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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ 
„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

През месец март 2015 година община Сатовча, в партньорсто с Аген-
цията за социално подпомагане, стартира изпълнението на Проект № 
2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови възможности за грижа”. Той се осъ-
ществява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
“Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насър-
чаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2014 - 2020 г., съфи-
нансирана от Европейския социален 
фонд на Европейския съюз. 
Целта на проекта е да се намали зави-

симостта от институционален тип гри-
жи и да се подобри качеството на живот 
на възрастни хора и хора с увреждания, 
както и преодоляване на последиците 
от социално изключване и бедност.
Предоставяне на социалната услуга 

„Личен асистент” включва осигурява-
не на достъп до интегрирани социални 
и здравни услуги, на основание извър-
шена индивидуална оценка на кандидат-потребителите от служители на Ди-
рекция „Социално подпомагане”- Сатовча.
Към настоящия момент 33 потребители /28 възрастни и 5 деца/ се ползват 

от социалната услуга „личен асистент”. Услугата се предоставя в домовете на 
потребителите, чрез одобрени и предварително обучени 32 лични асистенти. 
През месец октомври 2015 г. се проведе поредното поддържащо обучение на 
работещите лични асистенти.
Изпълнението на дейностите по проекта протича под непрекъснат контрол 

от страна на Управляващия орган и проверки от Дирекция „Социално под-
помагане” - Сатовча. До настоящият момент няма установени нередности в 
изпълнението му.
Текущите резултати от изпълнението на  проекта доведоха до подобрен дос-

тъп до социални и здравни услуги, постигната независимост и социална инте-
грация на възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване 
и хора с увреждания.
Продължителността на проекта „Нови възможности за грижа“ е 13 месеца и 

предоставянето на услугата “Личен асистент”  приключва на 29 февруари 2016 г.
.

Учениците от СОУ „Св.св.Кирил и Ме-
тодий” село Сатовча посрещнаха денят 18 
декември  с много усмивки и нетърпеливо 
вълнение. Причина за радостните емоции 
бе официалното им гостуване в сградата 
на Община Сатовча в рамките на иници-
ативата на Ученическия училищен съвет 
ръководен от г-жа Нели Бурова - „Кмет за 
един ден“, която се провежда всяка година.
В ролята на кмет на община бе двана-

десетокласничката Селвер Калвун. За-
местник кметове бяха Дениз Влайков от 
12-ти  клас и  Азизе Арнауд - 9-ти клас . 
Секретар на община беше Рени Хаджиева 
от 9-ти клас. Като специалист деловодител 
работеше  Даяна Доспатлиева. В ролята на 
специалист ГРАО беше Румен Каптиев от 
11-ти клас и като технически сътрудник на 
кмета беше Симона Будева от 9-ти клас. 
Специални репортери от училище Сатов-
ча бяха Цветелина Младенова и Фатме 
Странджева от 9-ти клас.

Учениците бяха въведени в същност-
та на общинската институция и бяха 
запознати с дейностите и отговорности-
те на кмета и общинските служители. 
Младите служители имаха възможност 
да заемат ръководни и административни 
постове във всички звена на общинска-
та структура и да се запознаят в детайли 
с техните ангажименти. Кмета за един 
ден - г-ца Селвер Калвун съвместно с 
кмета на общината свободно приемаха 
граждани и решаваха проблемите им 
според конкретния казус. Провеждаха 
важни телефонни разговори, работни 
срещи, изготвяха писма до институции, 
комуникираха с обществеността.
След приключване на инициатива-

та учениците споделиха пред кмета на 
общината Арбен Мименов своите впе-
чатления за работата на служителите, 
за отношението към институцията, за 
отговорността към поставените им за-
дачи.

 За спомен от прекараните часове ра-
бота в Общината кметът Мименов пода-
ри на всички участници в интересната 
инициатива подаръчни сувенири.

По инициатива на кмета на об-
щина Сатовча д-р Арбен Мименов 
и със съдействието на  Фондация 
„Помощ за благотворителността в 
България”  се организират безплат-
ни прегледи за възрастни хора над 
60 годишна възраст на територията 
на общината.  Прегледите ще се осъ-
ществяват  в периода 20-30 януари 
2016 година от медицински специ-
алисти от Александровска болница 
град София по направления, както 
следва: кардиолог, ендокринолог, 
уролог и ортопед. Медицинските 
екипи ще извършват прегледи и ще 
консултират пациенти по график в 
селата: Сатовча - за Сатовча и съ-
седни населени места,   Плетена - за 
Плетена и съседни населени места, 
Кочан - за Кочан и съседни населени 
места, Вълкосел - за Вълкосел и съ-
седни населени места и Слащен - за 
Слащен и съседни населени места. 
Желаещите имат възможност да се 
записват в кметствата по населени 
места или чрез личните си лекари.
Допълнителна информация за 

предстоящите безплатни медицин-
ски прегледи ще предоставим в 
следващите броеве на вестникът на 
община Сатовча.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Проект № 2014BG05M9OP001-

2.2015.001-C0001
„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

Приемете моите най-искрени пожела-
ния за здраве, семейно щастие и успехи!
Бъдете активни, позитивни и градивни 

през 2016 г. за повече ползотворни дела, за 
споделени успехи с истински приятели, за 
дни на радост, усмивки и щастие!
Дарявайте топлота и доброта на хора-

та, които се нуждаят най-много от под-
крепа, защото всяка добрина, сътворена от чисто сърце се връща 
удвоена при човека, който я е направил!
Пожелавам Ви мирна, щастлива и благодатна 2016 година!

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Кмет на община Сатовча

т СОУ Св св Кирил и МеСОУО С К М



Краен срок: 31 декември 2015 г. 
Световният институт за гората е създа-

ден, за да отговори на нарастващото търсе-
не на информация в горското стопанство. 
Тази стипендиантска програма предоставя 
възможност сътрудничество между изсле-
дователската общност, частния сектор и 
публичния сектор. Програмата на WFI дава 

на млади професионалисти от цял свят въз-
можност да работят в Световния институт 
за горите в продължение на 6 до 12 месеца
За: американски и чужди граждани, ба-

калаври в областта на горското стопанство, 
природните ресурси, или други свързани с 
тях специалности
Стипендия: 1000 USD

Хуадзи от рода Ян-Ли в царство Сун загубил 
паметта си в зряла възраст. Можел да получи по-
дарък сутринта и да забрави за него до вечерта; 
да подари нещо вечерта и на сутринта да не пом-
ни. На улицата забравял да се движи, а у дома 
— да седне. Днес не можел да си спомни какво 
е станало вчера, а утре — какво е станало днес. 
Семейството му се притеснило и поканило 

един гадател, за да предскаже бъдещето на 
Хуадзи, но безуспешно. След това поканили 
един шаман, за да извърши обред за връщане 
на паметта, но и това не помогнало. Повикали 
лекар, за да го излекува, но и той не се справил. 
Имало  един  конфуцианец  от  Лу ,  който  си 

предложил услугите и заявил, че може да помог-
не. Жената и децата на Хуадзи му обещали за 
награда половината от своето богатство. 
Конфуцианецът им казал: 
— Ясно е, че това е заболяване, което не може 

да бъде предсказано с хексаграми и предсказа-
ния, не може да бъде повлияно с благотворни 
молитви, не може да бъде излекувано с лекар-
ства и игли. Ще се опитам да преобразувам ума 
му, да изменя мислите му. Има надежда, че това 
ще го възстанови. 
После конфуцианецът се опитал да съблече 

Хуадзи, а той търсел дрехите си; опитал се да 
го изтощи чрез глад, и той търсел храна; опитал 

се да го затвори на тъмно, и той търсел път към 
светлината. 
Конфуцианецът останал доволен и казал на 

синовете му: 
— Болестта е излечима, но изкуството ми е 

пренесено тайно от поколения, не трябва да се 
разкрива на непосветени. Затова ще остана с 
него насаме в стаята за седем дни. 
Те се съгласили — и никой не разбрал, какви 

методи е използвал конфуцианецът, но болестта 
една сутрин изчезнала. 
Когато Хуадзи се събудил, бил много зъл. 

Изпъдил жена си, наказал синовете си, погнал с 
копие конфуцианеца. 
Властите на Сун го арестували и поискали да 

узнаят причината. 
— По-рано, когато забравях, — казал Хуад-

зи, — за мен нямаше граници, не забелязвах 
съществува ли небето и земята. Сега внезапно 
си спомних — всички беди и преодоляването 
им, печалбите и загубите, радостите и тъгите, 
любовта и омразата на двадесет-тридесет из-
живени години. 
Пред  мен  има  хиляди  преплетени  нишки . 

Страхувам се, че всичките тези беди и преодо-
ляването им, печалби и загуби, радости и скърби, 
любов и омраза ще дойдат и ще поразят сърцето 
ми. Ще намеря ли отново момента на забравата? 

НОВ ПРИЕМ ПО НАБИРАНЕ НА ЗАЯВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 
ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”   

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

21 Декември 2015, Понеделник
Конкурс за есе за ученици
По повод 200-годишнината от рождението на първата светска учителка - 

Анастасия Димитрова екипът на www.koprivshtica.eu обявява конкурс за есе 
на тема „Кой е учителят, когото българската история ще запомни?“ Какви 
са идеалите и постиженията му? В какво се изразява наследството, което е 
оставил? Има ли той своите наследници днес?
Изпращайте своите есета в обем до 10 000 знака на адрес: koprivshticaeu@

gmail.com (като посочите като тема на писмото „есе”) до 31 декември 2015 г.
В конкурса могат да участват ученици от всички класове, като е необходи-

мо да се посочи име, клас, училище, град и начин за връзка. Победителят от 
конкурса ще бъде обявен на 15 януари 2016 г. и съответно награден с уикенд 
в гр. Копривщица.

http://koprivshtica.eu/KonkursEseDimitrova.htm
22 Декември 2015, Вторник
В Северното полукълбо се наблюдава зимно слънцестоене и начало на 

астрономическата зима, а в Южното полукълбо лятно слънцестоене.
24 Декември 2015, Четвъртък
Бъдни вечер е един от най-важните 

семейни празници в българския календар.
Самото му име произхожда от бдение 

или бъднини. В първия случай по-силна е 
християнската символика – с молитва да се 
посрещне раждането на Спасителя. Вторият 
вариант е отражение на езическите вярва-
ния, според които раждането на младия 
бог се свързва с възкръсването на цялата 
природа и се смята за начало на новата го-
дина. Затова на Бъдни вечер се извършват 
множество ритуали, които трябва да донесат късмет и плодородие в дома.
Според българската традиция семейството трябва да бъде заедно, като всеки 

негов член изпълнява различни ритуали. Мъжете избират и отсичат бъдника - 
дебел пън от дъб или круша, който символизира Световното дърво (крепящо 
реда и хармонията в света). То трябва да бъде запалено от най-възрастният и 
да бъде оставено да гори цяла нощ. Този огън има пречистваща сила и пази от 
зли сили, а според народните вярвания точно в навечерието на Коледа небето 
и адът временно се отварят и сред хората бродят караконджули и таласъми. 
Пепелта от Бъдника не се изхвърля – една част се разпръсква за плодородие 
по нивите, а друга се пази като средство срещу зли сили.
Според народните вярвания на Бъдни вечер може да се види в бъдещето, 

затова се правят различни гадания за времето, плодородието и личната съдба.
Например, ако бъдника гори добре и пръска искри, това означава богата 

реколта. Обичай е да се гадае и за здраве. Всеки от семейството счупва по 
един орех и взависимост от това дали ядката е хубава или гнила, го очаква 
здраве или болест. Младите моми пък могат да сънуват бъдещия си жених, 
като сложат първата хапка от питата под възглавницата си. 

25 Декември 2015, Петък
 Рождество Христово, Коледа
Имен ден празнуват: Емил, Ицо, Ичо, 

Младен, Радомир, Радомира, Радослав,
Радослава, Радостин, Радостина, Хри-

сталина, Христо, Христи, Христин, 
Христина, Христофор Празникът започва 
в първите часове на 25 декември. Той 
е своеобразно продължение на Бъдни 
вечер. Според Евангелието Христос се 
ражда в пещера в гр. Витлеем, провинция 
Юдея. В момента на рождеството в небето пламва необикновена светлина и 
ангел възвестява, че на света е дошъл Спасителят. Витлеемските пастири са 
първите хора, които се покланят на Бога-Син. Почитат го и трима източни 
царе, доведени на мястото от изгрялата над небето звезда. Следвайки обичаите 
на времето, царете подаряват злато, ливан и смирна. Наименованието Коледа 
идва от римските празници Календи, посветени на зимното слънцестоене (от 
думата „календе“).

27 Декември 2015, Неделя
Свети първомъченик и архидякон Стефан (Стефановден)
Имен ден празнуват: Венчо, Венцислав, Венцислава, Запрян, Стамен, 

Стамена, Стан, Стана, Стане, Станимир, Станимира, Станислав, Станисла-
ва, Станчо, Стефан, Стефана, Стефанка, Стефания, Стефи, Стефка, Стефко, 
Стефчо, Стоил, Стоила, Стоилка, Стоимен, Стоичко, Стою, Стоян, Стояна, 
Стоянка, Таня, Теки, Теньо, Фани, Цако, Цанка, Цанко, Цано, Цанчо, Цоко, 
Цона, Цонко, Цоню, Шон, Шона Стефановден (Св. първомъченик и архидякон 
Стефан. Преп. Теодор Начертаний) Стефановден - денят на Свети Стефан, се 
чества на третия ден след Рождество - 27 декември. Култът към този светец е 
голям, почитта към него - също. От времето на Апостол Павел насам всички 
наричат Св. Стефан пръв мъченик (първомъченик), защото е една от първите 
жертви на христянската вяра.
Това е третият ден на Коледа и последният празник за годината. За него 

хората разказват, че „затваря кръга“ на старата година. Семейството се събира 
около обща трапеза с месни ястия.

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
Краен срок: 31 декември 2015 г. или 

до изчерпване на финансовия ресурс по 
схемата 
Заявките се подават по улеснен за ра-

ботодателите образец, утвърден за новия 
прием от Управляващия орган. Процедура-
та по одобряване на заявките се извършва 
текущо, за разлика от предишния прием, 
с цел да се избегне забавяне при подбора 
и оценката на работодателите.
Редуциран е броят на документите, 

които трябва да бъдат подадени, след 
одобрение на заявката, при определяне 
допустимостта на работодателя с цел 
сключване на договор за заетост.
Схемата „Младежка заетост” дава въз-

можност на работодателите да наемат 
младежи в две основни направления:

- Стажуване: Работодателят или опреде-
лен от него служител да изпълнява ролята 
на наставник на наетия по схемата младеж. 
Целта е максимално усвояване на практи-
чески умения по придобита професия или 
специалност в рамките на стажа;

- Обучение по време на работа: По време 
на работния процес тече и обучение на 
служителя по определена професия или 
специалност, като за целта се предвижда 
работодателят или определен от него слу-
жител да изпълнява ролята на наставник 
на включения в обучение по време на 
работа младеж.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 18.12.2015 г. 
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да уведоми работодателя си с декларация за промяна в 
обстоятелствата в срок до 15 октомври 2016г.
По смисъла на чл. 54, ал. 1 от КСО, ако майката не ползва 
отпуска за отглеждане на дете до навършване на 2-годиш-
ната му възраст или прекъсне неговото ползване, тя има 
право да получава парично обезщетение в размер 50 на 
сто от обезщетението за отглеждане на малко дете (за 2015 
г. 50 на сто от 340 лв.). За изплащане на обезщетението 
майката следва да подаде пред осигурителя си заявление-
декларация, приложение № 4 към НИИПОПДОО, а той да 
я представи в съответното ТП на НОИ по реда на наред-
бата. В конкретния случай правото на обезщетение по чл. 
54, ал. 1 от КСО е от 12 октомври 2015 г. до 30 май 2016 г.

Въпрос: Колко пъти имам право да ходя на вторичен 
преглед с едно направление?
Отговор: Направлението за консултация със специа-
лист е валидно до 30 календарни дни от издаването му. 
Специалистът определя колко вторични прегледа да 
извърши, като техният брой се определя в рамките на 30 
дни от извършването на първичния преглед при него, в 
зависимост от необходимостта на провежданото лечение. 
Когато не се изтекли 30 дни от първичния преглед при 
него, може да го посетите без да е необходимо да вземете 
ново направление от личния лекар.

Въпрос: От няколко месеца синът ми живее и работи 
в Германия, където е и социално, и здравно осигурен, 
но продължава да внася здравни осигуровки и в Бълга-
рия. Необходимо ли е това и ако ли не, как се решава 
въпросът?
Отговор: Съгласно основния принцип на европейското 
право в сферата на социалната сигурност, гражданите се 
осигуряват само в една държава - тази, в която упражня-
ват легална трудова дейност. В Европейския съюз не се 
допуска двойно социално и здравно осигуряване. По тази 
причина  Вашият син не би трябвало да внася в България 
здравни осигуровки за периода, през който ще  работи и 
ще се осигурява в Германия. 
В рамките на здравното осигуряване за удостоверяване 
на завършени периоди на осигуряване се използват два 
равностойни европейски формуляра – Е 104 и S041.
Те дават възможност лице, което започне да се осигурява 
в друга държава членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, 
да придобие здравноосигурителни права в резултат на 
признаване на предходния му осигурителен стаж. Следо-
вателно, за да се включи  синът Ви директно в чуждата 
здравноосигурителна система,  е необходимо да представи 
пред местния здравен фонд формуляр Е104/S041. 
Когато приключи осигуряването му в друга държава от 
ЕС/ЕИП/Швейцария (в случая - Германия), придобитите в 
страните членки на ЕС здравноосигурителни периоди се 
признават в България по утвърдена за целта процедура - с 
представяне също на формуляр Е104/S041 пред територи-
алната дирекция на Националната агенция за приходите 
(НАП) по местоживеене у нас. Този формуляр следва да 
се изиска от компетентната здравноосигурителна инсти-
туция в другата държава от ЕС.
Заявлението и информация за издаването на формуляр Е 
104 са публикувани на интернет страницата на НЗОК - в 
меню „Международно сътрудничество”, подменю - „Ев-
ропейска интеграция”, статията - „Сумиране на здравно-
осигурителни периоди, придобити в различни държави 
от ЕС на осигурителни периоди.“

Въпрос: Дете, родено на 30 май 2014 г., е прието в 
детска ясла, записано е и трябва да постъпи в ясла-
та на 1 септември 2015 г. Майката, която е в отпуск 
за отглеждане на дете и получава обезщетение от 
средствата на ДОО, отлага постъпването на дете-
то в заведението за 12 октомври 2015 г. Откога се 
счита настанено детето в яслата с оглед уведомя-
ване на осигурителя и НОИ за това обстоятелство 
и има ли право майката на парично обезщетение в 
размер 50 на сто от обезщетението за майчинство?
Отговор: В разпоредбата на чл. 53, ал. 4 от Кодекса за 
социално осигуряване (КСО) е записано, че паричното 
обезщетение за отглеждане на малко дете до навърш-
ване на 2-годишната му възраст не се изплаща при 
настаняване на детето в детско заведение, включително 
и в детска ясла. Аналогична е и разпоредбата на чл. 46, 
ал. 7, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и 
отпуските, според която, когато детето бъде настанено 
в детско заведение, включително детска ясла, отпускът 
на майката за отглеждането му се прекратява.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и 
изплащане на паричните обезщетения и помощи от дър-
жавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО) при 
промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на 
паричните обезщетения, осигурените лица представят 
на осигурителите си декларация по образец съгласно 
приложение № 12 към наредбата и съответните дока-
зателства към нея, в случай че има такива, в срок до 3 
работни дни от промяната. Осигурителите са длъжни 
също в срок до 3 работни дни от получаването й да 
представят декларацията за промяна в обстоятелствата 
в съответното териториално поделение (ТП) на НОИ, за 
да се прекрати изплащането на обезщетението.
Важно е да се знае, че детето се счита за настанено в 
детското заведение от датата на действителното му 
постъпване в заведението (в конкретния случай - 12 
октомври 2015г.). Не се считат за настанени в детски 
заведения децата, които са записани и за които се 
плаща такса, без те действително да са постъпили 
в заведението. В случая, тъй като детето постъпва в 
детската ясла на 12 октомври 2015 г., майката трябва 

До 25-ти декемрти
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.
• Подаване на декларации образец № 1 от работодате-

лите, осигурителите и техните клонове и поделения, за 
начислени или изплатени допълнителни доходи от тру-
дова дейност за месец преди октомври 2015 г., които са 
начислени или изплатени през месец ноември 2015г.

• Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
за начислени или изплатени допълнителни доходи от 
трудова дейност за месец октомври 2015 г., които са 
начислени или изплатени след 25 ноември 2015г.

• Подаване на декларации образец № 1 от работодате-
лите, осигурителите и техните клонове и поделения, с 
данните за месец ноември 2015 г. за лицата, на които за 
осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 
1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

• Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
с данните за месец ноември 2015 г. при полагащо се 
обезщетение на трудоустроено лице, на което не е пре-
доставена подходяща работа.

• Подаване на декларации образец № 1 от работодате-
лите, осигурителите и техните клонове и поделения, с 
данните за месец ноември 2015г.

• Подаване на декларации образец № 1 с данните за 
месец ноември 2015 г. от посредникът, компетентният 
български държавен орган, изпращащото ведомство за 
лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – из-
пратени на работа в чужбина от български посредник; 
работещи в международни органи или организации 
със съгласието на компетентните български държавни 
органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командиро-
ван служител в дипломатическа служба.

• Подаване на декларация образец № 6 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения 
за дължимите за месец ноември 2015 г. задължителни 
осигурителни вноски.

• Подаване на декларации образец № 1 от осигурите-
лите, клоновете и поделенията им за лицата, работили 
без трудови правоотношения, чиито възнаграждения 
са изплатени през месец ноември 2015г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
21 - 27 декември 2015 г., брой 51

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РАЗСРОЧВАНЕ 
НА КРЕДИТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ФУРАЖ

На 14 декември започва прием на заявления за раз-
срочване на предоставените през периода 2008-2010 
година и 2012 г. кредити за закупуване на фураж, 
напомнят от Държавен фонд „Земеделие”. Докумен-
ти се подават до 29-и февруари 2016 г. в областните 

дирекции на Фонда.
Новото отсрочване 

на дължимите глав-
ница и лихва е до 
25-и ноември 2016 г. 
при лихва от 4%, но 
не по-малка от рефе-
рентния лихвен про-
цент за страната към 
датата на сключване 
на анекса за отсроч-
ване на кредита.

Заявления могат да подават птицевъди с кредити за 
фураж от 2008 и 2010 г., свиневъди с кредити за фураж 
от 2008 и 2010 г., животновъди с кредити за фураж от 
2008, 2009, 2010 и 2012 г.
От възможността за отсрочване на дължимите 

кредити могат да се възползват само фермери, които 
през стопанската 2014/2015 г. отглеждат животни от 
същото направление, по което е получен кредитът, 
и имат регистриран животновъден обект. От фонда 
посочват, че това се удостоверява с извлечение от 
интегрираната информационна система на БАБХ, а 
за животни, които не подлежат на идентификация – с 
писмо от официален ветеринарен лекар.
Отпуснатите кредити са били отсрочвани ежегодно 

с решение на Управителния съвет на фонда, през 
предходната година – до 25-и ноември 2015 г. Към 
тази дата дължимата лихва по отсрочените кредити 
възлиза на 8 351 050 лв, а главницата е в размер на 63 
383 444 лв. от общо предоставените на сектор „Жи-
вотновъдство“ за периода 2008-2010 и 2012 г. кредити 
от 77 116 613 лв.

СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА 
СЕ СЪКРАЩАВА НА 2 ДНИ  

Срокът за регистрация на фирма се съкращава от 
досегашните 5 на 2 дни. Това е една от реализираните 
от Министерството на икономиката мерки в подкрепа 

на бизнеса през 2015 
г., информира ведом-
ството.
Съкращаването на 

сроковете се прави 
с промяна в Закона 
за търговския регис-
тър (ЗТР). Приетите 
поправки постановя-
ват, че заявленията за 
вписване на първона-

чална регистрация на предприятие ще се разглеждат 
до края на следващия работен ден от постъпването им 
в Търговския регистър.
Произнасянето и получаването на Единен иденти-

фикационен код на предприятието ще се извършва 
незабавно след разглеждане на заявлението.
При необходимост от предоставяне на допълнителни 

документи при непълна или некоректна документация 
законът позволява това да се случи в рамките на до-
пълнителни 3 дни.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
От какво възнаграждение се определя обезщете-

нието за временна неработоспособност? 
> Дневното парично обезщетение за временна нера-

ботоспособност поради общо заболяване се изчислява 
в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност 
поради трудова злополука или професионална болест 
– в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово 
възнаграждение или среднодневния осигурителен до-
ход, върху които са внесени или дължими осигурител-
ни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени 
осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство 
за периода от 18 календарни месеца, предхождащи 
месеца на настъпване на неработоспособността. 

> Дневното парично обезщетение за временна нера-
ботоспособност поради общо заболяване не може да 
надвишава среднодневното нетно възнаграждение за 
периода, от който е изчислено обезщетението. 

> За дните, включени в 18-месечния период, пред-
хождащ месеца на настъпването на неработоспособ-
ността се взема предвид среднодневната минимална 
работна заплата за страната за съответния период, ако 
лицето: 

• не е било осигурено за общо заболяване и май-
чинство; 

• е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за 
трудов или служебен стаж; 

• е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете; 
• е било осигурено по законодателството на друга 

държава по условията на международен договор, по 
който Република България е страна. 

> За дните, включени в 18-месечния период, през 
които лицето е получавало парично обезщетение от 
общественото осигуряване за временна неработос-
пособност или за  бременност и раждане, се взема 
предвид доходът, от който е определено паричното 
обезщетение. 

> Сумата, от която се изчисляват паричните обез-
щетения, не може да бъде по-голяма от максималния 
месечен размер на осигурителния доход, определен със 
Закона за бюджета на държавното обществено осигу-
ряване за периода, от който се определят паричните 
обезщетения. За 2015 г. той е 2 600 лв. (ЗБДОО 2015 г.) 

 РЕГИСТРИРАМЕ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ
В ЛОТАРИЯТА НА НАП И С
МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

От днес всеки регистриран потребител в Лотари-
ята на НАП и МФ може да въвежда касови бележки 
и чрез мобилното приложение на НАП, което може 
да се изтегли през App Store на мобилния телефон 
за операционна система iOS или през Google Play за 
телефони с операционна система  Android. Фискални 
бонове могат да бъдат регистрирани и чрез телефона 
на агенцията 0700 18700.
До момента сайтът на играта www.kasovbon.bg е 

посетен близо 5 млн. пъти, регистрирани са близо 3 
млн. касови бележки на обща стойност 41 млн. лв.
Първият късметлия от данъчната лотария ще бъде 

изтеглен на 20 декември 2015 г. в предаването „Денят 
започва с Георги Любенов“ по БНТ 1. Всяка седмица в 
продължение на една година НАП ще връчва по един 
смарт телефон с четириядрен процесор, всеки месец 
– 40 инчов смарт 3Д телевизор, а голямата награда 
лек автомобил с всички екстри ще бъде изтеглена по 
Коледа догодина.
Да участва в Ло-

тарията може всеки, 
навършил 14 годи-
ни, който има про-
фил в сайта www.
kasovbon.bg и ре-
гистрирал валид-
ни касови бележ-
ки, издадени след 
16.11.2015 г., включително. Няма ограничения за 
вида на покупката, нито изискване за минимална и 
максимална стойност. От НАП напомнят, че е много 
важно хората да пазят касовите си бележки до края на 
играта, защото ще получават наградите си срещу тях.
Всеки, който иска да участва в Лотария с касови 

бележки, може да се запознае с отговорите на най-
често задаваните въпроси за кампанията, достъпни 
на интернет страницата www.kasovbon.bg.

ФЕРМЕРИТЕ ИЗБИРАТ КАК ДА СЕ 
ОБЛАГАТ ДОХОДИТЕ ИМ ЗА 2016Г.
Физическите лица, които са регистрирани като 

земеделски производители и тютюнопроизводите-
ли, но не са регистрирани по Закона за данък върху 
добавената стойност, имат право да избират реда за 
облагането на доходите от дейността им през 2016 
година, напомнят от НАП.
Правото на избор се упражнява с подаване на декла-

рация в срок до 31 декември на предходната година. 
В случай, че изберат реда, предвиден за едноличните 
търговци, той ще се прилага за срок не по-кратък от 
5 последователни години.
Декларацията се подава лично или от упълномо-

щен представител в местния офис на Агенцията по 
постоянен адрес на физическото лице. Декларацията 
може да се подаде и по пощата.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2015г.



БРЮКСЕЛСКО ЗЕЛЕ С ОРИЗ И ПШЕНИЦА
Продукти: 2 ч. ч. ориз, 10 главички брюкселско зеле, 

1 ч. ч. сварена пшеница, глава лук, 2 червени чушки, 
половин чаена чаша царевица, 4 суп. лъж. доматено 
пюре, сол, черен пипер, червен пипер, чашка олио.
Приготвяне: 
Оризът се измива много 

добре и се сварява с малко сол.
В сгорещена мазнина се 

задушава нарязаният на ситно 
лук, към него се прибавя 
сварената пшеница.
В отделен съд се сварява 

брюкселското зеле с малко сол.
Към лука и житото се добавят нарязаните на дребно 

червени чушки, царевицата и доматеното пюре.
Сместа се овкусява с подправките, долива се малко 

вода и се изсипва брюкселското зеле. Вари се до 
омекване на зелето. Оризът се поднася с този сос.

10 БИЛКИ
ЗА ПО-СИЛЕН ИМУНИТЕТ  

Навлизаме в сезона на настинките и гриповете и 
трябва да се погрижим за имунитета. Ако се доверявате 
на природата повече, отколкото на лекарствата, вижте 
кои са най-добрите билки за по-силен имунитет.

10 билки за по-силен имунитет 
• Бъз
Бъзът е Супермен в битката с настинките и грипа. 

Бъзът повишава имунитета, бори се с възпалението, ко-
гато сме болни, справя се с високата температура и е 
подходящ при инфекции на горните дихателни пътища.
У нас е много популярна лечебната отвара от бъз на 

Петър Димков. Тя се приготвя като почистите плодче-
тата на бъза и леко ги притиснете с вилица. В стъклен 
съд слагате ред плодове от бъз, ред захар, докато се на-
пълни. Най-отгоре трябва да има захар. Затворете бур-
кана и оставете за 3 седмици на тъмно място. След това 
прецедете и пийте сока по 1 с.л. на гладно за по-добър 
имунитет.

• Ехинацея
Ехинацеята е билка, която успешно подсилва имуни-

тета и се бори със заболявания на горните дихателни 
пътища. От нея можете да си направите ароматен чай. 
Смята се, че ехинацеята може да се взима за превенция, 
но и за лечение на грип, така и при настинка. Някои 
дори използват отвара от ехинацея за гаргара при болки 
в гърлото.

• Гинко билоба
Гинко билобата е билка, позната повече за подобря-

ване на паметта. Всъщност обаче Гинко билобата може 
да подсили и имунитета. Тя съдържа антиоксиданти, 
които пазят тялото ни от вредните свободни радикали.

• Котешки нокът
Билката котешки но-

кът се използва по-често 
за лекуване на стомашни 
проблеми. Оказва се оба-
че, че тя може да повиши 
защитните сили на орга-
низма, освен това помага 
при ускорен пулс и проблеми с кръвното налягане. 

• Астрагалус (Клинавиче)
Астрагалус е билка, позната още с името Клинави-

че. Тя подсилва имунитета по естествен начин, като в  
същото време регулира храносмилането. Освен това 
Астрагалусът е диуретик и помага за извеждане на из-
лишната вода от организма. Астрагалусът е билка, из-
ползвана в Китай векове наред. Може да се намери в 
аптеките под формата на прах или листа.

• Куркума
Активното вещество в куркумата се нарича курку-

мин. Куркуминът повишава до 3 пъти нивата на про-
теин в тялото, наречен кателицидин. Кателицидинът 
подсилва защитните сили на организма ни.

• Женшен
Смята се, че редовният прием на женшен подсилва 

имунитета. Освен това женшенът се бори успешно сре-
щу инфекции на дихателните пътища. Пийте чай от жен-
шен, когато сте настинали и ще оздравеете по-бързо.

• Зелен чай
Зеленият чай е чудото за сваляне на килограми, в 

което мнозина се кълнат. Освен това се оказва, че ре-
довната консумация на зелен чай повишава имунитета. 
Зеленият чай съдържа антиокксиданти, които неутра-
лизират свободните радикали и им пречат да навредят 
на имунната система.

• Карамфил
Повечето познават карамфила като подправка, но той 

всъщност е билка, която подсилва имунитета. Силното 
антибактериално действие на чая от пъпки на карам-
фил го превръща в основен враг на настинката и грипа.

• Мащерка
Мащерката е сред най-популярните и използвани 

билки у нас. Редовното пиене на чай от мащерка пови-
шава защитните сили на организма. Освен това чаят от 
мащерка се препоръчва при кашлица и възпалено гър-
ло. Ако имате влажна кашлица например, това е най-
подходяшият чай за вас.

ЗИМНИ СЕИТБИ
През декември в най-топлите райони на страната 

може да се направят някои сеитби. Сеят се само сту-
доустойчиви зеленчукови култури, като грах, бакла, 
моркови, спанак, магданоз и други. Целта на тези 
предзимни сеитби е по-
лучаването на по-ранна 
продукция през пролетта.
Продукцията, от засе-

тите в края на есента мор-
кови, се реколтира близо 
месец по-рано в сравне-
ние с тази от пролетната 
сеитба.
Семената на морковите се сеят малко преди трай-

ното понижение на температурите, за да се изключи 
възможността те да поникнат до началото на зимата.
Подходящи за отглеждане на моркови са леките, 

структурни и пропускливи почви (наносни, глинес-
то-песъкливи, структурни черноземи). На по-големи 
площи се препоръчва редова сеитба на бразди през 
10-12 см, на дълбочина 1,5-2 см. На малки площи се-
итбата може да се извърши разпръснато при посевна 
норма 1-1,5 г за 1кв. м.

 ДРЪВЧЕТАТА  ИЗМРЪЗВАТ  НЕ
САМО  АКО  Е  СТУДЕНО

Овощните дръвчета могат да измръзнат не само в 
студена зима, с по-ниски температури и вятър. Из-
мръзване може да се получи и в меки зими, дори ко-
гато температурите не са екстремни.
Причините са разнообразни, но преди всичко из-

мръзването се дължи на това, че дръвчетата не са до-
бре закалени. Това може да се случи, когато лятото е 
било горещо и сухо, но също така и при дъждовно и 
хладно лято. Непод-
готвени за зимата са и 
овошките, ако есента 
е била дъждовна.
Върху недобрата 

закаленост на дръвче-
тата влияние оказва и 
човешкият фактор. 
Ако овошките не са 
добре обгрижвани, т.е 
подхранвани, полива-
ни, опазвани от вредители, те са в риск и вероятност-
та някои растителни части да измръзнат е голяма.
По-меката зима, когато има резки колебания на 

температурата, също е вредна за дръвчетата. Когато 
се редуват продължителен топъл период с продъл-
жително застудяване, също може да се наблюдават 
измръзвания.

КОГА ЗАПОЧВА ЗИМАТА РЕЗИТБА
Резитбата може да започне веднага след листопада 

на овощните дръвчета. Тя продължава до преди на-
пъпване на пъпките през пролетта, т.е., когато няма 
сокодвижение.
Ако се избър-

за със резитба-
та, когато лис-
тата още не са 
опадали, дръв-
чето губи цен-
ни хранителни 
вещества, които 
не са премина-
ли към много-
годишните дър-
весни части.
Когато се закъснее с резитба, сокодвижението вече 

е започнало и хранителните вещества са се насочили 
към клонките и пъпките.
В районите, където през зимата е доста студено, 

съветът е да не се избързва с рязането.
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Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Дюля
Cydonia oblonga Mill 

Дърво, високо 3—5 м, или храст. Стволът е покрит с 
тънка, лющеща се на люспи, тъмносива кора. Листата 
са последователни, с къси дръжки, широко яйцевидни 
или широко елипсо¬видни, целокрайни, в основата 
закръглени или сърцевидни, отгоре голи, тъмнозеле-
ни, отдолу сивовлакнесто наплъстени. Цветовете са 
единични, 4—5 см в диаметър, бледорозови. Чашката 
и венчето са петлистни. Тичинките са многобройни. 
Плодът е крушовидна или ябълковидиа форма, 3—15 
см в диаметър, петгнезден. Семената са клиновидни 
или обратно яйцевидни, ръбести, почти тристенни, до 
10 мм дълги, червенокафяви, по 4—8 във всяко гнездо. 
Цъфти април—май.
Какво лекува:   Именити древни 

лекари Хипократ, Гален, Авицена са 
предписвали пресни дюли, сок или 
мармалад от тях като ободряващо, 
апетито възбуждащо средство и при 
различни стомашни смущения. 

 Отвара от дюлеви плодове и семена 
и днес се препоръчва при стомашни 
разстройства и кръвотечения. Лечеб-
ния ефект се дължи на пектиновите 
и дъбилни вещества. За болните от белодробна ту-
беркулоза дюлята е особено полезна , а пък печена се 
препоръчва като затягащо средство при диарии. 
Слузестият извлек от дюлевите семена действа 

омекчаващо и противовъзпалително при гастрити, 
гастроентероколити, при бронхити, трахеити и каш-
лица. Външно същият извлек се прилага за компреси 
при възпаление на очите, за гаргара при ангина, за 
намазвания при изгаряния и кожни възпаления.
Отварата от нарязани плодове има диуретичен ефект 

при воднянка, препоръчва се и при сърдечни и бъбреч-
ни заболявания, при недостиг на желязо в организма. 
Мъхът на плодовете се прилага от народната медицина 
като кръвоспиращо средство при порязване. 
Съставки: В семенната обвивка се съдържа около 

20% слузно вещество. Семената съдържат цианоген-
ния гликозид амигдалин, малко дъбилни вещества и 
около 15% тлъсто масло. От семената чрез накисване 
във вода се получава слузен разтвор. Той се приготвя 
от цели семена със студена вода, за да се избегне из-
вличането на амигдалина.
Разпространение:  Отглежда се из дворове и гра-

дини в цялата страна, предимно в предпланински и 
планински райони до 1400 м надморска височина, 
понякога и подивява.
Слузното вещество оказва омекчаващо, противовъз-

палително и покриващо действие върху възпалените 
лигавици на дихателните пътища и храносмилателния 
тракт.
Семената на дюлята се използуват при остри въз-

паления на ди¬хателните органи (ларингити, фарин-
гити, трахеобронхити) и на стомашно-чревния канал 
(гастроентерити и др.). Използва се още при напукана 
кожа, при изгаряния.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Габровец обещава на сина си: - Сега, тати, ако слушаш 
цяла година и имаш само шестици в училище, ще те водя на 
панаира да гледаш другите деца как ядат сладолед.

Разговор в Перник : - Тате, скарахме се с жената, аз я 
ударих, тя си събра багажа и се изнесе. - Сине, пълен провал 
си.... кога си виждал аз да бием майка ти... и тя да може да 
стане, да си събере багажа и да се изнесе?

Само в България: - Купих си нова кола! - Честито! Колко 
е годишна?

- Ами, така сме, откакто ни резнаха от енергото и се 
прикачихме към светофара!
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