
15 - 21 януари 2018г., година (XIV), 3 /637

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

Всички ученици от начален курс се вклю-
чиха в „Национална седмица за насърчаване 
на грамотността и четенето“. Те се докосна-
ха до вълшебният свят на книгата под над-
слов „Моята любима книга“. Всички четоха 
в клас част от своята любима книга. Про-
ведоха беседа за мъдростта в българските 

народни приказки. Поканени бяха и майки 
и баби, които с радост се отзоваха и проче-
тоха свои любими части от детски книжки.
Учениците участваха с желание и ентуси-

азъм. Някои от тях дори посетиха и преду-
чилищната четвърта група на детската гра-
дина.

киии ууучечениницииици оотт наначачалеленн кукурсрс ссе вквклюлюлюлю нанаророоднднднднии прприкикаазкики ПППоПокаканененини ббббяяха и
„НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО“ 

Йордановден е празник от най-значимите в 
християнската религия, наречен още: Кръстов-
ден, Водици, Водокръщи и други. На този ден 
се почита светеца Йоан Кръстител, който според 
библейската легенда е покръстил Исус Христос 
във водите на река Йордан. 
По традиция на този ден в Сатовча всички жи-

тели:  християни, мюсюлмани и роми се събират 
на традиционното място, на най-дълбоката част 
на реката, която преминава през селото, за ри-
туала по спасяването на кръста. След освещава-

нето на водата и празнична черковна служба, 
свещеникът хвърля Светия кръст във водата 
и каквато е традицията мъже или юноши се 
хвърлят въпреки студа и ниската температура 
и изваждат кръста от водата. Тази година риту-
ала по Спасяването на кръста беше извършен 
от юношата Николай Шкуртов от село Сатов-
ча, който смело и ловко успя да улови кръста 
почти във въздуха. Поверието за този ден е, че 
колкото по-студен е денят, толкова по-богата и 
плодородна ще е годината. Ако кръста замръз-
не във водата годината ще дава здраве и голям 
берекет, а този който извади кръста ще е здрав 
през цялата година.

й
 ДФ „Земеделие“ публикува 

на официалната си интернет 
страница актуализиран инди-
кативен график за предсто-
ящите плащания по схемите 
и мерките за директни плаща-
ния от Кампания 2017, които 
ще бъдат извършени през ка-
лендарната 2018 година.

   До момента за Кампания 
2017 в периода октомври – де-
кември 2017 г. над 785 млн. лв. 
бяха изплатени на земеделски-
те стопани по схемите за пре-
ходна национална помощ, схемите за обвързана подкрепа в сферата 
на животновъдството и схемата за единно плащане на площ.

   Напомняме, че графикът за директните плащания е указателен 
и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за 
предстоящите плащания на субсидии. 

  Припомняме, че от началото на месец март стартира и приемът 
на заявления за подпомагане за Кампания 2018. В ДФ „Земеделие“ 
е създадена необходимата организация на работа, за да получат зе-
меделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до 
заложените в индикативния график.

Централен депозитар и На-
ционална агенция за приходите 
(НАП) пускат обща електрон-
на услуга за гражданите. Все-
ки може да направи подробна 
справка за собствеността си 
върху акции на интернет стра-
ницатa на Централен депозитар. 
Справката се извършва чрез 

въвеждане на ЕГН и персонален 
идентификационен код (ПИК), 
издаден от НАП. 

„Новата електронна услуга, 
която разработихме заедно с НАП, има за цел да улесни гражданите, да 
направи достъпа им до информация за собствеността върху финансови 
инструменти бърз и безплатен. Това е част от системните ни усилия да 
стимулираме интереса към инвестициите в акции, както е и начин да 
развиваме успешно капиталовия пазар в страната ни“, коментира Васил 
Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар. 

„Правим поредната крачка в посока по-бързо и лесно обслужване на 
клиентите и на двете администрации. Вярвам, че с предлагането на по-
вече и по-качествени е-услуги насърчаваме доброволното спазване на 
законодателството“, коментира Галя Димитрова, изпълнителен дирек-
тор на НАП. 
Проектът е реализиран от експертни екипи на Централен депозитар 

и НАП и е пряк резултат от волята на двете институции да намалят ад-
министративната тежест върху гражданите и да създават ползи за тях.
Справката, която всеки гражданин може да направи чрез ЕГН и ПИК, 

издаден от НАП, съдържа информация за собствеността върху финан-
сови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са 
активите и допълнителни данни. 
Услугата дава достъп до информация и за притежавани акции придо-

бити в резултат на масовата приватизация. 

От началото на февруари да-
нъците ще могат да се плащат 
директно по банкова сметка на 
НАП в БНБ и то без да се удър-
жат такси.
Това съобщи пред журнали-

сти Росен Бъчваров, говорител 
на приходната агенция. Данъ-
ците ще се плащат или чрез 
ПОС терминали в офисите 
на НАП или през интернет в 
специално приложение с елек-
тронен подпис или персонален 
идентификационен код /ПИК/.
Кодът се получава безплатно от офисите на НАП. Плащането ще от-

нема секунди и така ще отпаднат проблеми за хората и фирмите, които 
превеждат пари в последния момент, но искат данъчни облекчения.
От нареждане на плащането през търговска банка до получаване на 

парите в НАП обикновено минават един или два работни дни и ако 
данъкът се плати в последния момент, се получава забавяне и задъл-
жения за лихви.
Макар и малки, тези лихви пречат на хората да искат данъчни от-

стъпки В НАП вече са получени над две хиляди данъчни декларации.

ЦЦ ННЦЦ Н

ПЛАЩАМЕ  ДАНЪЦИ  БЕЗ  БАНКОВИ  ТАКСИ  ПРЕЗ  БНБ



Фирма търси,Фирма търси,
 да назначи шофьори! да назначи шофьори!

пестициди, без консерванти, без изкуствени съставки, и е 100 процента здравословно. 
Прегръщането няма никакви недостатъци. Няма подвижни части, няма батерии, които да 
се изтощават, няма нужда от профилактични прегледи, има ниска консумация и висока 
производителност на енергия, няма инфлационни процеси, от него не се напълнява, няма 
месечни вноски, не са необходими застраховки, защитено е от кражба, не се облага с 
данъци, няма замърсяващ ефект и , разбира се, има стопроцентова 
възвращаемост....
Ден на родилната помощ 
Чества се официално от 1951 г. на Бабинден тогава на 8 януари. 

С въвеждането на Григорианския календар през 1916 г., датата се 
измества с 13 дни напред. Българската православна църква при-
ема тази промяна през 1968 г. Така се стига до отбелязването на 
Бабинден на две различни дати, добили гражданственост според 
двата календара - на 8 януари (денят след Ивановден по църковния 
календар) и на 21 януари, който от 1951 г. се празнува по граждан-
ския календар и като Ден на родилната помощ. В деня на празника 
се отдава почит на хората, допринесли за развитието на родилната помощ в България.

 
 V НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС 

”КОЙТО СПАСИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, СПАСЯВА ЦЯЛА ВСЕЛЕНА”                
Краен срок: 10 февруари 2018 г. 
Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” 

обявява V Национален литературен ученически конкурс 
за есе. Творческата надпревара е посветена на 75- годиш-
нината от спасяването на българските евреи от лагерите 
на смъртта през Втората Световна война. Литературните 
творби трябва да бъдат вдъхновени от историческите 
събития, свързани с избавлението на близо 48 000 бъл-
гарски евреи и депортирането в нацистките концлагери 
на 11 343 евреи от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот през 1943 година.
В надпреварата могат да участват ученици от VIII до XII клас от цялата страна. Те 

могат да избират между три теми за своите есета:
>> Първа тема: Ако машина на времето те „върне” в България през март 1943 година, 

как би постъпил/а ?
>> Втора тема: Ако в бъдеще настъпи политически режим, който извършва геноцид 

над определен етнос, какъв избор би направил/а и какви жертви би могъл/а да понесеш?
При оценката на журито ще се имат предвид познанията по историческите събития 

и личната позиция, изразена при творческата интерпретация по темите.
>> Трета тема: Аз бях един от спасените…
Творбите по тази тема трябва да бъдат базирани на автентичната история на български 

евреин, преживял събитията през март, 1943 година. Журито ще оцени изследователския 
дух на авторите – издирване на очевидци или техни наследници, както и творческото 
пресъздаване на техните спомени.

 КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ЗАЩОТО БЪДЕЩЕТО ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС“ 
Краен срок: 31 март 2018 г. 23:59 ч. 
Конкурсът е насочен към учители; психолози; екипи 

към образователни институции, работещи с деца в риск по 
механизма за обща подкрепа; училища; детски градини; 
центрове за обща подкрепа; НПО и всички представители 
на институции, работещи с деца в риск и уязвими групи.
За да участвате в конкурса, опишете трудна ситуация (до 

2000 думи и приложете снимка), на която сте намерили 
решение, инструмент или техника за работа; резултата 
(промяната), които сте постигнали; и реакцията на заинтересовани звена по заложени-
те направления в конкурса, разработен механизъм за обща подкрепа в съответствие с 
Наредбата за приобщаващо образование и системата за управление на качеството (ако 
участник представлява институция). 
Направленията са:
- Предложение за инструмент за изграждане на компетентности в педагозите, необ-

ходими им при работа с деца и ученици, нуждаещи се от обща подкрепа; 
- Инструменти за изграждане на мотивационни канали и повишаване желанието за 

учение на деца и ученици; 
- Техники и модели на работа при изграждане на положителна образователна среда; 
- Техники за изграждане на култура на взаимоотношения в образователна среда; 
- Техники за работа с „трудни“ деца и асоциални групи; 
- Приложими модели за работа при деца преживели насилие; 
- Приложими модели и подходи за работа с родители, за постигане на положително 

въздействие върху уязвими групи и рискови звена.
Конкурсът се организира от Институт по качество в образованието, към Фондация 

„Качество в образованието“ и Фондация „Европейски център за иновации, образова-
ние, наука и култура“.

16 Януари 2018г. Вторник,
Професионален празник на хората, работещи в областта на расти-

телната защита
На 16 януари се отбелязва професионалния празник на хората, работещи в 

областта на растителната защита (обявен с Решение на Министерски съвет 
от 28 септември 2005 г.). Преди 121 години, с указ на княз Фердинанд от 16 
януари 1896 г., е утвърден първият нормативен акт в България в областта на 
растителната защита: „Закон за мерките против филоксерната зараза (чума по 
лозата) и за възстановяването на опустошените от нея лозя“. С него се поставя 
официално регламентираното начало на борбата с вредителите по растенията 
и на растителнозащитната дейност у нас. 

18 Януари 2018г., Четвъртък,
 Международния ден на Снежния човек 
Легендата разказва, че първият снежен 

човек в историята е направен на 7 януари 
1809 г. в Ю Клер, Уисконсин. Вернън Н. 
Пол решил да направи снежния човек за 
9-годишната си дъщеря Йети Пол. Старо 
предание разказвало, че в Деня на Коледни-
те подаръци идват елфите и взимат за себе 
си всички коледни дарове, предназначени 
за децата. Пол обяснил на малката Йети, че снежният човек ще държи далеч 
палавите елфи от подаръците. Момиченцето веднага разказало на своите 
приятели и така пред всички домове в градчето се появили снежковци.
Атанасовден:  Имен ден празнуват: Атанас, Атанаска, Наска, Наско, Hасo, 

Hася, Начо, Tанас, Таньо, Таню, Тинка. Атанасовден се празнува на 18 януари. 
Разрешава се вино и елей. Св. Атанасий бил голям защитник на Православната 
вяра. Участвал в Първия Вселенски събор, дето се показал с благодатно озарен 
ум в защита на вярата против ереста на Арий. На 28-годишна възраст, след 
смъртта на архиепископ Александър, е ръкоположен за архиерей на негово 
място в Александрия. За вярата преследван в изгнание 15 години. 

20 Януари 2018г., Събота,
Петльовден - Св. патриарх Евтимий Тър-

новски 
Имен ден празнуват: Евтим, Евтимия, Ефтим, 

Евтимий, Ефтимия .Този ден е посветен на памет-
та на Преподобни Евтимий Велики, роден в град 
Милетин и живял през V век, както и на паметта 
на българския патриарх св. Евтимий Търновски 
(ок.1327 - 1402). По народному празникът е из-

вестен като Ихтим, Ихтима, Петльовден, Петеларовден или Петларовден. 
Последните три названия са свързани с основната обредна практика - жерт-
воприношение на петел. Петел се коли във всяка къща с мъжка челяд. Обик-
новено жертвеният акт се извършва на къщния праг, който според традици-
онните народни схващания разграничава усвоеното пространство на дома от 
дивата природа. Петелът се коли от петнадесет-шестнадесетгодишно момче, 
което трябва да отговаря на изискването за „полова чистота“, т. е. момчето 
не трябва да е имало сексуална връзка. В ситуацията на обреда юношата се 
нарича „петелар“. След като заколи птицата, той прави кръстен знак с ней-
ната кръв по челата на всички момченца в къщата, за да бъдат здрави през 
цялата година. С кръвта на петела се рисуват кръстове и по външните страни 
на вратите и портите.

 21 Януари 2018г., Неделя
 Международен ден на прегръдката
Прегърнете човека до вас, даже да не ви е много бли-

зък. Прегръдката е символ на топлота и приятелство, 
дарява доверие и обич. Чух една китайска мъдрост: 
„Ние, хората , сме родени като ангелите, с едно крило. 
За да полетим, трябва да се прегърнем...“ Прегръщайте 
се, не само днес, а всеки ден! Прегръщайте се! Имаме 
нужда от четири прегръдки дневно, за да оцелеем. 
Имаме нужда от осем прегръдки, за да поддържаме 
добрата си форма. Имаме нужда от дванадесет прегръдки всеки ден, за да 
растем... Да прегръщаш е здравословно. Прегръдките помагат на имунната 
система, правят те по-здрав, лекуват депресията, намаляват стреса, помагат 
да заспиш по-лесно, въодушевяват, подмладяват, нямат неприятни странични 
ефекти. С една дума, прегръдките са вълшебно лекарство. Да прегръщаш 
е нещо напълно естествено - екологично чисто, с естествена сладост, без 
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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

Около нас е пълно с експерти, гурута и „сла-
дкодумни“ разказвачи. Но дали най-гръмоглас-
ните са най-информираните? Дали може да се 
вярва на тези, които не са прекрачвали очерта-
нията на собствения си ограничен мироглед и 
които по природа нямат „крила“, за да полетят 
по-далече от собствения си двор?
Вижте една забавна притча, в чиято история 

може би ще разпознаете някой персонаж от 
собственото си обкръжение или от заобикаля-
щата ни действителност. 
Кокошката пътешественица
Дошла есента и лястовичките започнали да 

се приготвят за дългия път на юг. Радостно 
чуруликали и само чакали северния вятър, за 
да се отправят на път. Любопитната кокошка 
се заслушала в тяхната глъч и решила, че е 
много вълнуващо и интересно да отидеш на юг, 
в далечните топли страни.

„А защо пък да не тръгна с тях?“ – казала си 
кокошката и също се застягала за пътешествие.
На другия ден лястовичките се събрали, из-

дигнали се в небето и се отправили на дългото 
пътешествие. Кокошката на свой ред също се 
опитала да полети, но само подскочила, запър-
хала с крила и прескочила оградата на курника. 
После, продължавайки да „лети“, прескочила и 

оградата на двора и също се отправила в посо-
ката, в която полетели лястовичките.
Тичала кокошката, подскачала, размахвала 

крила и успяла да пресече дори селския път. На-
края стигнала до съседната градина. Повъртяла 
се там, поразгледала и решила да се прибира.
На другия ден се върнала в птичия двор и раз-

казала на всички как е летяла на юг, колко нови 
и интересни неща е видяла, в какви красиви 
непознати земи е била... Видяла овощна гради-
на с дървета каквито никога не била виждала, 
запознала се с други птици, а даже срещнала 
и градинаря... Толкова вълнуващо било на юг! 
Разказвала ли разказвала пътешественицата...

– Ех, че интересно! Колко смела птица си 
ти! – бръмчал птичият двор и всички тайничко 
й завиждали.
Минала зимата, дошла пролетта. И лясто-

вичето ято се върнало от юг. Лястовичките 
започнали да разказват за морето, за топлите 
южни земи. Но никой от птичия двор не се за-
интригувал от техния разказ.

– Нашата кокошка вече всичко ни разказа 
– казвали всички в един глас. – Тя отдавна се 
върна оттам, тя знае всичко!
И така кокошката била призната от всички за 

експерт по южните страни.

КОГАТО НЯКОЙ СЕ ПРАВИ НА „ВЕЛИК“,
СПОМНИ СИ ТАЗИ ПРИТЧА...  



Въпрос: Здравейте, претърпях по време на отпуска 
фрактура, счупване на фибулата на левия крайник, 
гипсирането без извършено от ортопед в МЦентър 
на населеното място където почивах, за което ми 
бе издаден амбулаторен лист.Мога ли със същия 
амбулаторен лист да извърша вторичен преглед при 
друг ортопед в моето населено място? Благодаря за 
отговора. 
Отговор: Не е възможно вторичният преглед при лекар 

специалист от извънболничната помощ да бъде извършен 
от друг ортопед. Вторичният преглед се отчита на база 
на извършения първичен преглед.

Въпрос: Здравноосигурена съм в Германия, но за 
периода 01.10.2014-31.03.2015 бих искала да си запла-
тя здравните осигуровки в България. Възможно ли 
е това да го направя в София и за колко време ще ми 
бъде издаден документ, който ще мога да представя 
в Германия.
Отговор: Осигурителните вноски по Закона за здравно 

осигуряване (ЗЗО) се внасят по банковата сметка за здрав-
ноосигурителни вноски на компетентната териториална 
дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) 
по постоянен адрес. НАП е институцията, в чиито задъл-
жения по закон влиза събирането на здравноосигурител-
ни вноски и отговаря за здравноосигурителния статус на 
гражданите в България. На това основание  запитвания, 
свързани с плащането на здравноосигурителните вноски, 
са в компетенциите на НАП.
По отношение на въпроса Ви за колко време ще бъде 

издаден удостоверителен документ – формуляр Е104, 
уточняваме, че в съответствие със ЗЗО Националната 
здравноосигурителна каса издава документи, необходи-
ми съгласно правилата за координация на системите за 
социална сигурност за упражняване на здравноосигури-
телните права на лицата, в 30-дневен срок от датата на 
подаване на искане/заявление от заинтересованите лица.

Въпрос: Здравейте, синът ми, на 8 години, е диаг-
ностициран с гутатен псориазис. Лекар-специалист 
препоръчва провеждане на фототерапия. Възможно 
ли е тя да се осъществи с направление по НЗОК и ако 
да - какъв е редът за това?
Отговор: В пакета за болнична помощ, заплащан от 

НЗОК, е включена клинична пътека № 94 „Тежкопроти-
чащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, 
пустулозен и еритродермичен“. В процедурите, извърш-
вани по тази клинична пътека, е включено и лечение с 
ултравиолетова светлина и друга фототерапия.
Хоспитализацията по клинична пътека се извършва 

при наличие на съответните индикации с направление 
за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК № 7), издадено от 
личния лекар или от лекар специалист от извънболнич-
ната помощ.
В извънболничната медицинска помощ НЗОК не за-

плаща за фототерапия.

Закон за ДДС
• Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС 

подава справка-декларация за доставки на далекосъ-
общителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен 
път, по които получатели са данъчно незадължени 
лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребивават на територията на държа-
ва членка за предходното календарно тримесечие и 
внася дължимия данък. Ако 20-то число на месеца, 
следващ календарното тримесечие, е неприсъствен 
ден, срокът ще бъде спазен при подаване на справка-
декларацията до 20-то число, включително.
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ВИЖТЕ КАКВО ВЛИЗА В СИЛА
В СТРАНАТА ОТ ТАЗИ ГОДИНА

България ще председателства Съвета на ЕС
От началото на 2018 година България ще бъде 

председател на Съвета на ЕС. Председателството се 
изпълнява от предварително определена група от 3 
държави-членки – т.нар. „Трио“- за период от 18 ме-
сеца. България е част от „Триото“ Естония – България 
– Австрия. Съветът на ЕС обсъжда и приема съвмест-
но с ЕП законодателните актове на ЕС на базата на 
предложения, изготвени от ЕК. Заседава в различни 
конфигурации, наричани „състави“, в зависимост от 
обсъжданите въпроси. Девизът на Българското пред-
седателство е: „Съединението прави силата“. В логото 
на страната ни са вплетени символите на кирилицата, 
българските шевица и трикольор. 4 са основните 
български приоритети за Председателството- Бъдеще 
на Европа и младите хора; Западни Балкани; Сигур-
ност и стабилност; Цифрова икономика. По време 
на Председателството ще се проведат 299 събития, 
основно в София, но и във Варна, Бургас, Пловдив, 
Велико Търново, Габрово, Русе и др. През май Бъл-
гария ще бъде домакин на среща на върха между ЕС 
и страните от Западните Балкани. Ще се проведат 12 
неформални заседания на Съвета на ЕС, над 20 срещи 
на високо ниво, както и пет срещи от парламентарното 
измерение. Над 170 ще бъдат срещите и заседанията 
на експертно ниво, а 85 другите събития. Председа-
телството беше открито с официална церемония в 
Народния театър „Иван Вазов“ на 11 януари.
Бюджет 2018
В сила влиза Бюджетът за 2018 година. Предвижда 

се икономически ръст от 3,9%. Повишаване на край-
ното потребление до 4,7%, както и ръст на инвести-
циите до 4,3%. Очаква се нивото на безработица да се 
понижи до 6,2%. Бюджетът не предвижда значителни 
промени на данъците. 180,5 млн. лв. ще бъдат сред-
ствата за опазване на границата, а 35, 2 млн. лева- за 
зимно поддържане и снегопочистване на общински 
пътища. През тази година общините ще разполагат 
със 2,780 млрд. лева.
Минимална работна заплата - 510 лева
Минималната работна заплата се увеличава от 460 

на 510 лева. Предвижда се от 1 януари 2019 година 
минималната заплата да бъде 560 лева, а от началото 
на 2020 година- 610 лева. Увеличението ще струва 82.1 
млн. лева през 2018 г., 95.7 млн. лева през 2019 г. и 104 
млн. лева през 2020 г. Mинималната работна часова 
заплата ще бъде 3,07 лв. Диференцираният минимален 
осигурителен доход за самоосигуряващите се ще се 
увеличи за 2018 г. на 510 лв., 550 лв., 600 лв. и 650 лв., 
съобразно дохода. 2600 лева ще бъде максималният 
размер на осигурителния доход. От 65 на 75 лева ще 
бъде повишен и гарантираният минимален доход. 
Променят се изискванията на право за обезщетение за 
безработица - да има внесени или дължими вноски за 
фонд „Безработица“ най-малко 12 
месеца от последните 18. Дневният 
минимален размер на обезщетени-
ето за безработица се увеличава от 
7,20 лв. на 9 лева. Дневният мак-
симален размер на обезщетението 
за безработица ще бъде 74,29 лева.
Минимална пенсия - 200 лева
От началото на годината мини-

малните пенсии стават 200 лева. 
От 1 юли ще бъдат увеличени до 
207, 60 лв. Пенсиите ще се преиз-
числяват с 1, 169% за всяка година 
осигурителен стаж. Разходите за 
пенсии в бюджета за 2018 година са 8, 351 млрд. лв. 
Размерът на осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” 
се увеличава с един процентен пункт – 19,8 на сто за 
родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение 
– 11,02 за сметка на работодателя и 8,78 за сметка 
на работника, и 14,8 на сто за лицата, родени след 
31 декември 1959 г., съответно при съотношение 
8,22/6,58. Процентът за всяка година осигурителен 
стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1.126 
на 1.169, в резултат на което всички пенсии ще бъдат 
увеличени с 3.8 на сто от 1 юли. Пенсиите за трудова 
дейност, отпуснати до 31 декември на предходната 
година ще се преизчисляват с новия процент за всяка 
година осигурителен стаж – 1,169. През 2018 жените 
се пенсионират на възраст 61 г. и 2 месеца при 35 
години и 6 месеца осигурителен стаж, а мъжете на 64 
години и 1 месец и стаж 38 години и 6 месеца.

380 лева за отглеждане на малко дете през вто-
рата година на майчинството
Паричното обезщетение за отглеждане на малко 

дете беше увеличено от 340 на 380 лв. през втората 
година на майчинството. Запазва се периодът на из-
плащане на паричното обезщетение за бременност и 
раждане от 410 дни. И през тази година ще продължи 
да действа въведената през 2017 г. възможност за 
майките (осиновителките) с право на отпуск, който 
не използват да се върнат на работа и да получат обез-
щетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им 
се обезщетение при бременност и раждане.
Увеличение на заплатите на учителите, военните 

и полицаите
Учителските заплати ще бъдат увеличени с 15% от 

есента. Заделените средства от бюджета са 330 млн. 
лева. Минималната стартова заплата ще се увеличи от 
660 на 759 лева. Старши учителите и възпитателите 

ще получават 790 лева. А главните учители и възпи-
татели- 836 лева. Сектор „Образование“ ще получи 
и още 180 млн. лева за разходи, програми и стипен-
дии. 100 млн. лева допълнително ще бъдат отделени 
за увеличение на заплатите на военнослужещите. 
Възнагражденията им ще бъдат увеличени с 10-11%. 
Войниците и сержантите ще получат около 70 лева 
повече, а офицерите- около 90 лева. 55 млн. лева са 
предвидени за увеличение на заплатите на пожарни-
карите и полицаите през 2018 година. Увеличението 
на заплатите в сектора ще бъде диференцирано и 
ще се отнася най-вече за служителите с полицейски 
правомощия. Заплатите на служителите ще бъдат 
увеличени с 1-15%.
Държавата финансира четвърти ин витро опит
От началото на 2018 г. двойките с репродуктивни 

проблеми ще разполагат с допълнителен ин витро 
опит, разходите за който се поемат от Споделяне 
държавата. Така броят на безплатните процедури 
се увеличава от 3 на 4. За целта бюджетът на Фонд 
инвитро от 2018 г. ще бъде увеличен с 9 млн. лева. 
От тази година Центърът за асистирана репродукция 
(ЦАР) ще финансира допълнително 4 трансфера на 
размразени ембриони – дейност, която до момента 
не бе заплащана от държавата. По този начин ще 
се удвои броят на опитите и ще се увеличи шансът 
за забременяване на жените. Жени с онкологични 
заболявания, на възраст до 35 години, вече ще могат 
да съхраняват свой генетичен материал, което ще им 
позволи на следващ етап да станат родители. Двойки, 
при които единият партньор има генетично заболява-
не или хромозомна мутация вече ще получават шанс 
да имат здраво дете чрез инвитро процедури. От 12 
на 2-3 месеца са намалени сроковете за получаване 
на заповедите за одобрение на кандидатстващите 
двойки.
От 2 до 4 пъти по-ниски такси за регистрация 

на юридически лица с нестопанска цел
Размерът на таксите за регистрация на юридиче-

ските лица с нестопанска цел ще намалее от два до 
четири пъти в зависимост от вида на вписването и 
начина на подаване на заявленията. Ще могат да се 
подават заявления на хартиен носител във всички 
служби на Агенцията по вписванията, независимо 
къде е седалището. Таксата ще бъде с 50% по-ниска, 
ако заявлението се подаде по електронен път.
Нови бандероли на тютюневите изделия и бути-

лираните алкохолни напитки
Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни 

напитки ще се продават с нов бандерол. Единичните 
цени на бандеролите се запазват- за тютюневи изде-
лия 0,013 лв., а за алкохолни напитки 0,032 лева. Но-
вовъведение при бандеролите за тютюневи изделия е 
поставянето на QR код, съдържащ линк до уеб-стра-
ницата на Министерството на финансите. Кодът ще 
може да се прочете чрез смартфон или таблет с всяко 

безплатно приложение за чете-
не на QR код. Акцизните стоки, 
облепени с действащите към 
момента бандероли, ще могат 
да се реализират в търговската 
мрежа до изчерпването им, но 
не по-късно от 31 декември 
2018 година. Инспекторите на 
НАП вече ще могат да затварят 
обекти с открити нарушения, 
дори когато те междувременно 
са сменили стопанина си.
Тримесечни винетки
Въвеждат се тримесечни 

винетки на цена от 54 лева. За трета поредна година 
цените на останалите винетни стикери за леки ав-
томобили се запазват – годишната винетка за леки 
автомобили ще струва 97 лв., месечната – 30 лв., 
седмичната – 15 лв. Валидността на едногодишните 
винетки вече ще започва да тече от датата на купува-
нето им. В разпространителската мрежа ще бъдат над 
2,1 млн. стикера, от които 900 хил. бр. са годишни за 
леки автомобили. Поетапно до края на януари по раз-
пространителските пунктове ще бъдат пуснати общо 
около 4,8 млн. винетки. Това ще е последната година, 
в която се ползват хартиени стикери. С изграждане-
то и въвеждането на тол системата от 2019 г. ще се 
премине изцяло към електронно таксуване. С цел 
по-висока защита и блокиране на възможността за 
фалшификация е променено графичното оформление 
на винетките. Всички стикери имат двойна номера-
ция – пореден и случаен номер, като комбинацията 
от двата номера също е вид защита.

2,75% увеличение на цената на природния газ
През първото тримесечие на годината цената на 

природния газ ще бъде с 2,75% по-висока в срав-
нение с 2017 година. Утвърдената от КЕВР цена на 
природния газ, на която „Булгаргаз“ ЕАД продава 
природен газ на крайните снабдители и на клиенти, 
присъединени към газопреносната мрежа, е в размер 
на 352,65 лв. на 1000 куб. м. или 33,39 лв./MWh (без 
акциз и ДДС). Увеличението на цената на природ-
ния газ няма да доведе до повишаване на цените на 
топлинната енергия до края на отоплителния сезон. 
Няма да има промяна и в цената на електрическата 
енергия за битовите потребители и небитовите по-
требители на регулирания пазар.
По-скъпа вода в половината страна
С между 2 и 20% ще поскъпне водата в 14 области 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ 2018г.

на страната. Според планираните увеличения в София 
цената скача с 9.5% до 2.36 лв. за куб. м, в Смолян с 
4.5% до 2.35 лв., в Пловдив с 2.9% до 2.20 лв., във 
Варна с 2.7% до 3 лв., в Силистра с 6.5% до 3.29 лв., 
в Кърджали с 2.8% до 2.43 лв., в Русе с 6.2% до 2.78 
лв., в Перник с 5.8% до 2.29 лв., в Монтана с 6,4% до 
2.89 лв., в Шумен с 3% до 3.32 лв., в Сливен с 2.05% да 
2.50 лв., в Бургас с 8.7% до 2.77 лв., във Враца с 13% 
до 3.09 лв. В Ямбол цената ще скочи с най-много – с 
20% до 2.78 лв. В последните дни на 2017 г. Върховната 
административна прокуратура (ВАП) се самосезира 
относно решението на КЕВР за цената на водата.
Кога ще почиваме през 2018 година
22 са официалните почивни дни през годината. Пър-

вият работен ден за 2018 година е 2 януари. Денят след 
Нова година ще бъде почивен. Годината ще има 249 
работни дни, с ден повече в сравнение с 2017 година. 
За националния празник 3 март ще почиваме от 3 до 5 
март. От 6 до 9 април, или от Разпети петък до втория 
ден на Възкресение, ще почиваме за Великден. 3 дни 
ще празнуваме Гергьовден- от 5 до 7 май. Няма да 
работим на Деня на труда 1 май, Деня на българската 
просвета и култура 24 май и на 6 септември- Денят 
на Съединението. Ще празнуваме Коледа 5 дни- от 22 
до 26 декември.



КОМПОСТЪТ ПОДОБРЯВА ПОЧВАТА
В компоста се съдържат елементите - азот, фосфор, 

калий. Тези хранителни елементи се освобождава бав-
но в почвата и затова са добър подобрител за всички 

типове почва.
Компостът се 

използва в ко-
личество около 
700 до 1 000 
литра за един 
декар. Може да 
се прилага през 
пролетта и ля-
тото, като мулч 
или да се заоре 
на дълбочина 
около 20-25 см.
Въпреки го-

лемите качества компост, които могат да се внесат, те 
не са достатъчни да дадат на растенията всичките еле-
менти от които те се нуждаят.
Затова е необходимо да се прави основно торене с ор-

ганични и минерални торове, а компостът да се използ-
ва като допълнителен подобрител на почвата.

ДОСТАТЪЧНО МЛЯКО ОТ КРАВАТА И ПРЕЗ ЗИМАТА
* Как да го постигнете?
За да дава кравата ви максимално количество мляко и 

в зимните месеци, тя трябва да се е отелила в края на 
ноември - началото на декември.
Не трябва да забравяте, че през първите десетина дни 

след отелването кравата произвежда коластра, а не мля-
ко. Следващите 3 лактационни месеца са най-“богатите“.
Хранете пълноценно кравата и тя ще дава максимално 

мляко именно тогава - около 40 процента от общото ко-
личество, което ще издоите за цялата лактация.
Основните фуражи за лактиращата крава са:
* царевичен силаж - 25-35 кг дневно;
* висококачествено сено;
* кръмно цвекло - 15-20 кг дневно;
* бирена каша, по малко бирена мая или парченца из-

сушено цвекло в количества - 10-15 кг дневно.
На крава, от ко-

ято доите над 10 
кг мляко дневно, 
давайте и концен-
трирана смеска 
- по 200-250 г на 
литър мляко.
Когато е много 

студено специа-
листите перпо-
ръчват кравите да 
се хранят в къс-
ния следобед или 
привечер. Това се 

прави с цел енергията на фуражите при тяхното разграж-
дане в първите 46 часа след хранене да осигурява живот-
ното с топлина през цялата нощ.

ОРЕХЪТ СЕ РЕЖЕ НАПРОЛЕТ
Тъй като ореховите дървета имат по-чувствителна 

дървесина, препоръчително е да се режат през про-
летта. Особено в 
райони, където има 
късни пролетни сту-
дове.
Така че резитбата 

се съобразява с вре-
мето през периода.
След резитбата не 

трябва да се очакват 
ниски температу-
ри. В същото време 
рязането трябва да 
стане преди дръвче-
то да е възобновило 
вегетацията си и да 
е започнало соко-
движението.

 НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ НИЩО ОТ ДЮЛЯТА
Накисват се семена от дюля (1 чаена лъжичка на 100 см3

Отвара от плод - Четвърт дюлев плод се нарязва 
на малки парчета, без да се бели, като се отстранява 
семенната част. В емайлиран съд плодът се залива с 
две чаени чаши вряла вода и се оставя да ври  25 мин. 
Разтворът се прецежда и по желание се подслажда 
със захар или мед. Пие се по половин чаена чаша три 
пъти на ден преди хранене. 
Слузест извлек - Семената се ползуват цели, в ни-

какъв случай да не се счукват, защото тогава отделят 
отровен глюкозид. 
Една чаена лъжичка дюлеви семена се заливат с 

една чаена чаша хладка вода и се оставят да киснат 
4 часа в емайлиран съд. Полученият слузест извлек 
се прецежда и по желание се подслажда с една чаена 
лъжичка пчелен мед. Взема се по една супена лъжица 
четири,пет пъти дневно преди хранене.
Семките помагат при кашлица, листата понижават 

кръвното, а плодовете подмладяват кожата. Дюлята е 
траен плод, който на хладно място може да се запази 
през цялата зима. Запасете се с него,защото ще ви по-
могне при редица здравословни проблеми. Семките 
подпомагат 
отхрачването 
при бронхи-
ти и кашли-
ци, облекча-
ват язвата на 
стомаха. Из-
ползуват се 
изсушени. 
Приготвя 

се запарка от 
1 чаена лъ-
жичка сем-
ки, които се 
киснат около 
час в 300 мл 
вряла вода. 
Действието 
им се усилва, като се прибавят няколко сухи листа 
подбел и течността се вари, 10 минути. За мазане и 
компреси при възпаление на устните, афти, гингиви-
ти и др. инфекции в устата, се използува образувана-
та слуз след накисването на 1 чаена лъжичка семки в 
100мл вода. От нея е добре да се пие по малко преди 
приемането на силни лекарства, тъй като намалява 
дразненето на стомаха. 
Гъста отвара от дюлеви листа или студен спиртен 

извлек от тях (накиснати листа в спирт за 8 часа) по-
нижават кръвното налягане. От отварата може да се 
пият до 2 чаени чаши дневно, разделени на 4 прие-
ма, а от спиртния извлек - по 20-30 капки във вода 
1-2пъти дневно, в зависимост от стойността на кръв-
ното налягане.
В народната медицина плодовете се използуват 

като запичащо средство-пресни или печени, пригот-
вени на компот, желе, нектар.
Мъхът по плода действа кръвоспиращо. Прави се 

студена настойка (нарязаните на парчета кори на една 
средна дюля с мъха по тях се киснат няколко часа в 1 
чаена чаша вода и се прецеждат) или запарка (същото 
количество кори се залива с вряла вода и престоява в 
нея 1/2 до 1 час).Пият се при храчене на кръв маточ-
ни кървения 3 пъти дневно по 1 чаена чаша.
Лосион и маска от дюли са чудесни за мазна кожа. 

Те са истински балсам за стареещото лице. За полу-
чаването на лосиона, парчета дюля се покриват със 
слаб спирт или ракия. След две седмици течността 
се прецежда и се прибавя равно количество розова 
вода. Кожата на лицето се натрива всеки ден, оставя 
се да изсъхне и се намазва с подходящ за нея крем. 
Маската се прави от свежи настъргани дюли, оставя 
се 15минути върху лицето и се измива с хладка вода. 
Полезно е кожата да се масажира леко с резенче плод.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Глог - Crataegus Monogyna     
Описание: Разклонено дърво или храст, висок 

до 5 м. Цветовете са бели, събрани в щитовидни 
съцветия. Цветът е правилен, с по 5 чашелистчете 
и венчелистчета. Плодът е червен, топчест, месест 
с една костилка. Цъфти през пролетта
Разпространение: Расте из горите и храсталаците 

на цялата страна до 1500 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се листата с цве-

товете или само цветовете, или плодовете.
Лечебно действие: Заболявания на сърдечно-съ-

довата система. Засилва енергията на сърдечните съ-
кращения. Успокоява сърцето. Действа разширяващо 
върху кръвоносните съдове и подобрява кръвоснаб-
дяването на сърцето и на мозъка. Умерено снижава 
повишеното артериално налягане. Има свойството 
да успокоява централната нервна система. Понижава 
съдържанието на холестерол в кръвта.

• при леки форми на хипертония, сърдечни невро-
зи, гръдна жаба, атероскрероза;

• при безсъние, нервна възбуда;
• В Българската народна медицина се използва при 

задух, болести на щитовидната жлеза, виене на свят, 
увеличение на простатата;

Начин на употреба:
Вътрешно приложение
• Прави се запарка от глогов цвят, като 1 супена 

лъжица дрога се залива с 250 см3‘ вряща вода и се 
оставя да кисне 2 часа. Пие се по 1 винена чаша 3 
пъти дневно. В аптеките се приготвя и отпуска гло-
гова тинктура (1:5), от която се взема по 20 капки 
2—3 пъти дневно.

• У нас е създаден препарат от глог, наречен кра-
темон, който се прилага за лечение на коронарна 
болест.

• 2 супени лъжици от цвета (1 супена лъжица от 
плода) се слагат в 400 мл вода. Ври 5 минути (пло-
дът - 10 минути). Пие се по 100 мл 15 минути преди 
ядене, 4 пъти дневно.

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

Блондинка отива в болницата за годишен преглед.
Сестрата я посреща и пита:
- Колко тежите?
- 45 кг.
Сестрата я качва на кантара, той показва 58 кг и сестрата го 

записва.
- А колко сте висока?
- 165 см.
Сестрата я измерва и височината се оказва 155 см, пак записва 

и започва да и мери кръвното.
- Кръвното Ви се е качило доста.
- Е, как няма да ми се качи… влязох тук висока и стройна… а 

сега съм ниска и дебела…
- Жена ми ми даде лекарство, което убива желанието за пиене.
- И какво стана?
- Ми снощи пих без желание....

лондинка отива в болницата за годишен преглед.

СМУТИТА И МЛЕЧНИ ШЕЙКОВЕ
Когато бананите са прекалено узрели за вашия вкус, 

добавете ги в млечните шейкове или смутита. Те са 
толкова ароматни, че ще придадат невероятен вкус 
на любимите ви 
напитки.
Една  от  най-

лесните рецепти 
за бананов сму-
ти съдържа 2 с.л. 
ленено  семе; 1 
средно голям ба-
нан; ½ ч.ч. кисело 
мляко; 1 с.л. мед; 
няколко кубчета 
лед. Всички със-
тавки се смесват 
в  блендер и  се 
сервира веднага.


