
Достойно представяне на учениците 
от СУ Сатовча на регионалния кръг на 
Деветото национално състезание по 
правопис на английски език Spelling 
Bee. Училището бе представено от 
Милена Калвунева и Даная Арнаудо-
ва. И двете представиха достойно сво-
ето училище сред други свои съучени-
ци от областта.
Надпреварата бе много оспорвана, 

но момичетата от училището показаха 
завидни знания и умения по англий-
ски език. Състезанието се проведе с 
много строг регламент.
Дикторът на състезанието бе препо-

давателят в Американския универси-
тет г-н Робърт Гарднър, а негови по-
мощници в журито бяха г-жа Радостина Христова и г-жа Венета Стефанова. Те стриктно 
следяха за спазване на правилата.
Накрая всички участници получиха грамоти за участие и малък подарък, а техните пре-

подаватели грамоти за подготовка на участниците и организирането на училищния кръг 
на състезанието. Ръководител на учениците бе г-жа Нели Коемджиева.

15 - 21 април 2019г., година (XV), 15 /700

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

Кметът на общината 
д-р Арбен Мименов 
издаде заповед, с коя-
то забрани свободното 
пашуване по ливадите, 
засетите и подготвени 
за сеитба земеделски 
земи на територията 
на община Сатовча, с 
цел предотвратяване 
на щети на селскосто-
панското имущество 
и опазване на общин-
ските зелени площи и 
декоративна растител-
ност. Със заповедта се 
забранява пускането 
на всякакъв вид доби-
тък в селскостопан-
ските земи, както и 
свободното им пашу-
ване в тях на територията на общината. Забраната влиза в сила от 01 април и е валидна 
до приключване на селскостопанската година. Забранено е пашуването и движението на 
добитъка по площадките, парковете и градините на територията на общината, като кме-
товете на кметства имат задължението по подходящ начин да уведомят населението и да 
организират опазването на селскостопанското имущество на територията на кметството. 
При констатирани нарушения, кметовете на населени места се задължават да издирят на-
рушителите и наложат необходимата санкция за неспазване на разпоредбата, както и да 
предприемат необходими мерки по възстановяване на нанесените вреди. Органите на реда 
ще подпомагат кметовете на населени места при изпълнението на служебните им задъл-
жения във връзка с прилагането на заповедта, а контролът по изпълнението й е възложен 
на Илхан Карагьозов - директор на дирекция АПООСГРАОА.

SPELLING BEE 2019 

ЗАПОВЕД № 123/01.04.2019 ГОД.
Във връзка с определяне местата за обявяване на избирателните спи-

съци за произвеждане на изборите за членове на Европейския парла-
мент от Република България на 26 май 2019 г. и на основание чл.41, ал.1 
и ал.3 от Изборния кодекс и чл.44, ал.2 от ЗМСМА  

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

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

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

Място за обявяване
Кметство
Библиотека
Пенсионерски клуб
Потребителна кооперация
Потребителна кооперация
Потребителна кооперация
Кметство
Училище
Кметство
Потребителна кооперация
Читалище
Кметство
Читалище
Читалище
Супермаркет - център
Сграда-център
Музейна сбирка
Сграда ОбА
Кметство
Кметство
Кметство
Кметство

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

            Кмет на община Сатовча 
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ЗАПОВЕД № 120/01.04.2019Г.
На основание чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА 

О  Б  Р  А  З  У  В  А  М:
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ със съответната номерация и адрес за 

произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от 
Република България 26 май 2019 г., съгласно приложението, което е 
неразделна част от настоящата заповед.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на ТЗ „ГРАО” - 

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

общината.

С финансиране по национална програма на МОН „Осигуряване на свременна образо-
вателна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение“, в училището в Сатовча се 
обзаведе и функционира стая за занимания по интереси.
Приятната обстановка, ергономична мебелировка, разнообразна художествена и учебна 

литература, образователни и занимателни игри допринасят за приятното целодневно пре-
биваване на учениците в училище!

СТАЯ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ   



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

17 април 2019 г., Сряда,
 Международен ден за борба с хемофилията 
17 април е световният ден за борба с хе-

мофилията. У нас се отбелязва от 1989 г. по 
инициатива на Световната федерация по хе-
мофилия и Световната здравна организация. 
От 1995 е създадено Дружество по Хемофи-
лия в България учредено от група болни с 
хемофилия, родители на деца с хемофилия, 
както и медицински специалисти ангажирани 
в сферата на коагулопатиите. Хемофилията е наследствено заболяване, което 
се предава от майката на синовете и се състои в неспособност на кръвта да 
се съсирва. В света има между 200 000 и 300 000 мъже с хемофилия. При-
близително 1 на всеки 5000 мъже се ражда с хемофилия, сочи световната 
статистика. При хора страдащи от заболяването всяка травма предизвиква 
трудно спиращи кръвоизливи. Освен, кожните кръвоизливи се наблюдава и 
кървене от носа, венците, езика, при поникване и изваждане на зъби. Появяват 
се кръвоизливи (хематоми) в мускулите. Кръвоизливите в ставите (най-често 
коленните) причиняват болка, подуване, артроза с деформация и анакилоза с 

пълно обездвижване на ставите. 
20 Април 2019г, Събота,
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 Панагю-
рище (20 април), Клисура (20 
април), Стрелча (20 април), а 
по-късно Брацигово (21 април), 

Перущица (23 април), Търновски революционен 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 взетите решения и предпри-
емат незабавни контра действия. На 19 април конна полицейска група от 
Пловдив, предвождана от Неджиб ага, пристига в Копривщица, за да арес-
тува 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 рево-
люционен 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 населението на въстание.

Н О В И Н И
15 - 21 април 2019г., брой 15

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

Някъде, далеч от тук, на брега на океана, един 
възрастен човек правеше своята обичайна раз-
ходка по плажа на залез слънце. 
До неотдавна бе бушувала страшна буря. Не-

бето преливаше от ярко червено в оранжево, а 
вълните, сякаш вече уморени, нежно галеха брега. 
Възрастният човек се наслаждаваше на гледката, 
с удоволствие вдишваше морския въздух, който 
сега изглеждаше сякаш още по-чист. 
Беше се замислил за нещо свое, може би много 

важно нещо, когато забеляза по-нататък на плажа 
едно дете, което взимаше нещо от пясъка и после 
го хвърляше във водата. Възрастният човек пред-
положи, че това е може би по-различно от игра и 
воден от любопитството си се запъти към детето. 
Когато приближи, той забеляза, че момчето взима 
изхвърлените от бурята на брега морски звезди 
и ги хвърля обратно в океана. Едва сега ста-

рецът забеляза, 
че целият плаж 
бе обсипан със 
стотици, може би 
хиляди морски 
звезди.
Момчето  ся-

каш не го забе-
лязваше. Старе-
цът си помисли 
нещо и попита:

-  Какво  пра-
виш? Ти си само едно малко момче и не би могъл 
да промениш нещата?!
Момчето го погледна, взе една морска звезда 

от пясъка, хвърли я в океана и каза:
- Ами аз току що промених нещата за тази 

морска звезда!

ПРИКАЗКА ЗА МОРСКАТА ЗВЕЗДА 

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”
Краен срок: не е посочен 
Националната програма се реализира чрез изпъл-

нението на дейност „Личен асистент“ и дейност 
„Помощник-възпитател“.
За 2019 г. параметри за изпълнение на НП АХУ, за 

дейностите „Личен асистент“ и „Помощник възпи-
тател“ е предвидено осигуряване на заетост на 1900 
лица при 5-часов работен ден.
Потребители на социалната услуга „Личен асис-

тент“ могат да бъдат лица с 90 и над 90 на сто трайно 
намалена работоспособност (ТНР) или вид и степен 
на увреждане (ВСУ), с определено право на чужда 
помощ, установена от органите на медицинската екс-
пертиза, за което е издадено ЕР на ТЕЛК, деца до 18 
г. възраст с определени от 50 до 90 % ВСУ или ТНР 
с определено право на чужда помощ, както и лица 
или деца, изведени от специализирани институции.
Чрез реализирането на дейност „Помощник-въз-

питател“ се подпомага физическото, социалното, 
емоционалното и интелектуално развитие на деца с 
определени 90 и над 90 на сто ВСУ или ТНР.
В Програмата могат да участват безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) или отговарящи 
на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с 
увреждания или тежко болни лица. Безработните лица трябва да са членове на семей-
ството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена 
линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица 
с потребителя на услугата, при условие, че не са придобили право на пенсия за осигу-
рителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране и живеят 
в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи.
За включване в дейност „Помощник-възпитател“ могат да кандидатстват безработни 

лица, подпомагани с месечни помощи по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане или отговарящи на условията за получаване на този вид 
помощ и подпомагащи възпитанието на деца с определени 90 и над 90 на сто ВСУ или 
ТНР, както и безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции 
или резидентен тип услуги деца с увреждания.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 12.04.2019 
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Въпрос: Имам дете на 2 години и 3месеца. Роди 
се в Испания... От 1г. живеем в България, но тъй 
като смятах, че нямаме право на детски надбавки 
не се интересувах.. Може ли да ми кажете имаме 
ли право и какви точно документи са ни нужни?
Отговор на МТСП: На основание чл. 7, ал. 1 от 

Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) месечните 
помощи за дете до завършване на средно образование, 
но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят на 
семействата, които отговарят на условията по чл. 4а и 
живеят постоянно в страната, при условие че детето: 

- не е настанено за отглеждане извън семейството 
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 

- редовно посещава подготвителните групи в дет-
ските градини или подготвителните групи в учили-
щата за задължителна предучилищна подготовка на 
децата, освен ако това е невъзможно поради здраво-
словното му състояние; 

- до завършване на средно образование, но не 
повече от 20-годишна възраст, редовно посещава 
училище, освен ако това е невъзможно поради здра-
вословното му състояние; 

- има направени всички задължителни имунизации 
и профилактични прегледи съобразно възрастта и 
здравословното му състояние; 

- живее постоянно в страната. Съгласно чл. 2, ал. 1 
и 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни 
помощи за деца семейни помощи се отпускат от ди-
рекции „Социално подпомагане“ въз основа на заяв-
ление декларация заедно с необходимите документи. 
Заявлението декларация се подава от посочените в 

Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящия им адрес. 
Помощта се отпуска с доходен тест, който за 2019г. 
е до 400 лв. на член от семейството или от 400,01 лв. 
до 500 лв., включително, (определен със Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2019г.). 
При средномесечен доход за 12 месеца преди подава-
не на заявлението декларация до 400 лв. месечният 
размер на помощта за семейство с едно дете е 40 лв., 
а при доходен тест от 400,01 лв. до 500 лв. размерът 
на помощта е 80 на сто от пълния размер на помощта. 
За разглеждане на конкретния случай и преценка на 
възможността за отпускане на семейни помощи по 
ЗСПД, моля да се обърнете с повече данни по ком-
петентност към съответната дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящ адрес. 

Въпрос:  Мога ли да направя осигуряване за ми-
нал период със свободна професия като самоосигу-
ряващо се лице? Кога мога да включа висшето си 
образование като трудов стаж, и има ли такъв 
период- Мога ли да го включа 5 години преди пен-
сионирането, или трябва да бъде 1 месец преди 
годините за пенсиониране?

Отговор на МТСП: Завършеното висше образова-
ние не се зачита за трудов стаж, но може да се зачете 
за осигурителен стаж при пенсиониране. С чл. 9а, ал. 
1, 3 и 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е 
уредена възможността лицата, завършили висше об-
разование, да внесат осигурителни вноски за цялото 
или част от времето на обучение. Периодите, за които 
са внесени осигурителни вноски, но за не повече от 
срока на обучение, предвиден по учебния план за 
завършената специалност, се зачитат за осигурителен 
стаж при пенсиониране, ако за същите не е зачетен 
осигурителен стаж на друго основание. Вноските са 
изцяло за сметка на лицата и се внасят върху мини-
малния месечен осигурителен доход за самоосигу-
ряващите се лица, определен със Закона за бюджета 
на държавното обществено осигуряване в размера, 
определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 
януари 1960 г., към датата на внасянето им. Внасянето 
на осигурителните вноски по този ред се извършва 
по банков път след подадена декларация до компе-
тентната териториална дирекция на Националната 
агенция за приходите (НАП). През 2019 г. размерът на 
осигурителната вноска за закупуване на един месец 
осигурителен стаж за завършено висше образование 
(чл. 9а, ал. 6 от КСО) е 110,88 лв. (19,8 на сто х 560 
лв. - минимален месечен размер на осигурителния 
доход за самоосигуряващите се лица). Няма срокове 
за тъй нареченото „закупуване“ на завършеното висше 
образование. Внасянето на осигурителни вноски може 
да бъде извършено във всеки момент след завършване 
на образованието, а съответният период се зачита за 
осигурителен стаж само при пенсиониране. Упраж-
няването на трудова дейност е основна предпоставка 
за възникване на осигурителното правоотношение за 
държавното обществено осигуряване. Съгласно чл. 
10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който 
лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 
4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими 
осигурителни вноски и продължава до прекратяване-
то й. При започване, прекъсване, възобновяване или 
прекратяване на всяка трудова дейност, за която е 
регистрирано самоосигуряващото се лице (например 
упражняване на трудова дейност по регистрация на 
свободна професия), се подава декларация по утвърден 
от изпълнителния директор на НАП образец, до ком-
петентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен 
срок от настъпване на съответното обстоятелство (чл. 
1, ал. 2 от Наредбата за общественото осигуряване на 
самоосигуряващите се лиза, българските граждани на 
работа в чужбина и морските лица). По интересуващи-
те Ви въпроси относно дължимостта и възможността 
за внасяне на осигурителни вноски за минали периоди 
като самоосигуряващо се лице следва да се обърнете 
по компетентност към НАП.

До 20-ти април: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 

или чл. 156 от ЗДДС подава 
справка-декларация за доставки 
на далекосъобщителни услу-
ги, услуги за радио- и телеви-
зионно излъчване или услуги, 
извършвани по електронен път, 
по които получатели са данъч-
но незадължени лица, които са 
установени, имат постоянен адрес или обичайно преби-
вават на територията на държава членка за предходното 
календарно тримесечие и внася дължимия данък.  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
март 2019 г., за новорегистрираните Интрастат опера-
тори 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, опре-
делен 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 работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен 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. 
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. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
15 - 21 април 2019г., брой 15

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ 

ОТ ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ    
От 1 април 2019 г., дирекциите на Агенцията за со-

циално подпомагане (АСП) в цялата страна приемат 
заявления за индивидуална оценка на  потребностите 
от подкрепа на хората с увреждания.
През март 2019 г., беше приет Правилникът за при-

лагане на Закона за хората с увреждания, Методиката 
за извършване на индивидуална оценка на потреб-
ностите от подкрепа за хората с увреждания, както и 
промяна в Устройствения правилник на АСП, които 
са в сила от 01.04.2019 г.
Утвърдените формуляр за самооценка на лице с 

увреждане и заявление-декларация за изготвяне на 
индивидуална оценка на потребностите са публи-
кувани на интернет страницата на АСП в рубриката 
„Административни услуги“. 
Индивидуална оценка на потребностите от подкре-

па за хората с увреждания се изготвя от специализиран 
отдел към ДСП въз основа на самооценката на лицето 
с увреждане. 
С  цел  изготвя-

не  на  обективна 
оценка на потреб-
ностите на лицето 
с  увреждане  във 
формуляра за само-
оценка се съдържат 
и  детайлизирани 
уточняващи въпро-
си, на които то или негов законен представител да 
отговори. При изготвяне на индивидуалната оценка 
на потребностите се попълват всички части, при съо-
бразяване със заявената и установена потребност на 
човека с увреждане, като се взема предвид неговата 
възраст и обичайните за нея състояния и умения. В 
случаите на заявена потребност от предоставяне на 
лична помощ и определяне на брой часове задъл-
жително се осъществява личен контакт с човека с 
увреждане, като се правят посещения в дома му за 
установяване на неговите реални затруднения и се 
провежда интервю с него или с негов законен пред-
ставител. При необходимост социалните работници 
могат да изискват становище от компетентни специ-
алисти. Индивидуалната оценка на потребностите 
установява нуждата от подкрепа за хората с увреж-
дания, като на първо място това е необходимостта от 
лична помощ, чието реално предоставяне ще започне 
от 1 септември 2019 г.
Заявление за изготвяне на индивидуална оценка на по-

требностите може да подаде всеки човек с увреждане.
Заявленията се подават в ДСП по настоящ адрес на 

лицето с увреждане лично или чрез упълномощено от 
него лице. Към заявлението се прилагат: лична карта 
за справка; формуляр за самооценка на потребно-
стите; медицински документи - ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, 
медицински протокол от ЛКК и др.
До 31 декември 2020 г. право за включване в меха-

низма за лична помощ имат:
1. хората с право на чужда помощ с определени 90 

и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен 
на трайно намалена работоспособност;

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 
и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен 
на трайно намалена работоспособност;

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 
и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен 
на трайно намалена работоспособност.
По предварителни данни около 80 000 хора с ув-

реждания отговарят на условията, регламентирани в 
Закона за личната помощ.
За да бъдат осигурени правата им по Закона за 

хората с увреждания заявления за изготвяне на инди-
видуална оценка трябва да подадат и лицата, чиито 
социални оценки, изготвени по реда на отменения 
Закон за интеграция за хората с увреждания, изтичат.
Индивидуални оценки на потребностите трябва 

да  бъдат изготвени и на лицата, които са посочени в 
Закона за личната помощ и желаят да ползват такава.
На този етап заявления за индивидуална оценка не 

е необходимо да подават хората, получаващи месечна 
финансова подкрепа за определен срок,  ако нямат 
други потребности.

НАП ИЗПРАЩА Е-ПИСМА ДО ЛИЦА ПОЛУЧИЛИ 
ДОХОДИ РАЗЛИЧНИ ОТ ТРУДОВИ      

НАП започна изпращането на 
електронни писма до лицата, 
за които има данни от платците 
на доход, съгласно подадените 
справки по чл. 73, ал. I от ЗДДФЛ 
за 2018 г., подлежащи на облагане 
с данък върху общата годишна 
данъчна основа, за подаване на 
ГДЦ по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г.

От НАП напомнят, че срокът за подаването на 
декларациите за облагане на доходите от 2018 г. из-
тича на 30 април 2019 г., като до тогава трябва да се 
плати и посоченият в данък за довнасяне. Най-бързо 
и лесно декларациите се подават онлайн с ПИК или 
електронен подпис.
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, както и в офиса 
на НАП по постоянния Ви адрес.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 АПРИЛ 2019г.

ВАЖНО ЗА ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2019 НА НАП!
ВСИЧКИ ОТОРИЗИРАНИ И ПРЕВЕДЕНИ ОТ ДФЗ 
СУБСИДИИ ПРЕЗ 2018 Г. СА ПУБЛИКУВАНИ
В СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

До 30 април 2019 г. 
земеделските стопа-
ни, физически лица, 
са длъжни да подадат 
годишните си данъч-
ни декларации по чл. 
50 от Закона за данъ-
ците върху доходите 
на физическите лица 
(ЗДДФЛ) за доходи, 
получени под форма-
та на държавни помощи, субсидии и друго подпома-
гане през 2018 г. ДФ „Земеделие“ уведомява всички 
свои бенефициенти, че могат да направят справка 
за оторизираните и получени субсидии през 2018г. 
онлайн. Справката се намира в разработената от 
фонда Система за електронни услуги (СЕУ), до която 
достъпът е публичен. В СЕУ те могат да получат 
информация за точния размер на оторизираните, 
прихванати и  платени суми от Държавен фонд „Зе-
меделие“ през 2018 г. 
За да подадат коректно данъчните си декларации 

като физически лица, земеделските стопани трябва да 
проверят внимателно точния размер на оторизираните 
средства от ДФЗ. В декларацията те следва да посочат 
всички облагаеми доходи за 2018 г., включително и 
тези от продажба на селскостопанска продукция.
Земеделските стопани, които нямат интернет достъп, 

могат да подадат писмено искане в Областната дирек-
ция на ДФЗ за предоставяне на нужната им справка. 
Земеделските стопани могат да намерят „Правилата 

за деклариране и плащане на данъци и осигуровки“ в 
издадената от НАП брошура, която ще бъде достъп-
на  на Интернет на адрес www.nap.bg, в рубрика „За 
НАП“, подрубрика „Брошури“. 



5 НЕПОДОЗИРАНИ ПРИЧИНИ
ЗА ПОЯВА НА ПЪРХОТ

Пърхотът може да засегне всеки. Той е най-често 
срещаният проблем със скалпа, който причинява не 
само естетични неудобства, но и сърбеж, болезненост 
и раздразнителност на кожата на главата. Една от 
главните причини за поява на пърхот са гъбичките и 
сухият скалп. Но съществуват и други, по-тайнствени 
причинители на неприятния проблем, които могат да 
се крият в основата на появата му. Кои са те?
Чувствителни сте към собстве-

ните си микроорганизми по скалпа 
В човешкия скалп виреят гъбични 

микроорганизми, които при опреде-
лени благоприятни условия започват 
да се разрастват, причинявайки пърхот 
и други проблеми. Сухата кожа не е 
единствената основа за поява на пър-
хот. Свръхрастежът на гъбички по нея 
обаче може да се окаже в основата.
Маски, които помагат при пърхот
Дрождите се хранят с маслата, отделяни от кожата. 

Ето защо невинаги сухият скалп е виновник за появата 
на този кожен проблем. Хората с мазен скалп и бързо 
омазняваща се коса също страдат от пърхот заради 
непоносимостта на организма им към натрупването на 
тези микроорганизми.
Намирате се под силен стрес 
Стресът е виновен за редица заболявания в тялото 

ни. В този случай също може да се крие в основата му. 
Хормоните на стреса могат да влошат състоянието на 
кожата на главата, а и не само, предизвиквайки поява 
на пърхот, акне, зачервявания, раздразнения, обриви. 
Постоянният сърбеж е един от показателите, особено 
ако е прекалено силен.
Не миете косата достатъчно добре с шампоан 
Привържениците на миенето на косата без шампоан 

заради потенциално увреждащите му влияния върху 
скалпа може би грешат, като не отстраняват редовно 
именно отделения себум. Той създава мазна основа за 
натрупване на мъртви клетки, лющене на кожата – едно 
истинско потенциално огнище. Това води до тежък 
пърхот, особено ако не се третира навреме с подходящи 
медикаменти.
Не се храните правилно 
Друг вероятен причинител, който няма нищо общо със 

сухата кожа на скалпа, е вашата диета. Не е изненад-
ващо, че здравето отвън зависи от начина ни на живот, 
основна част, от който е храненето. Диетите с високо 
съдържание на наситени и трансмазнини предизвикват 
мастните жлези да произвеждат повече масла и себум. 
Това влошава състоянието на кожата и може да доведе 
до пърхот и акне.
Аюрведа тайни за третиране на пърхот
Опитайте се да наблегнете повече на полезните маз-

нини, за да туширате проблема. Сред тях са маслините, 
зехтинът, авокадото, ядките, бобовите, рибата.
Прекалявате със стилизирането на косата 
Употребата на прекалено много и агресивни проду-

кти за коса, най-вече спрей, лак за коса, гел, различни 
стилизанти, действат зле на скалпа, като се намесват в 
естествените процеси в кожата. Това причинява сърбеж, 
раздразнения, омазняване, водещи до поява на пърхот.

КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА НОСА НА КУЧЕТО 
И БОЛЕСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО? 

Кръвотечение от носа (епистаксис)
Причинява се от чужди тела, инфекции, тумори и па-

разити, увреждащи носната лигавица. Травмите и про-
бодните рани на ноздрите от тръни, бодли или бодлива 
тел също предизвикват кървене.
Спонтанното кръвотечение от носа може да е израз на 

общо смущение в кръвосъсирването, като хемофилия 
или болестта на Вилебранд (конституционална тром-
бопатия). Недоимъкът на витамин К е друга причина 
за спонтанното кръвотечение и се явява най-често при 
отравяне с антикоагулантни препарати против гризачи.
Лечение: Често кървенето от носа се придружава 

от пристъпи на кихане, което затруднява лечението. 
Успокойте кучето и  поставете леден компрес (лед, 
увит в плат) в основата на носа. Ако кърви само през 

едната ноздра, притиснете страната продължително 
с марля. Повечето кръвотечения от носа престават 
доста бързо при минимална намеса за спирането 
им. Ако въпреки взетите мерки кървенето не спира 
или няма видима причина за него, занесете кучето 
във ветеринарната клиника.
Чужди тела в носа
Най-често това са осили или семена от треви, бодли, 

костни и дървени частици. Основният признак е силно 
кихане, придружено от триене с лапа и евентуално кър-
вене от ноздрите. Отначало кихането е продължително, 
а след това - с прекъсвания. Ако чуждото тяло е престо-
яло часове или дни, има гъста, често примесена с кръв 
секреция от засегнатата ноздра.
Лечение: Обикновено чуждото тяло се вижда близо 

до отвора на ноздрата и може лесно да се отстрани с 
пинсета. Понякога обаче е доста навътре и ако не се 
отстрани в скоро време, може да навлезе по-дълбоко в 
носната кухина. Не пъхайте на сляпо пинсета в носа на 
кучето, за да не нанесете по-голяма вреда. Заведете до-
машния си любимец при ветеринарния лекар. При пре-
махването на чуждо тяло е необходима  употребата на 
успокоителни средства, а понякога и на пълна упойка.
След отстраняване на чуждото тяло ветеринарният 

лекар може да предпише вътрешно антибиотик за лече-
ние на вторична инфекция.
Орално-назална фистула
При това състояние храната 

и водата се връщат обратно 
през носа по време на хране-
не и пиене. Най-честата кон-
генитална (вродена) причина 
е фисура (цепка) на небцето. 
Придобитите фистули най-
често се причиняват от някой 
инфектиран зъб. Кучешките 
зъби на животното и четвър-
тите премолари (предкътни-
ци) на горната челюст лежат под носовия проход и 
ако развият абсцес, могат да пробият носната кухина. 
Зъбът изпада и на това място се отваря фистула през 
твърдото небце към носа. Признаците са едностранна 
секреция с кихане предимно след поемане на храна.
Лечение: Фистулата се лекува хирургически чрез 

покриване с къс лигавица от устата и зашиване през 
дефекта.
Профилактика: Подходящите грижи за зъбите и от-

страняването на всеки зъбен проблем, докато е още 
малък, предотвратяват възникването на орално-назална 
фистула, причинена от прогнил зъб.
Алергичен ринит
Явява се при кучета с атопия (вродена алергична 

чувствителност). Признаците са внезапен кихавичен 
пристъп и бистра секреция от носа. Сърбежът в очите 
принуждава кучето да си трие лицето в килима и в дру-
ги предмети. При повтарящ се контакт с различни алер-
гени алергичният отговор става целогодишен проблем.
Лечение: Пристъпът на алергичен ринит се повли-

ява много добре от антихистамини като бенадрил. 
Окончателната терапия е насочена към предиспони-
ращата атопия.
Носни полипи и тумори
Полипът е доброкачествено образувание, което за-

почва от увеличението на мукозна жлеза в носа и из-
глежда като череша на краче. Симптомите са кървене 
и блокиране на въздуха. Може да бъде оперативно от-
странен от ветеринарния лекар, но е възможен рецидив.
Съмнителната диагноза се потвърждава с рентгеново 

изследване и с биопсия на материал от тумора, взет при 
ендоскопското изследване. Компютърната томография 
е полезна, за да се прецени дали няма евентуално кост-
но засягане. Големите, много напреднали тумори при-
чиняват подуване на едната страна на лицето.
Лечение: Доброкачествените тумори се лекуват с ця-

лостно  хирургично отстраняване. Злокачествените са 
инвазивни и поначало нелечими, но при някои случаи 
животът на болното  животно може да се продължи чрез 
комбинация от хирургична намеса и лъчева терапия.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

СИНГОНИУМ –
РАСТЕНИЕ С ПРОМЕНЯЩИ СЕ ЛИСТА

Сингониум е прекрас-
но растение, което се 
отглежда в домашни ус-
ловия заради красотата 
и нестандартността на 
листата си. Принадлежи 
към семейство Змияр-
никови, а родината му е 
Централна и Южна Аме-
рика. Вирее чудесно и у 
нас. В естествената си среда достига голяма височина 
и наподобява увивните лиани. Катерещата природа 
на сингониума го прави едно наистина интересно 
растение. Още по-интересен е фактът, че с времето 
и израстването на растението листата му променят 
формата си, дори окраската си. Въпреки че не цъфти, 
сингониумът заслужава внимание именно заради тази 
своя нестандартна природа.
Докато е младо растение сингониумът е малък 
и компактен, подобен на мъничко храстче с едри 
стреловидни листа. С напредване на възрастта 
увивната му природа се разгръща, височината му 
се увеличава, а листата променят формата си в 
звездовидна. Цветовете на листата варират между 
розово, кафяво, жълтеникаво, бледозелено.
Местоположение и светлина 
Сингониумът обича светлината. Поставете го на 
перваз, добре огрян от ярка слънчева светлина, 
но не директно светеща в растението. Това важи 
особено в летните горещи дни, когато се налага 
допълнително засенчване.
Поливане 
През пролетта и лятото се полива обилно. През 
зимата поливането се намалява. Пулверизиране на 
листата не се препоръчва, тъй като загниват.
Почва
С оглед на големите количества вода, които расте-
нието изисква, е необходимо почвата да бъде добре 
дренирана. Мократа почва причинява подгизване и 
гниене на корените на сингониума. Идеалната смес 
за това растение трябва да съдържа равни части 
пясък, оборски тор, торф и листовка.
Температура 
Растението предпочита високи температури. Пре-
поръчително е градусите в помещението да са около 
20. През зимата не е добре да падат под 15.
Наторяване 
Сингониумът обича подхранването. В активния пе-
риод през пролетта и лятото го наторявайте през 2 сед-
мици с минерален разтвор за зелени растения. През 
зимата можете да го правите веднъж на 1-2 месеца.
Размножаване и пресаждане 
Размножава се най-лесно чрез резници, взети от 
листа или клонки. Поставени във вода за 1-2 седми-
ци те лесно пускат корени, след което се вкореняват 
в почвения субстрат. Пресаждането е препоръчи-
телно да се прави през 2 години напролет.

 „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: 

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                                                                                                              

Бракоразводно дело. Съпругата:
- Лежа си в леглото, беше много топло и бях отворила 

прозореца. Мъжът ми влезе, отиде до него, погледна, 
хвана нощното шкафче и го изхвърли....
Съпругът:
- Прибирам се и гледам, жена ми лежи гола на лег-

лото, прозореца отворен, помислих, че ми изневерява. 
Погледнах през прозореца и виждам, някой бяга. Хванах 
нощното шкафче и го хвърлих по него....
Първи свидетел:
- Аз всяка вечер тичам, за да отслабна и по едно време 

до мен падна едно нощно шкафче....
Втори свидетел:
- Седя си аз в едно нощно шкафче....

ракоразводно дело Съпругата:

ГРЪЦКИ КЮФТЕТА С БАДЕМИ   
Продукти: 500 г кайма, 3 

сварени картофа, 1 яйце, 30 
г смлени бадеми, 30 г ста-
фиди, мащерка, копър, сол, 
черен пипер, 5-6 с. л. олио за 
пържене, брашно за овалване, 
доматен сос за гарнитура.

 Приготвяне: Намачкваме 
сварените и обелени картофи с вилица, прибавяме 
каймата, яйцето, всички подправки, бадемите и изми-
тите стафиди. Омесваме добре тази смес и оформяме 
кюфтета. Овалваме ги в брашното, пържим ги от двете 
страни в предварително сгорещената мазнина и ги 
сервираме с доматен сос.


