
На 22 ноември 2018 година се 
проведе извънредно заседание 
на Общински съвет – Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча, 

подкрепя подписката на Община 
Сатовча, с която се цели недо-
пускане увеличаване цената на 
питейната вода и упълномощи 
Кмета на общината да предста-

ви исканията на населението на 
община Сатовча включително и 
събраните подписи пред КЕВР, 
МОСВ и Областния управител 
на област Благоевград. Също 
така реши да се открие  процеду-
ра  за провеждането на Референ-
дум за отделяне и обособяване 
на общинско В и К. 

.:ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН:.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
    Брой 62             е-mail:  obs_satovcha@abv.bg

На 10.11.2018 г., в зала „Киев“ на Парк-хотел 
„Москва“ - гр. София,  г-жа Райка Славчева – старши 
учител по френски език участва в Национална мето-
дическо-практическа конференция на тема: “Как да 
преподаваме дигитално-медийна грамотност в учи-
лище“- първата по рода си в България, организирана 
от Комисаря по въпросите на цифровата икономика 
и цифровото общество в Европейската комисия - 
г-жа Мария Габриел и съорганизатори - Фондация 
за свободата „Фридрих Науман“, Националният 
център за безопасен интернет, Коалиция за медийна 
грамотност в образованието и Българско-американ-
ска комисия за образователен обмен Фулбрайт.
Основната цел на конференцията бе да даде на 

учителите практически инструменти за въвеждане 
на медийната грамотност в учебния процес.
Според данни от национално представително 

изследване: “Децата на България онлайн 2016” на 
българския Център за безопасен интернет, 80% от 
запитаните деца на възраст между 9 и 17 години са 
уверени в умението си да търсят информация, но 
само 50% могат да оценят истинността ѝ. Полови-
ната от децата в България са в интернет преди 7 го-
дишна възраст, а 73% са в социалните медии преди 
да навършат 12 години. През учебната 2018/2019 за 
първи път са предвидени часове по медийна гра-
мотност. В същото време голяма част от учителите 
нямат необходимата подготовка и яснота как да пре-
подават медийна грамотност.

Конференцията  отговори именно на тази нужда, като представи  разработени методики за 
обучение по медийна грамотност за ученици от 1 до 12 клас. Запознахме се на практика как да 
използваме  готовите методики, разработени от членове на Коалицията за медийна грамотност 
– Център за безопасен интернет, Асоциация „Родители“, Асоциация на европейските журнали-
сти - България, Център за творческо обучение и Мрежа на училищни медии Teenstation.
В първата част на конференцията ни бяха представени вижданията на Министерството на 

образованието и Европейската комисия по отношение на медийната грамотност, както и ини-
циативи на неправителствения сектор в тази област. За участие бяха поканени г-жа Ева Май-
дел - депутат в Европейския парламент, г-жа Милена Дамянова - председател на парламентар-
ната комисия по образованието и науката, г-н Красимир Вълчев - министър на образованието 
и науката, г-жа Ваня Кастрева -  началник на РУО, София.                          ....Следва на стр. 2
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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Тази кампания се ре-
ализира вече девета го-
дина. Идеята на Кмета 
на общината д-р Арбен 
Мименов, като инициа-
тор на  мероприятието е 
децата сираци, на които 
им предстои абитури-
ентски бал да бъдат фи-
нансово подпомогнати за 
закупуване на облекло за 
паметната за тях абиту-
риентска вечер. Според 
събраната сума се под-
помагат и деца сираци, 
които не са абитуриенти, 
както и деца с  увреж-
дане до 16 годишна въз-
раст. Като организатор на 
мероприятието община 
Сатовча се обръща към 
всички жители и гости 
на общината, към местния бизнес, както и към всички институции имащи отношение към 
местната администрация с молба за финансова подкрепа и съпричастност към инициативата.
Това, да бъдеш благодетел на една такава кауза, е вътрешна потребност и удовлетвореност 

за сторено добро, за задоволството, което изпитва човек, когато е част от радостта, прочетена 
в  очите на имащият нужда.
Включете се в инициативата и вие! Бъдете част от нея! Бъдете благодетел! Дори със своята 

скромна подкрепа вие ще бъдете причината да се усмихне още едно дете. Да се подпомогне 
още едно семейство в нужда. Да се усети добротата във всички нас. Да се подкрепяме взаимно.

ТТ

НННаНа 11110000 1111111 2222010101018888 ггг вв зззала КККиКиев““““ на Парк хотел

УЧИТЕЛ ОТ СУ - САТОВЧА УЧАСТВА В НАЦИОНАЛНА МЕТОДИЧЕСКО- 
ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „КАК ДА ПРЕПОДАВАМЕ ДИГИТАЛНО-

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ В УЧИЛИЩЕ“, ГР.СОФИЯ Шофьорите, които имат винетка, валидна и след 1 януари 2019 г., 
ще могат да я преобразуват и през сайта bgtoll.bg.
Това заяви шефът на „Национално тол управление“ Антон Анто-

нов в Bloomberg TV. Доскоро от Агенцията обясняваха, че това ще 
се случва само на гише или при проверка на пътя, което е неефек-
тивно и отнема време на гражданите.

Електронните винетки ще могат да се купуват от 17 декември он-
лайн чрез сайт и мобилно приложение, което се разработва в момен-
та от изпълнителя на тол системата Капш.

„Терминалите за самотаксуване ще бъдат 500 на брой и предстои да 
бъдат инсталирани. Ще бъдат разположени в търговските обекти по 
протежение на пътната мрежа, предимно в бензиностанциите“, ин-
формира Антонов. Той уточни, че плащанията през терминалите ще 
се извършва чрез дебитна,  кредитна карта или чрез карта за гориво. 
Друг вариант за плащане на пътни такси ще бъде на гише в тър-

говските обекти. Банковите плащания също ще бъдат възможни. Тук 
е важно шофьорите да знаят, че както при други банкови плащания, 
така и в случай на закупуване на винетка, трябва един или два дни, 
за да бъде отразено плащането в системата. 
Всички, купили винетка, ще могат да проверят на сайта bgtoll.bg 

дали тя е валидна. 

Шофьоррититее ккоиоитото иимаматт вивиненеткткаа ввалалидидд ананана ии сслеледд 1111 янянуауари 2019 г

ВИНЕТКИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ КОНВЕРТИРАТ 
ЕЛЕКТРОННО ОТ 15 ДЕКЕМВРИ

Дарения за кампанията мо-
гат да бъдат направени всеки 
делничен ден в сградата на 
Общинска администрация - Са-
товча, в кметствата по населени 
места или по банкова сметка: 

Търговска банка Д-АД
IBAN: BG98DEMI92408400043012

Код на вид плащане: 445100
BIC: DEMIBGSF



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

26 Ноември 2018, Понеделник,
Ден на хранително-вкусовата промишленост 
Организатори са Българска асоциация за хранителна и питейна индустрия 

(БАХПИ) и Съюзът по хранителна промишленост (СХП) към Федерацията 
на научно-техническите съюзи /ФНТС/. 

27 Ноември 2018, Вторник,
 Годишнина от подписването на Ньой-

ския договор
 Годишнина от подписването през 1919 

г. в Париж на Ньойския мирен договор. 
Договорът се налага на България от силите 
на Съглашението след поражението й в 
Първата световна война (1914-1918). От 
страна на България договорът е подписан 
от министър-председателя Александър 
Стамболийски. Влиза в сила на 9 август 
1920 г. С подписването на Ньойския до-
говор от България е откъсната площ от 11 
278 кв.км. с българско население. От България се откъсват Южна Добруджа, 
Западните покрайнини - Царибродско, Босилеградско, Струмишко и Бело-
морска Тракия. На страната се налагат тежки репарации на обща стойност 2 
милиарда и 250 милиона златни франка, платими за 37 години при лихва от 
5 процента. България се лишава и от правото да поддържа собствена армия, 
военен флот и авиация, като въоръжените й формации не трябва да надви-
шават 20 хиляди души доброволци. 

29 Ноември 2018, Четвъртък,
 Международен ден за солидарност с палестинския народ 
Отбелязва се от 1978 г. с резолюция 32/40В на Общото събрание на ООН 

от 2 декември 1977 г. и във връзка с резолюция 181 (тт) по въпросите на 
Палестина от 29 ноември 1947 г. 

30 Ноември 2018, Петък,
На 30 ноември имен ден празнуват всички, които носят името: Андрей (оз-

начава - мъжествен), Андриан, Андриана, Андриян, Андрея, Андро, Храбър, 
Храбрин, Силен, Дешка, Първан 

1 Декември 2018, Събота,
 Празник на Военномедицинска 

академия София, 
Празникът на академията е опреде-

лен съгласно чл.3, ал. 2 от Правилника 
за устройството и дейността на ВМА, 
приет с ПМС 168/2 юли 2009 г. На този 
ден през 1891 г. влиза в сила Заповед 
439 от 19 ноември 1891 г. на военния 
министър полк. Михаил Савов за съз-
даване на Софийска обща гарнизонна 
болница. За първи началник е назначен 
д-р Георги Золотович, лекар на Военното училище, участвал в изготвянето 
на законопроекти за здравеопазването и един от основателите на Българския 
лекарски съюз. От 1 януари 1893 г. до края на 1918 г. тя съществува като Първа 
софийска дивизионна болница със 100 войнишки и 10 офицерски легла. По 
време на Балканската война (1912-1913) Първа софийска дивизионна болница 
работи като клон на Разпределителната болница в София. През 1946 г. се създа-
ва ново медицинско учреждение за военните чинове в София - Общовойскова 
поликлиника, която първоначално е самостоятелно лечебно учреждение, но 
от юли 1950 г. болницата и поликлиниката се обединяват в Общовойскова 
болница с поликлиника. През 1954 г. на базата на съществуващия от 1945 г. 
Общовойскови хигиенен институт в Овча купел се създава Научноизследо-
вателски военномедицински институт. На 12 август 1960 г. с Постановление 
196 на Министерския съвет се създава Висш военномедицински институт 
(ВВМИ), който включва Научно- изследователския военномедицински инсти-
тут, Общоармейската болница и Отдела за военномедицинската подготовка 
към Медицинско управление при Министерство на народната отбрана. На 7 
април 1989 г. с Указ 546 на Държавния съвет се създава Военномедицинска 
академия (ВМА) към Министерство на отбраната като единен лечебен и 
учебно-научен комплекс със задача да развива военномедицинската наука 
и да провежда обучение, специализация и усъвършенстване на военноме-
дицинските кадри. Тогава тя обединява ВВМИ, Обединен авиомедицински 
научноизследователски институт, Военноморска болница - Варна, и Първа 
клинична болница „Д-р К. Хавезов“ (Клинична база „Лозенец“) в София. В 
структурата на ВМА влизат пет многопрофилни болници за активно лечение 
в София, Пловдив, Варна, Плевен, Сливен, три болнични бази за рехабили-
тация и профилактика в Банкя, Хисар и Поморие, медицински пунктове в 
поделенията на Българската армия и специализирани звена.
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

В град Шавакис живееше принц, за когото 
милееха всички – мъже, жени и деца. Стичаха се 
да го приветстват даже и животните от полята.
Ала се говореше, че жена му, принцесата, не 

го обичала; дори нещо повече – ненавиждала го.
Един ден принцеса от съседен град  дойде на 

посещение при принцесата на Шавакис. Двете 
приседнаха и се заприказваха, та от едно към 
друго стигнаха до съпрузите си.
И принцесата на Шавакис пламенно изрече:
– Облажавам те заради щастието ти с принца, 

твоя съпруг, макар да сте женени вече от дълги 
години. Аз ненавиждам мъжа си. Той не принад-
лежи само на мен и затуй съм дълбоко злочеста.
Тогава гостенката я изгледала и казала:

– Сестрице, ис-
тината е, че ти оби-
чаш мъжа си. Да, ти 
все още изпитваш 
към него неутолена 
страст, а в живота 
на жената това е 
като пролет в гра-
дина. А на мен и моя 
съпруг състрадавай, 
понеже ние просто 
се понасяме взаим-
но с мълчалива тър-
пеливост. А хората 
го смятат за щастие.

ПРИТЧА ЗА ДВЕТЕ ПРИНЦЕСИ

  VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ 
Краен срок: 2 декември 2018 г. 
Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се 

развиват идеите. При преценката на инициативите ще се 
взимат под внимание следните ключови критерии:

- Полза от реализирането на инициативата или решава-
нето на проблем за конкретна общност;

- Въвличане на местната общност;
- Новаторство.
Стойността на всеки проект може да бъде до 5 000 лева, 

като няма ограничения относно броя проекти, които една организация може да подаде. 
Ако организацията е била финансирана в предходни издания на Програмата, има право 
да кандидатства отново, но с идея, различна от тази, за която е получила финансиране.
В конкурса за финансиране могат да кандидатстват:
- юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза;
- читалища;
- настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица 

с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.

УЧИТЕЛ ОТ СУ - САТОВЧА УЧАСТВА В ....
....продължава от стр.1
Във втората част бяхме разделени в 4 панела /работни групи/:
Панел 1: Методика за ранно развитие на дигитално-медийна грамотност в начален 

курс на образованието (1-4 клас) - национален Център за безопасен интернет;
Панел 2: Обучение по медийна грамотност (8-12 клас) - Българско-американската 

комисия за образователен обмен “Фулбрайт”и Асоциацията на европейските журна-
листи;
Панел 3: Методи за развиване на дигитално-медийна грамотност на базата на учеб-

ното съдържание и програми за 5-12 клас - Асоциация Родители;
Панел 4: Дигитално-медийна грамотност за студенти педагози - Факултет по науки 

за образованието и изкуствата, Софийски университет.
Лектори и модератори на панелите бяха: Мария Габриел, европейски комисар по въ-

просите на цифровата икономика и общество; Георги Апостолов, координатор на Цен-
търа за безопасен интернет;  Анджела Родел, изпълнителен директор на българо-аме-
риканската комисия за образователен обмен Фулбрайт; Евелина Павлова, основател на 
мрежата от училищни медии Teen Station; Петър Кънчев, експерт в Центъра за безопа-
сен интернет; Цвета Брестничка - Асоциация Родители; Зорница Стоилова - редактор 
“Общество” във вестник “Капитал”; Надежда Юрукова, Център за творческо обучение.
Предстоят 8 допълнителни часа дистанционна работа и представяне на научноизсле-

дователски методики от участниците.
Изказвам благодарности на организаторите на конференцията с пожелания за здраве 

и лично щастие, воля и силен дух, за да бъдат все така всеотдайни в работата си, да 
продължат благородната си мисия в подкрепа на образованието в България.
Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши учител по френ-

ски език и Директор по Европейски проекти въм Френски Алианс, гр.Благоевград 

FUTURE ENVIRONMENTALISTS –
ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА СТУДЕНТИ 

Краен срок за изпращане на регистрационните форми: 10.12.2018
Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие в партньор-

ство с Чешкия земеделски университет в Прага и Солунският университет „Аристотел” 
представят Програмата за професионално развитие на студенти „Future Environmentalists”. 
Програмата цели да запознае студентите със съвременните тенденции в природозащитата 
като по този начин подпомогне професионалното им изграждане.
Кой може да се включи?
Настоящи или наскоро завършили студенти, докто-

ранти и изследователи с интерес в сферата на опазва-
нето на околната среда.
Как е структурирана на програмата?

- 6 двудневни интерактивни обучителни модули на 
български език и 12 онлайн сесии на английски език;
- Допълнителни задачи за самоподготовка преди или 
след модулите;
- Достъп до онлайн материали и научни статии на 
български и английски език;
- Практически задачи, онлайн и офлайн дискусии;
- Учебни пътувания и практика на терен;
- Възможност за общуване със студенти, преподаватели и практици от България, Чехия 
и Гърция.
Програмата е с продължителност 2 учебни години, като обучителните модули се случват 

в София в удобно за групата време, съобразено със студентските сесии
Основни характеристики на програмата:
- Разглежда съвременните тенденции и се фокусира върху добрите практики в управле-

нието и политиките за околна среда;
- Базира се на връзките между теорията и практиката, както и връзките между различните 

дисциплини (екология, икономика, география, връзки с обществеността и т.н.);
- Води се от професионалисти в сферата на образованието, управлението и политиките 

за природната среда от България, Чехия и Гърция;
- Допринася за изграждането на контакти, професионални мрежи и сътрудничество за 

опазване на биоразнообразието и околната среда между студентите от трите държави;
- Акцентира върху нуждата и придобиването на умения за анализ на информация, пред-

ставяне на теза, застъпничество и активно гражданство;
- Подпомага изграждането на практически умения в природозащитата и решаването на 

реално съществуващи предизвикателства;
- Дава възможност за адаптиране на обучителната програма и теми съгласно нуждите и 

груповата динамика на участниците в програмата;
- Свързва учащите с потенциални работодатели.
Участието в програмата, включително едноседмична практика на терен и кариерен 

форум за среща на студенти с потенциални работодатели, се покрива по проект „Future 
Environmentalists” към програма Еразъм +.  В случай, че не учите в София трябва да знаете, 
че не се покриват пътни разходи за участие в  обучителните модули в София и трябва вие 
сами да финансирате идването си. 
За контакти и допълнителна информация: future.environmentalists@gmail.com



Въпрос: Баща на дете с ТЕЛК 50% отглеждам 
го сам имам правата му с решение на съда детето 
получава 350 лв. пенсия. Въпросът ми е имаме ли 
право на детски добавки защото не получаваме или 
някакви други добавки,благодаря ви.
Отговор на МТСП: Следва да имате предвид, че раз-

мерът на месечната помощ за дете с трайно увреждане 
по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца 
(ЗСПД) за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и 
степен на увреждане или степен на трайно намалена 
работоспособност е 350 лв. Размерът на помощта, както 
и на останалите видове семейни помощи за деца, са оп-
ределени в Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2018 г. Както става ясно от представената 
от Вас информация, Вие получавате тази семейна по-
мощ. Както е регламентирано в чл. 7, ал. 8 от ЗСПД, 
месечните помощи за дете до завършване на средно 
образование, но не повече от 20-годишна възраст (така 
наречените от Вас „детски добавки“) се предоставят за 
дете с трайно увреждане само в случай че за детето не се 
получава месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД. За повече 
информация относно правото на други видове помощи 
или добавки, моля да се обърнете по компетентност към 
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Въпрос: Нашето семейство се състои от мен и 15 
годишния ми син, който е осиновен. Не съм се омъж-
вала или съжителствала с мъж. Имат ли право на 
някаква помощ или подкрепа такива семейства или 
някой от членовете им . Аз самотна майка ли съм?
Отговор на МТСП: Следва да се има предвид, че до 

момента в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) 
не съществува конкретно определение за „самотна 
майка“, тъй като условията за получаване на семейни 
помощи за деца важат за всички лица и не зависят от 
тяхното семейно положение. В обхвата на ЗСПД попа-
дат семействата, които отглеждат децата си в страната, 
в това число и родителите, които отглеждат сами децата 
си и които се подпомагат на общо основание, както ос-
таналите семейства с деца. 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 ЗСПД се прилага доходен тест, който за 2018 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 България (ЗДБРБ) за 2018 г. (обн., 
ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г.). 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% от пълния размер 
на помощта. За разглеждане на конкретния Ви случай 
и преценка на възможността за отпускане на месечни 
помощи по ЗСПД или други помощи на различни за-
конови основание.

До 30-ти ноември:
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от 

търговските банки и клоно-
вете на чуждестранни банки 
в страната на окончателния 
данък по чл. 38, ал. 13 от ЗД-
ДФЛ за доходите от лихви по 
банкови сметки на местни 
физически лица, придобити 
през м. октомври.

2. Дипломатическите представителства на други 
държави, които желаят от началото на следващата го-
дина да преустановят внасянето на данък за доходите 
от трудови правоотношения, сключени с местни фи-
зически лица, въз основа на направен от тях избор по 
реда на ЗДДФЛ, писмено уведомяват компетентната 
териториална дирекция на Националната агенция за 
приходите.  
До 10-ти декември: 
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 декември: 
ЗДДС
1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

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 ноември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
ноември 2018 г. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
26 ноември - 2 декември 2018г., брой 47

ОТ 30 НОЕМВРИ СЕ ОТВАРЯ ПРИЕМ НА
ЗАЯВЛЕНИЯ ПО МЯРКА 14 „ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ 

КЪМ ЖИВОТНИТЕ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция обявява 

прием на заявления за плащане по мярка 14 „Хуманно 
отношение към животните“ от Програмата за развитие 
на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за кандидатите, 
подали заявления за подпомагане през 2017 година. 
Приемът се отваря със Заповед № 03-РД/4786 от 16 
ноември 2018 г. на изпълнителния директор на ДФЗ 
– РА. Заявките за плащане ще се приемат от 30 ноем-
ври до 31 декември 2018 г. в областните дирекции на 
институцията.
В рамките на обя-

веният прием, земе-
делските стопани 
могат да увеличават 
броя на животните, 
одобрени за подпо-
магане с първото 
заявление, при по-
даване на заявка за 
плащане, без да пое-
мат нов ангажимент, ако увеличението е с не повече от 
10 на сто от одобрените ЖЕ и не могат да заявят нова 
дейност или подмярка в рамките на поетия ангажимент.
Финансова помощ ще се предоставя на земеделски 

стопани, които се задължават да спазват доброволно 
петгодишни поети ангажименти. Те могат да бъдат 
както за една, така и за комбинация от няколко дейности 
по мярката, допринасящи за хуманното отношение към 
едрите и дребни преживни животни.
Субсидиите се получават под формата на ежегодни 

компенсаторни плащания за една животинска единица. 
Помощта се предоставя при условие, че стопаните 
изпълняват коректно дейностите и ангажиментите 
посочени в план-програмата, която е неразделна част 
от заявлението за подпомагане.
Подробните изисквания и наборът документи за под-

помагане/плащане по мярката са разписани в Наредба 
№ 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Ху-
манно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 
г. Допълнителна информация и образци на изискуемите 
документи за участие в мярката ще бъдат публикувани 
на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

ЕЛЕКТРОННАТА УИКЕНД ВИНЕТКА ЩЕ СТРУВА 10ЛВ.   
Електронната уикенд винетка за леките автомобили, 

която ще влезе в сила от 1 януари 2019 г., ще струва 10 лв.
Това предвиждат публикуваните за обществено 

обсъждане предложения за изменение и допълнение 
в Тарифата за таксите, които се събират от Агенция 
„Пътна инфраструктура”.
Електронната уикенд 

винетка ще важи от 12.00 
ч. в петък до 23.59 ч. в 
неделя. Агенция „Пътна 
инфраструктура“ очак-
ва уикенд винетката да 
бъде по-предпочитана от 
седмичните и месечните 
винетки от шофьорите на леки автомобили, които по-
рядко пътуват по платената пътна мрежа.
В предложените промени в Тарифата е посочен и 

размерът за компенсаторната такса, която ще се налага 
на нарушителите, които не са  платили за ползването на 
републиканската пътна мрежа. За превозни средства над 
12 тона тя ще е 175 лв., за превозни средства между 3.5 и 
12 тона - 125 лв., а за леките автомобили до 3.5 т - 70 лв.
Предложеният размер на компенсаторната такса за 

различните категории пътни превозни средства ще има 
санкционираща функция при заплащането ѝ на място на 
служителите на пътя на Националното тол управление. 
С платената такса санкционираният автомобил ще може 
да продължи пътуването си в рамките на денонощието.
Разчетът на експертите, работещи по определяне 

размера на компенсаторната такса, първоначално пред-
виждаше размерът й да е по-нисък. Но след направени 
анализи и по препоръка на консултанта на АПИ – Све-
товната банка, се оформи становището, че по-висока 
компенсаторна такса е по-ефективна и ще има по-добър 
дисциплиниращ ефект спрямо шофьорите, които не 
заплащат дължимите пътни такси.
Предвидена е и възможност шофьорите на превозни 

средства с чуждестранна регистрация да могат да пла-
щат уикенд винетката и компенсаторните такси и в евро.

Личните карти в ЕС
ще са с чип и пръстов отпечатък  
Съветът на ЕС одобри предложението на Европей-

ската комисия занапред личните карти на гражданите 
на Общността, на техните съпруги или съпрузи, както 
и разрешенията за престой на чужденци, да бъдат 
уеднаквени.
Предвижда се личните карти и картите за право на 

престой в ЕС да бъдат с размер на банкова карта. Те 
трябва да съдържат възможност за машинно разчита-
не, както и безконтактен чип, в който да са записани 
два пръстови отпечатъка на преносителя и неговата 
лицева снимка.
Запазва се правото на държавите от ЕС да издават 

безсрочни лични карти за граждани над 70 години, 
ако са по новите изисквания. Останалите граждани 
ще получават лични карти с максимална валидност от 
10 години, а за чужденците - разрешения с валидност 
до пет години.
Решението ще влезе в сила две години след окон-

чателното му одобрение. Личните карти, издадени до 
тази дата, ще бъдат валидни за записания в тях срок.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ и ДЕКЕМВРИ 2018г.

Въпрос: Силно ме вълнува въпросът за новия 
закон, който ще влезе в сила от месец януари, 
2019 година, а именно, помощта която ще по-
лучават децата с един жив родител! Аз съм 
самотна майка, в акта за раждане на детето 
ми е вписан баща- Неизвестен! Интересува ме, 
моето дете ще има ли право на такава социална 
помощ, тъй като в случая попада в графата с 
един родител! Благодаря предварително!
Отговор на МТСП: Предвид поставения от Вас 

въпрос считаме, че не сте получили достоверна ин-
формация относно новата семейна помощ, която ще 
влезе в сила от 01.01.2019 г. Следва да имате предвид, 
че са приети промени в Закона за семейни помощи 
за деца (ЗСПД) (обн. ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.), с 
които считано от 01.01.2019 г. се въвежда нов вид 
месечна помощ за дете без право на наследствена 
пенсия от починал родител. Помощта ще се отпуска 
без доходен критерий и ще се предоставя на другия 
родител или настойника/попечителя, който отглежда 
детето и живее постоянно в страната, при условие 
че детето: 1. не получава наследствена пенсия по чл. 
82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване; 2. не е 
настанено за отглеждане извън семейството по реда 
на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 3. редовно 
посещава подготвителните групи в детските градини 
или подготвителните групи в училищата за задължи-
телно предучилищно образование на децата, освен 
ако това е невъзможно поради здравословното му 
състояние; 4. до завършване на средно образование, 
но не повече от 20-годишна възраст, редовно посе-
щава училище, освен ако това е невъзможно поради 
здравословното му състояние; 5. има направени 
всички задължителни имунизации и профилактични 
прегледи съобразно възрастта и здравословното му 
състояние; 6. живее постоянно в страната. В допъл-
нение, до момента в ЗСПД не съществува конкретно 
определение за „самотна майка“, тъй като условията 
за получаване на семейни помощи за деца важат за 
всички лица и не зависят от тяхното семейно поло-
жение. В обхвата на ЗСПД попадат семействата, 
които отглеждат децата си в страната, в това число и 
родителите, които отглеждат сами децата си и които 
се подпомагат на общо основание, както останалите 
семейства с деца. За деца с един жив родител всички 
семейни помощи към момента се предоставят неза-
висимо от доходите на семейството. По смисъла на   
§ 1, т. 9 от Допълнителни разпоредби на ЗСПД „дете 
с един жив родител“ е ненавършило пълнолетие дете, 
както и навършилото пълнолетие, ако продължава 
да учи, до завършване на средното образование, но 
не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, 
на което единият от родителите (осиновителите) 
е починал и което се отглежда от другия родител 
(осиновител), в случай че не е сключил граждански 
брак. Конкретният случай не попада в посочената 
хипотеза. За повече информация и преценка на 
възможността за получаване на семейни помощи 
за деца, както и други видове помощи на различни 
законови основания, моля да се обърнете по ком-
петентност към дирекция „Социално подпомагане“ 
по настоящ адрес.

ДНИ ДО ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ 50 000 ЛЕВА 
В ЛОТАРИЯТА С КАСОВИ БЕЛЕЖКИ    

Над 28 милиона касови 
бележки са регистрирани 
до този момент за участие в 
надпреварата за 50 000 лв., 
голямата награда във втория 
сезон на Лотарията с касови 
бележки на НАП. Фискални-
те бонове, записани в играта 
до сега, са на обща стойност 
388 млн. лв., а средно един 
участник регистрира по око-
ло 370 касови бележки. Тегленето на голямата награда 
ще бъде на 10 декември 2018 г., малко преди 9,00 ч., 
на живо в ефира на bTV.
Лотарията с касови бележки доби популярност и в 

социалната мрежа Фейсбук. Там страницата на играта 
- https://www.facebook.com/kasovbon, има близо 5800 
последователи и 5350 харесвания от регистрирани 
потребители. Над ¼ от феновете на Лотарията във 
Фейсбук са от столицата, а 75% - са жени.
В данъчната лотария имат право да участват всички 

български граждани, които са навършили 14 години 
и регистрират фискалните си бонове в интернет, на 
специално създадения за целта сайт – www.kasovbon.
bg. Както и през предходния сезон, данните, които 
трябва да бъдат въведени за участие, са стойността 
на покупката, датата и часа, в който е издадена касо-
вата бележка. Няма ограничения за минимална или 
максимална стойност на покупките, допълват от НАП.



ФРЕНСКИ СЛАДКИШ
С КРУШИ И КАРАМЕЛЕН СОС 

Продукти: 4бр. круши, 150гр. брашно, 100гр. захар, 2 
яйца, 100мл. прясно мляко, 3с.л. олио, 1ч.л. бакпулвер, 
щипка сол
Продукти за заливката: 80гр. масло, 3с.л. захар,  

1 яйце
Продукти за карамеления сос: 1/2ч.ч. захар, бучка 

масло, 1/4ч.ч. сладкарска сметана
|Приготвяне: 1. Разбийте яйцата с миксер, заедно с 

щипка сол и прибавете внимателно захарта. Бийте докато 
сместа побелее и удвои обема си.

2. Смесете брашното с бакпулвера и го добавете към 
яйчената смес. Накрая постепенно добавете прясното 
мляко, смесено с олиото.

3.  Загрейте фурната на 170 градуса с горен 
и долен нагревател или на 160 градуса при 
фурна с вентилатор.

4. Измийте, обелете и нарежете крушите 
на филии.

5. Изрежете кръг от хартия за печене за дъ-
ното на форма със свалящ се ринг. Намажете 
стените с масло.

6. Изсипете половината тесто на дъното. 
Подредете резените круши върху тестото и залейте 
отгоре с останалото тесто.

7. Запечете сладкиша за 30 минути.
Към края на времето за печене си пригответе 

заливката:
1. В малка тенджерка, на съвсем слаб огън, разтопете 

маслото.
2. Добавете захарта и яйцето и бъркайте с тел непре-

къснато, докато се стопи захарта и стане на жълт сироп. 
Сместа НЕ бива да завира, защото в противен случай ще 
се пресече яйцето.

КАК ДА ПОДСИЛИТЕ ИМУНИТЕТА 
С 6 ПОДПРАВКИ 

Докато лека-
ри и учени во-
дят спорове дали 
противогрипните 
ваксини са ефи-
касни, можете 
да помогнете на 
организма да по-
срещне атаката 
на грипа, подгот-
вен с природни 
средства, а имен-
но с 6 подправки
Те са по-извест-

ни като подправ-
ки в екзотичните 
кулинарни книги 
и несправедливо 
пренебрегвани в 
домашната аптека. Ако питате азиатците, коренът от 
джинджифил например не само конкурира познатия ни 
чесън, но е дори по-мощно оръжие срещу простудите и 
заразите на есента и зимата.

КАК ДА ЗАЩИТИМ МЛАДИТЕ ДРЪВЧЕТА
ОТ ГРИЗАЧИ ПРЕЗ ЗИМАТА                    

Градината с плодни дръвчета е подложена на доста 
напасти: студ, „набези“ от зайци, „визита“ от мишки… 
Всичко това, заедно със студеното време на годината 
кара дърветата да преживяват доста трудности. За да се 
справят без да пострадат, ние трябва да им помогнем.
Существуват много методи, които позволяват защити-

тата на дръвчета от зимни вредители. Сега ще ви кажем 
най-простите, но максимално ефективни от тях. 
За да не могат зайците и мишки-

те да повредят дръвчетата, стъб-
лото трябва да е обвито с покрив-
ни материали. За това може да се 
използва рабицова мрежа, зебло, 
капронови тъкани, елови клонки, 
стъкловлакно, еластична лента 
от изкуствена материя, метални 
решетки, пластмасови бутилки, 
стари метални съдове без дъно и 
др. Стъблата на младите дръвчета трябва да са защитени 
с тези материали на височина 1 м.
Всеки материал има своите плюсове и минуси, поради 

което е сложно да се намери универсално укритие, което 
да защити дръвчетата през зимата от всички видове гри-
зачи. Освен това за по-добър ефект трябва да се използ-
ват и допълнителни средства като варосване, мулчиране, 
отровни примамки, 
различни отблъсква-
щи (репелентни) мате-
риали и смеси. Те могат да се купят в селскостопанските 
аптеки, а някой от тях можете да си приготвите и сами.
Репелентна смес от свинска мас и карбол можете да си 

приготвите сами. Съотношението е 50 грама карбол на 1 
кг свинска мас. С нея се намазват стъблата на дръвчетата 
и зайците ги избягват.
ЗАСЯВАНЕ НА РЕПИЧКИ ПРЕДЗИМНО     
Датите за сеитба не могат да бъдат определени пред-

варително, те зависят от метеорологичните условия за 
всеки регион. При предзимно засяване на всяка култу-
ра, включително репички, почвата трябва да замръзне 
леко, а температурата трябва да има постоянни отри-
цателни стойности. Ориентеровъчно това е ноември 
или началото на декември. Количеството на семената 
трябва да бъде два пъти повече, отколкото когато се 
засяват в нормално време. Като правило, 1 - 2 семена 
на разстояние 5-6 см. Семената се засипват с предва-
рително приготвена суха и рохкава почва. 
Основните грешки при засяване преди зимата:
- Късно и неправилно подготвени лехи.
- Засяване при положителни температури на въздуха.
- Мокра почва за покриване на семената.
- Малък брой семена.
- На мястото на сеитба се задържа вода през пролетта.
Правилно подбрани семена, качествена подготовка 

на лехите, оптимално време за сеитба гарантират ран-
на реколта на витамини през пролетта.

КАК ДА ОБУЧИМ КУЧЕТО НА ХИГИЕННИ НАВИЦИ?              
Когато в дома ви пристигне новият ви домашен люби-

мец – малко сладко кученце, освен радост и приятни ми-
гове то ще ви създаде и много проблеми с почистването. 
Малките кученца не са наясно, че трябва да излизат 

навън, когато имат физиологични нужди. Преди да ста-
нат достатъчно големи, че да бъдат отбити от майката, 
тя се грижи за тяхната хигиена. 
В момента, в който кученцето влезе в дома ви, то ще 

се изпишка, за да отбележи територията си по този на-
чин. Не е добре веднага да го удряте с вестник, за да го 
приучите към хигиенни навици. 
Подходете с любов към малкото четириного, защото 

то не осъзнава какви грижи ви причинява, като ви кара 
да сте постоянно с парцал в ръка. 
Първоначално трябва да отделите място, което ще 

представлява тоалетната на кученцето. То може да е на 
балкона или в банята, но е необходимо, защото обикно-
вено малките кученца трябва да бъдат ваксинирани още 
един или два пъти, след като сте ги взели. Преди и след 
ваксинирането не е добре кученцето да излиза навън, 
тъй като може лесно да се разболее. 
На пазара се предлагат специални кап-

ки за кучешка тоалетна, които, веднъж 
капнати на определено място, посочват 
на кученцето къде е мястото за физио-
логичните му нужди. 
При липса на подобни капки отделете едно сандъче 

и го напълнете с пълнеж за котешка тоалетна. Това е 
добро временно решение. Друг вариант е да използвате 
вестници, на които кученцето да си върши работата. 
След като премине периода с ваксинациите, кученце-

то вече може да се извежда – ветеринарят ще ви обясни 
кога е възможно това да стане за първи път. Изведете 
кученцето веднага след хранене, защото тогава органи-
змът му ще е готов да откликне на желанието ви да има-
те чиста къща. Извеждайте го по няколко пъти дневно, 
може и преди хранене, колкото се може по-често, за да 
свикне да си върши работата навън. 
Постепенно кученцето само ще започне да ви дава 

знаци, че иска да излезе – обикновено животните заста-
ват до вратата и започват да скимтят или да драскат с 
нокти по нея, за да ви подсетят, че е време за разходка. 
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЖЪЛТ КАНТАРИОН -
HYPERICUM PERFORATUM       

Описание: Многогодишно тревисто растение, силно 
разклонено, голо, високо 30-100 см. Листата са срещу-
положни, без дръжки, овално елипсовидни, дълги 1-3 
см. Цветовете са жълти, събрани на върха на стъблото 
в съцветие - метлица. Тичинките са много, сраснали 
в основата си в 3 снопчета. Плодът е тригнездна 
кутийка. Цъфти май - септември.
Разпространение: Расте из цялата страна по тревис-
ти места, из храсталаците и сечищата и из нивите. У 
нас се срещат около 22 вида жълт кантарион.
Употребяема част: Надземната част се събира в на-
чалото или през времето на цъфтенето чрез отрязване 
на облистените стъбла с цветовете и пъпките на около 
20см от върха. Не трябва да се 
събират прецъфтели стръкове.
Лечебно действие: Разноо-
бразни и много полезни свой-
ства - противовъзпалително, 
противомикробно, адстрин-
гентно, ранозаздравяващо 
и противоязвено действие, 
тонизиране на нервната сис-
тема, подчертан кръвоспиращ ефект, подобряване 
на оросяването на сърдечния мускул, засилване на 
сърдечната дейност, леко повишаване на артериал-
ното налягане, диуретичен ефект.
Приложения: • възпалителни заболявания на хра-
носмилателни органи
• смущения в храносмилането - язвена болест на 
стомаха и дванадесетопръстника
• остри и хронични гастрити, ентероколити, парене, 
лошо храносмилане, диария
• при изгаряния, замърсени гнойни и бавно зараст-
ващи рани по кожата и лигавицата
• при болни с депресия, възпаление на седалищния 
нерв, неврологични страдания, при изтощение след 
тежко боледуване. Билката подобрява общото състо-
яние на болния, теглото се увеличава, напрежението, 
безсилието и страхът изчезват. Успокояващото дейст-
вие се засилва при комбинирането й с хмел.
Начин на употреба: Съществуват различни предпи-
сания за приготвяне на запарки и отвари от билката. 
Вътрешно тя се приема най-често като запарка, при-
готвена от една супена лъжица ситно счукана билка на 
250 г вода. След като ври 10—15 минути, запарката се 
прецежда и след изстиване се изпива за 1 денонощие.
За лечение на язвената болест у нас се използува и 
запарка от 1 супена лъжица билка на 1 л вода, която 
се пие вместо вода за 1 денонощие.
Приготвяне на маслен извлек: 100г  билка, се на-
кисва в 500 г зехтини се поставя в продължение на 
10 дни на светло (може и на слънце). От извлека се 
взема по 2 чаени лъжички сутрин, на обед и вечер 
преди хранене.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0879/12-18-04 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

На светофар спира голям Мерцедес 600. Естествено, отзад 
се чува скърцане на спирачки и нещо се трясва с всичка сила 
в задницата му. Излиза от Мерцедеса огромна мутра и вижда - 
стар, очукан Запорожец, който е влязъл целия в багажника му.

- Ей, дъртак, сега трябва да ми платиш 4 хиляди марки за 
ремонт. Имаш ли някаква собственост?

- Имам.
- Ами, ще се наложи да я продадаеш, за да ми се издължиш!
- Що пък да я продавам? - отговаря дядката, след което 

бърка в джоба си и вади пачка пари. Отброява 4 хиляди и ги 
подава на мутрата.
Мутрата стои и гледа недоумяващо:
- Отде ги взимаш тия пари, бе?
- Ами, развъждам пчели!
- А, стига бе, а те откъде ги взимат...

а светофар спира голям Мерцедес 600 Естествено

Студоустойчивост на отглеж-
даните у нас овощни видове

3. Извадете сладкиша от фурната, 
направете дупки с клечка за зъби или 
шиш и залейте със заливката. Целта е 
да проникне навсякъде.

4. Върнете сладкиша във фурната и 
печете за още 20 минути.

5. Извадете и оставете да изстине 
напълно във формата. Прехвърлете 
сладкиша в поднос.
Пригответе карамеления сос:

1. Карамелизирайте захарта на котлона на среден огън.
2. Веднага щом се стопи прибавете бучката масло и 

бъркайте енергично. Когато се стопи маслото напълно, 
налейте сметаната. Сместа шупва. Това не бива да ви 
притеснява.

3. Намалете още малко котлона и бъркайте непрекъс-
нато, докато сместа стане хомогенна.

4. Отдръпнете от котлона и оставете соса напълно да 
се охлади и сгъсти.
Поднесете парчетата сладкиш, поляти с караме-

ления сос.


