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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

Дядо Коледа  и тази година не забрави да посети дет-
ските градини и детските ясли в община Сатовча. Белоб-
радият старец, както всяка година раздаваше подаръци 
от сърце на всички малчугани по време на Коледно-Ново-
годишните тържества. В своите пожелания към послуш-
ните деца той не забрави да им заръча да бъдат здрави, 
весели и добри. Кметът на общината д-р Арбен Мименов 
всяка година за новогодишните празници, предоставя 
средства на ръководствата на детските градини и ясли, за 
да закупят и да зарадват децата с лакомства и подаръци. 
Организираните в детските заведения  тържества по 

случай настъпването на Коледно-Новогодишните празни-
ци, бяха изпълнени с много песнички, стихове, с много и 

различни  весели сценки. Неуморимите детски учителки се бяха погрижили децата да бъдат добре подготве-
ни, за да могат да се представят в своята най-добра светлина пред родители и гости на тържеството. 

СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИТЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ 2015-2016Г. ЗА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА САТОВЧА



Й О Р Д А Н О В Д Е Н  
Празникът Йордановден е един от най-значи-

мите в християнската религия и има различни 
имена в страната - Кръстовден, Водици, Водо-
кръщи и други. На този ден се почита светеца 
Йоан Кръстител, който според библейската 
легенда е покръстил Исус Христос във водите 
на река Йордан. По стара традиция на този ден 
в Сатовча за здраве всички жители християни, 
мюсюлмани и роми се събират на традицион-
ното място, на най-дълбоката част на реката, 
която преминава през селото, за ритуала по 
спасяването на кръста.
След освещаването на водата и празнична 

черковна служба, свещеникът хвърля Светия кръст във водата и по традиция мъже 
или юноши се хвърлят въпреки студа и ниската 
температура и изваждат кръста от водата. При  
традиционното хвърляне на кръста тази година, 
трима смелчаги мериха сили в надпреварата  за 
намирането и изваждането му от ледената вода.  
Тази година кръста бе намерен от Илия Шкуртов 
от Сатовча, който се хвърли последен в реката, 
но бързо успя да съзре местоположението на 
кръста и пръв стигна до него.  Поверието за този 
ден е, че колкото по-студен е денят, толкова по-
богата и плодородна ще е годината. Ако кръста 
замръзне във водата годината ще дава здраве и 
голям берекет, а този който извади кръста ще е 
здрав през цялата година.

Дан, главният жрец, който колел жертвеното жи-
вотно в Шан, попитал Джуан Дзъ какво е милосърдие. 

— Милосърдни са тигрите и вълците, — отговорил 
Джуан Дзъ. 

— Как така? 
— Как да не са милосърдни, ако вълчицата и въл-

четата се обичат един другиго? 
— Разрешете да ви попитам за истинското мило-

сърдие! 
— За истинското милосърдие не съществуват 

роднински чувства. 
— Аз съм чувал, че без родство няма и любов, без 

любов няма и синовно уважение. Нима може да има 
истинско милосърдие без уважение към родителите! 

— Не, не е така, — отвърнал Джуан Дзъ. Истин-
ското милосърдие е високо. За него, разбира се, не 
си струва да се говори, ако се изхожда от синовното 
уважение. Та в думите ти синовното уважение не е 
преувеличено, а твърде умалено. Та защо планината 
Миншан не се вижда, когато тръгваш към Ин от юг? 
Защото тя е далече от Ин. Затова се казва: 
Да уважаваш родителите си, е по-лесно, отколкото 

да ги обичаш. 
Да обичаш родителите си, е по-лесно, отколкото 

да ги забравиш. 
Да забравиш родителите си, е по-лесно, отколкото 

да ги накараш да те забравят. 

Да ги накараш да те забравят, е по-лесно, отколкото 
самият ти да забравиш за всичко в Поднебесната. 
Да забравиш всичко в Поднебесната, е по-лесно, 

отколкото да на-
караш всичко в 
Поднебесната да 
забрави за теб. 
Та нали този, 

който  умее  да 
забравя за Ви-
с о ч а йше т о  и 
Обкръжаващото, 
се отдава на Без-
действие. Благата му се разпространяват в тъмата 
на поколенията, а Поднебесната дори не знае за 
него. Как е възможно толкова да се прехласваш 
пред милосърдието и синовната почтителност? Нали 
с всичко това — с уважението към родителите и 
по-възрастните братя, с милосърдието и справедли-
востта, с предаността и доверието, с целомъдрието и 
честността — хората принуждават себе си да служат 
на собствената си добродетел, всичко това не струва 
повече. Затова и се казва: „Истинското благородство 
отхвърля царските почести, истинското богатство от-
хвърля царската съкровищница, истинското желание 
отхвърля името и славата“. От всичко това пътят няма 
да се промени. 

НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС
„РЕКИТЕ В БЪЛГАРИЯ”    

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

11 Януари 2015г., Понеделник
11 януари е Световен ден на думата „Благодаря“. Денят е чудесен повод да 

доставим радост на близките си, да ги накараме да се почувстват оценени и 
обикновени неща, психолозите са на мнение, че думите на благодарност са 
„словесни ласки“, които стоплят сърцата и ни  успокояват. Според народните 
поверия пък думата „Благодаря“ не трябва да се произнася в състояние на раз-
дразнение. Когато благодарите, най-важно е да го правите искрено и от сърце, 
казват още специалистите. Достатъчно е да се усмихнете на човека до себе си 
и да кажете „Благодаря“!

12 Януари 2015г., Вторник
• Света мъченица Татяна
Имен ден празнуват: Татяна, Таня Света мъченица Татяна произлиза от 

знатно и богато римско семейство, дъщеря на един от най-известните римски 
префекти. Изцяло проникната от християнската вяра, Татяна била посветена 
за дяконеса и всецяло се отдала на милосърдие и непрестанна молитва. Тя се 
отказала от светските радости и се обрекла на целомъдрие и по този начин още 
повече засияла като достойна за мъченически светец. 

• Празник на българското военно разузнаване
На 12 януари българските военни разузнавачи отбелязват своя професиона-

лен празник, обявен със заповед на военния министър на 11 февруари 1997 г. 
Датата не е избрана случайно: Княз Фердинанд създава Разузнавателна секция 
към Оперативното отделение на Щаба на армията с Указ № 190 от 31.12.1907 
г., който влиза в сила именно на 12 януари 1908 г. Тя е първият специализиран 
орган за водене и ръководство на военното разузнаване в България.

13 Януари 2015г., Сряда
 Професионален празник на работещите в областта на киното
Обявен с Решение на МС от 27 декември. На същата дата през 1915г., е про-

жектиран първият игрален филм „Българан е галант”. Автор на филма е Васил 
Гендов, който изпълнява главната мъжка роля.

14 Януари 2015г., Четвъртък
• Банго Васил — Циганската Нова година
От 13-ти всяка година започват големите ромски тържества за Нова година 

Банго Васил, още и Банго Василий (Васильовден), наричан още Василица е 
най-големият празник на ромите - това е циганската Нова година. Празникът 
се отбелязва на 13, 14 и 15 януари. 

15 Януари, 2015г., Петък
 Рожден ден на виртуалната енциклопедия Уикипедия
Уикипедия е многоезична, мрежово-базирана енциклопедия със свободно 

съдържание. Създадена е на 15 януари 2001г. Тя е динамичен продукт на съ-
трудничещи си доброволци от целия свят, позволяваща на всеки човек с достъп 
до Интернет да участва в редактирането й. Съществуват над 270 разноезични 
версии на Уикипедия, около 100 от които сравнително активни. Към март 2011 
г. англоезичната, немскоезичната и френскоезичната версии са единствените, 
разполагащи с над 1 милион статии.

Н О В И Н И
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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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 8.01.2016 г.
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Краен срок: 15 февруари 2016 г. 
Българска асоциация по водите 

(БАВ) и сдружение „Аз обичам во-
дата” организират национален фото-
конкурс на тема „Реките в България”. 
Фотоконкурсът е част от инициативата 
„Международен Воден Мост 2016”, 
която се осъществява по случай 22 
март – Световен ден на водата.
Темата на конкурса цели да обедини 

фотографии на красивите реки, които 
криволичат на територията на Бълга-
рия. Емблематичната за страната ни 
– река Дунав е втора по дължина в Ев-
ропа. Тя е известна като „европейската 
река“ и „реката с най-много имена“, за-
щото преминава през общо 10 държави 
и пресича 4 столици. Дунав е единстве-
ната река на Стария континент, която 
тече в посока от запад на изток като 
накрая се влива в Черно море.
Най-впечатляващите фотографии в 

конкурса ще бъдат прецизно избрани 
след онлайн гласуване във Facebook 
и от експертно жури. Номинираните 
творби ще станат част от вълнуваща 
изложба в Националния музей „Земята 
и хората” – София, която ще включва 
общо 50 авторски работи. Отново 
журито и посетителите във фейсбук 
страницата ще определят кои от тях 

ще бъдат удостоени с първа, втора, 
трета награда, отличие от онлайн гла-
суването и за обществена институция.
На 22 март пет фотографии ще бъдат 

обявени за абсолютни победители в 
конкурса. Пак тогава техните автори 
ще си тръгнат със специални предмет-
ни награди, връчени им на официална 
церемония в Музея.
КАТЕГОРИИ
– Награда на онлайн-публиката
– Първо място в класацията на 

журито
– Второ място в класацията на 

журито
– Трето място в класацията на жу-

рито
– Награда за обществена институция
В категория „Награда за обществена 

институция“ могат да участват държав-
ни, общински, културни институции 
или НПО организации. Категорията 
има и допълнително условие – сним-
ките да са придружени с пояснителен 
текст, представящ положителен пример 
за грижа и добра практика за устойчиво 
управление на водните ресурси от ин-
ституцията или организацията.
Всеки участник може да представи 

до 3 авторски фотографии – цветни и/
или черно-бели.

ПРИТЧА: МИЛОСЪРДИЕТО      

ОБЯВЛЕНИЕ  
  Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове 

Кметът на община Сатовча кани всички заинтересовани лица на обществено предста-
вяне и обсъждане на проекта на Стратегията за управление и разпореждане с общин-
ска собственост за мандат 2015 – 2019 г. и на проекта на Програмата за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2016 г, което 
ще се състои на 26.01.2016 година от 14:00 часа в заседателната зала на Общински 
съвет – Сатовча, в сградата на Общинска администрация Сатовча.
Проектите на Стратегията и Програмата са на разположение в деловодството на 

Общинска администрация – Сатовча, и са качени на сайта на общината.
Предложения и становища по проектите се приемат в деловодството на Общинска 

администрация – Сатовча, в срок до 26.01.2016 г.  и на e mail: obs_satovcha@abv.bg; 
satovchabl@abv.bg. 



работили и осигурявали в държава от Европейския 
съюз, да изискат формуляр Е104 преди завръщането 
си в България, с изключение на Великобритания, Ир-
ландия, Гърция и Испания, които издават документа 
само при поискване от компетентна институция на 
друга държава членка.
За служебно изискване на формуляр Е104 в Централ-
ното управление на НЗОК (ЦУ на НЗОК) или в съот-
ветната районна здравноосигурителна каса (РЗОК) се 
подават: заявление по образец, копие от личната карта 
и документи, доказващи здравното осигуряване в дру-
гата държава (с отразен чужд осигурителен номер на 
лицето, което кандидатства за формуляра). НЗОК из-
праща до другата държава искане за издаване на S 041.
Заявлението и необходимата информация за издава-
нето на формуляр Е 104 са публикувани на интернет 
страницата на НЗОК - в меню „Международно сътруд-
ничество”, подменю - „Европейска интеграция”, ста-
тията - „Сумиране на здравноосигурителни периоди, 
придобити в различни държави от ЕС на осигурителни 
периоди.“

Въпрос: От 04.01.2016 г. съм безработна. До 
10.01.2016 г. ще се регистрирам в бюрото по труда. 
Въпросът ми е ще мога ли да ползвам услугите по 
клинична пътека без да ползвам болничен? 
Отговор: Може да постъпите за лечение по клинична 
пътека, ако сте с непрекъснати здравноосигурителни 
права. Ако сте регистрирана в „Бюро по труда“ и 
получавате обезщетение за безработица, здравнооси-
гурителните вноски са за сметка на републиканския 
бюджет за периода на получаване на обезщетението. 
От въпроса не става ясно за какво Ви е необходим 
болничен лист.

Въпрос: Редно ли е да се събира потребителска 
такса при получаване на болничен лист от лекарска 
комисия. Синът ми беше на преглед на 15.12.2015 и 
лекарят му каза да отиде да си получи болничния 
на 21.12.2015. При прегледа си е платил таксата и 
при получаване на болничния лист  - отново. Става 
въпрос за ДКЦЗ.
Отговор: Здравноосигурените лица дължат потреби-
телска такса само за „оказана медицинска помощ“, т.е. 
за извършен преглед.  
НЗОК заплаща само за дейности и издаване и заверя-
ване на документи съгласно Наредба №40 от 2004г. за 
основния пакет от здравни дейности, гарантиран от 
бюджета на НЗОК, т.е.  здравноосигуреното лице не 
трябва да заплаща за издаване на болнични листове – 
първичен и вторичен болничен лист, за насочване за 
медицинска експертиза към лекарска консултативна 
комисия (ЛКК); за подготвяне на документи за пред-
ставяне пред ТЕЛК, и други.
За издаването на болничен лист не се дължи заплаща-
не, тъй като издаването му е резултат от извършения 
преглед при лекаря (съгласно Закона за здравното оси-
гуряване потребителска такса се заплаща „за оказана 
медицинска помощ“).

Въпрос: По какъв начин мога да прехвърля здрав-
ните си осигуровки от страна членка на ЕС в 
България? Какъв документ е нужен като доказа-
телство, че съм осигуряван? 
Отговор: След приключване на трудовата дейност и 
осигуряването Ви в друга държава от Европейския 
съюз е необходимо да се изиска формуляр Е104/
S041 от тамошния здравен фонд – с цел последващо 
включване в осигурителната система на всяка друга 
държава от Европейския съюз (включително и Бъл-
гария), при предстоящо осигуряване в нея. 
В България формуляр Е104/S041 се представя пред 
териториалната дирекция на Националната агенция 
за приходите по местоживеене у нас.
Препоръчително е българските граждани, които са 

До 14-ти януари: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец декември  на предходната го-
дина. 

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 (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка 
за данъчния период – месец декември на предходната 
година.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
декември 2015 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за декем-
ври 2012 г.
До 15-ти януари: 
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото три-

месечие на предходната година върху хазартната дей-
ност от игри с игрални автомати и игри в игрално ка-
зино. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец декември на предходната година. 

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец декември на предходната година.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
11 - 17 януари 2016г., брой 2

ЗАПОЧВА ВНЕДРЯВАНЕ НА
НОВА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ В ГОРИТЕ
От месец януари 2016 година започва внедряването 

на електронния превозен билет за дървесина от вре-
менен склад за всички собственици на гори. Новата 
информационна система за контрол работи успешно 
от месец във всички държавни предприятия. Тя е част 
от мерките за по-добър контрол в горските територии, 
които МЗХ и ИАГ предприе през изминалата година.
Чрез новата система данните при издаване на превоз-

ния билет от временен склад в гората се регистрират 
в централизираната информационна система на Из-
пълнителна агенция по горите. По този начин се дава 
възможност на контролните органи и обществеността 
да проверяват своевременно дали превозното средство 
се движи с валиден превозен билет. Ще бъде даден 
достъп, чрез който през сайта на ИАГ и сайтовете на 
шестте държавни предприятия всеки гражданин ще 
може да провери валидността на превозния билет.
Гаранция за повече прозрачност и контрол на добива 

и транспорта на дървесината от горските територии 
на страната дават и въвежданите от началото на тази 
година видео наблюдения в обектите за преработка на 
дървесина и GPS проследяване на превозните средства, 
транспортиращи дървесина.
По този начин се затваря системата на проследяване 

пътя на дървесината във всички горски територии, 
независимо от тяхната собственост, което до голяма 
степен ще допринесе за ограничаване на незаконните 
практики в горските територии.

ЗАМЕНКИ НА ГОРИ ЩЕ СЕ ПРАВЯТ ПО 
НОВИ ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ИМОТИТЕ  
Заменките, покупко-продажбите и учредяване на 

ограничени вещни права в горски територии ще стават 
по нови правила за определяне на цените на имотите. 
Това се предвижда в проект на постановление на Ми-
нистерския съвет за изменение на Наредбата за оценка 

на поземлени имоти 
в горски територии, 
приета през 2011 г.
Целта е след про-

мяната за имотите да 
се определя реална 
пазарна цена към 
момента на сключва-
не на договора.
Промяната се пра-

ви след становища 
на Министерството 

на финансите и Европейската комисия за определянето 
на пазарни цени.
Според доклада на вносителите на предложението в 

момента оценките на горски имоти стават по базисни 
цени, предвид на липсата на пазарни аналози, както и 
липсата на публикуван бюлетин за пазарните цени на 
поземлени имоти в горски територии от ИАГ, което е 
отчетено като проблем. Липсата на пазарни механизми 
в наредбата е отбелязана от Еврокомисията в писмо от 
16.10.2015 г., а Комисията има и препоръки по въпроса.
В съобщението се отбелязва, че според Закона за 

горите при промяна на предназначението на горски 
имоти, уедряване, разпореждане и учредяване на 
ограничени вещни права върху държавни и общински 
гори, се изготвят оценки на имотите от правоспособни 
независими оценители.
С предложените промени е дадена възможност на 

оценителите да избират самостоятелно подхода при 
определяне на цената на поземлени имоти, с цел опре-
деляне на обективна, пазарна цена на имота.
Предвидено е цените да се определят по метода на 

сравнимите продажби или други приложими методи, 
както и по метода на доходната стойност с пазарен 
множител. Когато при различните методи се определят 
различни цени за един и същ горски имот, в доклада 
оценителят посочва като крайна по-високата от двете 
цени.
С измененията в наредбата ще бъдат отразени пре-

поръките на ЕК и финансовото министерство, се казва 
в публикувания проект.

ОТ 04ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА НАП ПРИЕМА
ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ДОХОДИТЕ ПРЕЗ 2015 Г. 
От 04 януари 2016 година започва данъчната кам-

пания. Доходите на физическите лица се облагат с 
10-процентна ставка. Данъ-
кът за едноличните търговци 
е 15 на сто.
Тази година данъчните де-

кларации ще могат да се 
подават до 2 май, напомнят 
от НАП. Задължение за по-
даване на декларация имат 
всички, които имат доходи, 

подлежащи на облагане с данък върху доходите на фи-
зическите лица. Изключение правят хората, които имат 
доход само от трудов договор и не искат да използват 
определено данъчно облекчение.
Родителите с деца могат да намалят годишната си 

данъчна основа с 200 лева при едно дете, с 400 лева 
при две деца и с 600 лева при три и повече деца. Заявка 
за това може да бъде направена с годишната данъчна 
декларация. Част от хората вече са заявили това свое 
желание пред работодателите си.
За първите три тримесечия данъкът е авансово удър-

жан от платеца, а за четвъртото - по желание на всеки. 
Или ще трябва да го плати в рамките на данъчната 
кампания, или е подал декларация пред платеца на 
дохода и данъкът му е авансово удържан.
До края на март, ако подадем декларация по електро-

нен път, може да използваме 5 % отстъпка от данъка 
за довнасяне. Това право съществува, само ако нямаме 
стари задължения към хазната.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Какви са новостите при пенсионирането на 

лицата по чл. 69 от КСО?
С § 49 и § 50 от Преходните и заключителни раз-

поредби на Закона за изменение и допълнение на 
Кодекса за социално осигуряване са създадени до-
пълнителни възможности за пенсиониране на лицата 
по чл. 69 от КСО.
На основание § 49 от ПЗР на ЗИДКСО лицата по 

чл. 69 от КСО, които имат необходимия осигурителен 
стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пен-
сионират, без да се изисква освобождаване от служба, 
съответно уволнение или прекратяване на правоот-
ношението, а на основание § 50 от ПЗР на ЗИДКСО 
лицата по чл. 69 от КСО, които до 31 декември 2015 г. 
имат необходимия осигурителен стаж за придобиване 
право на пенсия, могат да се пенсионират независимо 
от възрастта им до 31 декември 2018 г.
Разпоредбата на § 49 от ПЗР на ЗИДКСО се прилага за 

лицата по чл. 69 от КСО, които са изпълнили условията 
за необходим осигурителен стаж по чл. 69 КСО, но не 
са прекратили правоотношението си. За да се отпусне 
пенсията е необходимо заявлението да е подадено след 
влизането в сила на разпоредбата – 15 август 2015 г. 
На основание § 49 се отпускат пенсии на лицата по чл. 
69 от КСО с начална дата от влизането й в сила до 31 
декември 2015 г., тъй като от 1 януари 2016 г. има нови 
условия за пенсиониране по чл. 69 от КСО. Датата на 
придобиване правото на пенсията по § 49 е датата на 
влизането в сила на разпоредбата, ако към тази дата 
лицата имат необходимия осигурителен стаж. За лицата, 
които придобиват изискващия се осигурителен стаж 
след влизане в сила на разпоредбата, но до 31 декември 
2015 г., правопораждащата дата е датата на придобиване 
на изискуемия осигурителен стаж.
Ако придобиете изискващият се осигурителен стаж 

по чл. 69 от КСО до края на 2015 г., то датата на ок-
ръгляне на 27 години осигурителен стаж е датата на 
придобиване на правото на пенсия по § 49 от ПЗР на 
ЗИДКСО, ако към тази дата имате 18 години осигури-
телен стаж по чл. 69 КСО и заемате длъжност по чл. 
69 от КСО, т.е. не сте освободен от служба като лице 
по чл. 69 от КСО. За да се отпусне пенсията от датата 
на окръгляне на 27 години осигурителен стаж до края 
на 2015 г. е необходимо заявлението за отпускане на 
пенсия да е подадено в съответното териториално 
поделение на НОИ в 6-месечен срок от датата на 
окръгляне на 27 години стаж.
Лицата по чл. 69 от КСО, освободени от служба, 

уволнени или с прекратено правоотношение до 31 
декември 2015 г. включително, ползват реда за пен-
сиониране, установен с чл. 69 от КСО до тази дата.
От 01.01.2016 г. със Закона за изменение и допълне-

ние на Кодекса за социално осигуряване са изменени 
разпоредбите на чл. 69 от КСО, като не се изисква 
прекратяване на осигуряването, а се въвежда изис-
кване за навършена възраст.
Лицата по чл. 69 от КСО, които са навършили изис-

кващата се възраст по чл. 69 от КСО, която е в сила от 
1 януари 2016 г., се пенсионират по тази разпоредба.
Разпоредбата на § 50 от ПЗР на ЗИДКСО също 

влиза в сила три дни след обнародването на закона в 
“Държавен вестник”, но реалното ѝ приложение е в 
периода след 31 декември 2015 г. до 31 декември 2018 
г. По тази разпоредба се отпускат пенсии на лица по 
чл. 69 от КСО, които не са навършили изискващата се 
възраст по чл. 69, но при условие, че до 31 декември 
2015 г. те са придобили необходимия по чл. 69 от КСО 
осигурителен стаж.
Ако подадете заявление в съответното териториал-

но поделение на НОИ след изтичане на 6-месечния 
срок от придобиване на правото – в случая след 
изтичане на 6-месечния срок от окръгляне на 27 
години осигурителен стаж, който стаж е придобит 
до 31.12.2015 г., пенсията Ви ще се отпусне от да-
тата на заявлението на основание § 50 от ПЗР на 
ЗИДКСО, ако към тази дата не сте навършил изис-
кващата се възраст по чл. 69 КСО и ако към датата 
на заявлението заемате длъжност по чл. 69 КСО. За 
да се отпусне пенсията на посоченото основание е 
необходимо заявлението да е подадено в територи-
алното поделение на НОИ до края на 2018 г. и към 
датата на заявлението да сте лице по чл. 69 КСО, 
т.е. да не сте освободен от служба по чл. 69 КСО.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ 2016г.



ФУНИЙКИ
Продукти:
•3 яйца,
• 1 чаена чаша кисело мляко,
•1 амонячна сода,
• 1 чаена чаша захар,
•1/2 чаена чаша олио,
• ванилия
• брашно
Продукти за крема приготвяне: 3 яйца,  1 1/2 чаена 

чаша захар - половината в разбитите яйца, а другата 
половина в литър прясно мляко, което се поставя да 
заври.  Към яйцата се прибавят 4 лъжици брашно. 
Всичко се смесва, като се бърка непрекъснато. Като 
заври кремът, се поставя 1/2 пакетче краве масло. 
Омесва се меко тесто. разточва се на тънък лист, режат 
се тънки ленти и се навиват на фунийките, като се 
започва от върха. Пекат се и се пълнят с крем ванилия. 
Пълнят се изпечените фунийки с крема, а отгоре се 
гарнират с "пияни вишни"

В СЕЗОНА НА ГРИПА
ВЗИМАЙТЕ ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ  
Всички знаем за лечебната сила на пчелния прашец, 

но малко от нас го ползват.
За вързрастни дозите са:
- усилваща доза - 30 грама дневно за 20 дни;
- средна - 20 грама за 20 дни;
- поддържаща - 10 грама дневно.
За деца:
-  след 2,5-годишна въз-

раст - 5,10 и 15 грама с уве-
личаването на годините.
Как да съхранявате пчел-

ния прашец?
Държи се при ниска тем-

пература, но на сухо (добре 
пакетиран или в стъклен 
буркан в хладилника). Пре-
ди да се вземе, се смила в кафемелачка. Приема се по-
ловин час преди ядене сутрин и вечер, като се сдъвква 
добре и се гълта. 
През годината може да се направят 2 до 3 лечебни кур-

са с пчелен прашец.

ДЮЛЯТА ЦЕРИ И ПОДМЛАДЯВА
От дюлята нищо не се изхвърля, казва народът ни, защо-

то от дълбока древност са известни лечебните свойства на 
ароматния, мъхест плод. Семките помагат при кашлица, 
листата понижават кръвното, а плодовете подмладяват.
Дюлята е трайна, съхранява се на хладно цяла зима и 

е добре да се запасите, защото помага при редица здра-
вословни проблеми. Семките действат отхрачващо при 
бронхити и кашлица, облекчават язвата на стомаха. Из-
сушават се и се приготвя запарка от чаена лъжичка сем-
ки, които киснат половин час в 300 мл. вряла вода. За 
компреси при възпаление на устната кухина и афти се 
ползва образуваната слуз след накисването на чаена лъ-

жичка семки в 100 мл. 
вода. От нея може да 
се пие преди вземане-
то на антибиотици, за-
щото намалява драз-
ненето на стомаха.
Гъста отвара от лис-

тата на плода понижа-
ва кръвното налягане. 
От нея могат да се 
приемат по 2 чаени 
чаши дневно, разделе-

ни на четири приема. В народната медицина плодовете 
се използват като запичащо средство - пресни или пече-
ни, сварени на компот, или нектар.
Мъхът на дюлята действа кръвоспиращо. Прави се 

студена настойка от парчетата на една дюля с мъха, на-
киснати за няколко часа в чаена чаша вода. След като се 
прецеди се пие 3 пъти дневно. Настойката се използва 
при храчене на кръв или маточни кръвотечения.
Лосион и маска от дюли са чудесни за мазна кожа. Те 

са истински балсам за стареещо лице. Маската се при-
готвя от свежи, настъргани дюли, които се нанасят вър-
ху лицето. Престояват 15 минути и лицето се измива с 
хладка вода.

 ПРЕЗ ЗИМАТА
МНОГО КОКОШКИ НЕ СНАСЯТ

Правилното отглеждане на носачките през зимата е 
много важно, защото от през този сезон природата не е 
активирала инстинкт за размножение при птиците, зато-
ва  яйцеснасянето може съвсем да секне или да намалее 
съществено, ако не вземете необходимите мерки.
Птиците стават с изгрева на слънцето и си лягат, когато 

то залезе. Това естествено важи и за кокошките.
Те имат много добре развит природен инстинкт за 

светлинен режим
Затова светлинният им ден трябва да бъде минимум 

12 часа, а при особено продуктивните породи - дори по 
17 часа.
Носачките са много взискателни към осветлението, ко-

ето е най-важният яйценосен фактор
През зимата недостигът на дневна светлина трябва да 

бъде компенсиран с изкуствено осветление. Това озна-
чава, че в кокошарника трябва да свети лампа, която да 
увеличава светлинния ден средно до 14 часа.

ФИКУС ЕЛАСТИКА
Фикус Еластика е едно от най-разпространените 

стайни растения по света и у нас. От какви грижи се 
нуждае зеленото растение, за да се превърне в красиво, 
многолистно дръвче?
Дори да нямате вкъщи Фикус Еластика, със сигур-

ност сте попадали на растението в домовете на ваши 
приятели и познати. Този вид фикус, наричан още кау-
чуков фикус, е често срещан, тъй като не изисква осо-
бени познания в градинарството – достатъчно е да му 
осигурите необходимите условия за живот и той ще 
раста дълги години.
Отличава се с едри, тъмнозелени листа, с които от-

рупва клоните си. Ако го гледате правилно, с години-
те фикусът увеличава значително размерите си, затова 
трябва да предвидите допълнително място.
Как да си отгледате фикус еластика?
Фикус еластика не е капризен, затова е подходящ как-

то за начинаещи, така и за по-напреднали градинари. 
Ето и неговите изисквания:
Поливане
Фикус Еластика се нуждае от редовно, но умерено 

поливане. Първо обаче се налага да изчакате почвата 
да изсъхне, преди да полеете, за да няма опасност от 
загниване на корените. Освен това трябва редовно да 
пулверизирате въздуха.
Светлина
Фикус Еластика е светлолюбиво растение. Чувства се 

отлично близо до прозорец с източно или западно из-
ложение, за да може да получава повече светлина през 
половината от деня. Лятото може да се наложи частич-
но засенчване, защото силните 
слънчеви лъчи могат да изгорят 
листата му. Дръжте температурата 
в стаята не по-ниска от 18 градуса.
Почва
Вариантите за почва за фикус 

еластика са комбинация от равни 
части градинска пръст, листовка 
и оборска тор или от листна поч-
ва, торф и хумус. През пролетта и 
лятото е желателно да наторявате 
растението с органични торове.
Размножаване и пресаждане
През първите три години, всяка 

пролет фикус еластика се пресаж-
да в един размер по-голяма саксия. След това пресажда-
нето може да се извършва на две-три години. Размножа-
ването става с помощта на резници или като откъснете 
листо от пораснало дръвче.
Други
Редовно забърсвайте листата на фикуса от домашния 

прах, за да може растението да фотосинтезира без про-
блем. Внимавайте също да не го излагате на течение. 
Саксията с фикус еластика не трябва да докосва пряко 
земята, тъй като в по-студени дни корените могат да 
се разболеят. Ако видите, че по листата на фикуса се 
появяват кафяви петна, значи трябва да пулверизирате 
повече или да намалите стайната температура.

ЗИМНИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЕИТБИ
През декември може да се направи предзимно зася-

ване на салати и марули. Семената се сеят директно в 
почвата на предварително подготвена леха. Растенията 
от зимните посеви се отглеждат без разсад.
За целта се правят лехи на 25 см разстояние една от 

друга за главестата салата и на 30 см – за марулята. На-
пролет, когато поникнат, растенията ще се прореждат.
През зимата е подходящо да се засява и магданоз. 

За подправката се оформят браздички на 15 см една 
от друга.
Морковите се засяват също в плитки браздички, но 

на по-малки разстояния – 10-12 см. Те са студоустой-
чиви и ако се засеят предзимно, реколтата от тях ще е 
готова 10 дни по-рано в сравнение с пролетната.
Семената се засяват на 2 см при по-тежките почви 

и на 3 см дълбочина при по-леките. Правят се тирове, 
широки около 1.50 м и върху тях през 30-35 см се об-
разуват по 4 реда, в които се поставят семената. През 
май морковите ще са готови за прибиране.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Подбел
Tussilago farfara

Описание: Многогодишно тревисто растение с тън-
ко, дълго, разклонено коренище. Листата са с дълги 
дръжки, почти кръгли, 10-20 см в диаметър, в основата 
сърцевидни. Цветовете са златистожълти - крайните 
са езичести, а средните са тръбести. На върха на всяко 
стъбло се образува по една цветна кошничка, до 2 см 
в диаметър. Цъфти от февруари до април. 
Разпространение: Расте по влажни места, най-често 

край брегове на реки и потоци, а също из влажни ниви 
в цялата страна. 
Употребяема част: Използват се листата и цвет-

ните кошнички. Да не се смесва с видовете чобанка, 
листата на които са влакнести отгоре. 
Лечебно действие: Листата са средство против каш-

лица и задух. Притежават омекчаващо, отхрачващо и 
противовъзпалително действие. 
Приложения: • лечение на 

ларингит с пресипнал глас, ос-
три катари на горните дихателни 
пътища, туберколозна кашлица

• бронхити, бронхиална астма, 
възпалителни процеси в белия 
дроб 

• при възпалителни заболява-
ния на стомашно-чревния тракт 

• апетитостимулиращо и подобряващо храносми-
лането средство 

• при възпалителни заболявания на пикочните пъ-
тища 

• пресни листа: рани, язви, циреи 
• сухи листа: при задух - бронхиална астма
• В българската народна медицина билката се използ-

ва при възпаление на стомаха и червата, при кожни 
обриви, скрофули, нередовна менструация, плеврит, 
за възбуждане на апетита. 
Външно приложение: Препоръчва се за налагане 

на лапи при главоболие, циреи, гнойни рани, рани от 
неудобни обувки (може счукани пресни листа), от из-
гаряне, за компреси при възпаление на очите. Използва 
се за бани при възпаление на вените на краката, при 
червен вятър, ревматизъм. Изсушени листа се препо-
ръчват за пушене при задух. 
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се залива 

с 400 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се по 1 винена 
чаша преди ядене, 4 пъти дневно, подсладено с мед.

 Като продукт: Подбел листа / Farfarae folium/ 
Състав: Рязани, сухи листа от Подбел – 100 %. 
Препоръчва се: при катари на горните дихателни 

пътища, бронхити, бронхиална астма, ларингити, 
емфизема на белите дробове и силикоза, кожни обри-
ви, ревматизам, нередовна и болезнена менструация, 
външно – при флебити, пърхот и червен вятър. 
Да не се употребява от бременни и кърмачки. 
Опакова: се по 50 гр. в хартиен плик. 
Билков чай, хранителна добавка.

 „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: 
0894/588-939 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                                                                                                              

Седя си снощи в една кръчма. По едно време влиза един 
китаец ли е, виетнамец ли, не го знам, ама нейде от района 
ще да е. Сяда той до мене и почва да пие бира. Питам го:

- Абе, пич, знаеш ли нещо там карате, кунг-фу, разни 
други такива, а?
Онзи ме поглежда ядосано и вика:
- А ти що ме питаш? Щото съм китаец ли?
- Не ми дреме какъв си, а питам, щото пиеш моята бира…

- Ало, КАТ ли е? 
- Да, кажете. 
- Тук с колата ударих две кокошки. Какво да ги правя? 
- Хвърлете ги на банкета, да не пречат на движението и 

не ни занимавайте с глупости! 
- Добре де, добре, а с Пежото им какво да правя?

едя си снощи в една кръчма По едно време влиза


