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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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА ПРАЗНИКА

РАМАЗАН БАЙРАМ!
Това е празник, който ни учи на мъд-

рост и ни прави още по-отговорни и 
добронамерени към ближния. Нека съх-
раним и продължим традицията към за-
криляне на бедните и страдащите, към 
почитане хляба на трапезата ни, към 
живот изпълнен с мир и разбирателство.
Пожелавам ви здраве, дълголетие и воля за реализиране на 

всички добри начинания!                           д–р Арбен Мименов
 Кмет на община Сатовча

На 30 май 2019 година се 
проведе заседание на Общински 
съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- Наредба за изменението 

на Наредбата за управление 
и стопанисване на общински 
горски територии, собственост  
на община Сатовча

- Информация относно финан-
совото състояние на общински 
фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатов-
ча” и изпълнението на приетите 
решения
Общинският съвет даде съ-

гласие:
....Следва на стр. 2

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
e-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 66

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО  - 1-ВИ ЮНИ 
Международният ден на детето - 1 юни се отбелязва по традиция 

във всички  детски заведения на територията на общината с пищни 
тържества.
Денят на детето -1-ви юни, както винаги досега, беше един от най-

слънчевите и усмихнати дни през годината. Това се дължи не само 
на яркото и топло слънце, но и на грейналите усмивки и озарени 
личица на децата от община Сатовча. През изминалата седмица във 
всички детски заведения от общината се организираха тържествени 
мероприятия по повод празникът на детето и изпращане на подгот-
вителните групи от детската градина за първи клас. Ръководствата на 
детските градини бяха организирали прекрасни тържества за малчу-
ганите, изпълнени с много музика, танци и веселие. Развълнуваните 
малчугани с трепет и вълнение очакваха този ден и нетърпеливо из-
чакваха реда си в празничната програма, за да покажат своите знания 

и умения пред близки и познати. С въодушевление рецитираха сти-
хове, пяха песнички, играха сценки от най-известните сред децата 
приказки. Кметът на общината, както всяка година, така и тази по слу-
чай деня на детето беше осигурил средства за играчки за всяко детско 
заведение от общината – за 14 детски градини и 5 детски ясли. За всич-
ки групи бяха закупени детски играчки, а децата от предучилищната 
група получиха и своя специален подарък и свидетелство за завърш-

ване на подготвителната група. Седмицата бе изпълнена и с тържества 
посветени на малките „абитуриенти”, които ще бъдат първокласници 
през есента. Те също бяха в трепетно очакване, защото се сбогуваха по 
своеобразен начин с живота в детската градина и знаеха, че им пред-
стои още по-вълнуващото изживяване – училищният живот. Колекти-
вите в детските градини се сбогуваха с най-големите си възпитаници 
с пожелание за здраве, неуморно желание за знание и много, много 
радостни и щастливи моменти в предстоящият им училищен живот. 
Тържествата завършваха с искрени пожелания децата ни да растат в 
мир, доброта и обич, за да израснат спокойни, уверени в себе си, мо-
жещи млади хора, които да направят светът ни по-хубав и смислен.

В изпълнение на заложените дей-
ности по проект № BG05M9OP001-
2.018-0016-C01, № BG05M9OP001-
2 . 0 1 8 - 0 0 1 6 - 2 0 1 4 B G 0 5 M 2 O P 0 0 1 - C 0 1 
“Социално-икономическа интеграция чрез ин-
тегрирани мерки за подобряване достъпа до об-
разование и работа на уязвими групи в община 
Сатовча“, финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ и Оператив-
на програма „Наука и образование за интели-
гентен растеж“ през месец май в заседателната 
зала на Общински съвет се проведе първата ра-
ботна среща между партньорите: Общинска ад-
министрация – Сатовча, НПО „За равен старт“ 
град Долна баня, ДГ „Иглика“ село Вълкосел и 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Сатовча.
Кметът на община Сатовча д-р Арбен Миме-

нов поздрави представителите на партньорските организации, представи потенциалните въз-
можности и условия за развитие на интегрирания подход за решаване на основни проблеми на 
целевата група и пожела успех на екипите на проекта в предстоящата им отговорна работа.
На работната среща екипите уточниха капацитета на сформираните клубове по интереси, ко-

ито за партньора СУ- Сатовча са 11 на брой, чрез които учениците ще имат възможност пълно-
ценно да оползотворят свободното си време, а също така и да надградят и затвърдят нови знания 
и умения, както и да попълнят липсващи образователни дефицити и пропуски по определени 
учебни дисциплини. Партньорът по проекта ДГ – Вълкосел ще сформира 5 клуба по интереси, 
които са насочени предимно в образователно-занимателни игри и мероприятия. 
Наетите по проекта трима трудови медиатори ще имат отговорната задача да бъдат връзката 

между ромската общност и общината, като институция и бенефициент по проекта с основната  
цел непрекъснато да информират и стимулират потенциалните лица желаещи да се включат в 
пазара на труда. Дейностите, които ще се изпълняват по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
свързани с интегрирането на ромите са:  активиране на икономически неактивни лица, психо-
логическо подпомагане, предоставяне на обучение по ключова компетентност -дигитална ком-
петентност, повишаване информираността, относно социалните и здравни права, насърчаване 
на семейното планиране, повишаване на здравната култура, развитие на местните общности и 
преодоляване на негативните стереотипи, подобряване достъпа до образование, чрез активно 
включване на родители от ромската общност и  включване в заетост, чрез която ще се назначат 
25 лица от целевата група на работа.
Изпълнението на проекта е насочено към улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на 

подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тях-
ната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. 
С реализацията на проекта се създава едновременно социална и  икономическа ценност, реа-

лизират се иновативни решения на социални проблеми, осигурява се прозрачност за по-голямо 
доверие към социалната политика на местно и национално ниво и се полагат основите за мул-
типлициране на успехите на социално икономическата интеграция в община Сатовча.

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА
Проект № BG05M9OP001-2.018-0016-C01,

№ BG05M9OP001-2.018-0016-2014BG05M2OP001-C01



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

5 Юни 2019, Сряда, 
Световен ден за защита на околната среда 
Световният ден за опазване на околната сре-

да. Чества се от 1973 г. по решение на конфе-
ренцията на ООН по проблемите на околната 
среда, проведена в Стокхолм през 1972 г. На 
този форум е приета Декларация за околната 
среда - първият международен договор за принципите за екологична защита 
на Земята. Провежда се под егидата на Програмата на ООН за околната сре-
да (ЮНЕП). Ежегодно на този ден се присъжда основната награда на ООН 
в областта на околната среда и развитието - „Глобал - 500“ на държавни, 
политически и обществени дейци, допринесли с дейността си за опазването 
на околната среда. Наградата няма паричен еквивалент, а е само почетно 
звание. В сливенския регион се намира природния парк „Сините камъни”, 
който заедно с други зони попада под директивата за птиците по место-
обитанията. Областта е на второ място в България по значение на опазване 
на световно застрашения царски орел. В района се намира и единственото 
място в страната, където се струпват млади и неполово съзрели орли. Тук 
те се хранят до възраст, до която могат да формират нови двойки. Мястото 
е от световно значение за гнезденето на ливадния дърдавец и е значимо за 
ЕС за опазването на видове, гнездящи в голяма численост като – черен и бял 
щъркел, осояд, поен и ням лебед, орел змияр, малък креслив орел, скален 
орел и други хищни птици.

 6 Юни 2019, Четвъртък,
 Годишнина от смъртта на Дамян Дамянов
 На 6 юни 1999 г. в София умира Дамян Дамянов 

– български поет. През 1961 г. завършва Българска 
филология в СУ “Климент Охридски”. Работи като 
литературен консултант във вестник „Народна 
младеж“. От 1968 г. е към писателската група при 
ЦС на българските профсъюзи, редактор в отдел 
„Поезия“ на списание „Пламък“. Първата му пуб-
ликация е от 1949 г. във вестник „Сливенско дело“. 
През 1997 г. получава наградата „Ив. Вазов“ за цялостното си литературно 
творчество. Някои от най-известните му книги са: „Ако нямаше огън“ (1958 г.), 
„Очакване“ (1960 г.), „Лирика“ (1962 г.), „Стени“ (1964 г.), „Живей така, че … 
Есета, силуети, импресии“ (1969 г.), „Тетрадка по всичко“ (1980г.), „Отворен 
кръг“ (1983 г.), „Таванът“ (1983 г.), „Любовна лирика“ (1990г.; 2. изд. 1992г.), 
„Още съм жив“ (1993 г.). Автор е на пиеси, есета, пътни бележки и други. 

8 Юни 2019, Събота, 
Световен ден на океана
 Отбелязва се от 2002 г. по инициа-

тива на участниците в Конференцията 
на ООН за околната среда и развитие-
то в Рио де Жанейро, Бразилия (3- 14 
юни 1992). Одобрен с резолюция A/ 
RES/63/111 на Общото събрание на 
ООН от 5 декември 2008 г. 

9 Юни 2019, Неделя,
Международен ден на архивите 
Отбелязва се от 2008 г. с решение, прието на 

Общото събрание на Международния съвет на 
архивите в Квебек (Канада) през ноември 2007 
г., за да се обърне вниманието на световната об-
щественост върху значението на архивното на-
следство като ценно свидетелство за икономиче-
ското, политическото и социалното развитие на 
човечеството. Годишнина от създаването /1948/ 
в Париж на Международния съвет на архивите под егидата на Организацията 
на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО). 
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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

Йогата Раман бил истински майстор в изкуство-
то на стрелбата. Една сутрин, той поканил люби-
мия си ученик на демонстрация на уменията му. 
Ученикът бил виждал това повече от сто пъти, но 
макар и без желание се подчинил на Учителя си.
Те отишли в гората до манастира и когато дос-

тигнали до величествено дъбово дърво, Раман 
извадил едно цвете, което носел закичено в яката 
на дрехата си и го закачил за един от клоните. 
След това отворил торбата, която носел със себе 
си и извадил три предмета от нея: неговия скъпо-
ценен дървен лък, стрела и бяла носна кърпичка, 
с избродирани лилии на нея.
Йогата се отдалечил на 100 стъпки от дървото, 

в чиято корона се намирало цветето. Гледайки 
към целта, той помолил ученика си да завърже 
носната кърпичка около лицето му, като покрие 
очите.
Ученикът направил това, за което бил помолен.
“Колко често си ме виждал да упражнявам 

древното и благородно изкуство на стрелбата?”, 
попитал Учителят.

“Всеки ден,” отговорил ученикът. “И Вие винаги 
успявате да уцелите розата от триста стъпки 
разстояние.”
С носна кърпичка, завързана около очите му, 

Раман опипал с крака си земята, търсейки най-
голяма стабилност на стойката си за стрелба, 
опънал тетивата с цялата си сила, прицелил се 

по посока на розата, поставена в един от клоните 
на дъбовото дърво и пуснал стрелата.
Тя изсвистяла във въздуха, но дори не уцелила 

дървото. Целта била пропусната, при това със 
смущаващо голямо отклонение.

“Уцелих ли цветето?” – попитал Учителя, раз-
вързвайки кърпичката от очите си.

“Не успяхте Учителю,” отговорил ученикът. “Ми-
слех си, че ще ми демонстрирате силата на ми-
сълта и Вашите умения да правите вълшебства.”

“Просто те научих на най-важния урок за силата 
на мисълта,” отговорил Йогата Раман. “Когато 
искаш нещо, съсредоточи се единствено върху 
него: никой не ще уцели цел, която не може да 
види. Никога.”

СИЛАТА НА МИСЪЛТА: ДА УЦЕЛИШ НЕВИДИМА ЦЕЛ

ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ “ИДИ, УЧИ И СЕ ВЪРНИ”
Краен срок: 7 юни 2019 г. 
Фондът за стипендии “Иди, учи и се върни” на Тук-Там 

ще предостави три стипендии по 10 000 лв за магистра-
тура в чужбина за мотивирани българи, които след това 
да приложат наученото в България.
За да вземете участие в конкурса през 2019, трябва да 

отговаряте на следните условия:
- Имате българско гражданство;
- Притежавате бакалавърска степен, придобита между 

1 януари 2014 и 31 юли 2019;
- Можете да предоставите потвърждение за прием в университет към 15 август 2019 

с начална дата на курса на обучение през 2019;
- Можете да докажете достатъчно ниво на владеене (B2 или по-високо) на езика, на 

който ще се провежда обучението.
Предимство ще бъде дадено на тези, които до момента не са учили в чужбина и за 

които стипендията е от решаващо значение.

MЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС
2019 INSPIRELI AWARDS   

Това е четвъртото годишно издание на международния студентски конкурс, органи-
зиран от Чешкия Технически Университет в Прага. Медиен партньор на събитието е 
архитектурният портал ArchDaily.com
Студентите, които бъдат определени за победители във всяка една от трите категории: 

АРХИТЕКТУРА, ГРАДСКИ ДИЗАЙН и ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН ще бъдат наградени с:
- Комерсиален лиценз за ArchiCAD
- Публикуване на спечелилите проекти в архитектурния портал ArchDaily.com
- Трофей ‘Wings to the Future‘
Студентът, който спечели в надпреварата за проект на Чешко посолство в Адис Абеба 

(Етиопия) ще получи за награда:
- Комерсиален лиценз за ArchiCAD
- Публикуване на спечелилия проект в архитектурния портал ArchDaily.com
- €2,000
- Плакет
ВАЖНИ Дати:
12 юни 2019 - Краен срок за подаване на проект
13 юни 2019 - Започва гласуването за фаза полуфинали
01 юли 2019 - Обявяване на полуфиналистите в трите категории
01 октомври 2019 - Обявяване на победителите

....продължава от стр. 1
- за издаване на запис на заповед от 

община Сатовча в полза на ДФ „Зе-
меделие” – Разплащателна агенция, 
обезпечаващ авансово плащане по До-
говор  № BG06RNP001-7.007-0042-C01 
от 16.05.2019 година за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ за проект 
„Изграждане на спортна инфраструктура в 
УПИ III, кв. 35 по плана на село Сатовча, 
община Сатовча”, 

- за издаване на запис на заповед от 
община Сатовча в полза на ДФ „Земе-
делие” - Разплащателна агенция, обез-
печаващ авансово плащане по Договор 
№: 0l/07/2/0/00784 от 25.01.2018 г. за 
проект „Реконструкция и рехабилитация 
на общински пътища на територията на 
община Сатовча”,

- за даване име на улица – „Зенит” до кв. 
62 по плана на село Сатовча, отклоняваща 
се от улица „Тодор Шопов” село Сатовча,

 - за ползване и плащане на месечна на-
емна цена от страна на общината на частен 
поземлен имот с планоснимачен номер 788 
от кв. 35 по действащия план на село Кочан, 
отреден за футболно игрище (стадион),

- за провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на стояща 
дървесина на корен от гори – общинска 
собственост,

-  за сключване на договор с изпълнител 
без провеждане на открит конкурс или 
договаряне на основание чл. 27, ал. l, т.2 от 
НУРВИДГТ за извеждане на принудителна 
сеч с цел отстраняване на последици от 
възникнал пожар в Отдел/Подотдел 310 
„м” в землището на село Туховища – гори,  
собственост на община Сатовча,

- за провеждане на принудителна сеч 
на паднала маса в следствие на природно 
бедствие в Отдел / Под отдел 4 „л”, 4 „н”, 
4 „о“ и 188 „в”, находящи се в землището 
на село Сатовча и 59 „т“, 90 „ч”, 93 „ц” и 
94 „о“, находящи се в землището на село 
Плетена и продажба на дървесината по 
ценоразпис на физически лица, които не 
са търговци за лична употреба, без право 
на продажба,
Предостави на Общинска служба по 

земеделие – Сатовча, земя от общинския 
фонд, придобита от общината на основание 
отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановя-
ване на наследниците на: 

- Мехмедали Ибраимов Бошнаков – бивш 
жител на село Кочан,   имот № 029042, на-
ходящ се в местността Голяма страна, зем-
лището на село Сатовча, с площ 3,017 дка, 

- на наследниците Шериф Азимов Му-
тиев – бивш жител на село Кочан, имот 
№ 034222, находящ се в местността Туз-
лата, землището на село Кочан, с площ 
10,644 дка, 

- на наследниците на Асан Юсеннов 
Даутев, имот № 025236, находящ се в 
местността Ливадите, землището на село 
Кочан, с площ – 0,595 дка; имот № 024284, 
находящ се в местността Краище, земли-
щето на село Кочан, с площ – 1,100 дка; 
имот № 024356, находящ се в местността 
Краище, землището на село Кочан, с площ 
– 0,400 дка; имот № 004203, находящ се в 
местността Квачево, землището на село 
Кочан, с площ – 3,002 дка; имот № 019038, 
находящ се в местността Умата, с площ – 
1,295 дка и имот № 019039, находящ се 
в местността Умата, землището на село 
Сатовча, с площ – 3,313 дка. 



До 10-ти юни: 
ЗКПО
Деклариране на напра-

вените залози и данъка от 
организатори на хазартни 
игри и от оператори на теле-
фонна или друга електрон-
на 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 юни: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно 

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

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 май.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Ин-

трастат декларации -  пристигания/изпращания за 
месец май 2019 г. 

Въпрос: Ако служителка е била в отпуск по 
майчинство за отглеждане на дете до 2г., но 
преди изтичане на периода отново забременее 
(м.08.19 г. изтича отпуск по майчинство, а оп-
ределения термин за второто дете е м.12.19 г.) 
ако без да се връща на работа за периода м.08.19 
г.-м.12 излезе в болничен- ще изгуби ли неизполз-
вания отпуск от 2016,17,18г.
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 176, ал. 1 от 

Кодекса на труда /КТ/, ползването на платения 
годишен отпуск може да се отложи за следващата 
календарна година от: 1. работодателя - поради ва-
жни производствени причини при условието на чл. 
173, ал. 5, изречение трето; 2. работника или служи-
теля - когато ползва друг вид отпуск или по негово 
искане със съгласието на работодателя. В чл. 38 от 
Наредбата за работното време, почивките и отпус-
ките е предвидено, че в случаите по чл. 176, ал. 1, 
т. 2 КТ работникът или служителят подава писмено 
искане до работодателя за отлагане на ползването 
на платения годишен отпуск за следващата кален-
дарна година. Когато работникът или служителят 
ползва друг вид законоустановен отпуск, писмено 
искане до работодателя за отлагане на ползването на 
платения годишен отпуск за следващата календарна 
година не е необходимо. Според чл. 176а, ал. 1 от 
КТ, когато платеният годишен отпуск или част от 
него не е ползван до изтичане на две години от края 
на годината, за която се полага, независимо от при-
чините за това, правото на ползването му се погася-

ва по давност. Съгласно чл. 176а, ал. 2 от КТ, когато 
платеният годишен отпуск е отложен при условията 
и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или 
служителя на ползването му се погасява по давност 
след изтичане на две години от края на годината, в 
която е отпаднала причината за неползването му. В 
случая, изложен в запитването мнението ни е, че от 
края на годината, в която е отпаднало основанието, 
което е било причина за отлагане на ползването на 
платения годишен отпуск започва да тече двугодиш-
ният давностен срок. 

Въпрос: Здравейте, в момента работя на трудов 
договор, в изпитателен срок съм все още. Пада се 
да изляза по майчинство малко преди или след 
изтичане на 6-месечния изпитателен срок. Ако 
работодателят ме освободи по-рано от работа 
(договорът е в негова полза), имам ли право на 
обезщетение по майчинство? Има ли значение 
колко по-рано?
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 67 от КТ, трудови-

ят договор може да бъде сключен: 1. за неопределено 
време; 2. като срочен трудов договор. В чл. 70, ал. 
1 от КТ е предвидено, че окончателното приемане 
на работа на работника или служителя може да се 
предшества от договор със срок за изпитване до 6 
месеца. Основното предназначение на срока за из-
питване е страната, в чиято полза е уговорен да се 
увери, че работата е подходяща за съответното лице, 
че се изпълнява съгласно условията и изискванията, 
определени от работодателя. Срокът за изпитване 
не е срок на договора. Видно от разпоредбата на чл. 
67, трудовият договор може да бъде сключен за нео-
пределено време или като срочен трудов договор. В 
договора по ал. 1 на чл. 70 се посочва в чия полза е 
уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посоче-
но в договора, приема се, че срокът за изпитване е 
уговорен в полза и на двете страни – ал. 2 на чл. 70 
от КТ. До изтичане срока за изпитване страната, в 
чиято полза е уговорен, може да прекрати договора 
без предизвестие – чл.71, ал.1 от КТ. След изтичане 
на срока за изпитване, остава да действа срокът на 
договора, поради което същият ако е срочен, не се 
превръща в договор за неопределено време. В случай, 
че трудовият Ви договор бъде прекратен по чл. 71 от 
КТ не се намирате под закрила при уволнение. Дали 
при прекратяване на трудовото Ви правоотношение 
следва да се приложи закрилата при уволнение, пред-
видена в чл. 333 от КТ, зависи от основанието за пре-
кратяване. Според разпоредбата на чл. 52 от Кодекса 
за социално осигуряване /КСО/, при прекратяване на 
осигуряването за общо заболяване и майчинство през 
време на получаване на обезщетение за бременност и 
раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна 
възраст на осигуреното лице се изплаща парично 
обезщетение до изтичане на срока на обезщетението 
за бременност и раждане по чл. 50 или при осино-
вяване на дете по чл. 53в. В чл. 50 от КСО е предви-
дено, че осигурената за всички осигурени социални 
рискове майка има право на парично обезщетение 
при бременност и раждане за срок 410 дни, от които 
45 дни преди раждането. В случай, че трудовият Ви 
договор бъде прекратен по-рано ще имате право на 
семейни помощи по Закона за семейни помощи за 
деца до навършване на 1 годишна възраст на детето, 
ако отговаряте на предвидените изисквания. 
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ОЩЕ 3 МЛН. ЛЕВА ПОЛУЧИХА СТОПАНИТЕ
ПО СХЕМИТЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

ЗА КАМПАНИЯ 2018 
ДФ „Земеделие“ изплати допълнително близо 3 

млн. лв. (2 912 012 лв.) по схемите за обвързано под-
помагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2018. 
Финансовата подкрепа се разпределя в пет направ-
ления между овощари и градинари, които отглеждат 
продукцията си по биологичен начин.
Най-много сред-

ства, в размер на 1 
211 943 лв., са пла-
тени по Схемата за 
обвързано подпо-
магане за плодове 
(основна). По Схе-
мата за обвързано 
подпомагане  за 
плодове - сливи и 
десертно грозде са 
преведени 371 590 
лв. По Схемата за обвързано подпомагане за зелен-
чуци (зеле, дини и пъпеши) са оторизирани 96 789 
лв. По Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци 
стопаните са получили 861 948 лв., а по Схемата за 
обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно 
производство - 369 740 лв. 
Плащането е извършено след допълнителни про-

верки на земеделските стопани, които имат сертифи-
кат за биологично производство или са декларирали 
площи в преход към биологично земеделие (чл. 32, 
ал. 5 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г.). Овощарите 
и градинарите, получили субсидиите, са доказали 
с документи, че са произвели и реализирали най-
малко 50 % от минималните добиви, определени в 
приложение № 5 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г.
Схемите за обвързано подпомагане за плодове и 

зеленчуци предоставят по-високо подпомагане за 
първите 30 хектара (съгласно приложение № 5 от 
Наредба 3 от 17.02.2015 г.). Ставките са определени 
със заповеди на министъра на земеделието, храните 
и горите. http://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/-2018/.

ФЕРМЕРИТЕ ПРИСПАДАТ РАЗХОДИ
ОТ ДАНЪЧНАТА ОСНОВА БЕЗ ДА ГИ 

ДОКАЗВАТ С ФАКТУРИ 
Намалението е 60% или 40% в зависимост от 

производството, с което се занимава земеделския 
стопанин
При определянето на облагаемия доход физически-

те лица, регистрирани като земеделски производите-
ли имат право да намалят данъчната си основа с 60% 
за доходите, получени от дейност, свързана с произ-
водството на непреработени продукти от селското 
стопанство. Тук изключение прави производството 
на декоративна растителност. Доходите на физиче-
ските лица земеделски стопани се облагат по реда на 
Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица (ЗДДФЛ). Фермерите дължат в този случай 
данък върху общата годишна данъчна основа, ако 
не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ) 
или не са избрали да се облагат по реда предвиден в 
ЗДДФЛ за едноличните търговци. 

Земеделските стопани ще намалят с 40% норма-
тивно-признатите си разходи, ако се занимават с 
производство на преработени продукти от селско 
стопанство или с производство на декоративна рас-
тителност.
Важно е да се знае, че тези разходи се приспадат 

от получените през годината доходи от стопанска 
дейност, включително и субсидиите, без да е необ-
ходимо лицата да доказват разходите си с първични 
или вторични счетоводни документи.
Доходите, в т. ч. и субсидиите се смятат за придо-

бити на датата на плащането – при плащане в брой; 
на датата на заверяване на сметката на получателя 
или датата на получаването на чека – при безналично 
плащане или на датата на получаването на преста-
цията – при плащане в натура.
Данъчната ставка на данъка върху общата го-

дишна данъчна основа е 10 на сто
Физическите лица – земеделски стопани, които 

подлежат на облагане по този ред, дължат аван-
сов данък по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ. Срокът за 
внасянето на данъка е до края на месеца, следващ 
тримесечието на придобиването на дохода, като за 
доходи, придобити през четвъртото тримесечие на 
годината данък не се дължи.
Сумите, изплащани от ДФ „Земеделие“, с които се  

обезщетяват засегнатите лица при настъпили извън-
редни ситуации, като природни бедствия или друга 
епизодична обстановка са освободени от плащане на 
данъци. В тези случаи изплатените суми се третират 
като необлагаем доход за физическите лица.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ЮНИ 2019г.

КАКВИ ПРАВА ИМАТ БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ?
КОИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЕ ПОЕМАТ ОТ ЗДРАВНАТА КАСА?    
Бременните жени имат право сами да определят кой 

ще наблюдава бременността им, ще извършва прегле-
дите и ще назначава изследванията, необходими през 
този период. При рискова бременност наблюдението 
се извършва само от АГ-специалист.
Наблюдението на бременността от специалист по 

акушерство и гинекология се извършва с „Медицин-
ско направление” (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от 
личния лекар. 
Бременната има право да смени акушер-гинеколога, 

ако не е доволна от оказаната помощ. За целта лични-
ят лекар трябва да й издаде направление. Специалис-
тът, установил бременността, също може да включи 
жената в програма „Майчино здравеопазване”, без 
да изисква ново, т.е. второ направление. Това може 
да бъде извършено както при първично, така и на 
вторично посещение. В диспансерното наблюдение 
има задължителни лабораторни изследвания, които 
трябва да се извършат в различните срокове на бре-
менността:

- пълна кръвна 
картина (хемогло-
бин, еритроцити, 
левкоцити, хемато-
крит, MCV, MCH, 
СУЕ); изследване 
на кръвна захар; 
урина – един път 
при първо посеще-
ние, и по един път 
в V и VІІІ лунарен 
месец;

- определяне на 
кръвна група и Rh-
фактор – един път 
– в I-ви триместър 
(или при първо по-
сещение);

- изследване за 
сифилис и хепатит 
В (НвS Ag), а при 
съгласие на бре-
менната - и за HIV, както и два ехографски прегледа 
- един в началото на бременността, и втори - между 
16-ата и 20-ата гестационна седмица (около петия 
календарен месец);

- изследване на онкопрофилактична цитонамазка 
(назначава се от специалист по АГ);

- изследване на влагалищен секрет за микробиоло-
гично изследване – един път при първо посещение и 
още веднъж в ІХ лунарен месец;

- проследяване на сърдечната дейност на плода - от 
V лун. месец – по един път във всеки лунарен месец; 
а в ІХ и Х – по два пъти.
Изследване за определяне на кръвна група и Rh 

фактор не се назначава, ако вече е определено по друг 
повод. В този случай кръвната група и Rh фактора се 
вписват в Картата за профилактика на бременността.
При рискова бременност се назначават една или две 

допълнителни ехографии, в зависимост от възрастта на 
бременната - дали тя е над 35-годишна възраст или е 
под 20 години. Прави се и серумен скрининг за:-алфа-
фетопротеин, -свободен бета ЧХГ за оценка на риска 
от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба. 



ЯЖТЕ МАЛИНИ ПРИ
НЕРВНО ПРЕТОВАРВАНЕ И ДЕПРЕСИЯ
Народната медицина използва плодовете и листата на 

малината за лечение и профилактика на много болести и 
болестни състояния: като адстрингент, за подобряване на 
храносмилането, за стимулиране на общото здравослов-
но състояние. Плодовете се използват като диуретично 
и лаксативно средство, като очистително, при настинки 

за изпотяване и др.
Малината действа бла-

гоприятно в периодите на 
простудни и респиратор-
ни заболявания, при грип, 
радикулит, състояния на 
треска, болки в ставите и 
невралгии. Салициловата 
киселина в състава й е сход-
на на ефекта от аспирина – 

понижава телесната температура без странични ефекти. 
Плодовете се ядат при проблеми със стомашно–чрев-

ния тракт, при бъбречни заболявания, атеросклероза, 
хипертония и анемия. Листата стимулират дейността на 
гладката мускулатура на стомаха и матката. Фолиевата 
киселина в плодовете повишава шанса за забременяване 
и действа благоприятно по време на самата бременност. 
И плодът, и листата притежават диуретично действие, 
като подобряват работата на бъбреците. 
Малината се препоръчва при нервно претоварване и 

депресия. Използва се в диетичното хранене, особено 
в детското – тя утолява жаждата и подобряват храно-
смилането. 
В козметиката се използват пресни плодове, листа и 

цветове. Благодарение на съдържанието на витамините 
А, В2, Е и РР маските с препарати от малини подобряват 
тонуса и тургора на кожата, правят я по-еластична, връ-
щат цвета и младостта й, подхранват я и правят изгледа 
ѝ свеж и чист.
Ето и една невероятна рецепта за здраве:овесени ядки 

с малини. 
100 г овесени ядки се разсипват по равно в купичките 

за поднасяне и се заливат с 400 мл пълномасленото ки-
село мляко. Отгоре се подреждат 150 г пресни плодове 
на малина и купичките се оставят за кратко в хладилник.

ДЪЛГОЛЕТНИЦАТА КЛИВИЯ  
Кливията е добра познайница и любимка на цветарите 

– непретенциозно стайно растение, което при нормално 
развитие цъфти всяка година. Тя е дълго живеещо цве-
те – при благоприятни условия доживява до 40 години. 
Старите екземпляри, растящи в кашпи, не се пресаждат, 
а само се подхранват и някои от тях могат да образуват 
по 40-50 цветове, които се отварят поетапно. Може да се 
развива добре на всякакво изложение, но е чувствителна 
на честа смяна на мястото.

Особености при
отглеждането на Кливия

в домашни условия
Температура – тя трябва да 

бъде умерена, а през зимния 
период на покой да не надви-
шава 15 градуса по Целзий.
Осветеност – мястото 

трябва да бъде светло и защитено от преки слънчеви 
лъчи. Лятото се чувства добре на свеж въздух и леко 
сенчесто място.
Поливане – обилно от пролет до есен. Умерено и вни-

мателно  от появата на цветоносите до достигането им 
на височина 10-15 см. В зимните месеци може да се из-
ползва пулверизатор, като се пръскат листата и почвата, 
но само в случаите, когато се държи на прохладно място. 
При температури в стаята около 20 градуса, поливането 
трябва да бъде по-обилно.
Подхранване – в периода на активен растеж се под-

хранва на всеки две седмици с тор за цъфтящи растения.
Влажност на въздуха – периодично листата се почист-

ват с влажна гъба и се пръскат.
Пресаждане – пресажда се само при необходимост 

след цъфтеж, когато корените започнат да излизат от 
саксията.
Размножаване – чрез разделяне на коренището при 

пресаждане или чрез семена. Семената се събират 2-3 
месеца след цъфтеж и в свежо състояние се засяват. По-
никва обикновено след месец, но при този начин на раз-
множаване цветове се появяват след 4-5 години.

ПИПЕРЪТ ОБИЧА ТОПЛИНА И КАЛЦИЙ 
Пиперът обича топлина, добра осветеност и плодо-

родна почва с неутрална реакция. Не понася течения и 
предпочита защитени от ветрове  места. Важно е да се 
знаят тези особености при избор на терен за отглеждане.
Като многогодишно растение от тропическите ра-

йони при нашите климатични условия пиперът се от-
глежда като едногодишна култура, защото не понася 
студеното време.
Оптималната температура на почвата и въздуха при 

отглеждане на пипер е 25-27 градуса. Ако надземна-
та част на растенията се приспособява по-лесно към 
промяната на температурата, то при кореновата сис-
тема нещата не стоят така. Тя е много чувствителна, 
както към температурата, така и към влагата. Почвата 
трябва да се подържа влажна, но не преовлажнена. 
Може да се засажда на постоянно място, когато тем-
пературата на почвата достигне 13-14 градуса.
За по-лесна адаптация на пипера преди засаждане на 

постоянно място е задължително той да бъде закален. 
Преместването само по себе си представлява стрес за 
растенията и много често води до загуба на цветовете. 
Най-доброто решение е преди засаждане те да бъдат 
отделени, а след това пиперът да се подхрани с раз-
творим тор, съдържащ  калций листно или на корен. 
Калцият помага за по-лесното справяне със стреса.
Съществуват различни на-

чини за засаждане на пипер, 
но най-популярни са засаж-
дане на бразди по схема 60/15 
см, когато растенията са по 
едно в гнездо и 60/30 см, кога-
то растенията са по две. При 
механизираното отглеждане 
се практикува и засаждане на 
двуредови и триредови ленти. Изборът на подходяща 
схема се определя от много фактори – наклон на терена, 
начин на поливане, сортови особености и др.
Отдавна позната практика е да се засаждат по два 

корена в ямка при браздово отглеждане. Обикновено 
доходността е  значително по-висока, а има и други 
предимства – листата на двете растения помагат по-до-
бре взаимно да се защитят от слънчевото изгаряне и по-
дълго да съхраняват влагата в почвата.
Ако в самото начало (при засяването) се засеят по 3-4 

семена в контейнерите, а по-късно се отстранят по-сла-
бите и останат по двa корена на разстояние 2-3 см един 
от друг, тогава те ще прекарат живота си заедно като 
едно растение с по-силна коренова система, която е по-
устойчива и  при натежаване на плодовете. Засаждане-
то по двойки е приложимо предимно за нискораслите 
сортове пипер, които не се нуждаят от формиране.
Известно е, че кореновата система на пипера е по-

върхностна и стимулирането развитието на стъблата, 
особено на етапите на плододаване не е желателно. 
Той е „лакомник“, който се нуждае от постоянно 
подхранване и поглъща всичко, но азотните торове  
стимулират развитието на листната маса, но забавят 
образуването на цветове и плодове.
Пиперът обича калций
Калцият е еднакво необходим, както за развитието 

на кореновата система на растенията, така и за надзем-
ните части, което влияе на фотосинтезата и растежа.
Главният проблем, свързан със стреса от  недостиг 

на влага, е върховото гниене, което се проявява като 
тъмни, вдлъбнати места на плода. Дължи се на не-
достиг на калций.
При това, невинаги е виновен дефицитът на кал-

ций. Много често той е наличен в почвата, но когато 
е в свързано състояние, е недостъпен за растенията.
Друга причина може да бъде киселинността – когато 

рН на почвата е много ниска, усвояването на калций е 
лошо. Зле се отразяват на усвояването и непостоянните 
нива на влажност. Най-доброто решение е  подхранва-
нето с разтворими торове, съдържащи калций, които се 
усвояват лесно чрез листата и корените.
В качеството на профилактика, още при засаждането 

на растенията, може да се внесе агровермикулит, агро-
перлит, костно брашно, начупени яйчени черупки или 
гранулиран калциев нитрат.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЛИПА - TILIA CORDATA MILL
Описание: Високи 
дървета, разклонени с 
гъста корона. Листата 
са последователни с 
неправилна сърцевид-
на форма. Цветовете 
са събрани в полусен-
ник. Съцветията на 
дребнолистната и сред-
нолистната липа са дребни, обикновено са 5-7, дори 
до 15 цветчета, а на едролистната 2-5 едри цветчета. 
Дребнолистната липа цъфти най-късно към средата 
на лятото - след едролистната и сребролистната.
Разпространение: Сребролистната липа е най-ши-
роко разпространена у нас. Останалите два вида са 
разпространени по-рядко в горите, по каменистите 
склонове на предпланините и планините. Отглеждат 
се и като декоративни дървета. 
Употребяема част: Използват се съцветията с и без 
присъцветниците, събрани по време на цъфтене. 
Лечебно действие: Силно потогенно и пикочогенно 
действие, противоспазматично, тонизиращо, проти-
вомикробно. Лечебният ефект на билката се дължи 
на съдържащите се в нея етерично масло, дъбилни и 
слузни вещества.
Приложения: • чай: при остри катари на горните 
дихателни пътища. Прилага се като отхрачващо 
средство при болести на дихателните пътища (брон-
хити, пневмонии, катари, ангини), при температурни 
състояния, ревматични болки, неврити;
• чай: ларингити, трахеобронхити;
• леко диуретично средство, заболявания на пикоч-
ните пътища; 
• запарка и отвара: външно за гаргара при заболява-
ния на гърлото и устната кухина; 
• отвара: външно при изгаряния, кожни обриви, став-
ни болки, възпалени хемороидални възли;
• В българската народна медицина цветът на липата 
се използва при кожни обриви, шарка, стомашни бол-
ки, диарии, виене на свят, главоболие, епилепсия, хис-
терия, присипнал глас, за изпотяване при настинка. 
Външно приложение: За бани като нервоуспокои-
телно средство; сварена в оцет - против косопад; за 
гаргара при гърлобол; за налагане на лапи при рев-
матични болки и натъртване.
За външна употреба се приготвя отвара от 100 г липов 
цвят и 2 л вода.
За гаргара се приготвя отвара от 20 г липов цвят на 

250 г вряща вода, като в топлата отвара може да се 
прибави и 1 чаена лъжичка сода бикарбонат.
Вътрешно приложение: 2 с.л. от билката се заливат 
с 500 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се вместо вода 
преди ядене по 100 мл.
Приготвя се запарка от 1 супена лъжица ситно на-
рязан липов цвят на 250 г вряща вода. След около 20 
мин запарката се прецежда и се пие гореща.

 „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                                                                                                              

Габровец отива при зъболекар:
- Колко ще ми струва ваденето на зъба?
- 80 лева.
- 80 лева за 20 секунди?
- Ако искате, ще го извадя мнооого бавно...

- Иванчо, защо с Марийка имате едни и същи грешки 
на диктовката?!

- Защото имаме една и съща учителка, госпожо!!!

Урок по биология:
- Иванчо, как се размножават дъждовните червеи!
- Ами, чрез делене, госпожо.
- И как по-точно?
- С лопатата.

абровец отива при зъболекар:

ГРАДИНАРСКА СУПА    
Продукти: 2 картофа, 2 моркова, 1 парче карфи-

ол, 1 парче броколи, 1 резен зеле, 1/3  глава целина, 
1 корен магданоз, 1 червена чушка, 1 малка глава 
червен лук, 1 к.ч. прясно мляко, 1 к.ч. настъргано 
сирене 4-5 с.л. мазнина, подправки, сол.

 Приготвяне:  За-
душаваме в олио или 
зехтин ситно наря-
заните чушка и лук. 
Поръсваме бял или 
зелен пипер и нали-
ваме малко гореща 
вода. След като кипне, 
добавяме останалите 
нарязани зеленчуци, 
но без картофите. Щом поомекнат зеленчуците в тен-
джерата, слагаме картофите, нарязани на ситни кубчета. 
Доваряваме супата и подправяме с  настърганото сирене, 
размито в млякото, зелении и подправки. 


