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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

За първи път община Сатовча организира благотворителната си кампания през 
2010 година. Хуманната мисия е по идея на кмета на община Сатовча д-р Арбен 
Мименов, и е с цел да бъдат подпомогнати децата сираци в един от важните за тях 
дни - абитуриентската им вечер. 
През годините инициативата на кмета бе подкрепяна все повече и повече от 

всички вас - дарители и благодетели. Благодарение на Вашата подкрепа през из-
миналите години събраните средства се разпределяха между абитуриентите и 
между останалите деца сираци от населените места в общината, както и между 
децата с увреждане до 16-годишна възраст. 
За седми пореден път община Сатовча проведе благотворителната си кампания 

с успех. Набраха се средства в размер на 40 481 лева. 
По традиция в навечерието на новата година, чрез своите родители или настой-

ници, децата сираци и децата с трайно увреждане до 16-годишна възраст от об-
щина Сатовча получават от събраните по време на благотворителната кампания 
парични дарения, които се разпределят спрямо набраната сума. 
Тази година община Сатовча и щедрите дарители зарадваха със сумата от 700 

лева 4 деца сираци за абитуриентския им бал, а останалите 83 деца сираци от 
детски градини и училища и децата с трайно увреждане получиха по 450 лева от 
кампанията на общината.
В знак на признателност Общинска администрация - Сатовча удостои всички 

по-големи дарители с грамота за направено дарение на деца сираци от община 
Сатовча в благотворителна кампания 2016-2017 година, като отличи 10 от тях с 
плакет „Дарител в благотворителна кампания за деца сираци - 2016 година”.
Като организатор на благородната кампания ръководството на Общината благо-

дари на всички благодетели и доброжелатели, без които този пореден невероятен 
успех не би могъл да се постигне.

„Благодарим за вашата съпричастност и щедрост, която донесе на 87 семейства 
радост и финансова подкрепа, и ги накара да повярват, че доброто съществува, 
че го има в нас и че всички ние сме част от него. Нека всички ние продължим да 
вярваме в доброто. Нека всички ние продължим да правим добро - да даряваме ус-
мивка и да бъдем заедно в трудни моменти, за да ги преодоляваме по-лесно. Нека 
преди всичко да бъдем човеци“, коментира кметът на Сатовча - Арбен Мименов.
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 ДО 06.01.2017 Г. СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ 
ПО ПРОГРАМА VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ           

Краен срок: 6 януари 2017 г. 
 В рамките на програмата телекомуникационната компания предоставя безвъзмездна 

помощ/грантове на граждански организации, 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. Фи-

нансирането 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.

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

3 Януари 2017, Вторник
Ден на Свети мъченик Гордий и на Свети пророк Малахия
Имен ден празнуват: Горан, Горица, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, 

Серафим, Силва, Силвия, Силвана, Силвестър Православната църква почита 
днес Свети Силвестър. Той е управлявал цели 21 години римската църква и е 
покръстил самия император Константин Велики. Денят е известен в народния 
календар и като Караманов ден. Той е свързан с обичая Полазване. И на този 
ден като на Игнажден се вярва, че какъвто човек пръв ти влезе в къщата, 
добър или лош, здрав или болнав, богат или беден - такава ще е годината.

6 Януари 2017г., Петък,
Кръщение Господне - Богоявление (Йордановден)
Имен ден празнуват: Йордан, Йорданka, Йонко, Йон-

ка, Данчо, Данka, Дана, Богoлюб/а, Божан/а, Божил, 
Божидар/a, Боян/а, Богдан/a, Богомил/а, Бистра, Бончо, 
Бонка. Обредна трапеза: прясна пита, колачета, сарми 
с кисело зеле, пълнени чушки, зеле, фасул, орехи, 
вино. Според православния календар празникът Йордановден ознаменува 
кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител в р. Йордан. В момента на 
кръщението небето “се отваря” и Светият дух слиза върху Христос във вид 
на гълъб, а от небето се разнася глас: “Този е Моят възлюбен Син, в Когото 
е Моето благоволение”. Оттук и названието на празника - Богоявление. Исус 
С Йордановден е свързано познатото на всички българи вярване, че през 
нощта срещу празника „“небето се отваря““ и който в този момент поиска 
нещо, то ще се изпълни. На самия празник се извършва също освещаване 
на водата. След службата в църквата свещеникът хвърля кръст във вода, а 
ергени го изваждат. Вярва се, че този, който е извадил кръста от водата, ще 
бъде здрав и щастлив. Той обикаля с кръста селото, а всички го даряват. Има 
поверие, че ако хвърленият във водата кръст замръзне, годината ще бъде 
здрава и плодовита.

7 Януари 2017г., Събота,
св. Йоан Кръстител (Ивановден)
Имен ден празнув ат: Ваньо, Bаня, Еньо, Енчо, Жан, Жанa, Жанета, Ивай-

ла, Ивайло, Иван, Ивана, Иванкa, Иванинa, Ивелин, Ивелина, Ивета, Иво, 
Йоан, Йоанa, Йовка, Йовко, Йонка, Йонко, Йончо, Йото, Калоян. Този ден 
християнската църква отрежда на най-великия от пророците, който ревностно 
проповядва идването на Христос сред хората - на Йоан Кръстител или Пред-
теча. Светецът се почита като покровител на кумството и побратимството. На 
Ивановден продължават обичаите и обредите, свързани с вярата в чудодей-
ната здравеносна сила на водата. Къпят се булките и младоженците, които са 
се оженили през тази зима до Ивановден; къпят се всички именници; къпят 
се сгодените моми и ергени. На Ивановден на обед младоженците отиват на 
гости в дома на своите кумове и им носят кравай, млин, ракия и вино. Ку-
мовете ги канят на тържествена трапеза. Младите гостуват и на девера. На 
Ивановден ергените къпят момите, окъпвани са младите мъже и именниците. 
В Югозападна България къпят младоженките и малките момиченца до 1 г. 
Обредното къпане включва и разменянето на подаръци, както и гостувания 
и празнична трапеза. Народната представа за св. Иван като покровител на 
кумството и побратимството определя гостуванията у кумовете.

8 Януари 2017г, Неделя,
Бабинден
Бабинден е един от големите народни 

женски празници, посветен на „бабите“ 
- жените, които помагат при раждане, 
и на младите булки и невести, които са 
раждали. Обредността през този ден е 
подчинена главно на желанието да се 
засвидетелстват почит и уважение към 
възрастните жени, които са „бабували“ 
на родилките. По стар стил се празнува 
на 21 януари. Още преди изгрев слънце 
майките с деца от една до тригодишна 
възраст отиват на чешмата да налеят прясна вода. В котлето с водата пус-
кат стрък босилек или здравец. Вземат калъп сапун и една нова кърпа и се 
отправят към дома на бабата да й „полеят“. Обредното поливане на бабата-
акушерка се извършва под плодно дърво в градината, върху дръвника или 
отпред на стълбите. Всяка жена подава на бабата сапуна, полива й вода да се 
измие и я дарява с пешкира, който е донесла. Бабата закичва невестата с китка 
здравец, вързана с „мартеничка“ - червен и бял конец. Често при поливането 
бабата хвърля със шепите си вода нагоре и подскача три пъти, като изрича: 
„Да рипкат децата и да станат бели и червени! Колкото капки, толкоз берекет 
и здраве!“ След поливането жените даряват бабата с ризи, чорапи, платно, 
които премятат на дясното й рамо. От своя страна, бабата връзва на дясната 
ръчичка на децата, които е отродила („хванала“) червено и бяло конче със 
сребърна монета и също им дава чорапки и ризки.
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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 СТАРИЦАТА И МЛАДАТА ДУША
КАК ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕ ВСЕКИ ОТ НАС

В едно село живяла стара, но мъдра жена. Един ден я 
посетили гости и я попитали:

– Бабо, ти доживя до старини, но душата ти е млада, 
дори по-млада, отколкото на повечето от нас. Имаш ли 
някаква тайна?

– Имам! – отговорила старицата. Всички добри неща, 
които са правили за мен, записвах в сърцето си, а всички 
лоши, хвърлях във водата. Ако правех обратното, сега 
сърцето ми щеше да е в ужасни белези, а вместо това е 
като благоуханен рай.
Когато някой ни прави добро, трябва да сме признателни 

и да го запомним. Когато ни правят лошо, любовта трябва да 
ни подтиква да го забравим и да го изхвърлим от живота си.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 28.12.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ  
Представяме на вниманието  Ви проекта за приемане на програмата за управление и 

разпореждане с имотите –общинска собственост, в община Сатовча през 2017 г, която 
предстои да бъде разгледана на следващото заседание на Общински съвет-Сатовча
Във връзка с разпоредбите на чл.26,ал.1и ал.3 от Закона  за нормативните акто-

ве, Кметът на община Сатовча кани всички заинтересовани лица на обществено 
представяне и обсъждане на проекта за приемане на Програмата  за управление и 
разпореждане с имотите-общинска собственост, в община Сатовча през 2017г, което 
ще се състои на 27.01. 2017г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет-
Сатовча в сградата на Общинска администрация Сатовча



Въпрос:  Какви медицински изследвания/фекална 
проба, скринингово изследване /за ранно откриване 
на рак на дебелото черво, са безплатни за здравно-
осигурения българин над 60г. и платени от НЗОК 
при извършване на Задължителния профилактичен 
преглед за 2016г, тъй като това заболяване, както е 
известно е на 2-ро място по честота и смъртност 
за мъже в България, след белодробните карциноми.!? 
Личният ми лекар ме уведоми ,че профилактиката 
на Дебело черво се ЗАПЛАЩА, което изглежда много 
озадачаващо, ако е така!?
Отговор: 1. Националната здравноосигурителна 

каса заплаща един годишен профилактичен преглед 
на здравноосигурени лица над 18-годишна възраст. По 
време на профилактичния преглед се попълва „Карта 
за профилактика на здравноосигуреното лице над 18 
години“. С цел профилактиката на социално-значими и 
приоритетни за страната заболявания при лица над 18 г. 
общопрактикуващият (личният) лекар формира групи от 
лица с рискови фактори за развитие и на злокачествено 
новообразувание на ректосигмоидалната област. В гру-
пата се включват всички лица над 18-годишна възраст с 
поне един от следните показатели:

1.1. Анамнеза за най-малко един от изброените: 
аденом/и на дебелото черво, полипи на дебелото черво 
(D12.6), колоректален карцином (С19), болест на Crohn 
(К50), улцерозен колит (К51), цьолиакия (К90.0).

1.2. Фамилна анамнеза за рак на ректосигмоидалната 
област (Z80.0) при:

1.2.1. един от родители, братя, сестри, деца;
1.2.2. двама от баба, дядо, леля, чичо, първи братовчед, 

племенник.
2. Личният лекар може да назначи специализираното 

изследване на изпражнения с код 01.10 „Окултни кръ-
воизливи“.

3. При преценка на необходимостта от консултация с 
гастроентеролог и допълнителни медико-диагностични 
изследвания личният лекар може да Ви насочи за такава 
консултация с лекар специалист по „Гастроентероло-
гия“.

4. В извънболничната медицинска помощ по преценка 
на лекар специалист по „Гастроентерология“ се извърш-
ва високоспециализираното изследване „Диагностична 
долна ендоскопия“ с код 45.23 „Фиброколоноскопия“ 
или 45.24 „Фибросигмоидоскопия“.

До 10-ти януари: 
ЗДДФЛ
Издаване от работодателите и предоставяне на ра-

ботниците/служителите на служебна бележка за до-
ходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 
1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през 
годината облагаеми доходи и за удържания през го-
дината данък за доходи от трудови правоотношения 
по смисъла на § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и 
когато работодателите не са работодатели по основ-
ното трудово правоотношение на лицата към 31 де-
кември на предходната година.
ЗКПО
1. Деклариране на направените залози и данъка 

от организатори на хазартни игри и телефонни или 
оператори на 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 телефонните или операто-
рите на друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти януари: 
ЗДДС
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец декември  на предходната 
година. 
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ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ИЗБИРАТ 
КАК ДА СЕ ОБЛАГАТ ДОХОДИТЕ ИМ 

ПРЕЗ 2017Г. 
Физическите лица, които са регистрирани като 

земеделски стопани имат право да избират реда за 
облагането на доходите от дейността им през 2017г., 
както следва:

1 .  Ако  през 
2016г. са се об-
лагали по общия 
ред, имат право 
да изберат от 1 
януари  2017г. 
да се облагат по 
реда, предвиден 
за едноличните 
търговци (с данък върху годишната данъчна основа 
по чл. 28 от ЗДДФЛ). Правото на избор в този случай 
следва да се упражни с подаване на декларация по 
чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2016 г. 
Така избрания ред се прилага за срок не по-кратък от 
5 последователни данъчни години;

2. Ако през 2016г. са се облагали с данък върху 
годишната данъчна основа (по реда, предвиден за 
едноличните търговци) и вече е изтекъл 5 - годишния 
период, за който задължително следва да се прилага 
този ред на облагане, могат:

• да продължат да се облагат по същия ред и след 1 
януари 2017 г., като за целта не е необходимо да подават 
нова декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ; или

• да изберат да се облагат по общия ред на ЗДДФЛ 
(т.е. да формират облагаемия си доход след приспадане 
на нормативно определения процент разходи за дей-
ността). В този случай, правото на избор се упражнява 
в срок до 31 януари 2017 г. чрез подаване на декларация 
по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ.  
Образецът на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗД-

ДФЛ може да бъде намерен в рубрика „Документи 
- данъци“.
Декларацията се подава лично от земеделския стопа-

нин или негов упълномощен представител в местния 
офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото 
лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски 
оператор.
Новорегистрираните земеделски стопани през 2016г. 

могат да изберат за същата година да се облагат с 
данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от 
ЗДДФЛ като изборът се декларира в годишната данъчна 
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016г. В случай, 
че желаят да продължат с този ред на облагане през 
2017 г. и следващите четири години, е необходимо да 
подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок 
до 31 декември 2016г.  
Повече информация за попълване на декларациите и 

за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП 
могат да получат на телефона за информация 0700 18 
700 на цената на един разговор.

КАКВО СЕ ПРОМЕНЯ В
ОСИГУРЯВАНЕТО ПРЕЗ 2017Г.

Промени има в размера на осигурителната вноска за 
фонд „Пенсии”, както и в размера на осигурителната 
вноска върху социалните разходи, осигурителния доход 
при самоосигуряващите се лица, промени в МРЗ, МОД и 
ТЗПБ. Въвежда се нов вид обезщетение за бременност и 
раждане. Запознайте се с по-важните промени накратко.
От 01.01.2017 г. се увеличава размерът на осигурител-

ната вноска за фонд „Пенсии” с 1% при разпределение, 
както следва:

• за родените преди 1 януари 1960 г.: 10,46% за 
сметка на работодателя и 8,34% за сметка на работ-
ника (общо 18.8%)

• за лицата родени след 31 декември 1959 г.: 7,66% 
за сметка на работодателя и 6,14% за сметка на ра-
ботника (общо 13.8%)
Увеличава се и вноската за фонд „Пенсии за лицата 

по чл. 69” от КСО с 20%:
• от 40,8% на 60,8% за лицата, родени преди 1 

януари 1960 г.;
• от 35,8% на 55,8% за лицата, родени след 31 де-

кември 1959 г.
В тази връзка сме направили актуализация в сайта на 

калкулаторите за заплати:
• Калкулатор: Заплата по трудов договор
• Калкулатор: Договор за управление и контрол
• Калкулатор: Граждански договор
• Калкулатор: Самоосигуряващо се лице
• Всички други приложения от сайта, свързани с 

осигуровки
Промяна в размера на осигурителната вноска върху 

социалните разходи 
От 01.01.2017 г. върху социалните разходи ще се дъл-

жат осигурителни вноски за всички фондове на ДОО 
(промяна на чл. 6 ал. 12 от КСО). До края на 2016 г. 
бяха в само в размер за фонд „Пенсии“, съответно фонд 
„Пенсии за лицата по чл. 69“.
Останалите вноски са социално и здравно осигуряване 

остават непроменени.
Минимална работна заплата
Увеличение на минимална работна заплата промяна 

от 01.01.2017 г. на 460 лв.
Осигурителни доходи
Запазва се максималния месечен размер на осигури-

телния доход от 2600 лв.
Минимален месечен размер на осигурителния доход 

през календарната година по основни икономически 
дейности и квалификационни групи професии се оп-
ределят съгласно:

• Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО 
за 2017 г.  - МОД;

• Икономическите дейности съответствие с КИД-
2008;

• Групата професии - по структурата на НКПД.
Осигурителната вноска за фонд „ТЗПБ” е дифе-

ренцирана в размер от 0,4 до 1,1 % по групи основни 
икономически дейности (Приложение № 2 към чл. 15 
от ЗБДОО за 2017 г.). 
Самоосигуряващи се лица
Минимални месечни размери на осигурителния доход 

за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия 
им доход за 2015 г. от упражняване на съответната тру-
дова дейност като самоосигуряващи се лица (промяна) :

• до 5400 лв. - 460 лв.;
• от 5400.01 до 6500 лв. - 500 лв.;
• от 6500.01 лв. до 7500 лв. - 550 лв.;
• над 7500 лв. - 600 лв.
• Минимален месечен размер на осигурителния доход 

за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали 
дейност през 2016 г., както и за започналите дейност 
през 2016 г. и 2017 г. - 460 лв.

 Минимален месечен размер на осигурителния доход 
за регистрираните земеделски производители и тютю-
нопроизводители - 300 лв.
За 2017 г. не се правят вноски за фонд „Гарантирани 

вземания на работниците и служителите“. Максимал-
ният размер на гарантираните вземания е 1200 лв.
За дните на лицата в неплатен отпуск с и без трудов 

стаж с промяна от 01.01.2017 г. се дължи здравна оси-
гуровка върху 230 лв.
За дните на лицата във временна неработоспобност 

поради болест, бременност и раждане и отглеждане на 
малко дете с промяна от 01.01.2017 г. се дължи здравна 
осигуровка от работодателя върху 460 лв.
СИРВ: Създава се нова ал. 17 към чл. 6 от КСО: 

Минималният осигурителен доход при сумирано из-
числяване на работното време за повече от един месец 
е равен на сбора от минималния осигурителен доход 
по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен ми-
нимален осигурителен доход – минималната работна 
заплата за страната, за месеците от периода, за който е 
установено сумираното отчитане на работното време 
(тоест на база на реално отработените дни, а не на 
работните дни в месеца).
Максималният осигурителен доход при сумирано 

изчисляване на работното време за повече от един месец 
е равен на сбора от максималния осигурителен доход за 
месеците от периода, за който е установено сумираното 
отчитане на работното време.
Нов вид обезщетение за бременност и раждане
Предвижда се възможност за майките (осиновител-

ките), които имат право да ползват отпуска при бремен-
ност и раждане до навършване на едногодишна възраст 
на детето, но не го използват, а се върнат на работа, да 
получат обезщетение от държавното обществено осигу-
ряване в размер 50 на сто от полагащото се обезщетение 
при бременност и раждане - чл. 50а КСО (в сила от 
01.06.2017 г.) Тази възможност се предоставя на бащите 
(осиновителите) или настойниците, когато майката 
(осиновителката) е починала, лишена е от родителски 
права или упражняването на родителските права върху 
детето е предоставено на бащата (осиновителя), а ако 
той е починал - на настойника.
За отпадане на УП-2 и УП-3
В изпълнение на т. 3 от Решение № 411 на Министер-

ския съвет от 19 май 2016 г., правна мярка 62 („За отпа-
дане на необходимостта от изготвяне на удостоверения 
за пенсиониране - УП-2 и УП-3), се въвежда промяна в 
разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от КСО, регламентираща за-
дължение за осигурителите да издават удостоверителни 
документи за осигурителен стаж и осигурителен доход. 
Урежда се, считано от 1 януари 2018 г., осигурителите 
да издават по искане на осигуреното лице документи за 
осигурителен стаж и доход само за периоди преди 2000 г.

• ИМАМ ЛИ ПРАВО НА БЕЗПЛАТНА ВИНЕТКА 
И КЪДЕ СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ?
Съгласно чл. 10 в от Закона за пътищата, лице с 50 

и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и 
степен на увреждане се освобождава от заплащане на 
винетна такса за един лек автомобил - негова собстве-
ност или съпружеска имуществена общност, с обем 
на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW 
(160 к.с.) по ред, определен с наредба на министъра на 
транспорта, информационните технологии и съобще-
нията и министъра на труда и социалната политика. 
За да получите винетка е необходимо автомобила да 
бъде собственост на лицето с увреждане или да е в 
режим съпружеска имуществена общност. Документи 
се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по 
постоянен адрес.

• КАК И КОГА МОГА ДА ПОЛУЧА ЦЕЛЕВА ПО-
МОЩ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОМОЩНО СРЕДСТВО?
Целева помощ за покупка и ремонт на медицински 

изделия и/или помощни средства, приспособления или 
съоръжения се отпуска въз основа на молба-деклара-
ция, подадена до дирекция „Социално подпомагане“ 
по постоянния му адрес от лицето с увреждане, от 
негов законен представител или от упълномощено от 
него лице. Директорът на дирекция „Социално подпо-
магане“ или упълномощено от него длъжностно лице 
в срок 10 дни след подаване на молба-декларацията 
издава заповед, с която отпуска или отказва помощта. 
Целевата помощ за покупка и ремонт на медицински 
изделия, помощни средства, приспособления и съ-
оръжения се изплаща най-късно до края на месеца, 
следващ месеца на съобщаване на заповедта. Допъл-
нителна информация, можете да получите в дирекция 
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ 2017г.

Почивни и празнични дни
през 2017 година

Без отработване на почивните дни от 2017г., но 
все пак размествания ще има. 
Отпада отработването на почивни дни, рeшиха депута-

тите на второ четене в пленарна зала. Когато официални-
те празници, с изключение на Великденските, съвпадат 
със събота и неделя, те се ползват в първите работни дни 
след тях. Все пак остава и правото на Министерския 
съвет да обявява еднократно определени дни за почивни.
Така през 2017 г. почивни дни ще бъдат 2 януари (по-

неделникът след Нова година); 3 март (петък); 14 и 17 
април (Разпети петък и понеделникът след Великден); 1 
май (понеделник и 8 май (понеделникът след Гергьовден) 
и 24 май (сряда); 6 и 22 септември (съответно сряда и 
петък) и 24, 25 и 26 декември (Коледа). Почивен ще e и 27 
декември (Стефановден), тъй като 24 декември е неделя.
Така се получават блокове от три почивни дни за Нова 

година, за Освобождението на България (около 3 март), 
за деня на труда (около 1 май) и за независимостта 
(около 22 септември). По четири дни ще се почива по 
Великден и Коледа.



АКО КРАВАТА ВИ ЗАПОЧНЕ ДА КАШЛЯ
Грижите за кравите 

през зимата се увели-
чават многократно. 
Променливите тем-
ператури, високата 
влажност и мъглите 
са основните причи-
ни за простуда на жи-
вотните. Най-често се 
разболяват най-про-
дуктивните животни.
Как да разпознаете болната крава
Симптомите са следните:  животното е потиснато - по-

стоянно лежи или обратно, постоянно стои с отпусната 
глава, затваря очите; носът е сух и топъл - при здраво 
животно е влажен и хладен; липса на апетит, не прежи-
вя; намалява млечната продуктивност; повишена или 
понижена температура - за нормална се приема 37,5-39,5 
градуса; при простуда температурата се повишава, а при 
отравяне се понижава; учестено дишане - получава се 
при възпаление на белите дробове.
И още: болните крави спират да се хранят; космената 

им покривка настръхва; животните се изгърбват; ушите 
им изстиват; носното огледало изсъхва.
Когато кравата се преохлади е възможно да се появят и 

слузни изтечения от носа.
Какво да предприемете?
1. Затоплете обора.
2. Максимално бързо затоплете и кравата.
3. Покрийте я с вълнено одеяло.
4. Според степента на простудата, ако се налага, про-

менете и храненето.

ОРИЗОВА ВОДА - БЕЗ АНАЛОГ ЗА ЗДРАВЕТО
Древните китайски 

рецепти са съкровищ-
ница на ценни препо-
ръки за здравето. Из-
питаните през времето 
препоръки могат да 
помогнат в случаите 
когато традиционната 
медицина е вдигнала 
ръце. Китай е известен 
с любовта си към ориза. И съвсем не е случайно, че 
този продукт е на такава голяма почит там.
Как правилно да сварим ориз
Оризът е много полезна храна за организма. Той до-

принася за добрата и координирана работа на всички 
системи в тялото, осигурява на организма основни 
хранителни вещества и дори удължава живота!
Когато ядете ориз, тялото ви се отървава от токсини 

- тази храна има удивителната способност да извежда 
вредните вещества, оказва много благоприятен ефект 
върху стомаха и червата.
Но още по-ценен продукт от ориза е оризовата вода.
Ако никога не сте чували за чудотворните свойства 

на оризовата вода, сега можете да откриете за себе си 
нов път към по-здравословен живот!
Перфектно тяло, енергия, жизненост и здрава кожа 

- всичко това е характерно за тези, които консумират 
оризова вода.
Оризовата вода насища тялото с комплексни въгле-

хидрати, лекува гастрит, регулира кръвното налягане, 
предотвратява развитието на рак.
Доказани са и уникалните козметични свойства на 

водата: измиването с нея стяга порите, изравнява тена, 
премахва лъщенето при мазната кожа.
По време на войни и икономически кризи, когато не 

е имало храни за кърмачета, не едно поколение деца са 
били отгледани с това “чудо”.
И в същото време неприятни болести като дисбакте-

риоза и дерматит са били рядкост!
Рецептата за оризова вода е много проста:
Вземете не много голямо количество ориз и го пус-

нете във вряща вода.
Например една супена лъжица ориз в чаша вода би 

било достатъчно. Изчакайте бульонът да стане мътен.
Пийте водата топла 2 пъти на ден по една чаша. Из-

мивайте лицето си с тази отвара сутрин и вечер.
Китайските рецепти безусловно са доказали ефек-

тивността си! Дори и след една седмица на такива 
процедури, вие ще се чувствате по-добре.

ЗИМНО  ХРАНЕНЕ  НА  ПЧЕЛИ
В условията на съвременното пчеларство и проме-

нящите се екологични фактори в условия на интензив-
на работа на пчеларите с техните пчелни семейства и 
стремежа за повишаване на стопанските добиви и ин-
тензивно размножаване за създаване на нови пчелини 
неминуемо пчеларският сектор се нуждае от високо-
качествени въглехидратни (захарни) храни за пчели.
Храната за пчели влияе върху здравето и производи-

телността на пчелните семейства. Ето защо правилни-
ят избор на храни за пчели е много важен.
Благодарение на изключително натуралните състав-

ки пчелните храни на SUDZUCKER AG (Зюдцукер) са 
идеалната формула за хранене на пчели. Тези храни 
са максимално удобни, защото са готови за употреба
Естествената храна на пчелите - медът, се състои ос-

новно от фруктоза, глюкоза и захароза. Поради тази 
причина всяка една алтернативно давана храна трябва 
да е съставена предимно от тези важни хранителни 
вещества.
Практическото приложение на продуктите е много 

лесно и сведено до минимални трудови разходи. Иде-
ята на производителя е да предостави готов, високока-
чествен продукт без допълнителна доработка и доба-
вяне на вода
Продуктовата гама е насочена към храни в течна, 

твърда (паста) и прахообразна форма. Целта е да се 
постигне разнообразие от различни по вид храни и 
състав, които могат да се прилагат по различно време 
през сезоните, когато се отглеждат пчелите.
АПИФОНДА e паста от микрогранули на основата 

на захароза с размери от 1 до 100 микрона, слепени с 
АПИИНВЕРТ. Резултатът е висококачествена паста с 
фина консистенция много добра пластичност на ни-
ски температури и висока плътност. Затова е изклю-
чително подходящ за зимно хранене. Много добре се 
приема от пчелите поради балансирания му състав 
спрямо сезонните изисквания на пчелните семейства.
Служи и за подхранване на новосформирани пчелни 

отводки и при производството но пчелни майки.
Няма силна миризма и не създава предпоставки за 

кражби между пчелните семейства. Прилага се и при 
лоши климатични условия, когато пчеларят няма въз-
можност често да подхранва кошера.
АПИИНВЕРТ е течен (сироп) продукт, съдържащ 

захароза и съставните й части: фруктоза и глюкоза. 
Много лесен за прилагане от пчеларя. Не се нуждае от 
добавяне на вода. Различните му опаковки се използ-
ват при различни условия на работа на пчеларя.
Има балансиран състав между фруктозата и глюко-

зата и не кристализира при ниски температура
Ето защо е изключително подходящ за зазимително 

подхранване. Подходящ е за извършване на пролетно 
подхранване, поддържане на пчелното семейство в пе-
риод на липса на паша или при лоши метеорологични 
условия, при зазимителни подхранвания за натрупва-
не на по-голям хранителен запас - възможност за къс-
но зимно хранене.

НАПРАВЕТЕ ЗИМЕН ПОСЕВ ОТ МОРКОВИ
Градинарите от по-топлите райони на страната през 

декември могат да засеят моркови. При такава сеитба ще 
получите продукцията с един месец по-рано в сравнение 
с пролетно засяване.
Основни стъпки:
. Почвата се обработ-

ва много добре.
. Оформят се гребени 

така, че да се получи 
висока леха.

. Лехата е с ширина 
30-40 см, прокарват се 
2 или 3 браздички.

. Засява се, като посе-
вът се покрива с торо-
почвена смеска.

. Оросява се внимателно.

. Отгоре може да се покрие с пресят оборски тор.
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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 
тънко, 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: Из-

ползват се листата и цвет-
ните кошнички. Да не се 
смесва с видовете чобанка, 
листата на които са влак-
нести отгоре. 
Лечебно действие: Лис-

тата са средство против 
кашлица и задух. Притежават омекчаващо, отхрачващо 
и противовъзпалително действие. 
Приложения: • лечение на ларингит с пресипнал 

глас, остри катари на горните дихателни пътища, 
туберколозна кашлица

• бронхити, бронхиална астма, възпалителни про-
цеси в белия дроб 

• при възпалителни заболявания на стомашно-чрев-
ния 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.

 „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                                                                                                              

Мутра отишла при стар авер, за да го моли за услуга: 
- Брато, сложи малкия син на работа при тебе. Обаче искам да 

му даваш нормална заплата - да види баща му откъде е минал! 
- Добре, нямаш ядове. Че му давам по 10 бона на месец, 

колкото за колата. 
- А бе, брато, дай му нормална заплата. Искам да разбере, 

колко съм се трепал за тия коли и имоти! 
- Добре, разбрахме се! 5000 лв. 
- Не, брато! Искам да взима наистина нормална заплата като 

на другите хора! 700-800 лв. 
- 700-800 лв? - попитала учудена мутрата. 
- А бе, брато, за тия пари се учи 5 години бе!

- Докторе, имам грип. Какво да правя?
- Застанете по-далече от мене.

утра отишла при стар авер за да го моли за услуга:

ПИЛЕШКО РУЛО С ПЛЪНКА
Продукти (за 4 порции): 1,1 кг пилешко филе, 300 
гр. кайма, 1 глава лук, 2 скилидки чесън, 1 яйце, 1 
суп. лъж. грис, 3 суп. лъж. сметана, 1 суп. лъж. 
горчица, 2 суп. лъж. доматено пюре, 200 мл прясно 
мляко, 1 ч. лъж. сушен босилек, сол, млян черен пи-
пер, червен пипер, олио
Приготвяне: Лукът и 
чесънът се почистват 
и се нарязват на ситно. 
Задушават се до про-
зрачност, свалят се от 
котлона и се оставят да 
поизстинат.
Към каймата се приба-
вят яйцето, червеният 
и черният пипер, задушените лук и чесън, босилекът, 
гриста, сол, 1 суп. л. сметана. Разбърква се много до-
бре. Пилешкото филе внимателно се начуква.
Сосът се приготвя от 2 супени лъжици сметана, гор-
чица и доматеното пюре. Филето се посолява и се 
намазва със соса. Отгоре се разпределя плънката и се 
завива на руло. Прехвърля се във форма за печене и 
се залива с горещото мляко. Пече се в загрята до 180 
градуса фурна коло 90 минути.


