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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

Във връзка с „Про-
екта“ по френски 
език на тема „Гра-

дина без граници. Нека нашият дух 
цъфти в градината на Европа“, по Про-
грама „Еразъм+“, Ключова дейност 2, 
Стратегически партньорства, г-н Наум 
Странджев – старши учител по Музи-
ка, проведе обучителен урок с инова-
ционен характер, с учениците от VIII 
клас на тема „Музикална градина от 
български композитори-класици“.
Основни цели:
• Образователни; 
• Систематизиране, обобщаване и ос-

мисляне знанията за българските ком-
позитори–класици;

• Усъвършенстване на знанията на 
учениците за българските класици;

• Развиване на умения за затвърдява-
не на изучени произведения и на отно-
шението към музикалното изкуство;

• Възпитателни; 
• Възпитаване на мислещи, ангажи-

рани и информирани граждани;
• Развиване на множествена интели-

гентност за създаване, анализиране и 
управляване на информацията;

• Насърчаване на младите хора да 
използват творчески мултимедийните 
продукти;

• Развиващи; 
• Изграждане на уважение към пра-

вото на личен избор върху основата на 
обогатяването на миналия опит и раз-
ширяване на знанията за музиката;
Господин Наум Странджев започна 

урока със задаване на въпроси. Уменията 
за задаване на въпроси в обучението по 
музика се изграждат в процеса на работа 
и затова съвсем целенасочено трябва да 
помагаме на учениците да усвояват тази 
дейност. Задаването на въпроси дава 
възможност на учениците да изграждат 
собствено мнение и активно участие в 
определени ситуации. Въпросите, които 
учителят зададе бяха следните:

1. Кои български композитори–кла-
сици познавате?

2. Какво знаете за тях?
3. Посочете някои от техните произ-

ведения?

Учителят изслуша отговорите на 
учениците, след което припомни чрез 
мултимедийна презентация и метода 
на дискусията – българските компози-
тори-класици.
Урокът продължи с кратък разказ и 

обяснение от страна на учителя, след 
което се демонстрира първи слайд, а 
учениците записаха темата в работната 
тетрадка.
Учителят предложи интерактивния 

метод мозъчна атака - добре позната 
и като брейнсторминг (на английски: 
brainstorming). С този метод се изя-
сниха имената на българските компо-
зитори-класици. За тази цел на дъска-
та бе нарисувано дърво с разклонения, 
на което учениците поставиха своите 
листчета. Учителят раздели класа на 
пет групи. Всяка група дискутира и за-
писва на листче съответния компози-
тор и неговите произведения. Листче-
тата се поставиха на дървото. Групата 
избира говорител, който да обобщи на-
писаното, докато се стигне до пълната 
информация за всички композитори. 

Ученици по желание четяха 
слайдовете от презентация-
та, където са написани био-
графиите на композиторите 
– Панчо Владигеров, Петко 
Стайнов, Веселин Стоянов и 
Филип Кутев, а групите на-
правиха съпоставка между 
написаното от тях и текста от 
компютърната презентация.
На следващ етап от урока 

започна дискусия и обсъжда-
не на музикалните произведе-
ния на композиторите. Мето-
дът, който учителя използва 
бе методът на визуализиране. 
Учителят демонстрира ня-
колко изображения от музи-
калните произведения. Чрез 

визуализиране могат по-лесно да бъдат 
запомнени някои събития, процеси и 
факти. Този метод даде добра възмож-
ност за начална илюстрация на пробле-
ма и за съсредоточаване на учениците 
върху същността му.
Груповата работа и груповото обу-

чение са едни от ключовите аспекти в 
съвременното образование. Груповата 
работа в обучението по музика създава 
условия за:

• ангажираност на учениците през 
цялото време на обучение;

• взаимно подпомагане, но и взаимно 
стимулиране за създаване на качестве-
но по-голям брой възможности за уче-
не и обучение;

• привикване на учениците да се из-
разяват правилно в дадени ситуации, да 
споделят отговорностите си в групата;

• далеч по-навременна и ефективна 
обратна връзка за по-естествено из-
следване на ефективността на използ-
ваните методи на обучение;
Важно е членовете на групите да 

имат силна мотивация, компетентност, 
а това се постига чрез прилагане на ак-
тивните методи и интегриране на ИКТ 
в обучението по музика.
Учителят завърши урока с обсъжда-

не. Задачата бе да открои по-ясен на-
чин основните мнения, да потърси обе-
динителните пунктове, да подчертае 
силата на груповата дейност. Обучи-
телният урок създаде предпоставки за 
практическо приложение на знанията 
и развитието на познавателни, практи-
чески, организационни и комуникатив-
ни умения в областта на музиката.
Информацията е предоставена от 

г-жа Райка Славчева – старши учи-
тел по Френски език, Директор по 
Европейски проекти към Френски 
Алианс, гр. Благоевград и Координа-
тор на проекта.

В знак на почит и преклонение пред паметта и подвига 
на Апостолът на Свободата  във всички учебно възпита-
телни заведения на територията на община Сатовча се 
проведоха възпоменателни тържества. 
Името на безсмъртния герой на България Васил Иванов 

Кунчев –Левски отекваше във всички училища в община-
та. Мероприятията напомниха отново битието на българ-
ския революционер. Рецитираха се стихове, посветени на 
храбростта му и нелеката участ да плати с живота си за 
свободата. Нека помним подвига и целта му. Нека пом-
ним, но и да осъзнаем вечните му слова: „Ще имаме едно 
знаме, на което ще пише „Свята и чиста република”. Но 
преди всичко, нека не забравяме думите му: „Дела тряб-
ват, а не думи!”  Поклон пред подвига на героите!

Денят 14 февруари,  
бе ден изпълнен с емо-
ции, свързани с чества-
нето на празника Три-
фон Зарезан, съгласно 
каноните на правосла-
вието и празникът на 
влюбените, съгласно 
каноните на католизма.
На този ден се поста-

вя началото на пролет-
ния сезон, когато стар-
тира резитба на лозата. 
Според традицията в  
празничния ден сел-
ските стопани излизат 
на полята и подрязват 
няколко пръчки, поли-
ват корените на лозата 
с вино за благодат. А 
когато приключи ра-
ботата идва редът на 
шумните веселби. 
За денят на влюбени-

те легендата разказва 
за италианския владика Валентин фон Терни, който на 14-ти февруари 269 годи-
на е бил осъден на смърт, защото е изповядвал християнската религия. Преди да 
бъде заловен, той е венчавал влюбени двойки, въпреки забраната на императора. 
След венчавката, Валентин подарявал цветя от своята градина на младоженците. 
Днес светията се почита като патрон на Деня на влюбените. На този ден мла-
дите, а и не само младите влюбени двойки, както навсякъде по света размениха 
помежду си признания за искрена любов, други дори за брак, а за необвързаните 
празникът бе повод за добро настроение и повечко вино.



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

20 Февруари 2017, Понеделник
Световен ден на социална справедливост
Отбелязва се от 2009 г. с резолюция 62/10 на Общото събрание на ООН 

от 26 ноември 2007 г., за да се засилят мерките за спазването на човешките 
права и свободи, като се има предвид, че социалното развитие и социалната 
справедливост допринасят за мира и сигурността на национално и между-
народно равнище.

21 Февруари 2017, Вторник
Международен ден на майчиния език
Отбелязва се от 2000 г. с решение на 

30-ата Генерална конференция на Органи-
зацията на ООН по въпросите на образо-
ванието, науката и културата (ЮНЕСКО), 
прието на 17 октомври 1999 г., утвърдено 
с резолюция 56/262 на Общото събрание 
на ООН от 15 февруари 2002 г., за да се 
съхрани езиковото и културно многообразие в световен мащаб. Годишнина от 
демонстрацията /1952/ на студенти в Дака, Бангладеш, за признаване на бен-
галския за национален език, при която се стига до кървави сблъсъци, довели 
до убийството на 5 души от силите на реда. Понастоящем в света съществуват 
около 7000 езика, като близо 96 процента от тях се използват от малка група 
хора (4 процента от населението на планетата).

23 Февруари 2017, Четвъртък
Национален празник на Гвиана

Националният празник на страната е 
Деня на републиката /1970/.
Национален празник на Бруней
Националният празник на страната е Деня на независи-

мостта /1984/.
24 Февруари 2017, Петък

Национален празник на Естония
Националният празник на страната е Деня на незави-

симостта /1918/.
25 Февруари 2017, Събота
Национален празник на Суринам
Националният празник на 

страната е Деня на освобожде-
нието и обновлението /1980/.

27 Февруари 2017, Неделя
Национален празник на Домининската република
Националният празник на страната е Деня на про-

възгласяването на независимостта /1844/.

 КОНКУРС ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА ПОДХОДА ЗА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ, 

ОСНОВАВАЩ СЕ НА СИЛНИТЕ ИМ СТРАНИ  
Краен срок: 3 април 2017 г. 
 Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) стартира 

конкурс за кампании, които да популяризират подхода за работа с деца и 
младежи, основаващ се на силните им страни. ФРГИ очаква предложените 
инициативи да създават нагласи и да се опитват да постигнат промяна на 
подходите за работа с деца и младежи, както и да създават предпоставки за 
натрупване на знания и създаване на умения.
В конкурса могат да участват организации, финансирани по двете програми 

за детско и младежко развитие на Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“: Програма „Дъга“ 2015-2017 и Програма за детско и младежко 
развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат сил-
ните страни на детето.
Подкрепени ще бъдат кампании, които:
- Демонстрират креативност и иновативност;
- Използват технологични решения за реализиране на кампанията;
- Показват добро познаване на целевите публики и са дефинирали конкретни 

послания към тях;
- Оказват влияние върху поведението на представители на различни целеви 

публики или институционални практики.

 СТАРТИРА ЕДИНАДЕСЕТИЯТ КОНКУРС НА
ПРОЕКТ „1000 СТИПЕНДИИ“

От 1.2.2017 г. до 18.4.2017 г. учениците от 6. до 11. клас могат да се включат 
в новия конкурс на „1000 стипендии“.
От 01 февруари 2017 г. кандидатите ще могат да направят регистрация за 

конкурса и по интернет. Така ще могат да разберат веднага номера, под който 
се завежда кандидатурата им. Електронната регистрация НЕ е задължителна. 
За да бъде приета кандидатурата, трябва да бъдат изпратени всички изискуеми 
документи по пощата или по куриер. Очакваме Ви!

Н О В И Н И
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
За да създадеш приятелство се изисква дълго време. Дълго градим взаимоотношения, но 

само една малка грешка и всичко може да бъде загубено. Умеем ли да оценяваме своите 
приятели, а те нас? Кога разбираме, че имаме такива? Следващата поучителна история ще 
ви напомни правилото за приятелството.
Притча за приятелството
Имало едно време двама съседи. Дошла зимата и натрупало 

много сняг. Станал рано сутринта единият съсед и излязъл 
пред дома си, за да разчисти снега. Погледнал към къщата на 
съседа и видял, че пътеката пред дома му е идеално утъпкана. 
На следващата нощ отново валяло сняг и много натрупало.
На сутринта същият съсед отново станал по-рано, за да 

почисти пред дома си. За негово учудване пътеката пред 
вратата на съседа му отново била утъпкана. На другия ден 
мъжът видял съседа си и го попитал:

– Как успяваш да почистиш толкова добре и толкова рано снега пред дома си?
– Аз никога не чистя снега, моите приятели ме посещават. – отговорил съседът.

 

 

 

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 12.02.2017 г.
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До 20-ти февруари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -  пристигания/изпращания за месец 
януари 2017 г., за новорегистрираните Интрастат опе-
ратори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти февруари
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец януари за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания по тру-
дови правоотношения, направени през месец януари, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 февруари.

 3. Внасяне от работодателя по основното трудово 
правоотношение към 31 декември на предходната го-
дина на данъка, удържан при годишното облагане на 
доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 
49, ал. 5 от ЗДДФЛ. 
До 28-ми февруари 
ЗМДТ
Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от 

предприятия при промяна на отчетната стойност на 
недвижими имоти, настъпила към 31 декември  на 
предходната година. 
ЗДДФЛ
Търговските банки и клоновете на чуждестранни 

банки в страната декларират и внасят окончателния 
данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лих-
ви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през м. януари.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ МОГАТ ДА КОРИГИРАТ 
ЕДНОКРАТНО ГОДИШНИТЕ СИ ДАНЪЧНИ

ДЕКЛАРАЦИИ СЛЕД СРОКА ЗА ПОДАВАНЕТО ИМ
От тази година гражданите и фирмите имат още 

една възможност веднъж годишно сами да коригират 
дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната 
данъчна декларация. Това става с подаването на ед-
нократна коригираща декларация след изтичане на 
срока за подаване на годишната данъчна декларация. 
Коригиращата декларация се подава до 30 септември 
на текущата година за промени, свързани с деклари-
раните данъци от предходната година. Запазва се и 
досега съществуващата възможност за корекции до 
изтичане на срока за подаване на декларациите, за 
доходите – 30 април и на декларациите за корпора-
тивен данък – 31 март, както и възможността да се 
извършват корекции на данъчния финансов резултат 
и дължимия данък от фирмите след уведомяване на 
орган по приходите.
Срокът за подаването на декларациите за облагане 

на доходите изтича на 2 май 2017 г. (30 април е в 
неделя, а 1 май е почивен ден). Най-лесно и бързо 
формулярите могат да се подадат по електронен път 
- с електронен подпис или с ПИК, който се издава 
безплатно в офис на НАП.
Ако подадат декларациите си по електронен път до 

31 март 2017 г., физическите лица могат да ползват и 
5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната 
данъчна декларация, но не повече от 1000 лв. Допъл-
нително условие е и да нямат подлежащи на принуди-
телно изпълнение публични задължения към момента 
на подаване на декларацията, както и да внесат целия 
размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017 г.

Срокът за фирмените декларации е 31 март 2017 г. 
Ако бъдат подадени по електронен път, може да се 
ползва 1% отстъпка от дължимия годишен корпорати-
вен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се 
ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок 
за подаване на декларацията - 31 март 2017 г.
Информация за попълване и подаване на данъчни и 

осигурителни декларации и внасяне на суми към бю-
джета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 
700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП.   

КАК СЕ ПРОДАВА ИМОТ НА ЧАСТИ
Имот, който се състои от различни части, също може 

да бъде продаден на части. Нека разгледаме примера 
с жилище с таванско помещение, гараж и две мазета.
Жилището може да се продаде с едното мазе, а след 

това таванът – с гаража и другото мазе.
Ако отделно ви предстои и продажба на друг имот, 

трябва да внимавате за някои особености, свързани с 
плащането на данъци.
В посочения случай продажбите ще бъдат две. В един 

нотариален акт може да има и 15 имота, например при 
договори за право на строеж. Ако после се продадат 
наведнъж, продажбата де факто е една. Но де юре са 
продадени 15 имота, макар продажбата да изглежда 
една, следователно се третират данъчно.
Ако сте в подобна ситуация, проверете дали по-

падате в хипотезата на чл.13, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ. Тя 
гласи, че не са облагаеми доходите, придобити през 
данъчната година от продажба или замяна на: до два 
недвижими имота, както и селскостопански и горски 
имоти независимо от броя им, ако между датата на 
придобиването и датата на продажбата или замяната 
са изминали повече от 5 години.

Продажбата на жилището с мазето със сигурност е 
продажба на един имот, тъй като мазето е прилежаща 
част, а не самостоятелен обект/имот. Колебания може 
да има по отношение на таванското помещение и 
гаража, тъй като вероятно са отделни самостоятелни 
обекти – тоест, всеки от тях може да бъде предмет 
на сделка. Същото не би могло да се случи с мазе, 
тъй като то не е самостоятелен обект. Вариант е да 
продадете тавана, като опишете, че го продавате с 
прилежащите му гараж и мазе.
Най-добрият вариант естествено е да успеете да 

продадете целия имот наведнъж, но дори да го прода-
дете на два пъти, а следващата продадете и друг имот, 
няма да дължите данъци. С други думи – всяка година 
можете да продавате до два имота, разбира се спазвайки 
законовия срок на придобиване от 5 години.

ЗА ФЕРМЕРИТЕ:
ПРОЧЕТЕТЕ РАЗЯСНЕНИЯТА ЗА КАМПАНИЯ 2017 
МЗХ ги публикува на интернет страницата си, къ-

дето всеки стопанин може да научи как ще се подават 
заявленията за подпомагане през 2017 г.
Те ще се приемат от 1 март до 15 май. Заявяването 

може да се извърши в общинската служба по земеде-
лие по местонахождение на площите или по постоя-
нен адрес на физическото лице, както и по адрес на 
управление на юридическите лица и едноличните 
търговци.
След 15 май 2017 г. 

стопаните пак ще мо-
гат да подават нови 
заявления ,  но  със 
санкции в размер на 
1% върху одобрената 
сума за подпомагане 
за всеки ден закъсне-
ние при подаване.
Важно е да се знае, 

че до 31 май ще могат 
да се извършват ко-
рекции по вече подадените заявления, без санкции.
След тази дата до 9 юни 2017 година също ще се 

примат корекции в площите, както и промени свърза-
ни с добавяне на нови схеми, мерки и площи, както и 
за животни - но за тях ще се налага санкция от 1% от 
сумата за подпомагане, и то за всеки ден просрочие.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2017г.

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 послед-
ните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през 
който е подадено заявлението декларация. Брутните 
доходи се изчисляват по реда за определяне на обла-
гаемия доход по Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица. Доходите се декларират за месеца, 
през който са получени, независимо за кой период се 
отнасят. Към момента средномесечният доход на член 
от семейството за отпускане на тези помощи е 400 
лв., регламентиран в Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2017 г. 

Въпрос: Студентка съм в 4 курс, редовна форма на 
обучение. През януари 2017г. раждам дете. Имам ли 
право на обезщетение по чл.8в от ЗСПД, в размер на 
2880 лева и по чл.8 от ЗСПД сума в размер на 100лева 
до навършване на 1г. възраст  на детето.
Отговор: Информацията, която представяте не е дос-

татъчна, за да бъде даден конкретен отговор. Следва да 
имате предвид, че на основание чл. 8в, ал. 1 от Закона за 
семейни помощи за деца (ЗСПД) майка (осиновителка) 
студентка има право на еднократна помощ за отглеж-
дане на дете независимо от доходите на семейството, 
при условие че: 1. детето живее постоянно в страната 
и не е настанено за отглеждане извън семейството по 
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 2. май-
ката (осиновителката) живее постоянно в страната и 
е студентка в редовна форма на обучение във висше 
училище, получило акредитация и създадено при ус-
ловията и по реда на Закона за висшето образование; 
3. майката (осиновителката) е записана като студентка 
в редовна форма на обучение към датата на раждане 
на детето; 4. майката (осиновителката) не е осигурена 
и не получава обезщетение за бременност, раждане и 
отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално оси-
гуряване. За да бъде предоставена помощта следва да 
са изпълнени всички условия. По отношение на месеч-
ните помощи за отглеждане на дете до една година по 
реда на чл. 8 от ЗСПД, те се предоставят, при условие, 
че средномесечният доход на член от семейството за 
предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 400 лв. 
(определени със Закона за държавния бюджет на Репу-
блика България за 2017 г.). Освен доходния критерий, 
следва да се има предвид, че месечните помощи по 
реда на чл. 8 от ЗСПД се предоставят на майката, при 
условие, че майката (осиновителката) не е осигурена 
и не получава обезщетение за бременност, раждане 
и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално 
осигуряване; детето не е настанено за отглеждане из-
вън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила 
на детето; майката (осиновителката) и детето живеят 
постоянно в страната; детето има направени всички 
задължителни имунизации и профилактични прегледи 
съобразно възрастта и здравословното му състояние. 
Когато майката (осиновителката) е осигурена за общо 
заболяване и майчинство, но не получава обезщетение 
за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, 
поради това че няма необходимия осигурителен стаж по 
чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване, 
тя има право на месечна помощ за отглеждане на дете 
до една година при условията и по реда на този закон за 
времето до придобиване на необходимия осигурителен 
стаж. Преценка на възможностите за отпускане на тези 
и други видове помощи се извършва от дирекция „Со-
циално подпомагане“ по постоянен адрес, към която 
следва да се обърнете по компетентност за разглеждане 
на конкретния случай. 

Въпрос: Синът ми е с ТЕЛК 50%, получих запо-
вед, че прекратяват месечната добавка за дете с 
трайно увреждане и прекратяват подпомагане-
то по чл.25, чл.30 и чл.29 от ППЗИХУ. Като се 
прекрати всичко това, моето дете ще получава 
по-малко от миналата година. 
Отговор: На основание Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2017 г. всички 
отпуснати преди 31 декември 2016 г. месечни добав-
ки по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, 
месечни помощи за деца с трайни увреждания по чл. 
7 от Закона за семейни помощи за деца и месечни 
добавки за социална интеграция за деца с трайни 
увреждания по чл. 42 от Закона за интеграция на 
хората с увреждания да се прекратяват от 1 януари 
2017 г. На всички лица, на които към 31 декември 
2016 г. са отпуснати месечни добавки по чл. 8д от 
Закона за семейни помощи за деца, дирекции „Со-
циално подпомагане“ по постоянен адрес отпускат 
месечната помощ по чл. 8д от Закона за семейни 
помощи за деца в съответствие с размерите, опре-
делени в чл. 61, за срок от 1 януари 2017 г. до изти-
чане на срока, за който е била отпусната месечната 
добавка, като правоимащите лица не подават нови 
заявления-декларации. При условията на чл. 7, ал. 
1 или ал. 2 и 3 от Закона за семейни помощи за деца 
(ЗСПД) месечната помощ се предоставя за дете с 
трайно увреждане само в случай, че за детето не се 
получава месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД (чл. 7, 
ал. 8 от ЗСПД).

Въпрос: В момента съм в отпуск по майчин-
ство (1-ва год.). 2016г. се осигурявах на максима-
лен за страната праг, а 2014 и 2015 година бях 
пак в отпуск по майчинство. Майчинството ми 
възлиза на около 1000-1200лв. месечно. Мъжът 
ми е безработен и семейството ни е 4 членно. 
Мога ли да кандидатствам за месечни детски 
надбавки предвид високия осигурителен праг ?
Отговор: Условията и редът за получаване на 

семейни помощи за деца се уреждат със Закона за 
семейни помощи за деца (ЗСПД) и Правилника за 
неговото прилагане. Семейните помощи за деца се 
отпускат от дирекции „Социално подпомагане“ въз 
основа на подадено заявление-декларация по обра-
зец за всяка отделна помощ с приложени съответни 
документи. По реда на чл. 7 от ЗСПД месечните 
помощи за отглеждане на дете до завършване на 
средно образование, но не повече от 20-годишна 
възраст се предоставят на семействата, чийто доход 
на член от семейството е по-нисък или равен на до-
хода по чл. 4, както и ако са изпълнени и останалите 
условия за тяхното предоставяне. По смисъла на § 
1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПД, „до-
ход“ са всички брутни доходи на семейството, които 
са облагаеми по Закона за данъците върху доходите 
на физическите лица, 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 
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 инте-
грация на хората с увреждания. Съгласно чл. 3, ал. 
1, 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
семейни помощи за деца в заявлението декларация 



ЗАЩО ДА ЯДЕМ ВАРЕНИ ЯЙЦА ВСЕКИ ДЕН?
Яйцата имат страхотни ползи за здравето на органи-

зма. Дълго време те бяха считани за враг заради холес-
терола, но истината е в количеството, а и в начина на 
приготвяне. Ето защо варените яйца трябва да станат 
новият ви най-добър приятел. Има защо!
Варените яйца могат да помогнат за цялостното 

подсилване на организма, както и за свалянето на ки-
лограми, тъй като не съдържат много калории. Те са 
прекрасен източник на полезни микроелементи – же-
лязо, фосфор, селен, калций, както и на витамин D, 
протеини и мазни-
ни. Холинът в яй-
цата е незаменимо 
за мозъка и памет-
та съединение.
Яйцата са про-

дукт, който може 
да помогне в от-
слабването, но е 
важно да са варе-
ни, не пържени. 
Според проучванията, хората, които ядат по едно-две 
варени яйца на ден намаляват общия прием на кало-
рии през деня, тъй като яйцата допринасят за дълго-
трайното усещане за ситост и предпазват от желание 
за консумация на вредни храни.
За какво помагат варените яйца и защо е важно да ги 

включим в менюто си?:
- Укрепват костната система;
- Допринасят за изграждането на мускулатурата;
- Подобряват паметта и концентрацията;
- Помагат за отслабване;
- Съдържат малко калории;
- Богати са на протеини;
- Активизират процеси в мозъка;
- Укрепват имунната система.
Благодарение на завидните количества витамин D в 

яйцата имунните защити се повишават. Калцият в тях 
пък се усвоява много по-качествено отново благодаре-
ние на витамин D, който катализира този процес.
Холинът, който споменахме, подобрява мозъчните 

функции, предпазва от болестта на Алцхаймер, подо-
брява паметовите процеси, предпазва от инфекции.
При бременност
Варените яйца са много полезни и за бременни 

жени, особено такива, които трябва да спазват диета 
по време на бременността. Те могат да се уповават на 
варените яйца, тъй като те дават на организма, както 
и на плода, жизненонеобходимите хранителни веще-
ства.
Срещу рак
Яйцата са полезни и в превенцията на рака, защото 

са много богати на антиоксиданти, борещи се със сво-
бодните радикали, които предизвикват рак.
За добро зрение
Освен полезните витамини в яйцата, лутеинът е осо-

бено важен за доброто зрение. Той е вещество, което 
защитава ретината от дегенерации, влошаване на зре-
нието и загубата му.

АКТУАЛНИ СЕИТБИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ
В Южна България около 10-и февруари се засява 

разсадът за ранно производство на домати, а в Северна 
България - около 20-и.
През първата половина на месеца в северните райо-

ни се засява разсадът за ранен полски пипер. По-късно 
засетият на практика става средноранен.
До средата на месеца е подходящото време за сеит-

бата на разсада за ранен полски патладжан.
В най-южните райони на страната около средата на 

месеца се засява разсадът за краставици, отглеждани 
в оранжерии с тройно покритие. За Южна България 
благоприятният срок настъпва седмица по-късно, а за 
Северна България - след още една седмица.
За оранжерии с двойно и единично покритие разса-

дът се засява съответно със 7-15 дни по-късно.
Около 10-и февруари се засява разсадът за ранно 

зеле в Южна България, а на север от Балкана 10-15 
дни по-късно.

ПРЕМИНЕ ЛИ СТУДЪТ, ЗАПОЧВА РЕЗИТБАТА 
НА ОВОЩНИТЕ ДЪРВЕТА В ГРАДИНАТА

Най-често в дворните градини резитбата на овощни-
те дръвчета започва през февруари. Препоръчително 
е да се направи след преминаване на големите зимни 
студове.
Ранните както и късните резитби, трябва да се из-

бягват. Те се отразяват неблагоприятно на овошките, 
тъй като с резитбата се отнемат част от хранителните 
вещества, които се намират в клонките.
Със зимната резитба от една страна се формира ко-

роната на дръвчетата, а от друга се регулира образува-
нето на плодове.
Зимната резитба се извършва първо при студоус-

тойчивите овощни видове - ябълка, круша, слива и др. 
При раноцъфтящите овошки - бадем, кайсия, праско-
ва, череша, резитбата трябва да приключи до края на 
февруари, преди възобновяване на вегетацията. Това 
важи и за касиса.
Просветляване на короната е сред основните цели 

на резитбата.
Най-често практикуваната операция при зимната 

резитба е просветляването на короната. При нея се 
премахват цели клонки и клони, извършва се съкра-
щаване на клони, клончета и леторасли.
При съкращаване на едногодишни клонки прави-

лото е дървесината да се реже над пъпка, 2-3 мм над 
върха на пъпката, под ъгъл 45 градуса с наклон на про-
тивоположната ѝ  страна.
При премахване на цели клончета и клони отрезът 

се извършва над надебеления пръстен, образуван в ос-
новата на клоните. При резитбата пръстенът не трябва 
да се наранява, не трябва да се оставят чепове, за да не 
се затруднява зарастването на раните.
Важно е резитбата да се извършва качествено, с ос-

три инструменти.

КУЧЕНЦЕТО ВИ ХАПЕ БОЛЕЗНЕНО
На практика всяко кученце може да има „хаплив“ 

период. Обикновено това става на 3-месечна възраст 
но повечето палета бързо го преодоляват, макар че има 
други - също доста, при които може да продължи до 
5-6-месечна възраст.
Докато малкото кученце е с майка си и с братята и 

сестрите си, те нагледно му демонстрират, че да те ха-
пят е много болезнено. Често хапещите кученца оста-
ват сами, тъй като останалите не искат да играят с тях.
Ако вземете прекалено малко кученце или то е било 

единствено в кучилото, то може много силно да хапе, 
защото още не може да регулира силата на захапване.
Това може да се прояви по време на смяната на млеч-

ните зъби тъй като тогава животното не може напълно 
да се контролира. На него му се иска да хапе всичко, 
което е пред очите му.

“Дивичките” породи не търпят фамилиарничене.
Те нервничат, когато ги пипат или прегръщат.
Що се отнася до породната предразположеност, най-

хапещи (не зли, а именно игриво-хапещи!) са кучета-
та, които не търпят фамилиарничене. Те започват да 
нервничат, като ги пипат или прегръщат.
За тях е много важна индивидуалната дистанция.
Най-често това са кучета от: 
„дивичките“ породи (басенджи, лайки, хъски);
Бързовъзбудими породи (териери, дакели);
кученца, родени във волиери, които рядко са били 

вземани на ръце от развъдчиците.
Сложете край на играта, когато в нея има зъби.
Дрехи, ръце или пръсти не са кучешки играчки. 

Сложете край на играта, когато в нея има зъби.
От най-малка възраст палето трябва да се отучва от 

игри с дрехи, ръце или пръсти. Ако кученцето не раз-
бира от дума, сложете край на играта и си тръгнете. 
Кученцето трябва да разбере, че не трябва да се държи 
така. И ако му се покаже, че всяка игра свършва, след 
като то започне да хапе, то с времето ще се отърве от 
този лош навик. Много собственици на кучета твър-
дят, че именно така са отучили любимците си да хапят.
С търпение и разбиране може да коригирате поведе-

нието на кученцето. Бъдете любвеобилен, но строг и 
изискващ стопанин.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Бяла бреза
Betula pendula

Описание: Високо дърво или храст, с гладка, 
тънка, бяла кора, която се обелва на хоризонтални 
ивици. Младите клони са прави. Листата са ромбо-
видни или сърцевидни. Цветовете са еднополови. 
Мъжките съцветия са дълги. Плодът е сплескано 
орехче, снабдено с две ципести крилца. Цъфти през 
пролетта.
Разпространение: Расте из 

горите, сечищата и по скалис-
тите места - в зоната на игло-
листните и буковите гори на-
всякъде в страната. Отглежда 
се и като декоративно растение 
в паркове и градини.
Употребяема част: За ле-

чебни цели се използват лис-
тата, листните пъпки и кората. 
Листата се събират през юни-септември, когато са 
напълно развити. Пъпките и кората - през април и 
май, по време на движение на соковете в растението 
и преди разпукването на пъпките.
Лечебно действие и приложение: Силно отвод-

няващо (пикочогонно и потогонно) и общоукрепва-
що действие.
Има ефект при разрушаване на бъбречни камъни. 

Успокоява спазмите на гладката мускулатура. Този 
ефект се дължи на съдържащите се в листата на 
растението флавоноиди, а съдържащият се калиев 
нитрат подсилва диуретичното действие на флаво-
ноидите.
Прилага се при отоци от различен произход. 

Извлекът притежава противомикробно действие. 
Прилага се при някои болести на бъбреците, жлъчни 
възпаления, ревматизъм, ишиас. Брезата се използва 
също при подагра, атеросклероза, камъни в бъбре-
ците и пикочния мехур.
Корите на растението се препоръчват при анемия, 

отоци, кашлица, подагра.
Пъпките на брезата, киснати във вино 8 дни в 

съотношение 1:10 се пият при възпаление и болки 
в стомаха и червата, за усилване (1 супена лъжица 
след ядене). Извлек от корите се приема като про-
тивоотрова.

• при бъбречни, стомашно-чревни, сърдечни забо-
лявания, при ревматизъм,

• при отоци от сърдечен и бъбречен произход
• запарка от пъпки и брезовия сок: при кожни 

болести - остри и хронични екземи, лишеи, обриви, 
възпаление на кожата, косопад

• при спазми и болки в стомаха, атеросклероза
• пресен сок: общоукрепващо при анемия, лечение 

на циреи, трудно заздравяващи рани
• брезов катран при лечението на кожни болести.

 „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                                                                                                              

Пиян катаджия спори със шофьор на камион:
– Гражданино шофьор! Вече десети път ви питам – защо 

камионът ви не е уплътнен добре и сипете товара по пътя?
– Гражданино полицай! Аз пък вече за десети път ви обяс-

нявам, че съм от „Чистота“ и сипя пясък заради поледицата.

Жена отива в командировка. На втория ден получава смс 
от мъжа си:

- Скъпа, къде са приборите за хранене?
Тя му отговорила:
- Простак, остани да спиш една вечер вкъщи, и ще разбереш.
На следващия ден пак същото съобщение, със същия 

отговор.
Трети пореден ден: 
- Скъпа, къде са приборите?
- Под завивките в спалнята, свиньо мръсна!

иян катаджия спори със шофьор на камион:

ТАС КЕБАП С ПИЛЕШКО И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Необходими продукти:750 г. пилешко месо, глава 
кромид лук, морков, 2-3 супени лъжици доматено 
пюре, лъжица червен пипер, 2-3 зърна бахар, 4-5 зърна 
черен пипер, 2 бр. дафинов лист, 2 супени лъжици 
брашно, сол на вкус.
Начин на приготвяне: 
Месото се нарязва на 
парчета, накълцват се 
лукът и морковът. В съд 
с широко дъно се загрява 
мазнина и се слага пи-
лешкото да се запържи. 
Добавят се зеленчуците, 
разбърква се и се сипва 
доматеното пюре. Долива се гореща вода, колкото да 
се покрият продуктите. Прибавят се всички подправки 
и ястието се оставя да къкри, докато сосът се сгъсти. 
Накрая се слага и размитото в малко вода брашно. 
Вари се още няколко минути и се отстранява от огъня. 
Поднася се топло и се гарнира със сварен ориз или 
картофено пюре.


