането на вируса в тялото ни, рано или късно, е 

неизбежно. Въпросът е какво ще стане оттук нататък. 
Ако имунната ни система реагира навреме, ще унищожи 
Херпеса. Но ако това не се случи, нашественика ще се 
внедри в лигавицата и ще започне да се размножава. 
Обикновено лимфните възли се подуват от инфекци-
ята, а на самото място се образуват добре познатите 
ни мехури. Изчезването им, обаче съвсем не означава, 
че сме се излекували, а само, че вирусът е преминал в 
латентно състояние. Истината е, че инфекцията, остава 
наш спътник за цял живот. 
Кога се появя обривът?
Обикновено Херпесът ни напомня за себе си след 

прекарана настинка, при хронична преумора или из-
живяване на силен стрес (откъдето идва популярното 
му название „стресница). Това са все ситуации, които 
сриват имунната ни система и вирусът може да се 
размножава необезпокоявано. Затова честата поява на 
мехурчета говори за това, че защитните сили на орга-
низма ни са силно отслабени.
Как да се предпазим от усложнения?
До този момент не е открито лечение на Херпеса, но 

е важно да ограничаваме развитието му. А това може 
да стане като подкрепим защитните сили на организма 
си с здравословна храна, прием на имуностимуланти, 
достатъчно почивка и сън. Доказано профилактично 
действие срещу вируса има прополисът - вещество, 
което пчелите произвеждат за защита от болестотворни 
микроорганизми. Продава се под формата на клеева 
тинктура в аптеките и пчеларските магазин и може да 
се взема целогодишно. Важно е и да не се излагаме на 
рискове от други инфекции, като общуваме с болни или 
често се простудяваме. 

ПРЕЗ АВГУСТ ЗЕЛЕТО СЕ НУЖДАЕ
ОТ МНОГО ГРИЖИ 

Август е решаващ месец в развитито на главестото 
зеле. Средноранните и късните сортове по това време 
завръзват глави, а следователно се нуждаят от добра 
поливка и допълнително подхранване. Освен това в 
този период се засилва активността на неприятелите, 
зелевата нощенка и бялата зелева пеперуда яростно 
нападат посевите. Неприятелите повреждат външни-

те листа на зелето, а с 
това намаляват синте-
за на веществата, не-
обходими за растежа 
на главите.
Ако имате малка 

площ със зелеви рас-
тения, тогава лар-
вичките и яйцата на 
неприятелите ще съ-
бирате на ръка и ще ги унищожавате. По-голямо ли е 
мястото, тогава ще трябва да пръскате.
Шест причини зелето да не свива глави!
Препоръчваме ви обработката с препарати, поли-

ването и внасянето на торове да извършвате после-
дователно. В зависимост от това колко са дъждовете, 
всяко растение ще поливате с до 5 л вода и след това 
ще внасяте 1-2 лопати прегорял тор. По този начин 
влагата няма да се изпарява и следващите поливки 
могат да се правят веднъж седмично. Долните листа 
се махат и се оставят под растението. През нощта по 
тях се събира роса и сутринта капките се стичат по 
листните дръжки към корените. Така влагата ще се 
запазва благодарение на откъснатите листа.
След пръскането гъсениците загиват. Следващата 

поливка се прави с лейка, за да се измият неприя-
телите от растенията. Трябва да минат 25 дни от по-
следното пръскане до прибиране на реколтата.

НУЖНИ ЛИ СА ВАКСИНИ ЗА КОТКАТА?
Ваксинирането на котката е въпрос, който стои 

пред всеки човек, решил да приюти в дома си пух-
кав домашен любимец. Дали да поставим ваксини 
на котката си, е въпрос, чието решение обикновено 
се взима предвид това дали котката ще излиза на-
вън, или ще бъде отглеждана само в дома.
Много хора смятат, че писаните, които живеят на 

двора, или просто са пускани да се разхождат навън, 
трябва да се ваксинират задължително, защото имат 
контакт с други себеподобни. Отглежданите само у 
дома не се нуждаят задължително от ваксиниране. 
Други хора са напълно против ваксините, защото ги 
смятат за опасни както за хората, така и за домашни-
те любимци.
Истината е, че вакси-

ните са нужни за ваша-
та мъркаща домашна 
приятелка. Най-тежкото 
заболяване зооноза се 
предава на човека чрез 
слюнката или само при 
галене на котето. Гъбич-
ки и бактерии също може да се предадат на стопани-
на от животното. Те са дори във въздуха.
Всеки пухкав домашен любимец оставя котешки 

косми по мебелите. Повечето гъбички са разполо-
жени в горния слой на кожата и могат да предиз-
викат проблеми с космите и кожата. С течение на 
времето могат да се появят и алергични реакции.
Рискът е най-голям за малки деца, възрастни хора 

и хронично болни. Лечението на такива проблеми 
е дълго и уморително, макар да не крие сериозни 
здравни рискове.
Паразити като бълхи и кърлежи също се пренасят 

от домашни животни към хората много лесно.
При контакт лесно се пренасят и яйцата на раз-

лични видове тении. Това налага поддържането на 
добра лична хигиена. Тя включва задължително из-
миване на ръцете не само след почистване на котеш-
ката тоалетна, но и след гушкането му.
Психозата при отглеждане на писана у дома е из-

лишна. Бактериите, които могат да се предадат от 
домашния любимец към човека са много, но пове-
чето не представляват риск за здравето. По-внима-
телни трябва да бъдат хората със здравословни про-
блеми, но те също могат да отглеждат котка у дома. 
Споделянето на живота с тези удивителни същества 
дава много повече от това, което се печели от пре-
каленото пазене.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЛАВАНДУЛАТА -
МАСЛО НА КОМУНИКАЦИЯТА 

Лавандулата ни дава свободата да споделим ис-
тинското си Аз с другите, да се изразяваме с думи и 
да преодолеем страха от разкриване на истинските 
си мисли и чувства. Tя се отнася към дълбоко за-
ложения страх да покажем себе си, който блокира 
всички форми на себеизразяване и ни кара да се 
затваряме все повече. В подобни случаи дори и да 
има действия, те не са свързани с душата и сърцето. 
Лавандулата освобождава напрежението, резултат от 
страха да се покажат истинските чувства.
Често причината за това е минал опит, който ни 
кара да вярваме, че не е безопасно да изразим същ-
ността си. Той блокира Аза и го държи в капана на 
непроявеното, обяснява съветва Десислава ел Хаким 
в книгата си „Приложение на етеричните масла“.
Състоянието е придружено от усещането, че никой 
не ни обича, че сме незначими, неразбрани и нечути. 
Това, което всъщност парализира вътрешния ни глас 
и блокира порива да изразим себе си, е страхът от 
изоставяне.
Лавандуловото масло се до-
бива от цветовете чрез парна 
дестилация.
То действа кръвоспиращо, 
антиалергично, спазмоли-
тично, антибактериално, въз-
становяващо, успокояващо. Стимулира сърдечната 
дейност. Антидепресант. Съчетава се добре с масло 
от салвия (градински чай), див портокал, тамян.
Как да прилагаме маслото от лавандула?
Алергия, Сенна хрема. Можете да го приемате в 
комбинация с лимон и мента. Вдишайте всяко от 
маслата едно след друго от дланите.
Безсъние. Локално се втрива върху ходилата. Аро-
матизирайте стаята, в която спите.
Белези. Изгаряния. Мазоли. Порязване. Рани. Слън-
чево изгаряне.
Локално на засегнатия участък.
Въшки в косата.
Смесване в стъклена спрей бутилка с вода и пръ-
скане на косата.
Главоболие.Вдишване от дланите или шишенцето. 
Локално се втрива върху слепоочията и шията.
Подобряване на концентрацията. Ароматизирайте 
стаята с масло от лавандула в комбинация с етерично 
масло от ветивер.
Мускулна треска. Навяхване. Ужилване от насекоми
Поставете локално върху засегнатия участък.
Скърцане със зъби. Локално върху сърдечната об-
ласт и врата. Вдишване от дланите.
Суха кашлица. Локално върху гърдите
Хипертония. Локално от вътрешната страна на 
китките и на сърдечната област. Вътрешен прием 

 „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                                                                                                              

Във фермата се разболял конят. Ветеринарят:
- Ако утре сутрин не стане, ще го приспя.
На сутринта конят не става. Свинята започнала да го 

уговаря:
- Хайде, ставай, иначе ще умреш!
Конят станал. Фермерът се зарадвал:
-Това е чудо! Трябва да се отпразнува! По този случай 

ще заколим свинята!
Поука: Никога не се бъркайте в чужди работи...

Концерт с пиано и цигулка.
В публиката мъж заговаря дамата до него:
- Аз лично предпочитам цигулката пред пианото!
- О, а Вие музикант ли сте?
- Ами не, хамалин!..

ъв фермата се разболял конят. Ветеринарят:

БЪРЗА ТУРШИЯ     
Продукти:
- карфиол
- 2 кг.зеле
- 4 кг.зелени домати
- 2 кг.моркови
- 3 кг.чушки
- камби 2 кг
-дафинов лист
- 8 бр.черен пипер
- 1 пакетче винен оцет
- 700 гр.захар
- 1 ч. ч.олио
- 1 ч. ч.сол
- 1 ч. ч.
 Приготвяне:Нарязваме зеленчука и го поръсваме 

със солта, олиото и захарта. Пускаме подправките. 
Оставяме сместа да почива 1 нощ и я пълним плътно 

в буркани. 
Затваряме туршиите и варим 15 минути.


