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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

На 24.01.2017 г. в СУ Сатовча се проведе 
дебат между десетите класове на тема, „За“ 
и „Против“ мигрантите“, като дейност на 
УУС за отбелязване на Международния ден 
на мигрантите.
Директора на СУ Сатовча - г-н Дунчев, 

съвместно със зам. директора г-жа Янева и 
г-жа Качанова (старши учител по История) 
влязоха в ролята на жури. 
Главната цел на дебата беше учениците 

да направят разлика между понятията „ми-
грант“ , „емигрант“ и „имигрант“ и също, че 
между „мигрант“ и „бежанец“ има същест-
вена разлика, макар често да ги използваме 

като синонимни думи.
В дебата се включиха и учениците Сава 

Каров и Сузи Капсъзова от 12-ти клас, Ни-
колина Сиракова от 9-ти клас и Нери Арнау-
дова, които са имали възможността да учат в 
други държави. Те разказаха различни случ-
ки и спомени за тези години. Всички споде-
лиха, че отношение към тях не е имало, при-
емали са ги като равнопоставени, въпреки 
че дори и езика не са знаели.
В крайна сметка учениците стигнаха до 

извода, че трябва да бъдем толерантни към 
всички и да не приемаме различните, като 
свои врагове.

„За“ и  „Против“ мигрантите 

На 31 януари 2017 година се проведе 
заседание на Общински съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
> Бюджетът на общината за 2017 година 

общо и по структура: 
- Дейности „Държавна отговорност” 

Приходи –  6  633 088.00 
Разходи   – 6  633 088.00 

- Местни (общински дейности) 
Приходи –  3 478 414.00 
Разходи  –  3 554 054.00
Дефицит –   -75 640.00 

- Общо 
Приходи – 10 111 502.00 
Разходи   – 10 178 142.00 
   Дефицит –     -75 640.00 

> Програма за управление и разпореждане 
с имотите – общинска собственост, в община 
Сатовча през 2016 година.

> Годишен отчет за изпълнението на Про-
грама за управление на община Сатовча за 
периода 2015-2017 година за календарната 
2016 година.

> Отчет за изпълнението на решенията 
на Общински съвет – Сатовча, за времето 
от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.

> Информация относно финансовото със-
тояние на общински фонд „С един лев в по-
мощ на болните деца от община Сатовча”.

> Годишен финансов отчет на Комисията 
към общински фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатовча”.

>  Отчет за дейността на Общински съвет 
– Сатовча, и неговите комисии за периода 
юли – декември 2016 година.
Общинският съвет:
- одобри Задание за проектиране и допуска 

изработването на Подробен устройствен 
план (ПУП) – ПР за изменение на уличната 
регулация от О.Т 246, през О.Т. 241 до О.Т. 
242 по плана на село Сатовча

- одобри Задание за проектиране и допуска 
изработването на Подробен устройствен 
план (ПУП) - ПР за изменение на уличната 
регулация от О.Т. 80, през О.Т. 101А към 
О.Т. 101 между кв. 24 и кв. 32 по плана на 
село Вълкосел.

- даде съгласие да бъдат възстановени 
имоти на наследниците на:
Шукри Мехмедалиев Заимов – бивш жител 

на село Кочан: имот №032276, находящ се 
в местността „Потока“, с площ - 1.935 дка;  
имот №030011, находящ се в местността 
„Стара ливада“, с площ - 0.744 дка; имот 
№025222, находящ се в местността „Лива-
дите“, с площ - 0.490 дка;имот №011022, 
находящ се в местността „Горна лъка“, с 
площ - 0.499 дка; имот №011157, находящ се в 
местността „Горна лъка“, с площ - 0.140 дка.

- даде съгласие кмета на общината да запо-
чне  процедура за преобразуване на  основно 
училище „Св. св. Кирил и Методий” – село 
Плетена, в обединено училище „Св. св. 
Кирил и Методий” – село Плетена, община 
Сатовча, считано от учебната 2017/2018 
година.

- отмени Наредба за предоставяне на кон-
цесии в община Сатовча.

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

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 45

З А П О В Е Д № 062 
 27.01.2017 Г.

На основание чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА 

О  Б  Р  А  З  У  В  А  М:

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ със съответната номерация и адрес за про-
извеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 , съглас-
но приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на ТЗ „ГРАО” 

- Благоевград, РИК - Благоевград, отдел „ГРАО” - Сатовча, кметовете 
на кметства и публикува на интернет страницата на общината.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секрета-

ря на общината.
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САТОВЧА
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Във връзка с определяне местата за обявяване на избирателните 
списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 
26 март 2017 и на основание чл.41, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс и 
чл.44, ал. 2 от ЗМСМА   

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:
Определям местата за обявяване на избирателните списъци по на-

селени места и избирателни секции както следва:
Населено място
Боголин
Ваклиново
Ваклиново
Вълкосел
Вълкосел
Вълкосел
Годешево
Долен
Жижево
Кочан
Кочан
Кочан
Крибул
Осина
Плетена
Плетена
Сатовча
Сатовча
Слащен
Слащен
Туховища
Фъргово

Секция
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

Място за обявяване
кметство
библиотека
пенсионерски клуб
потребителна кооперация
потребителна кооперация
потребителна кооперация
кметство
училище
кметство
потребителна кооперация
читалище
кметство
читалище
читалище
супермаркет-център
сграда-център
музейна сбирка
сграда ОбА
кметство
кметство
кметство
кметство

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете на 
кметства и отдел „ГРАО” - Сатовча за изпълнение и на Районна избира-
телна комисия - Благоевград за сведение.     Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ

       Кмет на община Сатовча 

З А П О В Е Д № 075 
 01.02.2017 Г.



ФЕСТИВАЛ НА ФОТОГРАФИЯТА В БЕЛФАСТ 2017      
Краен срок: 6 март 2017 г. 
 Темата на фестивала през 2017 г. е свободна. Могат да участват 

фотографи, артисти, куратори, екипи. Участниците могат да пред-
ложат и снимки, в които са включени други изкуства (пърформанс, 
живопис, скулптура, музика, литература), но представени със сред-
ствата на фотографията.
Един участник може да предложи една снимка или серия от сним-

ки (до 6 на брой), таксата за участие е 19 GBP (около 23 долара) за 
всяка отделна кандидатура. Екипи могат да участват с до 10 снимки. 

ФОТОКОНКУРС „ПТИЦИТЕ НА ТВОЯ ПРОЗОРЕЦ“       
Краен срок: 20 февруари 2017 г. 
 Направете хранилка за птици, снимайте я и ни изпратете най-хубавите си кадри за 

фотоконкурса „Птиците на твоя прозорец“. Ще се радваме да получим и ваши снимки, 
на които сте уловили радостта на дивите птици от предложените зрънца. В тези студени 
зимни дни малките птици, които остават у нас имат нужда от допълнителна храна, за 
да запазят телцата си топли и да оцелеят. Най-подходяща за тази цел е храната, богата 
на мазнини като суровия слънчоглед. Всеки може да участва с до три снимки 

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:
„С МОЕТО СЕМЕЙСТВО Е ЗАБАВНО“      

Краен срок: 12 февруари 2017 г.  
 Фондация „Х&д джендър перспективи“ 

обяви конкурс за детска рисунка на тема: 
„С моето семейство е забавно“ в рамките на 
проект „Обединени в битката срещу домаш-
ното насилие“ финансиран от Министерство 
на правосъдието.
Конкурсът за детска рисунка цели да се 

насочи общественото внимание към децата 
и тяхната представа за щастие и забава в 
семейството им, а участниците и най-вече 
победителите в конкурса да видят реализа-
цията на своите творби.
Конкурсът е насочен към всички ученици в България от първи до шести клас.
Няма ограничения за техника и материали. Размерът на рисунките трябва да е 30 х 

45 см; или 40 х 55 см.
За всяка възрастова група има първо, второ и трето място. Победителите в конкурса 

ще получат грамоти и предметни награди. .

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

6 Февруари 2017г., Понеделник, Свети Фотий, патриарх Цариградски
Имен ден празнуват: Доротея, 

Огнян, Огняна, Искра, Искрен, 
Пламен, Пламена, Светла, Светлана, 
Светозар, Светлозар, Светослав, 
Светослава, Фотий, Фотин, Фотина, 
Фотьо.
Православната църква почита 

паметта на св. Фотий от гръцкото 
photos - светлина. Освен гореизбро-
ените именници празнуват всички, 
които имат светлина в името си.

10 Февруари 2017г., Четвъртък,
Св. мъченица Валентина и Св. Харалампи и ден на пчеларя. Имен ден 

празнуват: Харалампи, Валентин, Вальо, Валентина, Валя, Валери, Валерия, 
Ламбо, Пейо, Пейчо, Пейка.
В народните представи Св. Харалам-

пий бил властелинът на всички болести. 
Държал ги със синджир и по своя воля ги 
пращал да вървят по света. Освен това е 
почитан като Според легендите свети 
Харалампий е заповедник и на чумата и 
поради тази причина денят му е наричан 
още „Чумин ден“. За да умилостивят чу-
мата, жените месели питки, мажели ги с 

мед и ги раздавали на съседи и роднини. В народните представи чумата е ста-
ра, грозна, рошава и зла жена, която трябва да се изведе от селището. Затова 
оставят край населеното място питка с мед, шише вино, нова кърпа, сапун, 
гребен и вода, за да се залиса, докато мие косите си и ги сплита, а докато се 
нахрани и напие — да забрави за какво е слязла. Свети Харалампи е избран 
и за покровител на пчеларите. За да се предпазят от лоши болести, жените 
не трябва да работят на този ден. Единствено разре-
шено е да омесят питка, която да занесат в църквата 
за освещаване. Заедно с нея се носи и мед. Смята се, 
че този мед е придобил лековити сили, затова се пази 
през цялата година. Ако някой се разболее му дават 
от него, та по-бързо да се възстанови и да оздравее.

12 Февруари 2017г., Неделя,
• Международен ден на Дарвин
Посветен на годишнината от рождението на Чарлз 

Дарвин, известен още като Ден на еволюцията. Той 
пръв дава идеята за еволюцията на всички видове в 
течение на времето от общ прародител посредством 
процес, който нарича естествен отбор.

• Ден на червената ръка
Денят на Червената ръка се празнува от 2002 г. и е посветен в помощ на 

децата от държавите с военни конфликти. Според конвенцията на ОН за 
защита на детските права, от 12 февруари 2002 година военната злоупо-
треба с деца е забранена. За съжаление, броят на детските войници не се е 
променил значително. Все още биват използвани около 250.000 деца във 
войните на възрастните.

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
„ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ“ 

Краен срок: 15 февруари 2017 г. 
 Програмата насърчава млади хора, 

постигнали висок успех в училище или 
университета.
Кой може да кандидатства?
- ученици от 8-и до 12-и клас с на-

рушено зрение; лишени от родителски 
грижи или живеещи в приемни семей-
ства с успех над 5 за I срок на учебната 
2016/2017;

- студенти първокурсници, лишени 
от родителски грижи или живеещи в приемни семейства.
Стипендиите са:
- за ученици от 8-и до 12-и клас: с успех над 5,50 - 5 бр. по 400 лв.; с успех 

над 5,00 - 5 бр. по 250 лв.;
- за студенти първокурсници - 3 бр. по 500 лв.

Н О В И Н И
6 - 12 февруари 2017г., брой 6

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 ДЪРВОТО НА ЖЕЛАНИЯТА
ВНИМАВАЙТЕ КАКВО СИ ПОЖЕЛАВАТЕ

Казват, че човек трябва да внимава какво си пожелава. И това е самата истина. Нашите 
желания могат да привлекат към нас положителни или отрицателни събития и следващата 
индийска притча ще ви го докаже.
Веднъж един човек попаднал в рая. Според индийските вярвания в рая има дърво, което 

изпълнява желания. Всеки, който седне под него и си пожелае нещо, ще го получи на мига и 
в изобилие.
Легнал пътникът да поспи, тъй като дълго време вървял. След като се събудил много гладен, 

веднага си помислил:
– Толкова съм гладен. Ако имаше малко храна да хапна.
И в този момент пред него се появила храна. Човекът бил много гладен и за миг не се зами-

слил откъде идва храната. Не след дълго ожаднял и си помислил:
– Ех, ако имаше и нещо за пиене.
И в този момент пред него се появило чудно вино. Мъ-

жът се излегнал удобно под сянката на дървото, радвал 
се на прохладния вятър и отпивал доволно от виното. 
Минало време и мъжът започнал да се замисля за хра-
ната, за виното, откъде са дошли.

– Какво се случва? Може би сънувам? Или има някакви 
привидения, които си правят шеги с мен?
Тъй като лежал под дървото на желанията, то изпълни-

ло и това с привиденията, които били ужасяващо страшни.
– Сигурно ще ме убият! – помислил си мъжът.
И те го убили.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 2.02.2017 г.
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До 10-ти февруари: 
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 февруари: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

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

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
януари 2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уве-

домление за неподаване на месечни декларации за 
януари 2017 г.
До 15-ти февруари 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец януари

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец януари

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
6 - 12 февруари 2017г., брой 6 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ
МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОБХВАТА НА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ СЛОЙ „ПЛОЩИ, ДОПУС-
ТИМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ” ЗА КАМПАНИЯ 2016
Одобрен е проектът на специализирания слой 

„Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 
2016, който е част от актуализираната за 2016 година 
Системата за идентификация на земеделските парцели 
(СИЗП). Земеделските стопани могат да се запознаят 
с обхвата на проекта на специализирания слой „Пло-
щи, допустими за подпомагане“ по отношение на 
физическите блокове, в които стопанисват парцели, 
и които са заявили за подпомагане в Кампания 2016. 
Справките дали заявените от тях площи попадат из-
цяло или частично в обхвата на специализирания слой 
могат да бъдат направени чрез сайта на Държавен 
фонд „Земеделие” - раздел Система за индивидуална 
справка по Директни плащания.

   При несъгласие с посочените данни кандидатите 
могат да подават възражения до министъра на земе-
делието и храните. Образци на жалбите се генерират 
автоматично от Системата за индивидуални справки 
на Фонд „Земеделие”. Попълнените документи ще 
се приемат до 10 февруари 2017 г. включително, 
в областните дирекции „Земеделие”. Приемат се 
единствено възражения, подадени по образец, като 
те задължително трябва да съдържат идентификато-
рите на парцелите, които желаят да бъдат включени 
в допустимия слой за подпомагане. При затруднение 
в проверките на данните или при подаването на въз-
раженията, земеделските стопани могат да се обърнат 
за помощ към областните и общинските служби по 
земеделие към Министерството на земеделието и 
храните (МЗХ).

   След разглеждането на всички постъпили възраже-
ния ще бъде изготвен финалният специализиран слой 
„Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 
2016. На базата на тази актуализирана информация 
Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция 
ще извърши окончателните оторизации по схемите и 
мерките на площ.

ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ
Пенсия за инвалидност поради общо заболяване
Осигурените придобиват право на пенсия за ин-

валидност поради общо заболяване, ако са загубили 
работоспособността си и имат осигурителен стаж, 
придобит до датата на инвалидизирането, а за сле-
пите по рождение и за ослепелите преди постъпване 
на работа - до датата на заявлението за отпускане на 
пенсия, както следва:

1. до 20-годишна възраст и за слепите по рож-
дение и на ослепелите преди постъпването им 
на работа - независимо от продължителността на 
осигурителния стаж;

2. до 25-годишна възраст - една година;
3. до 30-годишна възраст - 3 години;
4. над 30-годишна възраст - 5 години;
Една трета 

от този осигу-
рителен стаж 
(1, 3 или 5 го-
дини) трябва 
да е действи-
телен.
Инвалиди-

те по рожде-
ние  и  инва-
лидите с придобита инвалидност до постъпване на 
работа придобиват право на пенсия за инвалидност 
поради общо заболяване при една година действите-
лен осигурителен стаж.

 „Действителен стаж“ е действително изслуженото 
време по трудово или служебно правоотношение, 
времето, през което лицето е работило по друго 
правоотношение и е било задължително осигурено 
за инвалидност, старост и смърт, както и времето, 
през което лицето е подлежало на задължително 
осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите 
осигурителни вноски.

 Пенсия за инвалидност поради общо заболяване 
не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, 
на които е отпусната лична пенсия за осигурителен 
стаж и възраст.

 (чл. 74 от Кодекса за социално осигуряване)
 Пенсия за инвалидност поради трудова злополу-

ка и професионална болест
Осигурените, загубили 50 или над 50 на сто рабо-

тоспособността си поради трудова злополука или 
професионална болест, имат право на пенсия за 
инвалидност поради трудова злополука или профе-
сионална болест, независимо от продължителността 
на осигурителния стаж.

 (чл. 78 от Кодекса за социално осигуряване)

ФИРМИТЕ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛЖИМИ 
ДАНЪЦИ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016Г., 

АКО СА УДЪРЖАЛИ АВАНСОВ ДАНЪК
Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, 

което изплаща на физически лица доходи извън тези 
по трудов договор и е задължено да удържа данък, 
трябва да подаде декларация за дължими данъци. 
Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, 
ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се 
подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.
Декларацията трябва да се подаде от фирми и само-

осигуряващи се лица, които през четвъртото триме-
сечие на 2016 година са платили на физически лица 
доходи по извънтрудови правоотношения или наем и 
са удържали авансов данък върху тези доходи. Дъл-
жимите авансови данъци за последното тримесечие 
на 2016 г. се декларират в НАП до 31 януари 2017 г.
Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се 

представя в НАП и за окончателните данъци, удържа-
ни върху доходите на чуждестранни физически лица 
у нас (например върху възнаграждения за услуги, 
неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в 
България, доходи от лихви и други), както и за оконча-
телните данъци дължими от местни и чуждестранни 
физически лица като например върху доходите от 
дивиденти и ликвидационни дялове и др. Формулярът 
се подава и за данъци при източника по Закона за 
корпоративното подоходно облагане, като например 
данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове 
в полза на чужди фирми и местни юридически лица, 
които не са търговци, включително общините.
От НАП напомнят също, че предприятията и 

самоосигуряващите се лица-платци на доходи от 
наем или от управление и контрол, които се облагат 
с окончателен данък, начислени и/или изплатени в 
полза на лица, местни на друга държава - членка на 
ЕС, предоставят на НАП информация за тези доходи. 
Това става с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ 
и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото 
тримесечие на годината.
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, на интернет 
страницата на агенцията или в офисите на приходната 
администрация.

НАП ПРЕДОСТАВЯ ДВЕ НОВИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ С ПИК И КЕП 

От 1 февруари клиентите на администрацията 
могат да попълват и подават две нови декларации в 
НАП онлайн - декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ 
за притежаван лек автомобил и тази за притежавано 
пътно превозно средство, без леки автомобили. Е-ус-
лугите са предназначени за физически и юридически 
лица с постоянен адрес/седалище на територията на 
Столична община.
Новите услуги са достъпни с КЕП за тези, които 

са заявили и получили пълен или частичен достъп 
до услугата „Декларации, документи или данни по-
давани от физически лица“/„Декларации, документи 
или данни подавани от юридически лица“, както и с 
ПИК за физическите лица с предоставен достъп до 
услугата „Подаване на декларации, документи или 
данни“.
Чрез новите услуги на НАП, подадените данни по 

декларациите от ЗМДТ, автоматично се прехвърлят 
към съответните отдели на „Общински приходи“ към 
дирекция „Общински приходи“ на Столична община. 
Потребителите на Портала за е-услуги на приход-
ната агенция получават съобщение за резултата от 
обработката на подадената декларация, придружен с 
информация за контакт на служител  от съответния 
район на Столична община, в който е постъпила 
декларацията. Това става след като служители на 
общинска администрация обработят подадената 
информация.
Поетапно услугите ще бъде достъпни и за други 

общини. Информация за това ще бъде публикувана 
своевременно на интернет страницата на НАП.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2017г.

се до завършване на средно образование, но не по-
късно от навършване на 20-годишна възраст, както и 
помощите и средствата, получени по този закон и по 
Закона за закрила на детето и Закона за интеграция 
на хората с увреждания. Съгласно чл. 3, ал. 1, 3 и 4 от 
Правилника за прилагане на Закона за семейни помо-
щи за деца в заявлението декларация за отпускане на 
семейни помощи по чл. 7, 8 и 10а от Закона за семейни 
помощи за деца лицата декларират брутните доходи на 
семейството, получени за последните 12 календарни 
месеца, предхождащи месеца, през който е подадено за-
явлението декларация. Брутните доходи се изчисляват 
по реда за определяне на облагаемия доход по Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица. Дохо-
дите се декларират за месеца, през който са получени, 
независимо за кой период се отнасят. В тази връзка, тъй 
като обезщетенията за временна неработоспособност 
поради общо заболяване и доходите от граждански 
договор не попадат в изрично изброените изключения, 
то те се считат за доход при отпускане на месечните 
помощи за деца до завършване на следно образование, 
но не повече от 20-годишна възраст. Определянето 
на облагаем доход по ЗДДФЛ е от компетенциите на 
Националната агенция за приходите. 

Въпрос: Живея на адрес,различен от постоянния 
и не мога да подам документи лично.Може ли да се 
подадат документи за детски с пълномощно и но-
тариално заверено копие на лична карта?Бащата 
на детето ми е починал.Имам всички необходими 
документи.
Отговор: На основание чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Пра-

вилника за прилагане на Закона за семейни помощи 
за деца (ППЗСПД) семейни помощи се отпускат от 
дирекции „Социално подпомагане“ въз основа на за-
явление декларация заедно с необходимите документи. 
Заявлението декларация се подава от посочените в 
Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция 
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес с из-
ключение на случаите по чл. 11, ал. 6 от ППЗСПД и 
по § 1, т. 1, буква „б“ от Допълнителните разпоредби 
на Закона за семейни помощи за деца, когато майката 
живее на настоящ адрес, различен от постоянния й, но 
идентичен с този на бащата на детето/децата, за което/
които се иска помощта. От представената информация 
става ясно, че Вашият случай не попада в посочените 
изключения, поради което следва да подадете заявле-
нието декларация и необходимите към него документи 
в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен 
адрес. В допълнение, съгласно чл. 17, ал. 3, т. 5 от ППЗ-
СПД, към заявление-декларацията се прилага лична 
карта – за справка, т.е. следва да се представи личната 
карта на законния представител на детето, като не е 
регламентирана възможност за представяне на копие 
от документа за самоличност. Пълномощното се отнася 
само до посочените в него действия. Пълномощното 
няма качество на документ за самоличност, поради 
което личната карта на законния представител на де-
тето следва да се представи за справка на данните при 
подаване на заявление-декларацията за получаване на 
месечна помощ за отглеждане на дете до завършване 
на средно образование, но не повече от навършване 
на 20-годишна възраст, заедно с другите необходими 
документи.

Въпрос: Бих искала да ви попитам дали доход 
от граждански договор се декларира и се взема 
под внимание от социалните служби при из-
числяването за отпускане на детски надбавки? 
Другият ми въпрос е дали и болничните също се 
вземат за доход или се изключват при опреде-
лянето на дохода от 400 лв./лице при Закона за 
семейните помощи за деца?
Отговор: По смисъла на § 1, т. 2 от Допълни-

телните разпоредби на ЗСПД, „доход“ са всички 
брутни доходи на семейството, които са облагаеми 
по Закона за данъците върху доходите на физиче-
ските лица (ЗДДФЛ), както и получаваните пенсии, 
обезщетения, помощи и стипендии, с изключение 
на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса 
за социално осигуряване, стипендиите на учащите 



5 ПОЛЗИ ЗА ЗДРАВЕТО ОТ
СТУДЕНОТО ВРЕМЕ

Навярно студът ви кара да си мислите само как да се 
върнете обратно под топлите завивки, но всъщност сту-
дът има и своята положителна страна. Ето в какво се из-
разява положителното влияние на студа върху здравето.
Студът гори калории
Студът, подобно на физическата активност, стимулира 

образуването на кафяви мазнини, които от своя страна 
горят белите мазнини, превръщайки ги в топлина.

 Студът има закаляващ ефект
Сухото и студено време е най-здравото време, защото 

убива вирусите и бактериите, които иначе са причината 
да сте редовно в болнични у дома. Ето защо не пазете 
дамо дивана, когато навън са минусови температурите, а 
съберете ентусиазъм за една, дори и кратка, но закалява-
ща разходка в студа. Важно е само да не увивате устата 
и носа си с шал, защото така всъщност дишате студен и 
влажен въздух, който именно е носител на бактерии за 
разлика от сухия и студен въздух.
Студът лекува
Не само може да ви разболява, но студът може и да 

ви лекува, стига да знаете как да се възползвате от леко-
витите му качества. Студът е идеално болкоуспокоява-
що, кръвоспиращо и противовъзпалително средство. С 
понижаването на телесната температура, оросяването на 
тъканите става по-слабо, а оттам кръвоизливите и болка-
та намаляват.
Студът помага и при редица кожни и ставни заболява-

ния, разширени вени, дори лекува простудни заболява-
ния. Сънят на студено пък е най-здрав, спокоен и пълно-
ценен, което пък се отразява положително на нервната 
ви система.

 Студът ви прави щастливи
Студеното време притежава свой собствен чар и пред-

лага редица забавления, възможни само във време на ле-
дена епоха. А забавленията, като ски, сноуборд, каране 
на шейна, правене на снежен човек, бой със снежни топ-
ки, правене на ледени скулптури и т.н., несъмнено вли-
яят положително на психическото ви здраве. 

ДА ПОМОГНЕМ ПРИ БОЛНО ГЪРЛО
При първите неприятни симптоми започнете с гар-

гара. Тази процедура ще помогне да се очисти гърло-
то от вируси и бактерии и ще предотврати развитието 
на болестта.
Меко противовъзпалително действие притежават 

настойки и отвари от лайка, невен, липа и шалфей. 
Процедурата се повтаря на всеки 2-3 часа след ядене. 
Разтворът трябва да е топъл, но не горещ.
Пийте повече течно-

сти. Обилното поемане 
на течности отмива вред-
ните микроорганизми. 
Вода, чай с лимон, топло 
мляко с мед.
Инхалациите бързо от-

страняват възпалението 
и болката. Инхалацията 
може да е с минерална 
вода. Добро действие 
има когато във водата са 
постави етерично масло 
от евкалипт, мента, лавандула или шалфей.
Овлажнявайте въздуха в стаята. Сухият въздух вло-

шава състоянието на болното гърло.
Направете компрес на врата. Той ускорява кръвооб-

ръщението, обезболява и помага за ликвидиране на 
инфекцията.
Храната трябва да е лека и да не травмира гърлото. 

Менюто се състои от каши, пюрета, супи. Избягвай-
те подправките, те дразнят гърлото. Единствено из-
ключение са лукът и чесънът, те съдържат етерични 
масла и фитонциди, които имат лечебен ефект при 
ангина и фарингит.
В аптеките има голям избор от медикаменти за сму-

чене при болно гърло. Те притежават антисептични 
и противовъзпалителни свойства, които помагат за 
бързото отстраняване на болката. Като правило след 
ползването им половин час не трябва да се приема 
храна и течности.
Внимание! Ако самолечението не помогне до 2-3 

дни, задължително потърсете лекар.

.ЦИНЕРАРИЯТА ЦЪФТИ С ОБИЛНО ПОЛИВАНЕ
Познатото още като спореж и сенецио растение е 

много красиво саксийно цвете, което се използва за ук-
раса на хладни и светли помещения.
Цинерарията е едно от най-разпространените расте-

ния за зимно и ранно пролетно цъфтене. Ако я запазите 
от преките слънчеви лъчи, тя може да цъфти 1-2 месеца.
Цинерарията е многогодишно растение, окрито с 

нежни власинки. Достига до 50-60 см височина. Листа-
та са прости, големи, назъбени със сърцевидна основа. 
Цветчетата са многобройни в кълбовидна или пирами-
дална метлица.
Сортовете се разделят на високи: 40-60 см, средно ви-

соки 35-45 см, ниски 20-30 см.
Цветовете биват дребни, едри, сбити или с пирами-

дално съцветие най-различно обагрени.
Особено красив и търсен от любителите цветари е 

сорт Matador - с бакърено червени и едри цветове. Мно-
го търсени са и сортовете с лилава окраска и светло око.
Цинерарията се размножава чрез семена, които се 

засяват през юли-август и по-късно в зависимост от из-
браното време за цъфтеж. Семената кълнят за 5-6 дни.
Младите растения се пикират и се засаждат в мал-

ки саксийки. Постепенно се прехвърлят в по-големи. 
За младите растения се използва лека хумусна почва. 
Цинерарията се развива много добре, ако се тори всяка 
седмица с течни торове.
Напада се често от листни въшки, особено когато въз-

духът в помещението е сух и топъл.

ПО-КАЛОРИЧНА И ТОПЛА ХРАНА
ЗА ДВОРНОТО КУЧЕ

През зимата лаещите пазачи ядат повече
През зимата храната за дворните кучета трябва да е 

топла. Освен това косматите пазачи през това време на 
годината ядат повече, защото им трябва повече енер-
гия, за да се стоплят.
Зимното хранене е свързано и с породата.
Храната за кучетата с рехаво подкосмие или пък 

съвсем лишените от него трябва да бъде двойно по-ка-
лорична, тъй като енергийните разходи на организма 
им за запазването на топлината в 
тялото забележимо се увеличават.
Освен това се погрижете двор-

ното куче да получава прясна 
вода и внимавайте тя да не се 
заледява. Специалистите препо-
ръчват водата да не е в метален, 
а в пластмасов съд.
Трябва да знаете, че е съвсем естествено през зимата 

кучетата да понапълняват. Леко увеличеният слой маз-
нина е допълнително защитно средство в студовете.
Друго важно правило е през зимата да не се дава на 

дворното куче замръзнала храна. Това се отразява от-
рицателно на кучето и може да доведе до стомашни 
заболявания. Храната за кучето трябва да е със стайна 
температура.
Ако давате на кучето си суха храна, съхранявайте 

пакетите в отоплявано сухо помещение.
Специалистите горещо препоръчват в месните каши 

да се добавя по 1 супена лъжица олио и витамини. Това 
съществено ще повиши калоричността и качеството на 
кучешката храна.
А вместо да увеличавате количеството храна е по-до-

бре да храните прз зимата кучето си по-често - от два 
до три-четири пъти дневно. Това ще позволи получава-
нето на повече калории, като при това няма да се отрази 
на размерите на стомаха му.

РАЗМНОЖАВАНЕ НА СМОКИНЯ С РЕЗНИЦИ
Смокинята много лесно се размножава с резници. 

Те се вземат от дръвчето или храста през невегета-
ционния период – след листопада до пролетното на-
бъбване на пъпките.
Резниците трябва да са с дължина 5-10 см. Препо-

ръчително е да са с т. нар. пета. Горната част от пета-
та трябва да е едногодишна, а долната – двугодишна.
Зимните резници се съхраняват във влажен пясък, 

в сухо и хладно помещение до засаждането им през 
пролетта.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Ревен
Rheum Palmatum

Описание: Многогодишно тревисто растение с 
късо многоглавесто коренище и дълги до 1 м месести 
корени. Стъблото е право, 
до 2 м високо. Цветовете 
са бели, розови или чер-
вени, събрани в съцветия. 
Цъфти през юли-август.
Разпространение: Ро-

дината му е Централен 
Китай. У нас се отглежда 
само като декоративно 
растение.
Употребяема част: Из-

ползват се коренищата с 
корените.
Действие:  в малки дози подобрява храносмилане-

то, като увеличава стомашната секреция и тонизира 
мускулатурата на храносмилателните органи. В по-
големи дози действа слабително или очистително.
Приложения: при хроничен запек, при лечение 

на запек у деца - не потиска апетита и не разстройва 
храносмилането, варикозни вени, жлъчнокаменна 
болест, затлъстяване, остър гломерунефрит, холи-
цистит.
Като продукт: Ревен - сух корен
Може да се използва при: хепатит, варикозни вени, 

жлъчнокаменна болест, затлъстяване, остър гломе-
рунефрит, холицистит, хроничен запек.
Начин на приготвяне: 2 супени лъжици от ко-

рените киснат 20 минути в 400 грама вряла вода. 
Прецежда се и се пие 4 пъти дневно по 100 грама 
преди ядене.

 „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                                                                                                              

Говорят си две блондинки:
- Муцка, моят май ще става илюзионист!
- Що мислиш така?
- Ми прибирам се вчера по-рано от работа, а той в спал-

нята и ми вика „Глей сега“ и като почна:
- Абракадабра сим салабим... Фокус-мокус-препаратус... 

почука на врата на гардероба и от там излезе Иванова от 
8-мия етаж по бельо, толкова шашната беше, че даже не 
разбра какво става...!

На гарата в Монтана. Мъж се опитва да качи един овен 
във влака. Възмутеният кондуктор се развикал: - Къде си 
тръгнал с този овен, бе селянин?!? - Селянин си ти... и това 
не е овен, а рушвет! Овенът учи право в София!

оворят си две блондинки:

СИРЕНКИ С КИСЕЛО МЛЯКО
И КАШКАВАЛ

Необходими продукти: Чаена чаша натрошено 
сирене, чаена чаша мляко, 2 ч. чаши брашно, чаена 
лъжичка сода за хляб, чаена лъжичка сол, 50 г. 
масло, 1 яйце, настърган кашкавал.
Начин на приготвяне: 
Содата се разтваря в кисе-
лото мляко, разбърква се и 
се прибавя към брашното, 
солта и сиренето. Замесва 
се меко тесто. Оставя се 
да престои около 20 мин., 
покрито с кърпа.
Разделя се на 10 парчета, 
от които се оформят топ-
чета. Топчетата се нареждат в намаслена и поръсена 
с брашно тава, без да се разплескват. Намазват се с 
разбитото яйце и в средата им се слага парченце масло. 
Поръсват се с настъргания кашкавал и се пекат в силно 
загрята фурна около 20 мин. Консумират се топли. 

РАННИТЕ ЗЕЛЕНЧУЦИ
ПРЕДПОЧИТАТ ЛЕКА ПОЧВА

Пролетните зеленчуци – спанак, салата, марули, 
лук и др., които първи ще засадите в градината, са 
чувствителни към почвата. Те имат плитко разпо-
ложена коренова система, 
затова е по-добре да се от-
глеждат на по-леки почви. 
Предимството им е, че се 
затоплят по-добре и не за-
държат прекалено влагата.
Пролетните култури мо-

гат да се засаждат и във 
високи лехи, както много-
кратно сме ви съветвали. Правят се като се повдига 
почвата на поне 20-30 см, а и по-високо. Отстрани 
могат да се заградят с подходящи материали, за да 
стоят по-добре оформени.


