
Инициативен комитет по организиране и провеждане на традиционен събор 
Ваклиново`2017, под патронажа на Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов, 

КАНЯТ всички жители и гости на общината и района на 15 и 16 юли 2017 г.
(събота и неделя) на местността „Ливадите” край село Ваклиново. 

П Р О Г Р А М А
15 Юли 2017 година  (събота)

16:00 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Първи май 
1956” с. Ваклиново 

16:30 часа  - Музикални изпълнения на женска певческа и танцова група 
при НЧ „Просвета -1938”с. Кочан

17:00 часа  - Музикални изпълнения на женска певческа и танцова група 
при Народно читалище „Св.св.Кирил и Методий”- 1926” с. Сатовча 

17:30 часа  - Музикални изпълнения на женска певческа и танцова група 
при НЧ „Просвета -1937” с. Плетена 

18:00 часа  - Фолклорна програма от самодейци при  Народно читалище  
село Борино

18:30 часа  - Изпълнение на Оркестър за народна музика „Импулси“ град 
Гоце Делчев 

19:00 часа  - Изпълнение на Оркестър за народна музика на Панчо Илиев 
със солист Емилия Широва

20:00 часа  - Концерт на  Мъжка фолклорна група „Перун“ 
21:00 часа  - Концерт на  фолк певицата Райна
22:00 часа  - Откриване и поздравления
22:30 часа  - Концерт на поп- фолк певицата  Камелия
23:30 часа  - Заря
24:00 часа  - Дискотека

16 Юли 2017 година (неделя)
10.00 часа – Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Искра - 1953” 

с. Годешево
10.30 часа – Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Пробуда - 

1928” с. Слащен 
11.00 часа – Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Граничар-1952” 

с. Туховища
11.30 часа – Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Изгрев - 1950” 

с. Вълкосел
12.00 часа – Концерт на фолклорни певици Мария и Магдалена Филатови 
13.00 часа – Концерт на поп-фолк певицата Магда
14:00 часа – Концерт на фолк певецът Христо Косашки 
15:00 часа – Музикални изпълнения на фолклорни певици Невена и Калина 
16:00 часа – Музикални изпълнения на фолклорна група от град Сърница
17:00 часа – Музикални изпълнения на фолклорна група от село Ягодина

Спортна програма :
13.00 часа- Канадска борба  
14.00 часа- Народни борби

3 - 9 юли 2017г., година (XIII), 27 /610

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

АКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗКУПУВАНЕ НА
ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

EКОДЕН  СРЕД  ПРИРОДАТА
На 16 юни 2017 година учениците от 3 клас 

с ръководител г-жа Нели Узунова, участници в 
проект „Твоят час” проведоха един незабравим 
екоден сред природата. В тази си инициатива 
бяха подкрепени от г-жа Коемджиева, член на 
Съвета на проект„ Твоят час”, Общинска ад-
министрация с представител  г-жа Инцафка 
Укова – специалист ”Еколог”, която запозна 
учениците с интересни факти за първите опа-
ковки, които били направени от естествени 
материали - изсушена животинска кожа, която 
е била използвана за съхраняване и пренасяне 
на вода, Какво е ОТПАДЪК?, Как можем да 
намалим отпадъка вкъщи? Вредата от изхвър-
лянето на отпадъците за околната среда и за 
необходимостта от рециклирането им.
Всички тръгнахме от училищния двор, пло-

щада, улицата покрай реката, стадиона по око-
ловръстния път до м. „Брезака”. Учениците 
дадоха добър пример на своите връстници с 
идеята да съберат изхвърлените по невнима-
ние и немарливост отпадъци по улиците. За 

целта разполагаха със 
зелени и жълти чува-
ли, където разделно 
събираха, в жълтия 
хартия и пластмаса, 
а в зеления стъкло. 
Маршрутът беше дъ-
лъг и изморителен, но 
децата събираха и но-
сеха чувалите с голяма 
отговорност. Обещаха 
си те самите да не из-
хвърлят отпадъци и да 
карат своите приятели 
и близки да изхвърлят 
отпадъците на опреде-
лените за това места.

 

ТРАДИЦИОНЕН  СЪБОР
ВАКЛИНОВО  2017 Г .

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
 Инициативен комитет по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2017 година, 

уведомява желаещите да посетят събора в местността „Ливадите” край село Ваклиново, 
който ще се проведе на 15 и 16 юли 2017 година , че са определени такси, както следва
1. За ползване на платен паркинг:
 лек автомобил              – 2.00 лв. на ден;
микробус              – 10.00 лв. на ден;
 автобус и товарен автомобил    – 20.00 лв. на ден.

2. Пропуск за автомобили, обслужващи търговските обекти ( ресторанти и сергии):
 лек автомобил   – 5.00 лв.;
микробус   – 10.00 лв.;
 товарен автомобил  – 20.00 лв.

3.  За търговски сергии:
 За блок А ред 1, Блок Б Ред 1 и Блок 3 цената на 1 терен с размери 5 х 5  или 25 
кв.м е 50 лв. , а за всички останали терени е 30.00 лв.

4.  За търговци предлагащи продукти:
- продукти на грил           – 300.00 лв. (без търговски маси и предлагане на напитки) 
- дюнер            – 150.00 лв. (без търговски маси и предлагане  на напитки)
- дюнер               – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане  на напитки)
- печено               – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане на напитки)
- печено            – 200.00 лв. (без търговски маси)
- риба цаца          – 40.00 лв. 
- пуканки, семки, памук – 40.00 лв. 
- сладолед           – 50.00 лв.
- понички           – 80.00 лв. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предоставяне на ел.енергия: 

-  за ресторантите ще се предоставя ел.енергия с мощност от 3 до 9 kW.
-  за продукти на грил,  дюнер, печено, риба цаца, пуканки, семки, памук, понички  и 

други ще се предоставя ел.енергия само за осветление.  
- за свързване на търговските обекти към ел.мрежата – 20.00 лв.
- заплащането на таксите за събора, както и запазването на терени за сергии 

става при Иво Тюфекчиев – счетоводител при кметство с.Кочан, телефон за връзка 
0879 / 12 17 49.     ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Общинска администрация - Сатовча уведомяваме всички жи-
тели на общината, че съвместно с „ЕКОБУЛТЕХ” АД и „ХЕ-
ВТИ МЕТАЛС” ЕООД организира събиране и изкупуване на 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
На 07.07.2017 г. (петък) всички, които желаят ще имат въз-

можност да се освободят от своето негодно за употреба елек-
трическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от 
домовете Ви напълно безплатно след  предварително подаване 
на заявка на телефони: 02/441 50 56, 088 4444 048, 0879 121 714
Събирането на старите уреди ще се извършва от „ХЕВТИ МЕТАЛС” ЕООД.
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, 

образувано в резултат на жизнената дейност на хората по домовете и административ-
ните, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други 
източници - ел. печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.
Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване на Община Сатовча.

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съ-
дебната власт обявява процедура за определяне на съдебни заседатели към 
Окръжен съд – Благоевград.
Пълният текст на обявата е качен на сайта на община Сатовча, раздел 

„Последни новини” на 21.06.2017 година.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с множеството писмени 
публикации и телевизионни предавания 
за качеството на пилешкото и пуешко 
месо, заради острата реакция на родители 
и лично по преценка на кмета на община 
Сатовча Арбен Мименов са взети спешни 
мерки за опазване на здравето на децата в 
детските ясли и детски градини на тери-
торията на общината.
Мименов издаде заповед, с която се раз-

порежда на завеждащите детските ясли и 
директорите на детските градини да из-
ключат от хранителния режим  на децата 
пилешкото  и пуешко месо. 
Със своята заповед кметът на Сатовча 

разпореди още сформиране на работна 
група от специалисти, която в срок до 
01.07.2017 година да обсъди и определи 
месечно меню, в което допълнително в 
ежедневния хранителен режим на децата 
от детските градини и детски ясли да се 
включват според сезона пресни плодове и 

зеленчуци, както и житни и бобови расте-
ния, съгласно Наредба № 6 от 10 август 
2011 за здравословно хранене на децата 
на възраст от 3 до 7 години в детските за-
ведения. 
В друга своя заповед от 28.06.2017 г., 

във връзка с прогнозираните високи лет-
ни температури и с цел опазване живота и 
здравето на децата от детските ясли и дет-
ски градини на територията на общината, 
кметът Арбен Мименов разпореди на за-
веждащите детски ясли и директорите на 
детски градини да предприемат всички 
необходими мерки и действия по опаз-
ване здравето на децата, включително и 
като за целта се използват слънцезащитни 
кремове с висок фактор за защита за деца 
при извеждането им за игра по дворовете 
на учебно-възпитателните заведения. 
Контролът по изпълнението на запове-

дите е възложен на ресорния заместник-
кмет Румен Орачев.

ОБЩИНСКИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 



ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОЕТО СИНЬО ЛЯТО”- 2017 
Краен срок: 15 септември 2017 г. 
 Фондация „АСТИКА“ обяви Осмия национален конкурс 

за стихове „Моето синьо лято“ 2017.
В конкурса могат да участват младежи и възрастни от ця-

лaта страна, разделени в две възрастови категории:
- първа възрастова категория младежи 14 до 29 години;
- втора възрастова категория възрастни 30+ години.
Участниците в конкурса могат да участват с до две непу-

бликувани стихотворения всяко с дължина не повече от една страница. 
Стиховете трябва да са с тематика за морето и Странджа планина.
Най-добрите стихове ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете категории 

с предметна награда. Конкурсът се реализира с подкрепата на Община Бургас.

 URBAN SOS: HOUR CITY – 
ГЛОБАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ИДЕИ     

Краен срок: 17 юли 2017 г. 
 В исторически план границите на града се определят от това докъде хората могат 

да стигнат за един час. Тези граници определят обсега на инфраструктурата на града и 
обмена му с околните райони. Със силите на глобализацията и драматичните географ-
ски, социални и икономически промени идва времето да се преосмислят тези граници. 
Приканваме студентите да обмислят нови начини, по които градските, крайградските 
и селските общности да се свържат с възможностите. 
Организаторите AECOM, Van Alen Institute, 100 Resilient Cities — Pioneered by The 

Rockefeller Foundation канят студенти да предложат нови решения за справяне с пре-
дизвикателствата в жилищното настаняване, транспорта или икономическото развитие 
и да преосмислят каква може да бъде бъдещата граница на „часовия град“.
Могат да участват мултидисциплинарни екипи от двама до петима членове, които да 

включват студенти от минимум две дисциплини.
Участниците трябва да са записани в сертифицирана програма през учебната 2017-

2018 година.
Награда: Общо 15 000 долара награден фонд ще бъдат разпределени сред финалис-

тите, а печелившият отбор ще получи до 25 000 щатски долара в натура като подкрепа 
от AECOM за изпълнение на пилотното си предложение. 

II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО 
ИЗКУСТВО “МОЯТА НЕВЕРОЯТНА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ”     

Краен срок: 30 септември 2017 г. 
 В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 

5 до 15 години, от всички звена - ОДЗ, ЦОП, ЛФ, школи 
и ателиета, групирани в три възрастови групи:

1. Група - от 5 до 7 години
2. Група - от 8 до 10 години
3. Група - от 11 до 15 години
Организатори: Община Бургас, ЛФ ”Фантазия” при НЧ 

”Хр. Ботев 1937” - град Бургас 

 КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 13 ДО 19 ГОДИНИ         
Краен срок: 3 юли 2017 г. 
 Център за развитие на човешките ресурси и Еврогайдънс България организират 

конкурс за есе на тема: „Моята кариера – мечта или реалност“.
Целта на конкурса е да се насочи общественото внимание към избора на професия и 

да насърчи участниците към разкриване на собствените им таланти и мечти.
Обемът на есето трябва да е до 3 600 знака - две стандартни машинописни страници, 

двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, 12.

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

6 Юли 2017, Четвъртък
Световен ден на целувката
 На 6 юли се отбелязва Световният ден на целувката 

- датата е предложена от Великобритания и официално 
призната от ООН през 1988 г. Празникът бързо печели 
популярност и започва да се отбелязва в различните 
краища на света, включително с нови рекорди по масово 
и най-продължително целуване. От 1981 г. Световната 
здравна организация също се занимава със сериозни изследвания за природата 
на целувката. Според специалистите в целия си осъзнат живот човек се целува 
около 14 дни, а световният рекорд по продължително целуване без прекъсване 
е 30 часа. Доказано е, че докосването с устни е всъщност прикрива доста слож-
ни химически реакции. Продължителната страстна целувка увеличава пулса 
над 100 и повече удара в минута. Тя повишава нивото на хормоните в кръвта 
на човека дотолкова, че може да удължи живота му с една минута. По време 
на страстната целувка се губят около 6,4 калории (за една минута). Продъл-
жителната целувка дори нормализира киселинността в устата - т.е. целувка 
след ядене намалява риска от кариес. Целувката успокоява нервната система 
и предотвратява стреса. Хората, които обичат да се целуват, като правило са 
оптимисти и постигат значими лични и професионални успехи. Естествено 
има и негативи - чрез целувката се предават херпес, хепатит А и В и други 
заразни болести, както и стотиците различни бактерии, но при 95% от тях не 
са опасни за здравето. Различни са целувките в разните краища на света. И до 
днес няма обяснение защо хората са започнали да се целуват. Твърди се, че в 
началото това е било знак на доверие. Няма сведения в Древен Египет да е била 
използвана целувката като форма на общуване, римляните пък се целували 
един друг по очите в знак на приветствие (обратно на руския обичай очите 
да се целуват при раздяла.) В средновековна Италия мъж, целунал публично 
девойка, е бил длъжен да се ожени за нея. В Неапол пък целуването на улицата 
в присъствието на висше духовно лице можело да коства свободата и дори 
живота на виновника.

 7 Юли 2017, Петък
 Европейски ден на шоколада
 Отбелязва се на 7 юли, защото на тази дата през 1550 

г. от Южна Америка в Испания е доставена първата 
партида какаови зърна, затова и датата е избрана от 
Европейския съюз за честване на неофициалния шокола-
дов празник. Ацтеките са първите хора в света, които са 
произвеждали хранителен продукт от какаото - наричат го „храна на боговете“. 
Думата „какао“ идва от техния език, което испанците възприемат и пренасят 
в Европа. Легендата гласи, че ацтеките отглеждат какаовото дърво и то било 
свещено за тях, защото се считало за подарък от бог Куатцекоатл. Зърната по-
лучени от неговия плод били ползвани не само за обредни пожертвования, а и 
за платежно средство. Какаовите зърна били ползвани приготвянето на местно 
люто питие с много подправки, което няма нищо общо с вкусът на днешното 
какао. Питието било приготвяно от вода, какао, царевица, ванилия и лют черен 
пипер. Когато испанските „конквистадори“ (1519 г.) превземат Мексико и в 
съкровищните камери на Монтесума II - последният ацтекски владетел, намират 
над 25 хиляди стотници какао, които били заграбени и част от тях пренесени в 
Европа. Продуктът макар и непознат се търгувал много скъпо и се заплащал в 
злато, има исторически свидетелства, че цената на един роб „можела да достиг-
не до 100 какаови зърна“. Първоначално, какаовите продукти основно напитки 
не са били подслаждани, а се консумирали „горчиви“. Първото шоколадово 
блокче е направено едва през 1842 г. от Джон Кадбъри - (английски квакер), 
на когото му хрумнало да направи твърд шоколад, едва по-късно в Швейца-
рия, Даниел Петер добавя мляко към шоколада и така създава продукта, днес 
познат като млечен шоколад. 
Имен ден празнуват Нели и Недялко 
На 7 юли имен ден празнуват всички, които носят името Неделя, Недялка, 

Неделчо, Недялко, Неделина, Нешка, Нели и Делчо. 
9 Юли 2017, Неделя
Годишнина от рождението на Иван Вазов
 На 9 юли (27 юни ст.ст.) е роден Иван Вазов /1850-1921 г./, български 

народен поет, писател, драматург, публицист, културен и обществен деец. 
Иван Минчов Вазов е роден в Сопот, брат е на военните дейци Георги Вазов 
и Владимир Вазов, както и на общественика и политик Борис Вазов. Завършва 
местното взаимно и класно училище, а през 1865 г. учи гръцки език в Калофер-
ското училище при Ботьо Петков (бащата на Христо Ботев), като става негов 
помощник и даскал. Там намира богата библиотека от френски и руски книги, 
които изиграват голяма роля за литературното му развитие. През 1866 г. се 
записва в IV клас на Пловдивската гимназия, ръководена от Йоаким Груев, 
две години по-късно баща му го извиква в Сопот, за да поеме търговията, но 
Вазов изпълва бащините тефтери със стихове (част от тях излизат през 1880 
в стихосбирката „Майска китка“). През 1870 г. в „Периодическо списание на 
Браилското книжовно дружество“ излиза и първото му публикувано стихо-
творение „Борба“. Малко по-късно вече е в Румъния да практикува при своя 
чичо, търговец в Олтеница.
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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 ЦАРЯ И СОКОЛА

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 7.10.2016 г.
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Някога живял един цар, който имал красив 
сокол. Царят бил силно привързан към птицата 
и винаги, когато ходел на лов я взимал със себе 
си. Един ден докато ловувал, царят видял елен. 
Последвал го далеч в гората, като се отделил 
много от слугите си.
Хванал елена, но ожаднял, а нямал вода. До-

като обикалял с коня си и търсел вода, стигнал 
до подножието на голяма скала. Видял, че от 
върха � бавно капе вода. Извадил една чаша и 
започнал да събира водата. Тя капела бавно, но 
чашата се пълнела.
Когато поискал да отпие, соколът блъснал ча-

шата. Царят много се ядосал и отново започнал 
да събира вода. И вторият път, когато се опитал 
да отпие, птицата блъснала чашата. Владетелят 
грабнал птицата и я ударил няколко пъти, докато 
тя паднала неподвижна.
Дошли слугите и господарят им казал, че е 

много жаден. 
Единия т  о т 
тях  извадил 
малък  мех  с 
вода и налял 
в чашата, но 
кралят му ка-
зал да се качи 
на скалата и 
да му донесе от бистрата вода.
Слугата се качил на скалата, открил водоизточ-

ника, но какво да види. В самия край на скалата 
лежала отровна змия, чиято слюнка се сливала 
с чистата вода.
Слугата се изплашил много и разказал видя-

ното на царя, а той не могъл да отпие глътка и 
от чистата вода. Започнал да жали сокола, който 
убил, любимата птица, която се опитала да му 
спаси живота.



Въпрос: Имам направление за физиотера-
певт, което изтича на 8 юли 2017 г. В момента 
правя процедури, като последната изтича утре 
/20.06.2017 г./. Мислех да помоля да направя още 
един курс процедури, тъй като няма същест-
вено подобрение. Казаха ми, че за да продължа 
процедурите е необходимо да представя ново 
направление. Защо е необходимо ново, след като 
старото направление е валидно и допълнител-
ните процедури ще бъдат в рамките на старото 
направление? Преди време в друга болница не 
ми искаха ново направление, а ми назначиха 
продължение на физиопроцедурите в рамките 
на старото направление. Въпросът ми е: за да 
продължа с процедурите действително ли ми 
трябва ново направление?
Отговор: С „Медицинско направление за кон-

султация или провеждане на съвместно лечение“ 
(бланка МЗ-НЗОК № 3) се отчита реализиран 
физиотерапевтичен курс на лечение за определено 
заболяване, който включва комплексно лечение 
от проведен първоначален преглед на лекаря – 
специалист по „Физикална и рехабилитационна 
медицина“, с оценка на обективното състояние на 
пациента с назначени видове и общ брой процедури 
до 20 в курс от група 1 и/или 2, или 3 по преценка на 
лекаря специалист, промените на лечението, както 
и заключителен преглед с оценка на резултатите 
от проведеното лечение и отразени вид и брой на 
проведените процедури.
При продължаване на оплакванията по преценка 

на общопрактикуващия лекар – ОПЛ/лекар специ-
алист, пациентът има право на ново направление 
за назначаване на процедури до настъпване на 
клиникотерапевтичен  ефект.

Въпрос Имам въпрос свързан със стаж добит 
по време на образование, дали може да се зачете 
като трудов стаж. Ситуацията е следната: 
Съпругата ми е завършила Медицински уни-
верситет Варна през 2016 година специалност 
„Медицинска сестра“. Последната й учебна 
година (2015-2016) преди полагане на държавни 
изпити е изцяло практика в болница „Света 
Марина“ град Варна към университета, което 
включва нормални работни смени по специал-
ността (включително и нощни), като е била 
прикрепена към различни медицински сестри в 
болницата по различните отделения в които е 
стажувала. В момента съпругата ми работи в 

До 10-ти юли: 
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 юли: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

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

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

домление за неподаване на месечни декларации за 
юни 2017 г.
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ГОЛЯМАТА НАГРАДА В ЛОТАРИЯТА ПРЕЗ 
ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ Е 50 000 ЛВ. В БРОЙ
Втората лотария с касови бележки ще започне до 

два месеца, съобщават от НАП.  В новото издание се 
предвижда месечните и годишната награда да бъдат 
парични, а седмичните да бъдат на значително по-
висока стойност. 
Голямата награда 
в лотарията през 
тази година ще е 
50 000 лв. в брой.
Да н н и т е  н а 

НАП след края 
на първата част 
на играта показват 
ръст на приходите 
от преки и косве-
ни данъци и подобрена информираност на обществото. 
В лотарията бяха регистрирани над 51 милиона касови 
бележки на стойност над 670 млн. лв.
При плащане на покупка на стока или услуга с бан-

кова карта също се издава касова бележка, напомнят 
от НАП. Фискалният бон е задължителен при плащане 
в брой, с дебитна или кредитна карта, ваучер, чек или 
други заместващи парите платежни средства. Касова 
бележка не се издава само, ако за услугата или стоката 
се плаща по банков път. 
Важно е клиентите да изискват и пазят своите касови 

бележки, тъй като по този начин те гарантират своите 
потребителски права и осъществяват граждански 
контрол върху дейността на търговците. Фискалните 
бонове могат да послужат също и за участие в Лота-
рията на НАП с касови бележки.

ОТ 1 ЮЛИ 2017 Г. ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ОТПУСКАНЕ 
НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА СЕ 

ПОДАВА И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ 
Националният осигурителен институт (НОИ) инфор-

мира, че от 1 юли 2017 г. заявлението за отпускане на 
парично обезщете-
ние за безработица 
може да се подава и 
по електронен път.
Това  ще  става 

чрез  специално 
разработена елек-
тронна администра-
тивна услуга, която 
ще бъде достъпна 
на интернет стра-
ницата на институцията (www.noi.bg) от същата дата. 
Онлайн услугата допълва списъка от над 65 програм-
ни продукти на НОИ, които вече работят в услуга на 
потребителите. По този начин институтът продължава 
политиката за намаляване на административната те-
жест за осигурителите и осигурените лица. 
Достъпът до електронната услуга ще се осъществява 

чрез използването на квалифициран електронен под-
пис или персонален идентификационен код (ПИК) на 
подателя, издаден от НОИ.
Във връзка с промяната в Наредбата за отпускане и 

изплащане на паричните обезщетения за безработица 
е утвърден нов образец на заявление. Заедно с него 
потребителите, избрали електронния вариант на по-
даване, ще трябва да приложат като прикачен файл и 
акт за прекратяване на правоотношението. 
За заявленията, подадени след 30 юни 2017 г., отпа-

да необходимостта лицата да представят документи, 
удостоверяващи осигурителен стаж за безработица, 
тъй като данните за времето след 31.12.2001 г. ще се 
извличат от информационната система на НОИ.
В новия образец на заявлението безработното лице 

следва да посочи един от трите възможни начина за 
получаване на документите, които НОИ издава във 
връзка с исканото обезщетение. С оглед защита на 
личните данни получаването им по електронен път 
на посочен електронен адрес е възможно, само ако 
лицето притежава квалифициран електронен подпис 
или персонален идентификационен код. В тези случаи 
документите се смятат за връчени с изтеглянето им. 
Новият образец на заявлението за отпускане на па-

рично обезщетение за безработица е публикувано на 
интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), в рубри-
ката „За потребителя“/ „Формуляри“/ „Формуляри и 
образци за безработица“.

ДАНЪЧНИТЕ ВРЪЧВАТ АКТОВЕ ОНЛАЙН
Порталът на На-

ционалната аген-
ция за приходите 
(НАП) вече пред-
лага  нова  елек-
тронна услуга за 
връчване на доку-
менти.
Чрез нея клиен-

тите на приход-
ната агенция ще 
имат възможност 
да получават елек-
тронни документи, издадени от служителите на НАП.
Достъпът до електронната услуга имат физически 

лица и юридически лица, които притежават квалифи-
циран електронен подпис (КЕП) на задължено лице с 
право на пълен достъп до е-услугите на НАП.
Упълномощени лица също ще могат да имат пълен 

достъп до услугата чрез КЕП, съобщиха от агенцията.
Чрез новата е-услуга органите по приходите могат 

да връчват актове за прихващане и възстановяване на 
данъци, запорни съобщения, искания за представяне 
на документи и др.

МОЖЕ ЛИ ОТГОВОРНОСТТА НА
ПОРЪЧИТЕЛ ПО КРЕДИТ ДА ОТПАДНЕ 
Поръчител по необслужван кредит получава запор 

на заплатата, а кредитът е даден на колекторска фирма. 
Какво следва оттук нататък? Специалистите разкриват 
каква е възможността отговорността да отпадне, както 
и за осъждане на длъжника и претенции към негово 
имущество или банкови сметки.
Можете да изплащате задължението, като ви удържат 

от заплатата или да го платите на няколко пъти, ако 
можете, обясняват специалисти. Като поръчител не 
можете да отпаднете, но ако изплатите дължимото, 
можете да встъпите на мястото на кредитора и ЧСИ да 
събира суми за вас от главния длъжник и/или другите 
поръчители.
Ако длъжникът живее в чужбина и има доходи само 

там, за събиране на суми от сметки в държави от ЕС 
има особен регламент и съдебна процедура по изда-
ване на европейска заповед за запор.
Възможно е също така и съпругът/та на длъжника да 

бъде принуден/а да плаща задълженията му. За целта 
обаче трябва да водите дело, за да я привлечете като 
солидарно отговорна на основание, че кредитът е бил 
за задоволяване на семейни нужди на длъжника.
Специалистите внасят няколко уточнения по темата. 

Всъщност, има възможност отговорността на поръчи-
теля да отпадне. Условието е срокът по чл. 147 ЗЗД да 
е пропуснат. Ако вземането вече е прехвърлено на съ-
бираческа фирма, то е много вероятно да е пропуснат.
Освен това делото може да е водено по реда на за-

поведното производство – чл.417 ГПК. Това означава, 
че все още имате възможност да подадете възражение 
за недължимост и да оставите банката (или друга фи-
нансова институция) да доказва, че дължите в реален 
исков процес.
Събирането на вземането от длъжника доста би ви 

затруднило, затова трябва да използвате възможността 
да се борите срещу кредитора. Симеонова споделя, 
че лично тя би избрала да се бори. Само не се бавете, 
защото срокът тече.
Важно е да уточним, че съпругът/та на поръчителя 

не може да бъде принуден/а да отговаря за задълже-
нието, което поръчителят е поел. То определено не е 
задължение за задоволяване нуждите на семейството, 
при каквато хипотеза е възможно да се търси солидар-
на отговорност.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2017г.

РЦТХ Варна (от 31 Октомври 2016 година) на по-
стоянен трудов договор. Бременна е и се очаква да 
роди на 19 Август 2017 година (тогава е термина). 
Болничния от 45 дни преди раждане ще й започне 
на 5 юли 2017 година. Към датата на раждане 
съпругата ми ще има 8 месеца трудов стаж и 
няма да има право на майчинство понеже няма 
да има дванадесет месеца трудов стаж и в тази 
връзка питаме дали стажа положен по време на 
образованието й може да се зачете като трудов, 
понеже до навършване на 12 месеца от подписване 
на трудовият й договор тя няма да получава ни-
какви приходи като болнични, майчинство. Имаме 
сключен граждански брак на 10 Август 2013 година. 
Аз съм студент в Технически университет Варна 
(ако това е от някакво значение). Първоначално 
въпроса ми беше зададен към дирекция „Трудово 
право, обществено осигуряване и условия на труд“ 
, но те ми отговориха че въпроса ми е към рубрика 
„Семейни помощ“
Отговор: Въпросът относно определяне на тру-

довия стаж на съпругата Ви е от компетенциите на 
рубрики „Обществено осигуряване“ или „Трудово 
право“, поради което следва да го поставите към 
тях. По отношение на възможността за получаване 
на семейни помощи, следва да имате предвид, че 
съпругата Ви би могла да получава месечни помощи 
за отглеждане на дете до навършване на една година 
по реда на чл. 8, ал. 5 от Закона за семейни помощи 
за деца (ЗСПД), които се предоставят на майката, 
когато е осигурена за общо заболяване и майчин-
ство, 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 (КСО). 
Месечната помощ за отглеждане на дете до една го-
дина по чл. 8, ал. 5 от ЗСПД се отпуска от датата на 
раждане на детето до датата на придобиване на право 
на обезщетение по чл. 48а и 52а от КСО. Помощта 
се отпуска на майката, в случай че средномесечният 
доход на член от семейството за предходните 12 
месеца преди месеца на подаване на заявление-де-
кларацията е по-нисък или равен на дохода по чл. 4 
от ЗСПД, който за 2017 г. е 400 лв. Същевременно, 
на основание чл. 5а от ЗСПД бременните жени имат 
право на еднократна помощ при бременност в размер, 
определен ежегодно със Закона за държавния бю-
джет на Република България за съответната година, 
когато нямат право на обезщетение за бременност и 
раждане по реда на КСО и живеят постоянно в стра-
ната. Когато бременната жена е осигурена за общо 
заболяване и майчинство, но не получава обезщете-
ние за бременност и раждане, поради това че няма 
необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от КСО, 
еднократната помощ се изплаща в размер, определен 
пропорционално на броя на дните от началото на от-
пуска за бременност и раждане до придобиването на 
необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от КСО, 
но за не повече от 45 дни. Еднократната помощ при 
бременност се изплаща за периода от 45 дни преди 
определения термин за раждане. Тази помощ също 
се предоставя с посочения по-горе доходен критерий. 
В допълнение, след раждане на детето, съпругата Ви 
ще има право на еднократна помощ при раждане на 
дете по реда на чл. 6 от ЗСПД, която се отпуска на 
майката независимо от дохода на семейството. За 
повече информация и преценка на възможностите за 
подпомагане с тези и други видове помощи следва 
да се обърнете към съответната дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящ адрес. 



ЛЕСНА РЕЦЕПТА ЗА СЬОМГА В ХАРТИЯ
Необходими продукти: 2 филета от сьомга (около 

200 гр. всяко), 1 тиквичка, 1 глава лук, стрък копър, 
сокът от 1/2 лимон, сол и черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: 1. Включете фурната на 180 

градуса и су пригответе двете парчета хартия за печене 
във формата на сърце

2. На едната половина на 
всяко парче хартия сложете 
тиквичките, нарязани на 
резени, заедно с лука. На-
правете нещо като канапе, 
върху което да „легне“ 
филето сьомга. Овкусете 
зеленчуците обикно със 
сол и пипер. АКо трябва, 
добавете малко зехтин. Гледайте подправките да са 
равномерно разпределени върху зеленчуците

3. Сложете филето от сьомга, което също сте овкусили 
със сол и черен пипер, както и със съвсем малко зехтин

4. Полейте с малко лимонов сок и сложете пресния 
копър отгоре. Ако искате да си пусне само аромата, 
можете  да сложите целите клонки.

5. Сгънете хартията по показания във видеото начин. 
Важно е пликът да е напълно запечатан, за да не излиза 
парата

6. Печете между 15 и 30 минути в зависимост от де-
белината на филето сьомга и личните си предпочитания 
за готовност на рибата

РАЗХЛАДИТЕЛНИ ЧАЙОВЕ ЗА ЖЕГИТЕ И
ПРИ ПРЕГРЯВАНЕ НА ТЯЛОТО

Лятото е на прага. Чакат ни  не само по-топлите, но и 
по-жарките дни. Какви напитки са подходящи  при то-
плинен или слънчев удар?
Основните клинични признаци за това състояние са 

силно загряване на тялото, силна жажда, обилно изпотя-
ване или обратното: невъзможност за потене, неспокой-
ствие, безсъние, световъртеж тежест в главата, гадене, 
повръщане, ускорен пулс.
На първо място е добре 

да ни направят разхлади-
телен чай, както и разхла-
дително питие с лимон: 
100 гр. лимон, 3 гр.лед, 
100 мл. газирана вода, 25 
мл. пчелен мед (1 суп.л). 
Лимонът се измива, на-
рязва се, семенцата му се премахват и се изцежда. Към 
него се прибавя меда и добре се разбърква. После се до-
бавят бучките лед и газираната вода и питието е готово. 
Хората с повишена киселинност на стомаха могат да до-
бавят повече газирана вода. Тези, които предпочитат по-
сладки напитки може да добавят повече мед, но за деца 
до 2 –годинки медът не се препоръчва.
Добре е да си пием сок от захарна тръстика (300 гр) и 

лотосов корен (500 гр.). Лотосовите корени се измиват, 
обелват се, смилат се в сокоизстисквачка до получаване 
на каша, после се киснат заедно със сока от захарна тръс-
тика. След 4-6 часа утайката се прецежда и полученият 
сок се пие.
Възможни са и други оплаквания при топлинен и 

слънчев удар: леко повишена температура( 37-37.5 С), 
която не спада продължително време, обложен и дори 
леко удебелен език, изтощеност, безсилие, задух, гадане 
и повръщане, често разстройство, непълно освобождава-
не от изпражненията при ходене по голяма нужда, жъл-
то-червена урина, лош вкус в устата и пр.
И в двата случая потърсете незабавно лекарска помощ, 

предложените съвети са само допълнение към назначе-
ното лечение.
Чай  от динени кори. Вземат се 30 гр. кори от диня, 

измиват се много добре предварително и се нарязват на 
ситно. Заливат се с 1 л. вряла вода. Варят се 5 мин., след 
което чаят е готов за пиене.

СЛЪНЧЕВИТЕ  БАНИ  СА
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО  ПОЛЕЗНИ

Под влияние на слънчевите лъчи съставът на кръвта 
се подобрява, хемоглобинът се повишава, броят на чер-
вените кръвни телца се увеличава, защитните сили на 
организма и имунитетът му срещу заразни болести се 
повишават.
Подобрява се дейността на нервната система и на 

жлезите с вътрешна секреция (щитовидна, надбъбреч-
ни и полови жлези). Обмяната на веществата, особено 
на калциевите и фосфорните соли, които влизат в със-
тава на костите, се засилва.
Лъчите причиняват леко разширение на кожните 

кръвоносни съдове и подобряват кожното кръвообра-
щение. Кожният пигмент, който има голямо значение 
за организма, се увеличава. Дейността на потните и 
мастните жлези се засилва. Повехналата, анемичната и 
особено сухата кожа става свежа, гъвкава, гладка, елас-
тична и по-устойчива. А шоколадовият тен на кожата 
прави тялото красиво.
Слънчевите лъчи трябва да се използват разумно
При продължително излагане на слънце, ако не сме 

привикнали към него чрез постепенно облъчване, може 
да получим главоболие, нервност, изгаряне на кожа-
та, слънчев удар и други усложнения. Най-полезни са 
слънчевите бани в планината или край морето.
Баните не трябва да се правят на гладно или ведна-

га след ядене. Обикновено температурата на въздуха 
трябва да бъде над 15-18 градуса. Най-полезни са ба-
ните между 9 и 12 часа. Горещите летни часове (от 14 
до 16 часа) не бива да се използват за слънчевите бани. 
Облъчването започваме с излагане на всички части на 
тялото за по 5-10 минути, като всеки ден удължаваме с 
по няколко минути. Ако слънчевата баня трае повече 
от 2-3 часа, тя вече не е полезна за организма и го изто-
щава. Преди да започнем да се облъчваме, трябва да се 
посъветваме с лекар, защото от слънчевите бани много 
заболявания се активират.

КУЧЕ С КЛЕПНАЛИ УШИ НЕ Е НЕМСКА ОВЧАРКА
Донесли сте вкъщи мъничка пухкава топчица - 

кученце немска овчарка. То е още малко и почти не 
прилича на красивото и грациозно животно в което 
ще се превърне в бъдеще. Но само след 2-3 месеца 
то ще стане по-голямо, лапите му ще станат стройни 
и гъвкави, муцунката 
му ще се издължи, а 
ушичките му ще стър-
чат интригуващо.
Последният пара-

метър е много важен: 
според стандарта на 
породата ушите на 
немската овчарка 
трябва да са изправе-
ни вертикално и в едно направление (не трябва да се 
разтварят встрани). Те трябва да са със среден размер, 
широки в основата, заострени и с насочена напред 
ушна раковина. Клепналите уши са недостатък.
Ушите на немската овчарка трябва да се изправят не 

по-късно от 5-6-месечна възраст
В зависимост от менюто на кученцето, здравослов-

ното му състояние и особеностите на постановката 
ушите може да се изправят в периода от 3 до 6 месеца.
Но вече към 4-ия месец те трябва да укрепнат и да 

станат достатъчно твърди. Именно в този период се 
формира хрущялната тъкан, която способства уплът-
няването на ушната раковина и правилната постанов-
ка на ушите
Ако кученцето ви вече е навършило 4 месеца, повод 

за безпокойство може да станат големите и недоста-
тъчно твърди уши, които висят отстрани на главата 
като меки кърпички.

КРАСТАВИЦИ ИМАТ ЦВЯТ, ПЛОД - НЕ
Причините за безплодието са в особеностите на са-

мия вид, т.е. те са заложени генетично.
По принцип на едно и също растение се образуват 

и мъжки, и женски цветове. Има нови хибридни сор-
тове, които са само с женски цветове. Има и такива, 
които са с хермафродитни цветове. Тези сортове се 
получават чрез опрашване от специално подбрани 
женски и мъжки 
линии.
Има няколко при-

чини, провокиращи 
образуването на 
мъжки (безплодни) 
цветове при крас-
тавиците. Ето и по-
важните от тях:
Ако се вземат се-

мена от хибриди 
след първо поколе-
ние (F1). Това означава, че като си купувате семена, 
на които след името на сорта пише F1, от тях не тряб-
ва да събирате семена за следващата година.
Неблагоприятните условия, при които се отглеж-

дат растенията - топлина, светлина, хранителни ве-
щества, поливки и др., също са причина за цъфтеж, 
без плодове.
Липсват опрашители - пчели и други насекоми. 

Това може да се получи при продължително студено 
и влажно време, когато насекомите не летят, а също и 
когато за борба с вредните насекоми - въшки, цикади 
и др. се използват силно отровни инсектициди, които 
унищожават и полезните насекоми.
Необходимостта от резитба при краставиците. Тъй 

като те спадат към семейството на тиквовите култу-
ри, които залагат повече женски цветове на разклоне-
ния от 2 и 3 разред.
Според особеностите на сорта, за което трябва да 

се информирате при закупуване на семената, е въз-
можно да се прави т. нар. резитба на краставиците, за 
да образуват разклонения.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Черният бъз -
българският женшен   

Лечебни свойства 
имат всички части 
на растението
В народната меди-

цина черният бъз се 
използва под форма-
та на отвара, настой-
ка, запарка или лапи.
Плодовете му са 

богати на антици-
анови съединения 
неут ра ли зиращи 
действието на свободните радикали. Съдържат 
много пектин и целулоза. Действат потогонно, сла-
бително, диуретично, понижават температурата. 
Богати са на ценни минерали и микроелементи. При 
правилно изсушаване витамините в тях се запазват.
Чай от цветовете на черния бъз се използва за 

инхалация при пресипнал глас и възпаление на гор-
ните дихателни пътища, за лечение на възпаление на 
пикочните пътища, при импотентност, хемороиди, 
подагра, при високо кръвно налягане, воднянка, въз-
паление на бъбреците и пикочния мехур, копривна 
треска, задух, затлъстяване.
Отвара от листата се използва външно за бани при 

кожни обриви, хемороиди, ревматизъм.
Приготвяне на запарка (чай)
2 чаени лъжички цветове се заливат с 250 мл вряла 

вода. Оставя се за 10-15 мин, след което се прецежда 
и се пие на глътки.

2 супени лъжици цвят (+ 1 суп. лъж. от остана-
лата част на билката(се слагат в 500 мл вода. Ври 5 
митути(цветът се залива с вряла вода). Пие се по 1 
винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.
За регулиране на обмяната на веществата: Една 

супена лъжица изсушени бъзови плодове се накисват 
от вечерта в 200 мл леко топла вода. Сутринта теч-
ността се прецежда затопля се и се изпива на гладно
Външно запарката от черен бъз се използва за бани 

и компреси при ревматизъм, подагра, червен вятър, 
изгаряния, при хемороиди и кожни възпаления.

 „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                                                                                                              

Трима приятели обсъждат кой какво е подарил на гаджето 
си за Коледа.
Първият:
- Представете си, обикаляме с гаджето по магазините, тя 

видя едни секси бикини. . . Струваха ми 50 лева. . .
Вторият:
- А аз отивам с жената в някакъв магазин, а тя като хареса 

едни прашки с диаманти по тях. . . Струваха ми неколкостотин 
долара. . .
Третият:
- А моята пък видя едни гащи, съвсем обикновени, нищо 

особено. . . Струваха ми 100 хиляди и развод. . .
Първият и вторият:
- А в кой магазин ги намери?
Третият:
- В какъв магазин, бе. . . . под леглото ги намери. . .

рима приятели обсъждат кой какво е подарил на га

ОБЯВА :  Продавам къща на калкан с право 
на строеж в село Сатовча, нива и две ливади по 

споразумение - 0889 864947 и 0894 946194                                                       


