
Община Сатовча, благодарение на да-
рители и благодетели като Вас шест по-
редни години успешно провежда  бла-
готворителна кампания в навечерието 
на Коледа и Нова година  за набирането 
на средства за деца сираци и деца с ув-
реждане до 16 годишна възраст. Идеята 
на кампанията е децата сираци, на кои-
то им предстои абитуриентски бал да 
бъдат финансово подпомогнати за заку-
пуване на облекло за паметната за тях 
абитуриентска вечер. Според събраната 
сума се подпомагат и деца сираци, кои-
то не са абитуриенти, както и деца с ув-
реждания до 16 годишна възраст. 
Като организатор на мероприятието об-

щина Сатовча се обръща към всички жи-
тели и гости на общината, към местния 
бизнес, както и към всички институции 
имащи отношение към местната админи-
страция  с молба за финансова подкрепа 
и съпричастност към инициативата.
Благотворителната кампания е съпро-

водена и с импровизирано наддаване на 
предмети изработени от местни май-
стори - дърворезба, картини от камък,  
пясък и акварел, старинни вещи и ин-
тересни артикули изработка на деца от 
местните детски градини и училища.
Присъствието Ви на традиционната 

благотворителна вечер и подкрепата, 
която оказвате на децата на община Са-
товча, са безценни. Това ни прави все 
по-уверени в инициативата да органи-
зираме благотворителни кампании и 
все по-уверени да очакваме подкрепата 
Ви, коментират организаторите.
Благотворителността е върховно чув-

ство на удовлетвореност и възхищение, 
което те изпълва със задоволство и бла-
годат, защото да подадеш ръка на има-
щият нужда човек е благородство и ви-
соко морално деяние, което не трябва да 
се забравя.
Включете се в благотворителната кам-

пания за набиране на средства за децата 

сираци на община Сатовча, която 
се провежда за седми пореден път.
Това, което ще направим за на-

шите деца, не може да бъде изме-
рено в думи, защото усмивката на 
детското лице и  топлото отноше-
ние към наранените от съдбата 
хора са неизмерими в материално 
отношение.
Нека тези наши дела бъдат 

малкият подарък за децата на 
Сатовча в празничните дни. Ма-
кар и скромни дарове, радостта и 
топлото отношение са безценни. 
Това е, което ни крепи. Това е, 
което ни сближава. Това е, което 
ни прави истински човеци. Нека 
им дадем нашето приятелство, 
милосърдие и обич.    
Подкрепете благородната кауза на 

община Сатовча! 
През месец декември Общинска 

администрация – Сатовча ще проведе 
мероприятия, посветени на каузата, 
в които приканваме всички вас да се 
включите и бъдете съпричастни.
Вярваме, че заедно можем да по-

стигнем онази радост за нашите деца, 

чрез която да им вдъхнем надеждата 
и вяра в доброто, че утрешния ден 
може да бъде по-светъл и по-успе-
шен.
Средства могат да се даряват в оп-

ределената за целта касичка в Об-
щинската администрация и/или в 
кметствата по населените места до 
края на календарната година.
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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

Това ще се осъществи чрез ресурс от Фонда на фондовете
През 2017-та година държавата ще предоставя нисколихвени кредити 

на млади хора със стартирал или стартиращ бизнес, чрез ресурс от Фон-
да на фондовете, коментират от социалното министерство. 
Договореното финансира-

не за отпускане на кредити 
е на стойност от 12 и поло-
вина милиона лева, а разме-
рът на кредитите ще бъде от 
5000 до 50 хиляди лева.
Нисколихвените кредити 

ще бъдат отпускани на хора 
до 29 години, които имат ра-
ботеща от поне две години 
компания, или които искат 
да започнат собствен биз-
нес. Кредитите ще бъдат отпускани чрез посредник, а условията за от-
пускане все още не са договорени,коментират от министерството.
Парите за кредити ще бъдат осигурени от Фонда на фондовете, в рам-

ките на средства в размер на 70 милиона лева, договорени за развитие 
на младежкото предприемачество и социалните предприятия.
До края на годината ще бъдат отворени процедурите за намиране на 

финансовите посредници.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
Приемете поздравленията ми по случай Празникът на бъл-

гарските студенти - 8-ми декември. Радостен съм, че имате 
смелостта и упоритостта да продължавате напред. Да при-
добивате все повече знание и умения в избраните от Вас на-
правления. Да се развивате и да инвестирате в себе си, защо-
то знаем, че високообразованите хора са бъдещето на нашата  
държава, затова не пестете сили и средства, бъдете мащабни в 
мисленето и независими в делата си!
Желая ви здраве, успех и сбъдване на мечти!
Весел празник!
          Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Кмет на община Сатовча

Община Сатовчача блблагагоодарение на да вводена и с импроровизирано наддаване наОб С б

16 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН
НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 

Учениците от училищния парламент изготвиха табло с правилата на 
толерантността, което беше окачено във фоайето на училището.
Пред учениците от 1 - 4 клас се проведе игра с две ябълки, като възло-

жиха на децата да ги описват, съответно едната ябълка с добри думи, а 
другата ябълка с лоши. След това им показаха, че тази ябълка, която са я 
наричали с лоши думи се е развалила. Децата научиха добър урок – ако 
не искат да са като развалената ябълка, трябва да са толерантни един 
към друг и да се уважават.
Учениците от 5 – 12 клас получиха сърца с надпис „Бъди по-добър“.

СУ САТОВЧА ОТБЕЛЯЗА 1 ДЕКЕМВРИ –
СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН 

СУ-Сатовча  отбеляза Световния ден на борбата със СПИН - 1-ви 
декември. Клубът БМЧК при СУ-Сатовча съвместно с членовете на 
Ученическия управителен съвет изготвиха червени лентички, символи 
на борбата със СПИН и рано сутринта ги раздадоха на всички ученици, 
учители и персонал в училището. Чрез раздаване на символа за борба 
с коварната болест на минувачи по улиците и заведенията на селото, 
както и чрез посещение в административните сгради, младите хора на-
помниха на обществеността от Сатовча, колко жестока е тази болест и 
колко е важно да бъдем информирани за начина на заразяване и какви 
превантивни мерки е необходимо да се предприемат.
Учениците от СУ Сатовча всяка година отбелязват Световния ден 

посветен на борбата със СПИН като тази година дванадесетокласни-
ците грижливо бяха подготвили два кратки филма свързани с темата, 
които представиха пред своите съученици.



турската война (1877–1878). В нея османските сили задържат в продължение на почти пет 
месеца град Плевен, обсадени от числено превъзхождаща ги армия на Русия, Румъния 
и Финландия, като с това забавят руското настъпление в Тракия.
Осман Нури паша, наричан още Осман ал-Гази остава в историята със защита на Пле-

вен срещу руски войски по време на Руско-турската война. Осман паша е възпитаник 
на Военна академия в Константинопол през 1853 г. постъпва на служба в кавалерията, 
участва в Кримската война (1853-1856), по-късно в Ливан (1860 г.), на о. Крит (1866 - 
1869 т. ) в Йемен (1871 г.).
В началото на Сръбско-турската война през 1876 

г. Осман паша получава командването на корпус 
от 35 000 души, който е базиран във Видин. Но с 
избухването на Руско-турската война през лятото 
на 1877 г. армията на Осман паша е прехвърлена на 
изток, за да блокира преминаването на река Дунав 
от руснаците. Осман паша не успява да достигне 
навреме до Никопол и затова избира стратегически 
да се укрепи в Плевен. Под командването му града 
остава непревземаем в продължение на 5 месеца.
Руското командване предприема 3 атаки, но не успява да проникне в града, затова го 

обсажда и блокира вътре турския гарнизон. На 10 декември 1877 г. Осман паша прави 
опит за разкъсване на блокадата в посока към София. Обозите тръгват да пресичат река 
Вит на няколко места, но след първоначалния успех срещат силен отпор. Заедно с войски-
те има много цивилни, именно от тях падат най-много жертви - предимно жени и деца.
Обкръженият от всички страни Осман паша разбира, че опитите за съпротива са без-

смислени и единственият разумен изход е да сложи оръжие и запази живота на войниците 
от своята 20 000 армия - със сълзи на очи той дава заповед да се прекрати стрелбата и 
да се издигне бяло знаме, след което предава сабята си на генерал Иван Ганецки. След 
завръщането си от руски плен Осман паша заема почетни длъжности в султанския двор 
и четирикратно е военен министър на Османската империя.

VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ 2016
ПОДКРЕПЯ ДОБРИ ИДЕИ ЗА ПРОМЯНА           

Краен срок: 20 декември 2016 г. 
В рамките на програмата те-

лекомуникационната компания 
предоставя безвъзмездна помощ/
грантове на граждански органи-
зации, читалища и училища от 
цялата страна, за проекти на местно 
ниво. Програмата се осъществява в 
партньорство с Български център 
за нестопанско право.
Общата стойност на VIVACOM 

Регионален грант тази година e 60 
000 лева. Финансирането за всеки проект може да бъде до 5 000 лева. Програмата ще 
подкрепи инициативи със средна продължителност до 1 година, като няма ограничение 
на сферите, в които ще се реализират проектите.
Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите. При пре-

ценката на инициативите ще се взимат под внимание следните ключови:
- Общодостъпна полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем 

за конкретна общност от хора;
- Въвличане на местната общност;
- Новаторство.
За финансиране могат да кандидатстват читалища, училища и юридически лица с 

нестопанска цел в обществена полза, регистрирани в Централния регистър към Ми-
нистерството на правосъдието.
Могат да участват и организации, които са получили финансиране по Програмата в 

предходната година, но само с идея, която е различна от вече подкрепената.

85 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРИ 
ПРЕДЛАГА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН 

ОБМЕН (DAAD) ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2017/1018Г.   
Краен срок: до края на 2016 г. 
Германската служба за академи-

чен обмен е предвидила стипендии 
за български студенти, докторанти, 
млади учени и групи студенти за 
обучение или научен престой във 
Федерална република Германия за 
академичната 2017/2018 година.
Актуалната информация вече 

е включена в базата данни www.
funding-guide.de, а подробностите 
по самото кандидатстване на бъл-
гарски език, в това число списък със стипендии, условия, срокове и необходими доку-
менти, могат да бъдат разгледани на интернет страницата на Международна фондация 
„Св. св. Кирил и Методий“ в София www.cmfnd.org (Програми >> Германия).
В сградата на фондацията на ул. „Васил Априлов“ 3 в гр. София се предлагат и без-

платни индивидуални консултации (след предварително записан час).

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

5 Декември 2016, Понеделник
Годишнина от рождението на Уолт Дисни
На 5 декември 1901 година е роден Уолт Дисни, 

американски режисьор на документални и мул-
типликационни филми. Създател на един от най-
популярните анимационни герои - Мики Маус.

6 Декември 2016, Вторник,  Ден на банкерa
Отбелязва се с решение на Асоциацията на 

търговските банки в България (дн. Асоциация на 
банките в България) и на Българска народна бан-
ка от 1992 г. на църковния празник Св. Николай, 
архиеп. Мирликийски, Чудотворец (Никулден). 
За първи път се чества през 1992 г. в параклиса 
на сградата на Българска народна банка с панахида за загиналите банкови 
служители през войните в годините 1912-1913 г. и 1915-1918 г.
Според легендата Св. Николай, освен покровител на рибарите и мореплава-

телите, е покровител и на банкерите. Преди да го канонизират за светец той 
бил лихвар, който помагал на бедни и безпарични, като раздавал богатството 
си, но гледал тези, на които правел благодеяния, да не разберат откъде идват те.
Преданието казва, че Св. Николай незабелязано подхвърлил три кесии със 

злато в дома на обеднял търговец, за да може да омъжи трите си дъщери и 
да ги спаси от безчестие.

Hикулден
На днешния ден Българската православ-

на църква почита паметта на Свети Нико-
лай Мирликийски Чудотворец (Никулден) 
с голям църковен празник. Свети Николай, 
архиепископ Мирликийски е един от най-
почитаните християнски светци. Покрови-
тел е на моряците и рибарите, и на банкери.
Народната традиция повелява обредният 

Рибник и хлябовете се освещават в църква 
или в къщи, а късове от тях се раздават на съседите. По-голямата част от 
рибника и хлябовете задължително се изяжда на семейната вечеря. Трапеза-
та на Никулден не се вдига през целия ден и е на разположение на гостите.
Свети Никола е покровител не само на тези, които са кръстени на името му, 

той е личен и семеен покровител, на който се урежда семейно родов празник, 
наричан служба, молитва, черква. На този празник се канят роднини, кумове 
и съседи, и се освещава голяма трапеза, която завършва с песни и веселба.
След прикадяването свещеникът взима опашката на обвития в квасено тесто 

шаран. Костите на никулденския шаран не се изхвърлят, а се изгарят, закопа-
ват в земята или се пускат в реката - вярва се, че така ще се опази и умножи 
плодородието и семейното благополучие. Костта от темето на шарана, която 
е във формата на кръст и се нарича ”кръхче”, възрастните жени пришивали 
на капиците на децата, за да ги пази от зли сили и уроки.
В деня на свети Никола на трапезата освен рибник и обредни хлябове, трябва 

да има и постни ястия: варена царевица, жито, постни сърми, чушки, боб. На 
Никулден празнуват Никола, Николай, Николина, Ненка, Нина.

8 Декември 2016г., Четвъртък, Студентски празник
Студентският празник - 8-ми декември се чества 

в България от 1916 г. 8-ми декември е денят на 
свети Климент Охридски по нов стил на календара. 
Българската православна църква празнува деня на 
свети Климент Охридски по стар стил (25 ноември). 
Свети Климент Охридски е един от Светите Седмо-
численици и е считан за покровител на българското 
висше образование. През 1897 г. за годишен празник 
на Университета се предлага датата 3 октомври, 
на която се предвижда и помен на дарителите Евлогий и Христо Георгиеви.
На заседанието си от 2 ноември 1902 г. Академичният съвет определя 

деня на св. Седмочисленици – 25 ноември за празник на Висшето училище. 
В Правилника на Университета от 1905 г. за пръв път е записан текстът, че 
25 ноември, денят на св. Климент Охридски, става патронен празник на 
Университета.

9 Декември 2016, Петък, Зачатие на Св. Анна
В календара на православната църква този празник е тясно свързан с праз-

ника на Рождество на Пресвета Богородица. На него се почита зачатието на 
Св. Анна - майка на Богородица. Св. Анна се смята за покровителка на брака, 
семейството, майчинството, закрилница на девиците, вдовиците и бременни-
те жени. Дълго време Йоаким и Анна нямали деца. Освен личната си мъка 
трябвало да понасят и обществения укор, тъй като бездетството, считано за 
Божие наказание, не се посрещало със съчувствие. С молитва и надежда дошла 
вестта за дългоочакваната рожба, която ще бъде наречена Мария.
Църквата почита света Анна няколко пъти в годината: на 8 септември и 9 

декември, когато празнуваме Рождеството на Пресвета Богородица и възпо-
менаваме Нейните родители - св. Йоаким и св. Анна. И на 25 юли - денят на 
успението (смъртта) й.

10 Декември 2016, Събота, Годишнина от падането на Плeвен
Обсадата на Плевен е най-тежката и продължителна битка в хода на Руско-
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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

ПРИТЧА ЗА ТИШИНАТА
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО Е В УСПОКОЯВАНЕТО НА УМА

Всекидневно сме изправени пред ситуации, в които трябва да вземем решение. Някои от тях са 
истинско изпитание за емоциите ни. Често те ни водят по грешен път и след време разбираме, че ако 
сме си дали малко почивка, кратка пауза, следващите ни стъпки са щели да бъдат много по-разумни.
Днес споделяме една поучителна история, която всеки път може да бъде вашето напомняне, когато 

искате да вземете прибързано решение.
Притча за тишината
Един ден фермер установил, че е загубил в обора часов-

ника си. Той не струвал скъпо, но му бил подарък от любим 
за него човек. След няколко неуспешни опита да го намери, 
повикал в близост играещи деца, като обещал на този, който 
го намери голяма награда.
Децата търсели ли търсели, но така и не го намерили. 

Приближило се едно малко момче и помолило фермера и той 
да опита да намери часовника. Мъжът не възразил. Не след 
дълго малкият излязъл от обора с часовник в ръка. Фермерът 
много се зарадвал и попитал момчето как го е намерило.

– Не направих нищо кой знае какво. – отговорило детето. Просто седнах на пода и се заслушах. В 
тишината чух как часовникът тиктака. Звукът ми помогна да го намеря.
Извод: Спокойният, ведър ум мисли по-добре, отколкото когато сме развълнувани. Дайте на ума си 

няколко минути мълчание и сами ще видите, че правилните решения ще дойдат по-лесно. Предизвика-
телството е в успокояването на ума.

Сложихте ли зимните гуми... :)Сложихте ли зимните гуми... :)



след изписването, в същото лечебно заведение за бол-
нична медицинска помощ.
В конкретния случай – първа хоспитализация – 

19.11.2016г. до 26.11.2016г. – КП №50 – „Диагностика 
и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболи-
за“ и втора различна - по КП № 254 „Продължително 
лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на 
исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни 
проблеми за здравето“. 
Личната лекарка може да издаде направление (бл.

МЗ-НЗОК №7) за приемане в лечебно заведение по 
КП № 254, а Вие трябва да представите епикризата на 
майка Ви от болницата.

Въпрос: Моля да ми отговорите конкретно на 
следния въпрос: Заплащат ли се от бюджета на 
НЗОК по КП медицинските изделия от група 16 /
от списъка/ при лица под 18г.
Отговор: НЗОК заплаща за медицински изделия, 

включени в Списъка с медицински изделия по групи, 
които НЗОК заплаща в условията на болничната меди-
цинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща 
за всяка група, съставен по реда на Наредба № 10 от 
24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на ле-
карствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на 
медицински изделия и на диетични храни за специални 
медицински цели, както и на лекарствени продукти 
за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона 
за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. 
и доп. бр. 62 от 14 август 2015г. - в сила от 01 април 
2016 г.  -  за лица от всички възрастови групи, освен 
ако в клиничната пътека не е изрично посочено друго.

Въпрос: Бих искал да сменя личния си лекар. Какво 
трябва да направя? 
Отговор: От 1 до 30 декември  Вие имате право да 

смените своя общопрактикуващ (личен) лекар с друг, 
който е сключил договор с НЗОК. Принципно всяка 
календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 
декември здравноосигурените лица могат да променят 
избора си на общопрактикуващ лекар (ОПЛ).
Нов избор на ОПЛ се осъществява с „Регистрационна 

форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар“, 
която може да се разпечата от интернет страницата на 
НЗОК - (www.nhif.bg, секция „Вие питате”).
При смяната не е необходимо да информирате досе-

гашния си  лекар. Това става по служебен път, а Вие 
трябва да впишете своите лични данни във формуляра 
за смяна.
От своя страна новоизбраният общопрактикуващ 

лекар (ОПЛ) трябва да попълни своите лични данни и 
тези на практиката, в която работи. Вписва се и датата, 
на която е направен новият избор. От тази дата Вие 
може да ползва услугите на здравноосигурителната 
система и здравно обслужване от новия си личен лекар. 
Актуализираните данни следва се нанесат  в здравно-
осигурителната Ви книжка, като тя остава за съхране-
ние при Вас, а номерът й се вписва в регистрационната 
форма за постоянен избор.  
Ако имате издадена „Рецептурна книжка на хронично 

болния“ , тя се предоставя също на новоизбрания личен 
лекар за попълване.
Персонализираната информационна система (ПИС) 

на НЗОК предоставя възможност да направите такъв 
избор на ОПЛ и онлайн, ако имате електронен подпис, 
с който да подпишете регистрационната форма за избор 
на личен лекар. За целта от интернет страницата на 
НЗОК (www.nhif.bg) - секция „Електронни услуги“ - 
линк „Преглед на досие от здравноосигурените лица“ 
Вие трябва да влезете в личното си електронно здравно 
досие и да отворите меню „Избор на личен лекар“.

Въпрос: Майка  ми е инвалид 1-ва група с 
придружител, защото не вижда.На 19.11.2016г. 
влезе в болница с исхемичен мозъчен инсулт и на 
26.11.-2016г. я изписаха. Лекарят, който я изписа 
каза, че личната лекарка ще ни даде направление 
за рехабилитация и болничен за мен. Личната 
лекарка ми издаде болничен лист, но направление 
за рехабилитация можела да издаде след 26.12. 
2016г. Въпросът ми е, кой трябва да ми даде този 
документ преди този период или трябва да си 
платя на рехабилитатор. 
Отговор: Право на всяко здравноосигурено лице 

е да може да се лекува по две различни клинични 
пътеки (КП) в рамките на един календарен месец, 
какъвто е този случай. И при повторно постъпване 
в болница, майка Ви ще се ползва от всички свои 
права, които Националната здравноосигурителна 
каса осигурява, а именно - извършване на необхо-
димите изследвания, поставяне на точна диагноза, 
адекватно лечение, осигуряване на помощни грижи 
и два контролни прегледа, в рамките на един месец 

До 10-ти декември: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от 

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

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

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

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

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
ноември 2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уве-

домление за неподаване на месечни декларации за 
ноември 2016 г.
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ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ
ОСТАВАТ ДО 10000ЛВ.
ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ

МИНАХА НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ
Подаването на данъчните декларации от фирми ще 

става само по електронен път от 2018 г. Касовите раз-
плащания остават ограничени над 10 хил. лв.
Парламентът отхвърли предложението от догодина 

плащанията в брой да бъдат ограничени до 5000 лева. 
Остана досегашният текст в Закона за ограничаване на 
плащанията в брой, според който когато плащанията са 
на стойност, равна или над 10 000 лева, те се извършват 
само по банков път. 
Депутатите приеха окончателно на второ четене 

промените в Закона за акцизите и данъчните складове, 
с които се изменят други шест данъчни закона, сред 
които и Закона за ограничаване на плащанията в брой.
Депутати коментират, че ако се свали границата на 

5000 лева, се отива в неразумна крайност. По думите им 
това ще създаде затруднения например при купуване 

на кола на старо. 
С приетите на второ 

четене изменения се 
въвежда и облекчение 
за физическите лица, 
които използват безка-
сови плащания. Дава се 
възможност да се ползва 
данъчно облекчение в 

размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху 
общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 
лв., в случаите, в които сто на сто от паричните доходи 
са получени по банков път и завършените безкасови 
плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто 
от доходите, подлежащи на облагане с данък върху 
общата годишна данъчна основа. 
Годишната данъчна декларация за доходите на 

починали лица може да се подава от наследниците 
по закон или по завещание, както и от заветниците 
или от техните законни представители. Подадената в 
срок декларация от един наследник ползва и другите 
наследници. 
Годишната данъчна декларация може да се подаде 

и след 30 април, но не по-късно от шест месеца след 
откриването на наследството. Доходи, за които наслед-
ниците или заветниците са узнали след изтичането 
на посочените срокове, се декларират в едномесечен 
срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък 
се преизчислява. 
Физическите лица, които подадат годишната данъчна 

декларация до 31 март на следващата година по елек-
тронен път, ще ползват отстъпка 5 на сто върху данъка 
за довнасяне, но не повече от 1000 лв., при условие 
че нямат подлежащи на принудително изпълнение 
публични задължения. 
Декларациите по образец по Закона за корпоратив-

ното подоходно облагане, за които задължението за 
подаване възниква след 31 декември 2017 г., ще се 
подават задължително по електронен път, решиха още 
депутатите. Данъчно задължените лица няма да ползват 
отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък за 
годишната данъчна декларация за 2017 г. 
Догодина при откриване на счетоводни или други 

грешки се дава право еднократно до 30 септември 
2017 г. да се коригира данъчният финансов резултат 
и данъчното задължение чрез подаване на нова декла-
рация за 2016 г.

ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТСРОЧВА ЗАЕМИ 
НА ЖИВОТНОВЪДИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НА КАРТОФИ ДО НОЕМВРИ 2017Г.

От 25 ноември 2016 г. до 28 февруари 2017 г. в отде-
лите за прилагане на схеми и мерки за подпомагане в 
областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ 
ще се приемат заявления за отсрочване на предоста-
вените кредити за закупуване на фураж.
Това отсрочване на дължимите главница и лихва е до 

27 ноември 2017 г. при лихва от 4%, но не по-малка от 
референтния лихвен процент за страната към датата на 
сключване на анекса за отсрочване на кредита, казаха 
от фонда.
Заявления могат да подават животновъди, сред 

които птицевъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 
г., свиневъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г. и 
животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 
и 2012 година.
От възможността за отсрочване на дължимите кре-

дити могат да се възползват само фермери, които през 
стопанската 2015/2016 г. отглеждат животни от същото 
направление, по което е получен кредитът и имат ре-
гистриран животновъден обект.
Това се удостоверява с извлечение от интегрираната 

информационна система на БАБХ, а за животни, които 
не подлежат на идентификация – с писмо от официален 
ветеринарен лекар.
Отсрочва се за още една година и дължимата към 25 

ноември 2016 г. главница по кредити за закупуване на 
семена, минерални торове и препарати за производство 
на картофи.
Картофопроизводителите могат да подават заявления 

в областните дирекции на фонда от 25 ноември до 20 
декември 2016 г. само при условие, че дължимата към 
началната дата за прием лихва е възстановена преди 
подаването на заявлението за отсрочване.
Срокът на отсрочката е до 27 ноември 2017 г. при лих-

ва в размер на 4%, но не по-малка от референтния лихвен 
процент за страната към датата на сключване на анекса.

ПРОМЯНА НА АРЕНДЕН ДОГОВОР
Каква е процедурата
Имате сключен договор с арендатор на земеделска 

земя и искате да сключите споразумение за измене-
ние на действащия договор или желаете да удължите 
срока на изтичащ, но действащ договор. Каква е 
процедурата? В такъв случай следва да подпишете 
aнекс към договора.
Ако в договор за аренда, който сте сключили с 

арендатора (вие или някой друг от съсобствениците) 
е включена клауза, че без ваше писмено съгласие 
арендаторът може да преарендува земята на трети 
лица, то не е необходимо да подписвате споразумение 
нито с арендатора, нито с преарендатора.
Ако обаче в договора няма подобна клауза, или е 

посочено, че без ваше съгласие арендатора няма пра-
во да преарендува земята или части от нея, можете 
с анекс да дадете такова съгласие или да измените 
клаузата в договора.
Експертите  поясняват, че в случай, в който аренда-

тор преарендува имота или част от него на трето лице, 
то условията по преарендата са абсолютно същите 
като условията по основния договор за аренда. Не 
може срокът да е по-дълъг (но може да е по-кратък). 
Също така не може да се променя размерът на пла-
щането или каквито и да било други условия.
При действащ договор за наем или аренда отно-

шения може да имате само с наемателя/арендатора. 
Ако искате да сключвате договор с друго лице, то е 
необходимо да прекратите действащия договор и едва 
тогава да сключвате нов договор.
Няма как при действащ аренден договор да сключ-

вате каквито и да било споразумения с трети лица, 
касаещи ползването на имота по време на действието 
на договора, без значение от причините. Можете да 
правите договорки с трети лица, които да влизат в 
действие едва след изтичане срока на действащия 
договор.
В случай че не разполагате с екземпляр от договора 

за аренда, можете да получите копие от Агенция по 
вписванията – Имотен регистър по местонахождение 
на имотите. От договора ще разберете кой го е склю-
чил, за какъв срок, при какво арендно плащане и т.н.
Споразуменията за ползване на земеделските земи 

(по чл. 37в от ЗСПЗЗ) са особен вид документи и се 
сключват между ползвателите на имотите. Те са за 
срок от 1 стопанска година и с тях се цели насър-
чаване на уедрено ползване и създаване на масиви.
В тези споразумения могат да участват само полз-

ватели на земеделски земи (наематели и/или арен-
датори). Собствениците могат да участват, само ако 
сами обработват земите си. Ако вече има действащ 
договор за аренда, собственикът няма как да участва 
в споразумение.
Анекс или допълнително споразумение при съ-

ществуващ договор се сключва, когато някои от 
уговорките в него се променят или пък договорът се 
допълва с нови уговорки. Най-често това се прави за 
срока (когато в първоначалния договор не е предви-
дено автоматично удължаване).
Допълнително споразумение принципно следва да 

сключите с арендатора, тъй като с него са договорни-
те ви отношения. Ако обаче имате да договаряте нещо 
различно от уговореното в договора с преарендатора, 
няма пречка и с него да подпишете споразумение.
Не трябва да се бърка със споразумение за раз-

пределение на ползването. Такова споразумение се 
сключва между съсобственици, не с арендатори.
Много внимавайте какво точно ще подпишете – 

т.е. дали съдържанието на документа ви устройва. 
Законът не предвижда прекратяване по ваше желание. 
Може да бъде предварително прекратен по взаимно 
съгласие или поради неплащане на рентата.
Вие сте страна по договора и може да получите 

копие от него от Агенция по вписванията, но всичко 
приложено при подписването му го няма там. Копие 
от договора трябва да се съхранява при първоначал-
ния арендатор. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
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НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ
КОРЕМНИТЕ БОЛКИ

Стомашните разстройства се срещат често при 
грешки в хранителния режим, при вирусни и бактери-
ални инфекции. Сред най-честите оплаквания, свър-
зани със здравето, е коремният дискомфорт. Той може 
да се прояви по различен начин - като колики, газове, 
присвиваща болка, подуване, тежест след нахранване, 
чувство за празнота в стомаха.
Най-важното е при болки в корема да се разграничи 

дали те са предизвикани от сериозна причина, която 
изисква спешни изследвания и лечение, или става въ-
прос за функционални нарушения на храносмилател-
ната система, които, макар и много неприятни, не за-
страшават живота и здравето, но нарушават сериозно 
всекидневните активности.
Като правило за децата 

преглед при педиатър или 
хирург е задължителен.
При възрастните изчак-

вателното поведение е по-
допустимо. Повръщането 
или изхождането на кръв 
винаги изисква сериозно и 
спешно уточняване. Също-
то се отнася и за изхождането на черни лъскави мате-
рии. Обилното повръщане и невъзможност за приема-
не на каквато и да е храна и течности, съчетано със 
силни болки и втвърдяване на корема, също изисква 
моментално посещение при лекар.
Здравите хора на средна възраст трудно се обезвод-

няват и могат да изчакат как ще се развие състоянието 
им за 24-48 часа, като пазят диета, приемат пробиоти-
ци и пият леко подсладени и леко осолени течности.
За децата и хората в третата възраст трябва да се ре-

агира по-бързо заради опасността от дехидратация.
Дискомфортът, причинен от функционални раз-

стройства, се познава по това, че тежестта и болката, 
макар и силни на моменти, преминават бързо и спон-
танно. Често са съчетани с къркорене на червата (ме-
теоризъм), оригвания и чувство на пълен корем. Това 
състояние е характерно за динамичните и активни 
хора, които често работят под стрес и имат хаотичен 
хранителен режим.
За преодоляването на функционалните разстройства 

на първо място е важно да се въведе ред в хранене-
то. Не пропускайте закуската и обяда с готвени храни. 
Храненето на крак и за по няколко минути натоварва 
силно стомаха и червата. За намаляването на спазмите 
и газовете ограничете грубите сурови храни, както и 
бобовите култури.

 
ПРЕЗ ЗИМАТА В ПАРНИЦИТЕ

В много любителски градини има изградени парни-
ци или оранжерии, които могат ефективно да се из-
ползват и в студените месеци на годината.
За разлика от градината на открито, в култивационни-

те съоръжения условията са по-различни. Най-важно 
е да поливате растенията, особено ако те се отопля-
ват. Разбира се, напояването се определя в зависимост 
от вида на 
оранжерията 
и условията 
в нея. А след 
всяка полив-
ка е необхо-
димо почвата 
да се разрох-
ква.
Растенията, 

които е под-
ходящо да се 
отглеждат, са: 
салати, ма-
рули, лук за 
зелено, чесън 
за зелено, спанак, магданоз и някои други подправки.
Тъй като в неотопляемите парници и оранжерии 

растенията продължават да се развиват, ако времето 
застудее, те трябва да се покрият допълнително.

ПЛОДНИТЕ ДРЪВЧЕТА СА В ОТНОСИТЕЛЕН ПОКОЙ
Третирането сега е препоръчително

През ноември овощните култури вече се подготвят 
за презимуване и са в състояние на относителен по-
кой. Условията на средата стават все по-неблагоприят-
ни и голяма част от неприятелите и причинителите на 
болестите също преминават в неактивна форма.
В растителните остатъци зимуват много вредители. 

В овощните градини те са потенциален източник на 
зараза от редица болести и неприятели: струпясване 
по ябълка и круша; кафяви листни петна по дюля и 
круша; церкоспороза; черно гниене по семкови; ябъл-
ков цветопробивач; плодови оси; бадемов семеяд; че-
решова муха.
Третирането сега е препоръчително
Ябълковите и крушовите дървета, нападнати сил-

но от струпясване, е препоръчително да се напръскат 
обилно с 5% разтвор карбамид или с 1,5% фолиарел 
N. Карбамидът представлява благоприятна среда за 
развитие на някои микроорганизми, които унищожа-
ват мицела на струпясването. Желателно е да се тре-
тират и окапалите около дърветата листа.
В края на листопада прасковените, кайсиевите, че-

решовите и бадемовите насаждения трябва да се пръс-
кат с 2% бордолезов разтвор за борба със сачмянката и 
инфекционната апоплексия.
За предпазва-

не на овощните 
култури от зим-
ните студове, за 
унищожаване на 
лишеите и мъхо-
вете, за отблъск-
ване на миризли-
вия дървесинояд 
и дървесницата, 
ствола и дебе-
лите клони на 
дърветата се намазват с 20% варна каша към която се 
прибавя малко глина.
Есенно засаждане на овошки
Предстои есенното засаждане на овощни дървета. 

Сега е моментът градинарите, които ще засаждат нови 
фиданки, да изберат най-подходящите видове и сорто-
ве за своята градина. Препоръчително е и предвари-
телно да се изкопаят посадъчните ямки, както и да се 
осигурят минерални и органични торове.

СЕНОТО Е НЕЗАМЕНИМ ФУРАЖ
В ЗИМНИТЕ ДАЖБИ НА ОВЦЕТЕ

Основният фураж за овцете през зимата е сместа 
от различни треви с добро качество, съчетано с кон-
центрати (25-27%) - най-добре специален гранули-
ран фураж.
Качествено 

е сеното кога-
то различните 
групи треви са 
навреме окосе-
ни. И след това 
е спазена тех-
нологията за 
заготовка.
Влажно с т -

та на готовото 
сено трябва да 
е в рамките на 
17-19%.
Сено със зелен цвят, което не е било мокрено от 

дъжд, съдържа достатъчно количество каротин, ви-
тамин D и захари (до 12-15%). Именно сеното е ос-
новен източник на захари в зимните дажби на овцете. 
То осигурява необходимите за животните лесноусво-
яеми въглехидрати.
Добре се отразява на овцете и изхранването на се-

наж и силаж. Силажът за овцете е най-добре да се 
приготвя от зърнено-бобови култури - както едного-
дишни, така и многогодишни.

.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 

Демир Бозан
Кандилколистно обичниче 

Кандилколистното обичниче или както го наричат 
още - Демир Бозан, се опрашва както от вятъра, така 
и от насекоми, които събират полен от неговите 
цветове.
Кандилколистното обичниче е многогодишно 

растение с късо хоризонтално коренище. Цялото е 
покрито със синкав налеп.
Приосновните листа са 4 пъти разделени, раз-

ширени в основата си във влагалище. Стълбовите 
листа са обикновено по-малко наделени и с по-тесни 
делчета.
Характерни белези на 

цвета са:
- невзрачен
- дребен околоцветник
- многобройни тичинки 

с дълги гъвкави дръжки 
с висока продукция на 
дребни и леки поленови 
зърна, които се разнасят далече от вятъра при липса 
на нектар.
Съцветието е гъста или рехава щитовидна метлица 

с прицветници в основата на цветните дръжки.
Околоцветните листчета са 4, които са белезника-

ви и бързо опадват.
 Тичинките са многобройни с дълги, кухи бели 

или розови дръжки, които се разширяват от основата 
към върха си.
Плодниците са от 6 до 15. Техните близалца са зна-

чително удължени, което увеличава приемащата им 
повърхност. Сборният плод е съставен от орехчета.
Установен е в следните флористични райони: 

Стара Планина, Витошки район, Беласица, Рила, 
Родопи, Средна гора, Западни гранични планини, 
Пирин, Славянка, Черноморско крайбрежие, Севе-
роизточна България, Дунавска равнина, Тунджанска 
хълмиста равнина и Странджа.
Кандилколистното обичниче или както го наричат 

още - Демир Бозан, отварата от което според народ-
ните вярвания и магии се смята за любовен елексир, 
расте из храсталаците и по тревистите места.
То, както и останалите видове от рода си е отровно 

поради съдържанието на алкалоиди(бисбензилизох
инолинови и др.)
Използват се надземните части.
Притежава противотуморно и хипотензивно (на-

малаващо кръвното налягане) действие. Цени се и 
заради декоративната му стойност и като медоносно 
растение, въпреки, че не отделя нектар.

 „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                                                                                                              

На път за вкъщи пиян измислял какво да направи, за да не 
разбере жена му, че е пил.

“Ще се прибера вкъщи и ще седна да чета, - накрая из-
мислил той. - Жена ми ще види, че чета и ще си помисли, че 
съм трезвен”. Така и направил. След малко жена му влезла 
в кухнята и го попитала:

- Какво правиш?
- Чета, - отговорил мъжът.
- Идиот! - изкрещяла жената. - Веднага затвори куфара и 

отивай да си лягаш!

Мъж пита шофьора на автобуса:
- Извинете, вчера да сте намерили в автобуса една дама-

джана с ракия?
- Не, но намерихме, този, който я е намерил!

а път за вкъщи пиян измислял какво да направи, за

ЧОРБАДЖИЙСКИ ЧУШКИ
С МОРКОВИ ПО СЕЛСКИ

Продукти: 2 килограма чорбаджийски чушки, кило-
грам моркови, килограм зелени домати, 500 г кромид 
лук, 2 връзки магданоз, глава чесън, 1,2 л вода, 1,2 л 
оцет, 500 г захар, 200 мл олио, 200 г сол.
Приготвяне: Чуш-

ките леко се запичат, 
морковите се наряз-
ват на кръгчета, а до-
матите се дупчат с 
игла. Лукът се реже 
на филийки.
Зеленчуците се ре-

дят в буркани, като 
се редуват моркови, 
чушки, домати, лук. Между тях се слагат чесън, да-
финов лист, магданоз. Водата, оцетът, захарта, солта 
и олиото се сваряват и с тях се залива съдържанието 
на бурканите. Затварят се и се прибират на хладно.


