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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

МУЛТИМЕДИЙНИ УРОЦИ „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО“ 
В ДЕНЯ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

На 09.05.2019 г., по инициатива на „Kлуб ООН“ с ръководител г-н 
Мирослав Камберов, се проведе ученическо самоуправление. На 
този ден, ученици от 8-12 клас поемат управлението на училището.

Ученичката Сузана Хаджиева от 11 клас бе учител по френски 
език за един ден.
Тя проведе интересни мултимедийни уроци с учениците от 8-те 

класове в присъствието на Красимир Джилджов - директор на учи-
лището за един ден.
Уроците започнаха с химните на Европа и България.
Заедно с учениците, г-ца Хаджиева направи една невероятна „раз-

ходка“ из Европейския съюз – основателите му, държавите–членки, 
официалните езици, флаговете, символите, хартата на основните 
права, приоритетите, обучението в чужбина, мястото на България 
в Европейския съюз.
Мултимедийните уроци предизвикаха голям интерес от страна на 

учениците и потапяне в атмосферата на европейските страни.
„Езикът е богатство на всеки народ! Той отваря врати към света!
Учете езици, за да сте духовно богати и конкурентноспособни на 

връстниците си от Европа“.
С това послание завърши преподавателката за един ден – г-ца Сузана 

Хаджиева.

СУ КОЧАН ОТНОВО С НАГРАДИ

Ръководствата на детските градини в селата Сатовча и Кочан организираха тържества, на 
които изпратиха децата от предучилищна група, подлежащи на обучение в първи клас. Развъл-
нувани, радостни и пъргави, малчуганите пяха, играха и се веселиха в чест на своя специален 
ден. По случай завършване на предучилищната им подготовка освен свидетелство за завършен 
предучилищен етап от своето образование, те получиха и подаръци от Кмета на общината д-р 
Арбен Мименов, с пожелание за весело и безгрижно лято, много положителни емоции и на 
есен успешен старт в новото преживяване - училището. Изпълнявайки с искрената си радост 
специалната програма, подготвена от педагозите им в детската градина малчуганите плениха 
присъстващите на тържествата. На сбогуване с най-големите си възпитаници колективите в 
детските градини им пожелаха да бъдат здрави и да имат желание за придобиване на нови 
познания, да бъдат весели и засмени в предстоящият им нов начин на живот.

20 ученика от СУ,,Христо Смирненски“ с.Кочан 
взеха участие в първата Национална Асамблея 
,,Земята на децата“ в София. В инициативата се 
включиха 280 деца от 28-те области на страната, 
на възраст между 12 и 16 години. Учениците от 
Кочан представляваха община Сатовча и област 
Благоевград. Организатор на Асамблеята беше 
сдружение „Дива земя“, в партньорство със Сто-
лична община и Национална спортна академия 
„Васил Левски“. Целта на форума беше да поощ-
ри талантливите деца на България и да мотиви-
ра по-нататъшните им заниманията с изкуство и 
спорт. Грандиозното събитие бе открито от дет-
ския радиохор, който изпълни химна ,,Детска планета“, написан специално за Асамблеята. 
Бяха прочетени и поздравителни адреси от държавните институции и организации, които 
подкрепиха първото издание на детската асамблея. Специалисти от НСА и Националната ху-
дожествена академия обучаваха децата в двата панела - художествен пленер и спортно-ща-
фетни игри. Училището в Кочан получи покана за участие в Асамблеята в качеството си на 
най-активно училище в България за 2017 и 2018 година. Учениците от СУ,,Христо Смирнен-
ски“ се включиха в спортната програма на Асамблеята. Освен това те имаха възможност да 
се запознаят и да играят някои нетрадиционни спортове като тенис на трева, скуош и състеза-
телния вариант на играта народна топка. Седмокласничката Емел Кумбарова пък взе участие 
в художествената програма, като беше отличена за картината, която успя да нарисува по време 
на Асамблеята. Всички ученици от Кочан получиха грамоти, награди и сувенири от организа-
торите. С впечатляващото си участие на тазгодишната Асамблея, те си извоюваха покана и за 
следващото издание. През следващата година Асамблеята ще стане международна.

УЧИТЕЛ И УЧЕНИЦИ С НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ И ПРИЗОВИ 
МЕСТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС „НА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ“  
На 24 май 2019 г., на тържествена церемония в централата на КТ 

„Подкрепа“, гр. София, Синдикат „Образование“ награди учители и 
ученици за участие в конкурса за творчество „На учителя с любов“.
Гордост за училище Сатовча е, че г-жа Райка Славчева – старши учи-

тел по Френски език и учениците - Емин Юруков, Кристиян Джил-
джов, Росиана Орманова, Джамал Бакалов, Сайрет Мейзинев и Силвия 
Юмер, бяха удостоени с национални грамоти и парични награди.
Учениците се състезаваха в три възрастови групи: I-IV клас, V-VII 

клас, VIII-XII клас.
В категорията VIII-XII клас за есе на тема „...че и ний сме дали 

нещо на света!“, ученикът Емин Юруков от IX-а клас зае първо мяс-
то, а ученикът Кристиян Джилджов от VIII-б клас се класира на 
второ място.
Г-жа Райка Славчева се състезаваше в конкурс за учители на тема 

„Учител – Мисията учител!“.
Официални гости на събитието бяха: президентът на КТ „Под-

крепа“- Димитър Манолов, почетният президент - д-р Константин 
Тренчев, министърът на образованието и науката - Красимир Въл-
чев, зам.-министърът - Таня Михайлова, кметът на София - Йор-
данка Фандъкова, началникът на РУО София - д-р Ваня Кастрева, 
директори на Дирекции на МОН, учители, ученици и родители.
Благодаря на: организаторите - д-р Юлиян Петров, г-жа Миле-

на Мавродиева, г-жа Светла Димитрова, г-жа Гицка Харизанова, 
комисията за оценяване на творческите есета - професор Пенкова 
- директор на ДИУУ, г-жа, Ваня Малакчиева и Валентин Мечанов - 
преподаватели в НУИИ-София, нашите талантливи ученици.
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада

там, дето знанието живей



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

10 Юни 2019, понеделник,
Национален празник на Португалия 
Националният празник на страната се отбелязва като 

Денят на Португалия и португалските общности /1580 г./
13 Юни 2019, четвъртък,
 На тази дата умира Александър Македонски
 На 13 юни умира Александър Македонски /356-323 пр. н. е./, цар на древ-

ното племе македони (336-332 пр. н. е.). Името му остава в историята като 
Александър III Македонски или Александър Велики - един от най-успешни-
те пълководци в историята на света. Начело на завладяването на земите на 
Древна Гърция при управлението на баща си, Филип II, продължава делото 
му и само за 12 години завладява Персийското царство, Египет и множество 
по-малки държави в Близкия Изток. При смъртта му завоюваните земи се 
простират от Балканския до днешните Афганистан, Пакистан и Индия. Алек-
сандър Велики е получил образованието си при древногръцкия философ и 
мислител Аристотел. След смъртта на баща си, Александър е избран за пред-
водител на гърците във войната с персите признанието в Коринт означавало, 

че Александър Македонски е покорил древногръцките 
полиси. Властта му била неоспорима на полуострова 
и Хелеспонта (протоците към Черно море) и той про-
дължил да търси нови предизвикателства, прехвърлил 
в Мала Азия и започвал нови битки срещу персийския 
владетел Дарий III. Александър превзема финикийския 
град Тир, който му отваря пътя към Египет, местното 
население го посрещнали като освободител от персите. 
Посещава храма на Амон, където жреците му отдали 
почести като на бог. През 332-331 г. пр.н.е. основал 
бъдещия голям културен център Александрия. След 
като покорил и Египет, пълководецът се отправя към 
люлката на човешката цивилизация долината на реките 

Тигър и Ефрат. Следват Вавилон, Суза и Персеполис и накрая армията му 
стигна до река Инд. Победеният от него индийски цар Пор (326 г. пр.н.е.) 
пожелал да му стане съюзник и Александър го прави управител на Индия. 
Източниците съобщават, че Александър Македонски трябвало да потегли 
обратно поради недоволството и изтощението на армията си. Достигнал до 
Вавилон, където по-късно умира от треска. По време на походите му Алек-
сандър Велики става основател на редица нови градове, които по-късно ста-
ват важни средища на елинската култура. Новосъздадената от него огромна 
държава не просъществувала дълго, защото била съставена от нееднородни 
в икономическо и етническо отношение области. Неговите военачалници 
започнали продължителни войни за Александрово наследство и в резултат се 
появили, няколко нови царства. Просъществували само това на Селевкидите (в 
Сирия), на Птолемеите (в Египет) и на Антигонидите (в Македония и Елада).

 14 Юни 2019, Петък,
 Световен ден на кръводарителя
 Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на 

Международната федерация на дружествата на 
Червения кръст и Червения полумесец и други 
организации. Одобрен с резолюция 58.13 на 
58-ата годишна сесия на Световната здравна 
организация от 23 май 2005 г., за да се осигури 
безопасна кръв за медицински нужди от добро-
волни кръводарители без парично обезщетение. 

15 Юни 2019, Събота,
 Световен ден на вятърната енергия 
Отбелязва се от 2007 г. първоначално като 

европейски ден, а от 2009 г. като световен 
- в над 40 държави, по инициатива на Евро-
пейската асоциация за вятърна енергия и на 

Световния съвет за вятърна енергия, за да се акцентира върху значението на 
вятъра като източник на чиста енергия, която не вреди на околната среда.
Световен ден срещу насилието над възрастните хора 
Отбелязва се от 2006 г. по инициатива на организацията Международна 

мрежа за предотвратяване на насилието над възрастните хора с подкрепата 
на Световната здравна организация. Одобрен с резолюция A/RES/66/127 на 
Общото събрание на ООН от 19 декември 2011 г. От Националната федерация 
на възрастните хора НФВХ към КНСБ посочват, че злоупотребата с възрастни 
може да има различни форми - физическо, психологическо или емоционално, 
сексуално, финансово или пренебрежително отношение. Злоупотребата с 
възрастни е единично или повтарящо се действие или липса на необходимото 
действие, което се случва в каквито и да е било взаимоотношения, където е 
имало очакване за упование и която води до нараняване, до беда и нещастие 
с възрастния. Дефинирано Reguе, че тя обхваща освен взаимоотношенията в 
семейството и онези взаимоотношения, които се случват и в местата за гри-
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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

Една нощ сънувах сън….
Разхождах се с Господ по брега на морето, а по небето 

проблясваха сцени от моя живот. На всяка от тях имаше 
два чифта стъпки по пясъка, но за моя изненада забе-
лязах, че в много случаи, по пътя ми имаше само един 
чифт стъпки. Открих, че това се е случвало в най-тежките 
моменти от моя живот.
Попитах Бога:
– Господи Ти беше казал, че след като веднъж реша да 

Те следвам, винаги ще ходиш с мен. А сега установявам, 
че през най-мъчителните мигове от живота ми, има само 
един чифт стъпки по моя път. Не разбирам защо си ме 
изоставял, когато най-силно съм се нуждаел от Теб?
Бог ми отвърна:
– Моя скъпо дете, никога не съм те изоставял в изпи-

танията ти. Там, където виждаш само един чифт стъпки, 
Аз те носех на ръце.

СТЪПКИТЕ НА БОГА

жи на възрастните (в това число и здравни), независимо дали тези грижи са формални 
или неформални. Тя – злоупотребата с възрастни, може да се случва в институциите, 
на работните места, на улицата и т.н., тоест –на всяко място, в което може да има зло-
употреба - поради беззащитността или доверчивостта на възрастните. Статистиката 
показва, че 4% от възрастните, живеещи в собствени жилища, и 30% - пребиваващи в 
институции, са жертви на злоупотреба. Злоупотребата с възрастни е нарушение на член 
25 от Хартата на основните права на ЕС, който признава и зачита правото на възрастните 
хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културен живот 
на Общността. 47 % от гражданите на ЕС считат лошото отношение, пренебрегването 
и дори насилието над зависими възрастни хора за сериозен проблем в своите държави. 
Очаква се злоупотребата с възрастни да нараства, доколкото населението на ЕС заста-
рява и все повече и повече хора ще зависят от професионални грижи или от тези - на 
близките си, и бъдат уязвими от пренебрежение или малтретиране.

 
ПОКАНА ЗА УЧИЛИЩА: РАБОТИЛНИЦИ ЗА БОРБА С НЕВИДИМИЯ РАСИЗЪМ
Краен срок: не е посочен 
Сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” от-

правя покана към училища от София и страната, 
които имат желание да работят по темата с расизма 
и невидимия расизъм. Предлагаме безплатно про-
веждане на поредица от 4 работилници за ученици 
на възраст между 13 и 19 години.
Включването в проекта изисква работа в 4 последователни работилници в група с 

едни и същи ученици. Продължителността на една работилница е 45 минути, като по 
изключение би могло да се направят 2 работилници по 90 минути.
Училищните работилници могат да се организират в два варианта:
Вариант 1: Като част от учебния процес (за предпочитане) в: Час на класа; Свят и 

личност; Английски език; В други предмети по преценка на учител/училищно ръко-
водство.
Вариант 2: Като извънкласна дейност. При работа с групи като извънкласна дейност 

участниците трябва да са не по-малко от 20 и не повече от 30.
Всяко училище може да заяви работа с до 5 на брой класове или групи.
По логистични причини заявките на училища, в които се предвижда провеждането 

на работилници с поне три класа или групи, ще бъдат разглеждани с приоритет. Това 
се касае особено за училища извън София.
Като част от проекта „STAR: Заедно срещу расизма”, подкрепен от програма “Еразъм 

+” на Европейския съюз, сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” ще организира 
два летни лагера за ученици по темата за расизма и невидимия расизъм през юли 2019 
година. Ученици от училища, в които е проведен цикъл работилници, ще се ползват с 
приоритет при евентуално кандидатстване за участие в летните лагери. 
Информация за лагерите ще обявим до средата на месец април.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „С МОРЕ В СЪРЦЕТО“    
Краен срок: 16 юни 2019 г. 
За пета поредна година Община Царево обявява Национален ли-

тературен конкурс „С море в сърцето“. Приемат се произведения 
на български автори в два жанра, оформени по БДС – с 30 реда на 
страница и 60 знака на ред: 

- Поезия - до 2 лирични творби;
- Проза - 1 текст с общ обем до 5 стр.
Конкурсните произведения следва да не са публикувани другаде, освен в периодичен 

печат, също така да не са награждавани в регионални или национални конкурси. 

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 7.06.2019 г.
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До 15-ти юни: 
ЗКПО    Внасяне на месеч-

ните авансови вноски за юни 
за корпоративния данък по 
Закона за корпоративното по-
доходно облагане. 
Наредба № Н-18 от 

13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от про-

изводител/ вносител на фи-
скални устройства за разчете-
ни фискални памети  през месец май.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец май.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец май.
До 20-ти юни:
ЗСВТС     Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на 

Интрастат декларации -пристигания/изпращания за 
месец май 2019 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.

Въпрос: Какво означава „Деинституциона-
лизация на грижата за възрастни хора и хора с 
увреждания“Моето семейство сме възрастни и 
с увреждания, а не ни се полага личен асистент, 
соц. асистент, или домашен помощник !Имаме 
ли право на такива, като съпругът ми е с ТЕЛК 
91% и с ампутиран ляв крак , а освен него се грижа 
и за сина си, 50 годишен с ДЦП -квадрип. 
Отговор на МТСП:  Деинституционализацията в 

България се разбира като двустранен процес – както 
като закриване и преобразуване на съществуващите 

специализирани институции за хора с увреждания и 
възрастни хора, така и като откриване на нови услуги 
в общността, които са алтернатива на институционал-
ната грижа. В този смисъл, деинституционализацията 
на грижата за възрастни хора и хора с увреждания 
е насочена към развитието на мрежа от услуги в 
общността и домашна среда с цел осигуряване на 
независим и достоен живот и социално включване. 
В подкрепа само на хората с увреждания и възраст-
ните хора с финансиране от държавния бюджет към 
м. март 2019 г. се предоставят над 516 социални ус-
луги в общността с приблизителен капацитет 9 240 
места. Такива са услугите Дневен център, Център 
за социална рехабилитация и интеграция, Защитено 
жилище, Център за настаняване от семеен тип и 
други. Консултиране за ползването на подходящи 
социални услуги може да получите в дирекция „Со-
циално подпомагане“ по настоящ адрес. Към момента 
услуги в домашна среда, каквато е личен асистент, се 
предоставят по Националната програма „Асистенти 
на хора с увреждания“ (НП АХУ) и от общините. По 
НП АХУ могат да бъдат включвани лица, нуждаещи 
се от постоянни грижи, които са с 90 и над 90 на сто 
трайно намалена работоспособност или вид и степен 
на увреждане, с определено право на чужда помощ. 
В предоставената информация не споменавате дали 
близките Ви са с определено право на чужда помощ, 
което е едно от условията за включване в програмата. 
Значение за включването в програмата имат и други 
условия като например – лицата, които ще полагат 
грижи за лицата с увреждания да са безработни 
лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане 
или отговарящи на условията за отпускането на този 
вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с 
увреждания или тежко болни лица. Да са членове на 
семейството или роднини по възходяща или низхо-
дяща линия до втора степен, по съребрена линия до 
втора степен, роднини по сватовство до втора степен 
или съжителстващи лица по смисъла на §1, т. 2 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за социално 
подпомагане. Да живеят в едно и също населено място 
с това на лицето, за което полагат грижи, както и да 
не са придобили право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно 
пенсиониране. Също така, към лицата с увреждания 
има поставени и други изисквания, свързани с дохо-
дите на семейството. Преценка за възможностите за 
включване в програмата се осъществява от дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. 
Програмата е публикувана на електронната страница 
на Министерството на труда и социалната политика 
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=P
OLICIESI&lang=&I=250). Със Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2019 г. общините 
имат осигурен финансов ресурс за предоставяне на 
лични и социални асистенти и домашни помощни-
ци. Съгласно Постановление № 334 от 21 декември 
2018г. на Министерския съвет за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2019 г. в 
рамките на осигуреното финансиране се предоставят 
услуги и на нови потребители, на които е извършена 
индивидуална оценка на потребностите по разра-
ботени критерии, утвърдени от кмета на общината. 
Относно възможностите за включване в дейностите 
до 01.09.2019 г. следва да поставите въпроса си към 
общинската администрация. Относно възможностите 
по реда и условията на Закона за личната помощ от 
01.09.2019 г. следва да се обърнете по компетентност 
към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
10 - 16 юни 2019г., брой 23

ЖИВОТНОВЪДИТЕ С МЕСОДАЙНИ КРАВИ 
ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

СА ПОДПОМОГНАТИ С 550 000 ЛЕВА 
Животновъдите, които отглеждат специализирани 

породи месодайни крави под селекционен контрол 
получиха 550 000 лева по държавната помощ de 
minimis. Финансовата подкрепа за глава добитък е 
в размер до 80 лв. и се разпределя между 139 земе-
делски стопани. В началото на април Управителният 
съвет на ДФ „Земеделие” утвърди бюджет до 800 
000 лева в помощ на сектор „месодайното живот-
новъдство“. Подпомагането се предоставя съгласно 
Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията, изменен 
с Регламент (ЕС) 2019/316.
На подпомагане подлежат регистрирани земедел-

ски стопани-животновъди, отглеждали през 2018 г. 
месодайни крави под селекционен контрол от поро-
дите Абердин-ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, 
Галоуей, Обрак, Шароле. Животните следва да са 
допустими за подпомагане в кампанията за директни 
плащания през 2018 г. по Схемата за обвързано под-
помагане за ме-
содайни крави 
под селекционен 
контрол.
Помощта има 

за цел да насър-
чи преодолява-
нето  на  труд-
ностите, които 
животновъдите 
изпитват в сек-
тора на месодайното говедовъдство. Очакваният 
ефект е постигане на икономическа устойчивост и 
стабилизиране на фермерските доходи от производ-
ствената дейност. Развъждането на чистопородни 
животни от специализирани месодайни породи и тях-
ната реализация води до по-голям пряк икономически 
ефект по отношение на брутната добавена стойност 
в отрасъла на селското стопанство.
Общият размер на предоставените на едно лице 

или предприятие помощи по схемата de minimis не 
може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 
евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни 
бюджетни години (2017 г. – 2019 г.).

АКО СТЕ ТУРИСТ В ЧУЖБИНА - ВНИМАВАЙТЕ 
СЪС СЕЛФИТО И НЕ ХОДЕТЕ С ДЖАПАНКИ    
Планирахте ли вече 

пътуване  в  чужбина 
по  време  на  лятната 
си почивка? По-орга-
низираните вече са го 
направили, останалите 
все по настойчиво пре-
глеждат рекламите на 
туроператорите.
За сведение обаче, освен развлеченията, трябва да 

предвидите новите разпоредби и ограничения,  които 
ви очакват в някои страни от тази година. Това преду-
преждават от Българската асоциация по рециклиране.
Ограниченията, глобите и наказанията на някои 

екзотични места граничат с абсурда: високи глоби, 
лишаване от свобода и дори смътно наказание.
От 1 май, например, на остров Капри е забранено 

използването на всички видове пластмасови съдове 
за еднократна употреба, торбички и бутилки. Нару-
шителите ще заплащат глоба от 500 евро. Кметът на 
Общината Де Мартино се аргументира: „Факт е, че в 
разгара на сезона около 20 000 „фериботни” туристи 
пристигат на острова на ден, оставяйки малко пари, 
но много боклук“.
В египетските курорти Хургада и Марса-Алам 

пък ще бъдат глобявани за ползване на пластмасови 
прибори и собствениците на магазини, аптеки, лавки 
и ресторанти.
Страстните пушачи ще трябва да имат предвид, че в 

Майорка и Ибиса през лятото няма да могат да пушат 
на плажа извън специалните зони. Забраната е нова и 
ще се спазва стриктно, предупреждават властите там.
Движението по пешеходни зони и тротоари с елек-

трически скутери и подобни превозни средства  в 
Париж също ще ви излезе солено. Глобата започва 
от 135 евро и ще се прилага от следващия септември.
В италианския национален парк „Чинкуе-Терре“ 

пътниците от круизните лайнери няма да могат да 
носят джапанки и сандали, когато слизат на сушата. 
Мярката е заради главоболията, които предизвикват 
на властите и спасителите туристите с неподходящи 
обувки, които често “засядат” в планините. Ако това 
се случи, освен 50 евро глоба, ще трябва да платите 
и  разноските на спасителните екипи, които стигат 
до 2500 евро.
Що се отнася до смъртното наказание, то заплашва 

любителите на невинното на пръв поглед селфи. На 
остров Пукет в Тайланд е забранено да се снимате на 
фона на излитащи или кацащи самолети на близко 
разположения до летището плаж Май Као.
Наказанието за нарушителите е от голяма парич-

на глоба до лишаване от свобода и дори смъртното 
наказание. Разбира се, крайната  мярка ви грози при 
изключителен случай в зависимост от последиците, 
до които може да доведе невинното на пръв поглед 
занимание. Например, ако нарушителите са запла-
шили сигурността на пътниците или са попречили 
на пилотирането на самолета.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ЮНИ 2019г.

ОТ 27 МАЙ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ 
ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ И ФЕРМИ
ЗА ПУЙКИ, ПАТИЦИ И ГЪСКИ  

Управителният съ-
вет на фонд „Земе-
делие“ е разширил 
обхвата на подпома-
гане по държавната 
помощ за реализира-
нето на доброволно 
поети ангажименти 
за хуманно отноше-
ние към птиците, съ-
общават от ведомството. Схемата ще се прилага за 
родители от всички видове – кокошки, пуйки, патици 
и гъски, докато досега тя се отнасяше единствено 
за птицевъди, отглеждащи родители от кокоши вид.
Тази промяна ще се прилага в рамките на бюджета 

по схемата - за 2019 г. фондът утвърди ресурс от 34 
560 000 лв.
От 27 май до 7 юни ще върви и прием на заяв-

ления на птицевъди, които отглеждат родители от 
направление -  пуйки, патици и гъски. Изплащането 
на помощта ще започне от 24 юни 2019 г.

КОИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ИМАТ ПРАВО 
НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК?
Съгласно чл. 156 от Кодекса на труда  работникът 

или служителят има право на допълнителен платен 
годишен отпуск:

1. за работа при специфични условия и рискове 
за живота и здравето, които не могат да бъдат от-
странени, ограничени или намалени, независимо от 
предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни;

2. за работа при ненормиран работен ден - не по-
малко от 5 работни дни.
Видовете работи, за които се установява допълни-

телен платен годишен отпуск, се определят с наредба 
на Министерския съвет (ал. 2 на чл. 156 от КТ).
На основание чл. 156, ал. 2 от КТ е издадена На-

редбата за определяне на видовете работи, за които 
се установява допълнителен платен годишен отпуск 
(ДВ, бр. 103 от 2005 г.). С наредбата се определят 
видовете работи, извършвани при специфични 
условия и рискове за живота и здравето, които не 
могат да бъдат отстранени, ограничени или нама-
лени, независимо от предприетите мерки, за които 
се установява допълнителен платен годишен отпуск 
като допълнителна мярка за превенция на здравните 
рискове за работниците и служителите.
В чл. 2 от наредбата, т. 1-41 в изчерпателен списък 

са определени видовете работи, при които може да се 
ползва това право. Съгласно чл. 4 от наредбата право 
на допълнителен платен годишен отпуск имат работ-
ници и служители, които извършват определените в 
чл. 2 работи не по-малко от половината от установе-
ната с Кодекса на труданормална продължителност 
на работното време, с изключение на работниците 
и служителите, които извършват работи в среда на 
йонизиращи лъчения. Размерът на допълнителния 
платен годишен отпуск не може да бъде по-малко 
от 5 работни дни, при условие че работникът или 
служителят е работил при тези условия в рамките 
на една календарна година. Когато работникът или 
служителят работи по-малко от този срок размерът на 
допълнителния платен годишен отпуск се определя 
пропорционално на отработеното време.
Право на допълнителен платен годишен отпуск 

имат и работници и служители с пълна загуба на 
зрение или с пълна загуба на слух независимо от 
вида работа (чл. 3).
Работниците и служителите, които имат право на 

допълнителния платен годишен отпуск по наредбата, 
се определят с писмена заповед на работодателя след 
предварителни консултации с представителите на 
синдикалните организации и с представителите на 
работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса 
на труда, със службата по трудова медицина и с ко-
митета/групата по условия на труд и в съответствие с 
оценката на риска (чл. 4, ал. 4). Наредбата предвижда 
възможност в колективен трудов договор, както и 
между страните по трудовото правоотношение да бъ-
дат договаряни по-големи размери на допълнителния 
платен годишен отпуск (чл. 4, ал. 5)



ПРЪСКАНИЯ  ПРИ  ЯБЪЛКИ
И  КРУШИ  ПРЕЗ  ЮНИ  

През месец юни, особено при дъждовно и влажно вре-
ме, следцъфтежните пръскания при ябълките и крушите 
срещу струпясване продължават, за да се опази младия 
прираст от зараза. Пръска се през 10-14 дни. Разрешени 
препарати са: делан 700ВГ - 50 г в 100 л вода/дка (каран-
тинен срок 20 дни), делан ПРО - 250 мл/дка с работен раз-
твор 20-120 л/дка (карантинен срок 35 дни), карамат 2,5ЕВ  
200 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка (карантинен 
срок 28 дни), луна експирианс - 20-75 мл/дка (карантинен 
срок 14 дни), серкадис 25-30 мл/дка с работен разтвор 20-
120 л/дка (карантинен срок 35 дни), силит 554СК - 125 
мл/дка с работен разтвор 20-150 л/дка. Максимално 2 
приложения с интервал 7-10 дни. Прилага се в началото 
на набъбване на листните пъпки до 60 дни до беритбата 
(карантинен срок 60 дни), тирам 80ВГ - 300 г в 100 л вода/
дка (карантинен срок 21 дни), фабан - 20 мл/дка с работен 
разтвор 40-150 л/дка за ябълка и круша. Максимално 4 
приложения с интервал 8 дни от набъбване на пъпките 
до 70% от плодовете достигнали окончателния си размер 
(карантинен срок 56 дни), шавит Ф72ВГ - 200 г в 100 л 
вода/дка (карантинен срок 20 дни), флинт макс 75ВГ - 20 
г в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни).
Разрешени препарати срещу брашнеста мана са: бай-

фидан 250ЕК - 15 мл в 100 л вода с работен разтвор 50-
100 л/дка (карантинен срок 30 дни), серкадис 15 мл/дка с 
работен разтвор 20-120 л/дка (карантинен срок 35 дни), 
систан 20ЕВ - 28-42 мл/дка с работен разтвор 100-150 л/
дка (карантинен срок 14 дни), систан екозом ЕВ - 60-185 
мл/дка (карантинен срок 
14 дни).
У нас най-често първо-

то пръскане срещу ябъл-
ковия плодов червей се 
провежда в началото на 
юни. Пръска се при ус-
тановяване на масов ле-
теж на пеперудите, което 
е и начало на излюпване 
на гъсеничките. У нас 
овощарите обикновено правят първото пръскане, когато 
младите плодчета достигнат големината на едър лешник. 
Указание за пръскане е също така появата по листата на 
така наречените „черни главички“. Това са яйца с напъл-
но развити гъсенички, непосредствено преди излюпва-
не. Сведения за времето на пръскане могат да се получат 
от съответните служби по земеделие.
Разрешени препарати за ябълковия плодов червей са: 

афърм опти - 200 г/дка с работен разтвор 50-150 л/дка 
(карантинен срок 7 дни), вазтак нов 100ЕК - 12,5 мл в 100 
л вода/дка (карантинен срок 7 дни), децис 2,5ЕК - 30 мл 
в 100 л вода/дка  (карантинен срок 7 дни), делегат 250ВГ 
- 30 г/дка с работен разтвор 100-120 л/дка (карантинен 
срок 7 дни), калипсо 480СК - 20-25 мл в 100 л вода/дка  
(карантинен срок 14 дни), ранер 240СК - 40 мл в 100л 
вода/дка (карантинен срок 14 дни), синейс 480СК - 20-30 
мл от препарата в 100 л вода с работен разтвор 100-125 
л/дка (карантинен срок 7 дни), супресект екстра - 15 мл 
в 100 л вода/дка  (карантинен срок 7 дни), шерпа 100ЕВ 
- 30 мл/дка  (карантинен срок 14 дни).
През първата половина на юни у нас се провежда пър-

вото пръскане срещу един друг неприятел - калифорний-
ската щитоносна въшка. Пръска се от масовото раждане 
на ларвите, които излизат изпод майчиния щит и се раз-
пълзяват по кората и клонките. Разрешени препарати са: 
клоузър 120СК - 40 мл/дка с работен разтвор 100-150 л/
дка (крантинен срок 7 дни), мовенто 100СК - 120-150 мл 
в 100 л вода/дка (крантинен срок 21 дни), децис 2,5ЕК - 
40 мл в 100 л вода/дка (крантинен срок 7 дни).
При засилена поява на крушовата листна бълха по кру-

шите третирайте с вазтак нов 10ЕК - 20 мл в 100 л вода/
дка (крантинен срок 7 дни), децис 2,5ЕК - - 40 мл в 100 л 
вода/дка (крантинен срок 7 дни), делегат 250ВГ - 30 г/дка 
с работен разтвор 100-120 л/дка (крантинен срок 7 дни), 
мовенто 100ЕК - 120-150 мл в 100 л вода/дка (крантинен 
срок 21 дни), масай ВП - 25 г/дка (крантинен срок 30 дни).
Акари. Срещу червен овощен акар и жълт ябълков 

акар прилагайте енвидор 240СК - 40 мл/дка (крантинен 
срок 14 дни).

МАСЛО ОТ УИНТЪРГРИЙН ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ 
НА БОЛКИ И ЛОШО ХРАНОСМИЛАНЕ

Етеричното масло от 
уинтъргрийн, което се 
извлича от листата на 
вечнозеленото растение 
Gaultheria procumbens, 
има сладък и свеж аро-
мат, много подобен на 
този на маслото от мента. Маслото има голямо раз-
нообразие от употреби в храни, чайове, ароматерапия, 
битови и козметични продукти. Веднъж поставени в 
топла вода, полезните ензими в зелените листа, наре-
чени метил салицилати, се освобождават лесно, след 
което се концентрират в лека за употреба формула, из-
ползвайки парна дестилация.
Уинтъргрийн се използва от векове от племена, на-

селяващи Северна Америка, за да помогне за облекче-
ние на умора, възпаления на белите дробове, синусите 
и дихателни заболявания. Етеричното масло е естест-
вен антиоксидант, енергизиращ и имуно-стимулиращ, 
тъй като понижава възпаления и намалява болката.
Изследвания показват, че маслото от уинтъргрийн 

има способността да действа като естествен аналгетик 
(редуктор на болката) и антисептик. Маслото съдържа 
предимно активната съставка метил салицилат, която 
съставлява около 85% до 99%. Маслото се абсорбира в 
кожата бързо и действа като естествен обезболяващ аг-
ент. Също така насърчава кръвообращението и охлаж-
да раздразнения, успокоява подутата кожа. Освен това, 
уинтъргрийн съдържа антиоксиданти и полезни със-
тавки, включително а-пинен, мирцен, лимонен и други.
Повече за ползите и използването на маслото:
1. Облекчаване на мускулни болки - Няколко капки от 

свежото масло върху кожата, в комбинация с масажни 
движения, са чудесни за облекчаване на ставите от ар-
трит или ревматизъм. Също така е полезно за лечение 
на болки в мускулите и хронична болка в шията, както 
и за облекчаване на болките в долната част на гърба;

2. Антибактериални и антивирусни свойства – Мас-
лото от уинтъргрийн помага за борбата с бактери-
алния растеж, вирусите и гъбичките (може да се из-
ползва около дома или върху тялото за отстраняване 
на опасните замърсители). Можете дори да добавите 
няколко капки в миялна или перална машина, за да 
убиете бактерии, причиняващи миризми и плесен или 
да почистите около душа и тоалетната чиния;

3. Облекчава храносмилателни проблеми – Ете-
ричното масло може да се използва в малки дози за 
увеличаване на стомашната киселина и сокове, които 
спомагат за подобряване на храносмилането. Смята се 
за естествен лек диуретик и увеличава производството 
на урина, което може да помогне за почистването на 
храносмилателния тракт и да намали подуването на 
корема. Също така има положителен ефект при гадене 
и успокояващо въздействие върху стомашната лигави-
ца и дебелото черво;

4. Подобрява състоянието на кожата и косата - Мас-
лото от уинтъргрийн е полезно за лечение на акне, тъй 
като може да се използва за убиване на микроби по ко-
жата. Можете да смесите 1-2 капки с кокосово масло/ 
масло от жожоба, за да облекчите сърбеж, зачервена 
или подута кожа. Под душа използвайте свежото мас-
ло върху скалпа или косата, за да отстраните бактерии, 
мазнината и пърхота, като добавите свеж аромат - по-
добно на ползите от кокосовото масло за косата;

5. Освежител за въздух – Благодарение на свежия си 
аромат, маслото може да се използва и за маскиране 
на неприятни миризми, за освежаване на въздуха или 
повърхностите в банята и кухнята. Смесете няколко 
капки от маслото с вода в спрей бутилка и нанесете 
върху твърди повърхности, контейнери за боклук и 
дори тоалетни чинии;

6. Освежител за уста – Маслото от уинтъргрийн не 
само помага за естественото освежаване на дъха, но и 
за защита на венците и зъбите от инфекции и болка. 
Добавете една до две капки в малко вода и изплакнете 
устата си за 30–60 секунди.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

МОМИНА СЪЛЗА -
CONVALLARIA MAJALIS 

Описание:
Многогодишно тревисто растение с пълзящо коре-
нище. Цветоносното стъбло е 15-30 см високо, тънко, 
неразклонено, безлистно. Листата са приосновни 
към върха заострени. Съцветието е връхно. Цвето-
вете са бели. Цъфти през април-юни. 
Разпространение:
Расте из светли широ-
колистни гори и храс-
талаци, в равнините и 
планините  от  100 до 
1400 м надморска висо-
чина из цялата страна. 
Отглежда се често из 
градините като декора-
тивно растение. 
Употребяема част:
Използват се стръковете 
и листата. 
Лечебно действие:
Усилва сърдечните съкращения, забавя сърдечната 
дейност, премахва неприятните усещания в облас-
тта на сърцето, нормализира кръвообръщението. 
Успокоява нервната система, увеличава диурезата. 
Приложения:
• за лечение на сърдечната недостатъчност - леки 
форми 
• при сърдечни неврози, нарушение на сърдечния 
ритъм 
• при лечение на водянка, сърдечен задух, епилеп-
сия и др. 
• при климактериум
• Настойка от цвета (2:100), кисне седем дни в 
червено вино. Употребява се против главоболие (1 
с.л. след ядене). 
Внимание! Растението е отровно! Да се приема по 
лекарско предписание. Да не се приема при възпа-
ление на стомашната лигавица, остри бъбречни, 
далачни и чернодробни страдания, при затлъстяване 
на сърдечния мускул!
 Като продукт:
Момина сълза – листа
Може да се използва при: сърдечен задух, епилеп-
сия, сърдечна невроза, нарушен сърдечен ритъм.
Да не се приема при стомашни, бъбречни, черно-
дробни и далачни страдания.
Отровно! По лекарско предписание!

 „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                                                                                                              

В американско религиозно семейство синът моли 
баща си:

- Тате, купи ми автомобил!
- Добре, но при три условия: трябва да се учиш добре, 

да ходиш на църква и да се подстрижеш. Ако изпълниш 
условията, на 16-ия ти рожден ден ще ти подаря авто-
мобил.
Минава време...
- Тате, утре навършвам 16 години. Учих се добре, 

ходих на църква...
- Да, ама не се подстрига.
- Ама, тате, така повече ми харесва. Освен това виж 

иконите в църквата. На всички тях Христос е с дълга коса, 
а и апостолите също са с дълги коси...

- И какво? Имат ли автомобили?.

американско религиозно семейство синът

ДЖИНДЖИФИЛOВA ЛИМOНAДA    
Продукти:
- 1 ч. ч. вoдa
- 1 ч. ч. cитнo нacтъpгaн 

пpeceн джинджифил
- 1 ч. ч пpяcнo изтискан 

сок oт лимoн, портокал и 
гpeйпфpyт 

- 1/2 ч. ч. нaтypaлeн мeд
- 1/2 ч.ч (Кaфявa) зaxap 
 Приготвяне:  Жeлaтeлнo 

e дa ce изпoлзвa пpeceн джин-
джифил. Най-напред тoй ce измивa, избeлвa и нacтъpгвa 
нa cитнo peндe. Прецежда се пpeз мapля или cитнa цeдкa.

Kъм пoлyчeния сок ce дoбaвя микса oт цитpycoви 
плoдoвe, вoдaтa, зaxapтa и мeдa.
Бърка ce, докато cмecтa cтaнe xoмoгeннa и ако имa 

нyждa, може да ce зaгpee cъвceм леко.
Така пpигoтвeнaтa лимoнaдa ce oxлaждa в хладил-

ник. B пoдxoдящa чaшa ce cлaгa 1-2 чaeни лъжички oт 
кoнцeнтapaтa и ce дoливa пo жeлaниe c минepaлнa или 
гaзиpaнa вoдa.
Пoднacя ce гapниpaнa c peзeнчeтa плoд и мнoгo лeд.


