
В навечерието на най-светлият християнски 
празник Великден, чрез Църковното настоятелство 
при храм „Света Неделя“ в село Сатовча, цялата 
християнска общност на Сатовча  изпрати  благо-
дарствено писмо до кмета на общината д-р Арбен 
Мименов, в което изрази своята искрена благодар-
ност за разбирането, за оказаното съдействие и фи-
нансова помощ, при извършването на цялостния 
ремонт на храма.

„С вашата подкрепа, както и с всеотдайния 
труд на много сатовчани ще се съхрани нашата 
църква, като символ на християнската вяра и 
традиции. Казват, че живота има смисъл, какъв-
то човек сам му придаде“, пишат настоятелите от 
храма и коментират, че вярата в доброто съществу-
ва, че то е във всички нас, независимо от благосъс-
тоянието, социалното положение, пол и религия.  
Християнската общност на Сатовча посрещна 

най-големия си празник - Великден в изцяло обно-
вен, ремонтиран и добре подреден храм, за което 
всички са много радостни и щастливи, че симво-
лът на християнската вяра - Църквата ще остане и 
за бъдните поколения.

16 - 22 април 2018г., година (XIV), 16 /650

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

В навечерриетоо на най светлият християнскиВВ а е еррие оо а йай с е р с ск

ПЛАНОВА ПРОФИЛАКТИКА НА
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ОБЩИНАТА 
Във връзка с получено от „Водоснабдяване и канализация“ -ЕООД - Благоевград писмо, от-

носно извършване на планова профилактика  (почистване и дезинфекция) на водопроводните 
мрежи и съоръжения на територията на община Сатовча, приложено предоставяме Ви график 
по населени места и часове, в които ще бъде нарушено водоподаването.
Важно! По време на профилактиката на 

водопроводната мрежа и съоръжения в кон-
кретното населено място водата не е годна 
за питейно-битови нужди, за което неудоб-
ство „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 
гр.Благоевград  се извинява на всички абонати. 

На 5 април 2018 година се 
проведе заседание на Общин-
ски съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- Докладите за осъществе-

ните читалищни дейности и 
за изразходваните от бюджета 
средства през 2017 година на 
читалищата на територията на 
община Сатовча;

- Общинска програма енер-
гийна ефективност 2017-2020 
година;

- Актуализация на План за 
противодействие на тероризма 
на територията на община 
Сатовча;

- Актуализация на Общинска 
стратегия за развитие на социал-
ните услуги на община Сатовча за 
2016- 2020 година;

- Актуализация на Програмата за 
управление и разпореждане с имо-
тите – общинска собственост, в об-
щина Сатовча през 2018 година;

- Годишен план за развитие на 
социалните услуги на община 
Сатовча – 2019 година;

- Годишен план за младежта – 
2018 година;

- Годишен план за паша за 2018 
година на община Сатовча;

 - Годишна програма за разви-
тие на читалищната дейност на 
територията на община Сатовча 
за 2018 година.
Общинският съвет – Сатовча, 

даде съгласие:
- за кандидатстване с проектно 

предложение „Социално-ико-
номическа интеграция и интег-
рирани мерки за подобряване 

на достъпа до образование на 
уязвими групи в община Сатовча” 
и одобряване на споразумение за 
сътрудничество;

- за кандидатстване пред Аген-
цията за социално подпомагане 
- София, за разкриване на соци-
ална услуга „Център за социална 
рехабилитация и интеграция” – 
държавно делегирана дейност на 
територията на общината;

- за кандидатстване с проектно 
предложение към Фонд „Соци-
ална закрила” за закупуване на 
оборудване за домашен социален 
патронаж;

- за учредяване за безвъзмездно 
управление на дирекция „Соци-
ално подпомагане” – град Хад-
жидимово, на недвижим имот, 
собственост на община Сатовча, 
находящ се на втори етаж от ад-
министративна сграда, построена 
в УПИ I, имот пл. №756 от кв. 18 
по с плана на село Сатовча;

...Следва на стр. 2

.:ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН:.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

                          E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 55

ГРАФИК 
ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ В

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ С.САТОВЧА 
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 13.05.2018 ./ / 120 ЗАБЕЛЕЖКА: За датите, на които ще се рабо-

ти и в почивните дни трябва предварително гражданите да се снабдяват с удостоверения за бан-
кови сметки от банките и на упълномощените лица да се изготвят пълномощни от кметствата.
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ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА САТОВЧА - 6-ТИ МАЙ, 
КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 06 МАЙ 2018 ГОДИНА В ЦЕНТЪРА НА САТОВЧА 
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ

10:00 часа - Начало на празника –Музикална програма на самодей- 
                        ците при НЧ-Годешево, НЧ-Слащен и НЧ-Туховища
10:30 часа - Тържествена сесия на Общински съвет 
11:00 часа - Официално откриване на празника
11:30 часа - Музикална програма на Народно Читалище 
                    „Св.Св. Кирил и Методий- 1926” –село Сатовча 
12:15 часа - Концерт на народните певици Мария и Магдалена             
                     Филатови 
13:15 часа - Музикални изпълнения на самодейците при - НЧ- с. Плетена,
                     НЧ - с. Вълкосел, НЧ - с. Кочан и НЧ - с. Ваклиново
15:00 часа - Футболна среща - място на провеждане стадиона 
                      на село Сатовча
18:00 часа - Веселие с оркестъра на Панчо Иванов
21:00 часа – Празнична заря                                   ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ССС



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

20 Април 2018г, Вторник,
Годишнина от Априлското въстание 
Априлското въстание избухва на 20 април 

1876 г. по стар стил (2 май по нов стил). 
Избухва преждевременно в Копривщица, 
но същият ден въстават Панагюрище (20 
април), Клисура (20 април), Стрелча (20 
април), а по-късно Брацигово (21 април), 
Перущица (23 април), Търновски революци-
онен окръг (25 - 26 април), Батак (29 април) и много други селища. До края на 
май въстанието е потушено. Поради предателството на един от присъстващите 
депутати на събранието на Оборище, местните турски власти научават за взе-
тите решения и предприемат незабавни контра действия. На 19 април конна 
полицейска група от Пловдив, предвождана от Неджиб ага, пристига в Коп-
ривщица, за да арестува ръководителите на местния революционен комитет. 
За да предотврати тази акция, Т. Каблешков заедно със своите другари напада 
конака, където се е установила турската полицейска част. При завързалата 
се престрелка част от турските заптиета са убити, а други, начело с Неджиб 
ага, успяват да се измъкнат и избягат. Веднага след извършеното нападение 
Т. Каблешков изпраща до Панагюрище, където се намират ръководителите 
на IV революционен окръг, и до други места бързо писмо, с което приканва 
всички българи към повсеместен бунт. Подписано символично с кръвта на 
едно от убитите заптиета, то става известно като „Кървавото писмо“. Веднага 
след получаването на писмото в Панагюрище Бенковски обявява въстанието. 
Създава се Военен съвет, или т.нар. Привременно правителство, което става 
главен орган на революционната власт в IV революционен окръг. На него 
се възлага както ръководството на военните дела, така и осъществяването 
на новата гражданска власт в града. Той изпраща чета начело със стотника 
Ив. Парпулов - Орчо войвода, която да подпомогне въстаниците в Стрелча и 
осигури връзката между Панагюрище и Копривщица. Веднага след обявява-
нето на въстанието П. Волов и Икономов се отправят към североизточните 
райони на окръга, а Бенковски, който междувременно организира своя конна 
дружина, т. нар. Хвърковата чета, се насочва към средногорските села Мечка, 
Поибрене, Мухово и др. и вдига населени-
ето на въстание. 

22 Април 2018г, Четвъртък,
 Международен ден на Майката Земя 
Отбелязва се от 2010 г. с резолюция A/ 

RES/63/278 на Общото събрание на ООН 
от 22 април 2009 г., за да се напомни на 
международната общност за пряката 
зависимост между човека, планетата и 
нейните екосистеми. До 2009 г. 22 април 
се отбелязва като Ден на Земята, честван 
за първи път на 22 април 1970 г. в САЩ по инициатива на сенатора Гейлорд 
Нелсън като национална протестна демонстрация в защита на природата, в ко-

ято участват близо 20 млн. души в цялата страна.
 23 Април 2018г,Петък,
 Ден на английския език в ООН
 Ден на английския език в ООН (Годишнина 

от рождението на английския поет и драматург 
Уилям Шекспир /23 април 1564-23 април 1616/). 
Отбелязва се от 2010 г. по инициатива на Депар-
тамента по публична информация на ООН да 
има ден за всеки един от 6-те официални езика в 
ООН - английски, арабски, китайски, испански, 
френски и руски език. Целта е да се отбележи 
многоезиковото и културно разнообразие и да се 

стимулира равноправното използване на официалните езици в ООН. 
Световен ден на книгата и авторското право
 Отбелязва се от 1996 г. с резолюция на 28-ата 

сесия Генералната конференция на Организацията 
за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) от 15 
ноември 1995 г. Годишнина от смъртта на бри-
танския поет и драматург Уилям Шекспир /1564-
1616/, на испанския писател Мигел де Сервантес 
/1547-1616/ и на перуанския писател и историк 
Инка Гарсиласо де ла Вега /1539-1616/. От 2001 
г. по инициатива на ЮНЕСКО, всяка година на тази дата се определя един 
град, който е Световна столица на книгата в продължение на една година.

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

Когато Бог създавал жената, дошъл при него 
един ангел и го попитал:

- Защо се стараеш толкова много?
- Има много неща, които трябва да изпълня, 

за да я направя добре. Жената трябва да има 
много движещи се части, но в същото време да 
се движи грациозно, да има само две ръце, но да 
може да прегърне няколко деца едновременно и 
да умее да ги прегръща така, че да отнема от тях 
всяка болка – и на удареното коляно, и на нара-
нената душа. Трябва да може и да се излекува, 
когато самата тя е болна, и да работи по 18 часа 
в денонощието.
Ангелът бил изключително впечатлен.
- Но това е невъзможно. Как ще направиш 

всичко това за един ден? Отложи го за по-късно.
- Не, не мога. – отвърнал Бог. – Трябва да 

я завърша още днес. Жената ще бъде моетo 
любимо творение!
Ангелът се заинтригувал още повече и се 

приближил, за да види отблизо това създание. 
Той я докоснал и възкликнал:

- Господи, та тя е толкова крехка и нежна!
- Да, така е, но аз я направих много силна. 

Никой не може да си представи какво може да 
издържи и да преодолее жената. Тя може да 
изглежда крехка и ранима, но в нея има огромна 
мощ.

- А ще може ли да мисли? – попитал Ангелът.
- О, разбира се. Не само ще може да мисли, 

но и да убеждава!
Ангелът отново се доближил и докоснал ли-

цето на жената.

- Но тук има някакъв дефект... Защо бузата й 
е влажна?

- Не, това не е дефект. Това са сълзи. – попра-
вил го Бог. – Те ще изразяват нейната мъка, лю-
бов, нейната самота, страданията и гордостта й.
Ангелът бил още по-очарован и изумен.
- Господи, това наистина е гениално творение! 

Ти за всичко си помислил. Жената наистина е 
изумителна! И толкова прекрасна...

- О, да. В нея има сила, на която ще се възхи-
щават всички хора на земята. Тя ще може да се 
смее, когато й се плаче. Ще се усмихва, когато й е 
тежко. И ще бъде способна да помага на другите, 
когато тя самата се нуждае от помощ... А само 
един неин поглед ще прави това, което не е по 
силите на никой друг...
Ангелът занемял от възхищение и почуда. А 

Господ тъжно въздъхнал:
- Но има нещо, с което не мога да се справя. 

Нещо, което зависи от нея и ако тя не успее да 
поправи, може да провали целия й живот. Това 
е, че тя не знае собствената си цена.

ПРИТЧА: КАК БОГ СЪЗДАДЕ ЖЕНАТА С ЕДИН НЕДОСТАТЪК              

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 05.04.2018 г.
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...продължава от стр. 1
- за придобиване на земеделски имот 

№066001 в земището на село Долен с площ 
от 2,082 дка, собственост на наследниците 
на Никола Христов Цветков – бивш жител 
на село Долен;

- за придобиване на съоръжение – кара-
вана и павилион, с обща площ от 47 кв. м, 
собственост на Пламен Миленов Айвазов, 
находящо се в УПИ I, пл. №756, кв. 18 по 
плана на село Сатовча;

 - за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на поземлен имот 
пл. №278 с площ от 100 кв. м по плана на 
село Осина;

 Общинският съвет одобри:
- Задание за проектиране и допусна 

изработването на Подробен устройствен 
план– изменение на уличната регулация от 
О.Т. 107, О.Т. 106 до О.Т. 108, между кв. 25 
и кв. 47 по плана на село Плетена;

- Задание за проектиране и допусна 
изработването на Подробен устройствен 
план – план застрояване – за промяна пред-
назначението на имот ПИ 044001, местност 
Батала, землище на село Сатовча, община 
Сатовча, област Благоевград, от начин на 
трайно ползване земеделска територия; 
– нива, в начин на трайно ползване – урба-
низирана територия за изграждане на Цех 

за обработка на камък, търговски обект, 
склад, офиси, гаражи;

- Подробен устройствен план – пар-
целарен план за трасе и сервитут на съ-
ществуващ водопровод за обект „Подмяна 
на етернитови тръби с тръби ПЕВП на 
външен  довеждащ водопровод от водо-
хващане „Врисе – 2” до резервоар Плетена 
– ПИ054026, землище на село Плетена, 
община Сатовча”.
Предостави на Общинска служба по 

земеделие земя от общинския фонд  за 
възстановяване:

- на наследниците на Асан Асанов То-
пов - бивш жител на село Вълкосел -имот 
№009111, находящ се в местността Вараде, 
землището на село Вълкосел, , с площ 
1,715 дка; 

- на наследниците на Юсеин Юсеинов 
Шерифов – бивш жител на село Кочан 
-  имот №008275, находящ се в местността 
Чуката, землището на село Кочан, с площ 
2,363 дка;

- на наследниците на Фатма Сюлейма-
нова Сулева – бивш жител на село Долен; 
- имот №027013, находящ се в местността 
Бързка река, с площ 3,752 дка и  имот 
№010031, находящ се в местността  Аклиса, 
землището на село Долен, община Сатовча, 
с площ 9,000 дка.



Въпрос: Моят брат е с хронично заболяване - без-
вкусен диабет, за което получава правото да полу-
чава безплатно жизненоважното за него лекарство 
от списъка по Наредба 10/24.03.2009 г. До този месец 
това беше лекарството Пресинекс-назален спрей, 
с чиято употреба той се чувства добре и спокойно 
изкарва цяла нощ без да е необходимо да се буди 
за тоалетна. Разбираме, че Пресинекс е заменен с 
таблетки Минирин, които имат действие при него 
по-малко от 6 часа. Това го принуждава да се буди 
по няколко пъти през нощта превантивно и по този 
начин не може да си осигури спокоен сън.
Въпросите ми са следните:
- Каква е причината за подмяната на Пресинекс 

с Минирин?;
- За какъв период ще бъде доставян Минирин?
- Има ли вариант, при който да бъде възстановена 

доставката на Пресинекс.
Отговор: От написаното не става ясно за каква замяна 

на Пресинекс с таблетки Минирин имате предвид и кой 
ги заменя, за да Ви отговорим конкретно .   
Относно лекарствения продукт PRESINEX Nasal 

spray Ви информираме: 
В НЗОК е постъпило писмо от фирма ДВК Фарма, 

България, с което уведомява следното:
Предвид спиране на доставките на лекарствения про-

дукт PRESINEX Nasal spray, solution 10 mcg/dose - 60 
doses х 1 с международно непатентно наименование /
INN/ Desmopressin, на 09.01.2018 г. в ИАЛ е внесено уве-
домление за преустановяване на продажбите на същия, 
съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Закона за ле-
карствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).
В цитираното писмо фирмата е посочила, че разпо-

лага с наличности до м. 03. 2018г.            
Относно възстановяване на доставките на лекарстве-

ния продукт PRESINEX поясняваме, че съгласно влез-
лия в сила Закон за лекарствените продукти в хуманната 
медицина (ЗЛПХМ) и промените в него, считано от 01 
юни 2009 г., Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК) не определя лекарствените продукти, цените 
им и заболяванията, за които ще заплаща. Лекарстве-
ните продукти, нивото на заплащане, диагнозата, 
ограниченията в начина на предписване при различни 
индикации, както и конкретната стойност, която НЗОК 
заплаща, се определят от Национален съвет по цени 
и реимбурсиране на лекарствените продукти към ми-
нистъра на здравеопазването. Националният съвет е 
със статут на държавна комисия, който утвърждава и 
регистрира цените на лекарствените продукти, включва, 
променя или изключва лекарствени продукти от Пози-
тивния лекарствен списък.

Въпрос: С диагноза Дискова херния в лумбален дял 
съм. В момента съм с болки в кръста, тазобедрена 
става на левия крак, изтръпване на подбедрицата и 
ходилото на левия крак. Левия ми крак е нестабилен.
Днес 21.03.2018 личния ми лекар отказа да ми 

издаде направление за преглед при специалист с 
аргумента, че няма лимит за направления. Даден 
ми бе час за прием за 03.04.2018 год., когато ще бъде 
отпуснат лимит, за ми издаде направление, т.е. 
след почти половин месец ! Искам да зная, защо след 
като ежемесечно плащам здравните си осигуровки, 
лечението ми не е навременно и зависи от лимити! 
Отговор: Включването на бременни жени в програма 

„Майчино здравеопазване“ при лекар със специалност 
„Акушерство и гинекология“ и извършването на профи-
лактични прегледи при лекари с придобита специалност 
„Акушерство и гинекология“ за лицата с установен 
риск, както и диспансеризация на здравносигурените 
лица се осъществяват на база на еднократно издадено 
„Направление за консултация или провеждане на съв-
местно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) от общопракти-
куващия (личния) лекар.
При промяна на лекаря специалист, осъществяващ 

дейностите по изпълнение на програмите и диспан-
серизацията, личният лекар издава ново направление. 
Това е изрично отбелязано и в Националния рамков 
договор, чл. 145 (5).

До 20-ти април: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 

154 или чл. 156 от ЗДДС по-
дава справка-декларация за 
доставки на далекосъобщи-
телни услуги, услуги за ра-
дио- и телевизионно излъч-
ване или услуги, извършвани 
по електронен път, по които 
получатели са данъчно неза-
дължени лица, които са установени, имат постоянен 
адрес или обичайно пребивават на територията на 
държава членка за предходното календарно тримесе-
чие и внася дължимия данък.  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
март 2018 г., за новорегистрираните Интрастат опе-
ратори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти април:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

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

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания 
по трудови правоотношения, направени през месец 
март, когато пълният размер на начислените от рабо-
тодателя доходи от трудово правоотношение за този 
месец не е изплатен до 25 април.
До 30-ти април: 
ЗМДТ
 1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-

нък за второто тримесечие на текущата година. 
 2. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за 

цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто. 
 3. Плащане на  данъка върху превозните средства 

за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника 

по  ЗКПО за първо тримесечие. 
 ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на дължимия авансово да-

нък от физически лица, придобили доходи от стопан-
ска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго 
възмездно предоставяне за ползване на права или иму-
щество през първото тримесечие на годината, когато 
платецът на дохода не е задължен да удържа данъка.

2. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 
43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от 
предприятията и самоосигуряващите се лица за дохо-
ди, придобити от физическите лица през първото три-
месечие на годината.

3. Внасяне на дължимите месечни авансови вноски за 
месеците януари, февруари, март и април или дължи-
мата тримесечна авансова вноска за първото тримесе-
чие на годината от лицата, извършващи стопанска дей-
ност като търговци по смисъла на Търговския закон, 
включително едноличните търговци, както и физиче-
ските лица в случаите по чл. 29а. 

4.  Деклариране и внасяне на дължимите за първо-
то тримесечие окончателни данъци по глава шеста от 
ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим 
от местни физически лица за доходи от източници в 
чужбина.

5. Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-
новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през м. март.

6. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за 
предходната година от лицата, извършващи стопанска 
дейност като търговци по смисъла на Търговския за-
кон, включително едноличните търговци, както и от 
физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ.

7. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 
от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица 
през предходната година и внасяне на дължимите по 
декларацията данъци (данък върху общата годишна 
данъчна основа; данък върху годишната данъчна осно-
ва по чл. 28 от ЗДДФЛ и окончателен данък, дължим 
от местни физически лица за доходи от източници в 
чужбина).

8. Подаване на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ от 
работодателите за доходи по трудови правоотношения, 
начислени и/или изплатени през предходната година 
в полза на чуждестранни физически лица, местни на 
държава – членка на Европейския съюз.

9. Предоставяне на информация по електронен път 
от пенсионноосигурителните дружества по глава де-
вета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване за 
пенсиите, начислени и/или изплатени през предходна-
та година в полза на физически лица, местни на друга 
държава - членка на Европейския съюз. 

10. Предоставяне на информация по електронен път 
от застрахователите по смисъла на Кодекса за застра-
ховането за застрахователни обезщетения/премии, из-
платени през предходната година в полза на физически 
лица, местни на друга държава – членка на Европей-
ския съюз, при настъпило застрахователно събитие по 
договори за застраховки „Живот“, когато не попадат в 
друг обмен на информация между държавите – членки 
на Европейския съюз. 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от 
ЗДЗП за предходното тримесечие. 
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ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА 
Какво представлява европейската здравноосигу-

рителна карта?
Това е безплатна карта, която в случай на нужда ви 

дава достъп до държавно медицинско обслужване по 
време на временен престой в някоя от 28-те държави 
от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейца-
рия при същите условия и на същите цени (безплатно 
в някои държави) като хората, осигуряващи се в съ-
ответната държава.
Картата се издава от вашия 

национален доставчик на 
здравноосигурителни услуги.
Внимание — Европейската 

здравноосигурителна карта:
• не замества пътническата 

застраховка. Тя не покрива 
частно здравно обслужване или разходи като полет 
за връщане у дома или изгубени/откраднати вещи,

• не покрива разходите ви, ако пътувате в чужбина 
специално с цел получаване на лечение,

• не гарантира безплатно обслужване. Тъй като 
здравноосигурителната система на всяка държава е 
различна, услуги, които не се заплащат у дома, може 
да не са безплатни в друга държава.
Моля, имайте предвид: когато промените обичайно-

то си местопребиваване, като се преместите в друга 
страна, трябва да се регистрирате с формуляр S1, а 
не да използвате ЕЗОК, за да получавате медицинска 
помощ в новата страна.
Ръководство за използване на Европейската здравна 

карта в 28те държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия и Швейцария. Съдържа обща информация за 
картата, телефонни номера за спешни случаи, покрити 
лечение и разходи, как да поискаме възстановяване на 
разходите и към кого да се обърнем в случай, че сме 
загубили картата си, както и функция за напомняне 
за изтичане на срока на валидност. Приложението е 
налично на 25 езика с лесно превключване от един 
на друг език.
Моля да имате предвид, че:
• Поради технически и правни причини и правото 

на личен живот приложението НЕ заменя картата. 
Картата не може да бъде генерирана или изтеглена 
за използване.

• ЕЗК не заменя застраховката при пътуване.
• Европейската комисия НЕ е отговорна за издаване-

то на ЕЗК, които се издават безплатно от националната 
здравноосигурителна институция.

• Когато използвате приложението за пръв път, 
трябва да изтеглите определени данни (около 25МВ). 
За това ще ви бъде начислена такса според вашата ин-
тернет връзка. Препоръчваме ви да изтеглите всички 
данни преди пътуване в чужбина.

ВСИЧКИ ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА 
Е-УСЛУГИТЕ НА НАП ВЕЧЕ СЕ ПОДАВАТ ВЪВ 

ВСИЧКИ ОФИСИ НА АГЕНЦИЯТА
Всички заявления  и уведомления за ползване на 

електронните услуги на НАП с квалифициран електро-
нен подпис ще могат да се подават във всеки офис на 
НАП, без значение кой е компетентният на дружеството 
или физическото лице. 
До сега тези документи се приемаха само в офиса по 

регистрация за юридическите лица или по постоянен 
адрес за физическите.
Подаването на документите във всеки офис на НАП е 

както за заявленията, така и за уведомленията за полз-
ване, прекратяване, отказ от ползване на електронните 
услуги с квалифициран електронен подпис, като в това 
число влизат и актовете за упълномощаване.
По този начин Агенцията ще улесни достъпа на граж-

даните и бизнеса до е-услугите, които предлага и ще 
намали административната тежест при обслужването 
на данъчните и осигурителни задължения.

ПРОВЕРЯВАМЕ ОНЛАЙН ХОНОРАРИТЕ СИ ОТ 2017Г. 
Вече физическите лица 

могат да проверят в сайта на 
НАП дали за тях има пода-
дени данни от предприятия 
и от самоосигуряващи се 
лица за изплащани доходи, 
различни от тези по трудов 
договор, като например хо-
норари. Така гражданите ще могат да проверят и по-
пълнят коректно годишните си декларации за облагане 
на доходите. Е-услугата „Справка за изплатени доходи 
(различни от трудови) на физически лица“ е достъпна 
чрез Портала на НАП за електронни услуги - https://
inetdec.nra.bg/, с ПИК или електронен подпис. Е-услу-
гата предоставя информация също за вида и размера на 
изплатения доход, както и за удържания данък. 
От НАП напомнят, че срокът за подаването на де-

кларациите за облагане на доходите от 2017 г. изтича 
на 30 април 2018 г., като дотогава трябва да се плати 
и посоченият в тях данък за довнасяне. Най-бързо 
и лесно декларациите се подават онлайн с ПИК или 
електронен подпис. Статистиката от подадените до 
този момент подоходни декларации на физическите 
лица сочи, че всяка втора е подадена по електронен път. 
Информация за попълване и подаване на данъчни 

и осигурителни декларации и внасяне на суми към 
бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 
18 700 на цената на градски разговор или в сайта на 
НАП www.nap.bg.  

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЧЛ. 54 ОТ КСО
ЗА САМООСИГУРЯВАЩА СЕ МАЙКА 

Казус: При какви условия самоосигуряваща се 
майка може да получава обезщетение по чл. 54 от 
КСО - 50% от пълния размер на обезщетението?
Отговор: Самоосигуряващите 

се лица задължително се осигу-
ряват за инвалидност, старост и 
смърт. Те могат доброволно да се 
осигуряват и за общо заболяване 
и майчинство и ако отговарят на условията по чл. 
52а от Кодекса за социално осигуряване (КСО), да 
получават парично обезщетение за отглеждане на 
малко дете на основание чл. 53 от КСО за времето 
докато детето навърши 2 години.
Такава самоосигуряваща се майка има право да 

получава парично обезщетение в размер 50 на сто от 
обезщетението по чл. 53 от КСО, ако в този период 
започне да упражнява трудова дейност, за която се 
осигурява за общо заболяване и майчинство (чл. 54, 
ал. 1, т. 2 от КСО).

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2018г.



ДЕВЕТ СЪВЕТА, КОИТО ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ 
ДА ИЗМАМИТЕ СИНУЗИТА

Синузита е не само неприятно, но и много опасно за-
боляване. При синузита могат да пострадат освен диха-
телните пътища, зъбите, очите дори и мозъка. Поради 
тази причина профилактиката е много важна.
Как да се избегне заболяването и неговите неприятни 

последици?
Съвет №1 При настъпва-

нето на есента и зимата да се 
приемат храни, които пови-
шават имунитета и са богати 
на витамини. Често причини-
телите на синузит са различ-
ни вирусни инфекции, както 
и нарушен имунитет.
Съвет №2 Не жертвайте 

здравето си в името на красотата. В студеното време 
носете шапки, които обхващат и челото.
Съвет №3 При първите симптоми на грип незабав-

но вземете мерки. Не позволявайте на заболяването 
да свърши работата си. Прочиствайте редовно носа и 
дихателните пътища. При студено време слагайте шал, 
който покрива устата и носа. Вдишването на много сту-
ден въздух може да доведе до възпаление на синусите.
Съвет №4 Посещавайте зъболекаря си редовно, тъй 

като синузитът може да се развие от възпалителни про-
цеси в зъбите.
Съвет №5 Посещавайте отоларинголог с превантивна 

цел. Изкривяването на носната преграда, често не може 
да бъде забелязана без посещение на специалист. Това, 
обаче, може да бъде индикатор за хронични възпалител-
ни процеси. Носната преграда може да се изкривява в 
следствие и на възпаление на сливици и лимфни възли.
Съвет №6 По време на студените месеци следете 

редовно влажността на въздуха в помещенията, в кои-
то прекарвате по-дълго време. При по-ниска влажност 
носната лигавица и синусите стават по-сухи.
Съвет №7 При първите симптоми на проблеми с горни-

те дихателни пътища започнете да вдишвате водни пари.
Съвет №8 При поява на грип или синузит започнете 

да масажирате носа и областите около него. По този на-
чин масажираните места започват да се загряват. Това 
ще ви помогне за по-бързо справяне с проблема.
Съвет №9 При поява на настинка вземете незабавни 

мерки. Започнете консумацията на големи количества 
топли билкови чайове. Не излизайте на студено. В случай, 
че носът ви тече капнете с капкомер няколко капки чай от 
лайка в ноздрите. Повтаряйте това действие през 2-3 часа. 

ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ, СТАРИТЕ ЛОЗИ
СЕ ПРИХВАЩАТ ТРУДНО   

Преди да извадите лозите, първото 
нещо, което трябва да направите е да ги 
изрежете, т.е. да съкратите голяма част 
от надземните им части в зависимост от 
формировката на отглеждане.Съкращава-
те рамената близо до стъблото, така че да 
останат върху тях по 2-3 чепа с по 2 очи.
Така подготвените лози се изваждат внимателно, като се вни-

мава за стъпалните им корени да бъдат с дължина 20-30 см. При 
изважданетона лозите не трябва да се наранява подземното 
стъбло и стъпалните корени. Повърхностните корени, които са 
близо до повърхността на почвата, както и по средата на под-
земното стъбло, трябва да се изрежат до основата. Оставят се 
само най-долните (стъпални) корени на лозата. Преди засажда-
нето върховете на стъпалните корени леко се подрязват, за да се 
опреснят връхните им части. Лозата се засажда в предварително 
изкопани дупки с размери 50/50/60 см. На дъното на дупките тряб-
ва да се постави добре угнил оборски тор и 100-200 г амониева 
селитра. Торовете се размесват добре с рохкава почва. Лозата се 
поставя в дупката, като над повърхността на почвата се оставят 
надземните й части. Корените на лозата свободно се разполагат, 
без да се подгъват, след което лозата се заравя с рохкава почва, 
като се притъпква добре. След засаждането се полива с няколко 
литра вода, а тази част от лозата, която остава над повърхността 
на почвата, също се заравя с рохкава почва, като се прави куп-
чинка над нея, а най-горните очи на чепчетата трябва да останат 
на дълбочина 5-7 см. Засадената лоза задължително се маркира 
с колче. Заровените лози не трябва да се разкриват до есента, 
тъй като при разкриването могат да изсъхнат. Летораслите сами 
могат да пробият почвата над тях. Преместването на стари лози 
от едно място на друго е толкова по-успешно, колкото лозите са 
по-млади. Много старите лози се прихващат трудно. 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА
ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЪДПЪДЪЦИ   

Отглеждането на пъдпъдъци е не по-трудно от от-
глеждане на други домашни птици. Неголям брой 
може да се отглежда дори в града, например в клетка 
за папагали. Но за да получаваме редовно пъдпъдъчи 
яйца е нужно да се знаят някои правила. Пъдпъдъците 
са взискателни към температурата, светлината, а също 
и към режима на хранене. Храната трябва да е качест-
вена, с балансирано високо съдържание на белтък.
 Изисквания за помещението, къ-
дето ще се отглеждат пъдпъдъците.
В помещението където ще се по-
ставят клетките винаги трябва да 
се подържа температура 19-22 С. 
Вентилацията трябва да осигурява 
достатъчно коичество свеж въздух 
– на 1 кг жива маса са необходими 
1,5-5 куб.м. При това не трябва да има течение. Пъд-
пъдъците а особено уязвими от студения въздух, при 
което рязко се снижава продуктивността. При тече-
ние се получава обезперяване на птиците. Специали-
стите препоръчват помещенията в които се гледат да 
нямат прозорци
 Как да бъде осветено помещението ?
Едно от ключовите изисквания за стабилно яйце-
носене и висока жизнеспособност на пъдпъдъците е 
продължителността на светлата част от деня. Ярката 
светлина дразни птиците, те стават нервни и възбуде-
ни, започват да се кълвът дори до смърт. Затова при 
отглеждането на пъдпъдъци се използва основно из-
куствена светлина, с лампи 40-50 вата. За постигане на 
стабилно и продължително яйценосене светлината в 
помещението трябва да е около 17 часа. Включването 
и изключване на осветлението трябва да става в един 
и същи час.
Влажност в помещенията
Влажността на въздуха трябва да е над 55%. По-ни-
ската дълго време влажност намалява яйценосенето. 
Перушината става чуплива и оредява. Птицата придо-
бива разрошен вид. При първите признаци за ниска 
влажност се препоръчва да се полее пода с вода, да 
се поставят мокри кърпи, съд с вода. Същевременно 
влажността небива да надвишава 75%. Оптималния-
токазател за влажност ва въздуха е 60-70%.
  Температура
Оптималната температура е 20-22С. Допуска се коле-
бание в рамките на 18-25 С. При температура под 18 
С пъдпъдъците спират да носят яйца. При понижаване 
на температурата и течение птиците се събират в сре-
дата на клетките, удрят се една в друга при което се 
травмират и загиват.

РАЗСАДЪТ ЗА ПРАЗ СЕ ОТГЛЕЖДА В 
СТУДЕНИ ВИСОКИ ЛЕХИ  
Почвата се наторява с органични и 

минерални торове - на 1 кв.м / 2-3 кг 
добре разложен оборски тор и около 
30-50 г комбинирани минерални 
торове /NPK/.
Сеитба на разсад за праз може да стане по два начина:
Единият е чрез разпръснатата сеитба- при която се-

мената се засяват разпръснато от началото до края на 
март - за 1 кв.м / 6-8 г семена.
Този тип сеитба на разсадсе прави, когато ще засаж-

дате растенията на друго място.
Друг начин на сеитба на разсад за праз е редовата се-

итба. При нея семената се сеят на редове с междуредово 
разстояние около 15 см - това много улеснява плевенето. 
Този начин е за предпочитане и защото при него една 
част от растенията могат да останат за доотглеждане 
на същото място - те ще станат за консумация малко 
по-рано от другите, които ще бъдат преместени.
Така че, когато скубете разсад за засаждане от редо-

вата сеитба, изскубвайте растенията така, че оставащи-
те в реда да останат на равно разстояние - 15 см едно 
от друго и в редово.
Правете редовно плевене и поливане на малките 

растения, като при редовата сеитба дори окопаването 
може да се направи с малка триъгълна мотичка. 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ВЕЛИКДЕНЧЕ - VERONICA
Описание:
Великденчето 

е многогодишно 
тревисто расте-
ние с пълзящо 
или повдигнато 
стъбло, високо 
до 30 см. Листа-
та са елипсовид-
ни или обратно 
яйцевидни, на-
зъбени, окосме-
ни, с къса дръжка. Цветовете са бледосини, събрани 
в гроздовидни съцветия, с 4-листна чашка. Цъфти 
през пролетта и в началото на лятото.
Разпространение:
Среща се из храсталаците и горите в цялата страна. 

Обича влажни почви.
Химичен състав:
етерично масло, гликозиди, сапонини, органични 

киселини, танини, горчиви вещества, следи от ал-
калоиди, витамин С, провитамин А и др.
Действие и приложение:
Екстракти от растението понижава кръвното на-

лягане. Също така улеснява откашлянето и действа 
секретолитично при хронични бронхити и бронхи-
ална астма. 
Народната медицина я използва при подагра, 

бъбречно-каменна болест, ревматизъм, възпаление 
на пикочния мехур, хронични кожни заболявания.
Начин на приложение:
Запарка: 1 супена лъжица ситно нарязано ве-

ликденче се залива с 400 г кипяща вода. Оставя 
се да кисне в продължение на 30 мин. Извлекът се 
изцежда и от него се приема 3 пъти дневно по 120 
г преди ядене.
Великденче - стрък
Действие: успокоява възпалената лигавица на ди-

хателните органи /хронични бронхити, бронхиален 
задух/, при болести на пикочо - половата система и 
в някои случаи при чернодробни страдания. 
Може да се използва при: трудно уриниране, 

кръвопикаене, кръвохрачене, дрезгав глас, умствена 
умора, запек, начална форма на туберколоза. 
Начин на приготвяне: 2 супени лъжици от бил-

ката се варят 5 минути в 0,5 л. вода. Отварата се 
прецежда и се пие по една винена чаша преди ядене 
по 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                                                                                                              

Мъж влиза в заведение и пита каква е паролата за ин-
тернета...
Барманът: Първо трябва да си купите питие.
- Добре. Една бира, моля.
- Каква да бъде?
- Загорка. Колко ви дължа?
- 2,50.
- Заповядайте. А каква е WiFi паролата?
- „Първо трябва да си купите питие“. Без интервали и с 

малки букви...

Служителка в данъчното:
- Господине, тука сте забравили да сложите точка.
- Ами сложете я вие.
- Не може, трябва да е с вашият почерк.

ъж влиза в заведение и пита каква е паролата

САЛАТА С ЧЕРИ ДОМАТИ,
НАХУТ И СПАНАК 

Продукти:
• 300 г чери домати
• 1 краставица
• 1 авокадо
• 250 г пресен бейби 
спанак
• 150 г варен нахут
• 2 стръка пресен лук
• Сол
• Черен пипер
• Зехтин
• Балсамов оцет
• Пресен магданоз 
Начин на приготвяне:
Нарежете авокадото на кубчета, краставиците на по-

лумесеци, чери доматите на половини или четвъртини. 
Измийте и добавете спанака. Изплакнете нахута, ако 
е от консерва и също го добавете. Нарежете пресния 
лук и магданоза на ситно. Разбъркайте салатата заедно 
с подправките.


