
29 февруари - 6 март 2016г., година (XII), 9 /541

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

„ДА  ПОСТРОИШ  ЧЕШМА„
БНТ2 представя тази събота – 5 март от 18.40 часа  документалния 

филм на Регионален Телевизионен Център –Благоевград „Да построиш 
чешма „. Телевизионен  разказ за традицията и семействата  в района 
на община Сатовча, които изграждат чешми в памет на починали близ-
ки или пък за здраве . За една традиция ,която се пази от десетилетия 
и се предава от поколенията.За една традиция ,възпята в песен .
Сценарист – Елена Чимева ,режисьор-Румяна Ангелакова ,опера-

тор- Димитър  Балджиев . 
Повторение на документалния филм на 6 март от 13.30 часа по БНТ2

ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ПОЖАРИ
С цел ограничаване на пожари, възникнали поради не-

брежност от населението и определен от Областен управи-
тел пожароопасен сезон в горски територии за периода от  
01.02.2016 година до 30.11.2016 година, кметът на община-
та д-р Арбен Мименов с нарочна заповед въведе пълна за-
брана за паленето на стърнища и сухи треви по слоговете, 
крайпътните ивици, вилни места в горите, в земи от горски 
фонд и другите земеделски земи. 
Със запове-

дта се забраня-
ва изгарянето 
на растителни 
отпадъци в 
земеделските 
земи, в бли-
зост до житни 
култури и го-
рата. Забраня-
ва се паленето 
на огън и пу-
шене при пре-
биваване в горските територии и селскостопанските земи 
през пожароопасния сезон и при ветровито време.
Забранява се също така и използването на пиратки от 

пастири, ловци и туристи в горите и пасищата през пожа-
роопасния сезон.
С нарочната заповед кметът на общината се разпореж-

да,  кметовете на населени места да организират стриктно 
наблюдението и охраната на селските имоти с оглед на-
временното откриване на възникнали пожари, като при 
откриване на такива незабавно да се извърши обаждане 
на телефон 112 и 07541/2066, след което незабавно да се 
започне гасенето.
Със  заповедта е разпоредено,  в случай на констатирани 

нарушения на виновните лица да бъдат налагани санкции. 
Също така е указано паленето на огън в дворовете на граж-
дани да става само на обезопасени места, в неветровито 
време и под наблюдение, до пълното загасяване на огъня, 
като до него не се допускат деца.
Кметът на общината възлага изпълнението на заповедта 

на  кметовете по населени места, екополицаите по райони 
и доброволното формирование към Общината, като кон-
трола по изпълнението й е възложен на заместник-кмета 
Илхан Карагьозов.

20 лева ще е размера на фиш, с които ще 
бъдем глобени, ако не сме премахнали стара 
винетка от стъклото на автомобила си. Това 
съобщават от СДВР, във връзка със започна-
лите полицейски акции в страната.
Поясниха, че изтеклата винетка, която не е 

свалена, се формулира в закона като вид на-
рушение, тъй като това затруднява видимост-
та на водача.
Във връзка със зачестилите напоследък ре-

гистрирани случаи на счупени стъкла и от-
краднати винетки от СДВР коментираха, че 
това е криминално престъпление.

„То трябва да бъде регистрирано от потър-
певшите на тел 112, след което оперативна-
та група е необходимо да извърши оглед на 
автомобила, за да се задейства процедурата 
по издирване на крадеца”, каза още инспек-
торът от СДВР.

2020 фф2020 фф

220 лева ще струва годишното разрешително за движе-
ние на тежка земеделска техника по републиканската път-
на мрежа, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.  
Новата такса ще влезе в сила с изменение на Наредбата за 
движение на извънгабаритна и тежкотоварна техника.

„Промените са обсъдени на няколко срещи с представи-
тели на Националната асоциация на зърнопроизводители-
те и е постигнато съгласие годишната такса за движение 
на селскостопанската техника по републиканската пътна 
мрежа да бъде 220 лв.“, посочват от ведомството на Лазар 
Лазаров. Едногодишното разрешително ще се издава от 
Агенция „Пътна инфраструктура“ и ще се съгласува със 
съответната служба за контрол при МВР.
При преминаване по републиканската пътна мрежа теж-

ките машини трябва да се съпровождат от два автомобила, 
които да са разположени отпред и зад машината, гласят 
промените в наредбата. Ккоментира се, че ще бъде раз-
решено машините да се движат само по светло. Средната 
скорост при тежките машини е 25 километра в час.
В момента за движение на земеделска техника по репу-

бликанската пътна мрежа разрешителното се издава за ед-
нократен превоз и за определен срок, в който трябва да се 
реализира. Друга опция е да се вземе позволение за мно-
гократни превози, но таванът е до 10 курса и за срок не 
по-дълъг от 30 дни, когато се превозват еднакви товари с 
една и съща машина по един и същ маршрут.
За всяко едно излизане на селскостопанска техника по 

републиканската пътна мрежа се плаща такса. Например, 
ако комбайн сутринта трябва да жъне на една нива, а ве-
черта или на следващия ден на друга, за да стигне до нея, 
е необходимо да ползва републиканската пътна мрежа, за 
всяко едно излизане е необходимо получаването на разре-
шение и плащането на съответната такса, както и съгла-
суване с Пътна полиция, добавят още от АПИ. Всички 
промени в наредбата са съгласувани с Министерството на 
земеделието и храните, МВР и фермерските асоциации.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Без тежки машини при мъгла
Движението на тежки машини по републиканската път-

на мрежа ще бъде забранено при намалена видимост под 
50 м поради мъгла, силен дъжд и снеговалеж, са комен-
тирали пред медии от Агенция „Пътна инфраструктура“. 
Ограничението ще е в сила и при поледици, а и в часовете 
с максимална интензивност на движението.
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На 23.02.2016г.  в СОУ „Св. Климент Охрид-
ски’’ се проведе извънкласно занятие посветено 
на великия публицист и общественик Йосиф 
Хербст под ръководството на г-жа Хаджиева-пре-
подавател по история и цивилизация.В него взе-
ха участие учениците: Силвет Пуленова, Анифе 
Кехайова, Севгюл Низамова, Халим Халим, Ерик 
Хайтов, Мартин Пашов, Сениха Змиярова  и Ани 
Канатова.  Чрез презентации те представиха жи-
вота и творчеството на ,,бляскавия ‘’ журналист и 
вечните му идеи, които и днес са актуални: 

,,На никому в угода, на никого напук!’’ , ,,За 
спасяването на страната може да се пожертва 
едно правителство, за спасяването на което и 
да е правителство  обаче, не може и не бива да 
се жертва страната.’’, „Истинското политическо 
убийство е бюлетината с която се гласува.”

   Под формата на дебат, учениците представиха голе-
мия българин с еврейски корени от австрийски произ-
ход, безследно  изчезнал  в ,,белите нощи ’’ на  1925г., 
за да стигнат веднъж завинаги до истината-кой е Йосиф 
Хербст и да определят истинското му място като бъл-
гарски гражданин, общественик и публицист. Те стиг-
наха до заключението, че той е един от най-големите 
демократи на ХХв., чието име в българската публици-
стика се нарежда до това на Христо Ботев.

 Всички присъстващи бяха поздравени от г-жа Хад-
жиева с думите:

,, Днешното занятие има просветителска мисия и нека 
не забравяме, че всеки един от нас има своята мисия 
като строител на съвременна България, Европа и света. 
Затова нека не бъдем безразлични към нещата, които се 
случват около нас, а бъдем дейни граждани на Европа и 
света, със собствена позиция и разбиране, особено днес, когато медиите се опитват да ни наложат тяхната 

позиция. Нека не допускаме бъдещият прочит на съ-
временната ни история да бъде „ гузна съвест”, а се 
водим от думите на Херодот- „Бащата на историята” 
: „Длъжен съм да предам това, което говорят,но не 
съм длъжен да му вярвам”.И въпреки, че мислите и 
мечтите ни са насочени към бъдещето, не забравяме 
за миналото-източник на опит и мъдрост. Защото на-
род без минало, е като дърво без корени.
Извънкласното занятие завърши с танц на ученици 

от V и VI клас на фона на песен изпята и композира-
на от 8-годишния Виктор Велинов, роден и живеещ 
в САЩ.Малкият родолюбив българин е пример за 
това, че няма значение къде си роден и къде живееш, 
дали си евреин и майка ти и баща ти са австрийци, 
щом обичащ и милееш за своята родина - България.



КОНКУРСИ ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА „ВОДАТА Е ЖИВОТ“
Националният ученически екопарламент обявява КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ПЛАС-

ТИКА И ФОТОГРАФИЯ на тема: „ВОДАТА Е ЖИВОТ“
Краен срок: 13.03.2016 г.
 Идеята на конкурсите е, в навечерието на Международния ден на водата – 22 март, 

децата и младежите да представят с различни изразни средства своето отношение към 
водата като едно от условията за живот на живата природа.

1. За рисунка (1-4), (5-8) и (9-12) клас
Материали - по избор на кандидата: акварел, темперна или акрилна боя, по желание 

– графично изобразяване;
Основа – по избор на кандидата: картон (блок № А4), кожа, камък, текстил, пласт-

маса, стъкло.
 2. За пластика 
Свободен избор на материали: глина, пластелин, моделин, продукти за рециклиране 

(всички познати изделия за еднократна употреба).
3. За фотография (5-8) и (9-12) клас
Всеки ученик може да участва с 1 до 3 каръда, цветни или черно-

бели фотографии, като изпрати копирана/принтирана снимка по 
темата на конкурса - формат А4, върху сиво паспарту, с ширина 2 см.
Критерии за оценка на трите конкурса
-   Артистичност (цветово усещане и композиция)
-   Оригиналност на идеята и нейното представяне.
Необходима информация към всяка творба
-   име на творбата;
-  трите имена на автора, град/с. училище (ОДК,...), клас, телефон, имейл, име на 

преподавател (с който е работил), телефон, имейл;
  Творбите изпращайте на адрес: гр. София 1326, жк Обеля 2, бл. 219, ап. 15 ет. 5 – за 

Милка Джиджова, а електронния вариант на снимките - на ecoparlament@abv.bg  до 
13.03.2016 г., като в „Относно“ бъде записано „За конкурса“.
Творбите не подлежат на връщане. Те стават интелектуална собственост на Нацио-

налния ученически екопарламент, който има правото да ги публикува и експонира в 
изложби, от името на техните автори.

 Срокове:
13.03.2016 – получаване на конкурсните работи
22.03.2016 – обявяване на резултатите от класирането на www.ecoparliament.com 
05.06.2016 – награждаване.

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

1 Март 2016, Вторник
Св. прпмчца Евдокия
Имен ден празнуват: Евдокия Марта Мартин  
Евдокия живяла в Сирия, в град Илиопол. Събрала богатство почти колкото 

царската хазна с греховни дела. Така умъртвила душата си и вкаменила сърцето 
си. Монах на име Герман отседнал в съседство на Евдокия. Тя чула молитвите на 
Герман и много се трогнала. Евдокия станала християнка и започнала да разпрос-
транява вярата. Противниците и я преследвали и на 1 март тя загинала от меч.

3 Март 2016, Четвъртък
Национален празник на България
За първи път се чества по нов стил на 3 

март 1917 г. след въвеждането в България 
през 1916 г. на Григорианския календар. 
Денят на освобождението на България от 
османско иго е определен за национален 
празник с Указ 236 на Държавния съвет, 
издаден на 27 февруари 1990 г., и с Решение 
на 9-ото Народно събрание от 5 март 1990 г.
Денят е избран за национален празник на България, защото тогава за първи 

път българските земи се споменават и като политически аргумент.
4 Март 2016, Петък
Преп. Герасим Йордански
Имен ден празнува: Герасим
 Свети Герасим бил аскет и скромен монах. Той е основал манастир край река 

Йордан и спечелил стотици последователи. Според легенда лъв с трън в лапата си 
потърсил помощта на светеца. След като Герасим извадил тръна, лъвът останал 
негов дългогодишен спътник и след смъртта на светеца издъхнал върху гроба 
му. Затова иконописците представят св. Герасим с лъв в нозете.

6 Март 2016, Неделя
Национален празник на Гана
Националният празник на страната е Деня на 

независимостта /1957 г./. От 1805 г. държавата 
Ашанти започва да води войни с Великобрита-
ния. През 1901 г. официално е обявена за бри-
танска колония под името Златен бряг. На 6 май 
1957 г. с провъзгласяването на независимостта 
държавата приема името Гана. 
Св. 42 мчци в Амория
Имен ден празнуват: Красен, Красимир, Красимира;
 Тези четиридесет и двама християнски мъченици, били военачалници и 

пострадали за вярата през 840 г. в гр. Амория, в малоазийската област Фригия. 
Този град бил дълго обсаждан от мохамеданите през ІХ век, при византийския 
император Теофил (829-842 г).
Християните се защитавали мъжествено и врагът вероятно щял да отстъпи, 

но измежду жителите на града се намерил предател. Очаквайки голяма награда 
за предателството, той показал на мохамеданите уязвимо място на крепостната 
градска стена и по такъв начин градът бил превзет. По-голямата част от жителите 
и войниците, които защищавали града, били избити или отведени в робство.
Победителят заповядал да затворят в тъмница главните военачалници. Те били 

42 души. Църквата почита еднакво паметта на всички тия мъжествени вождове, 
които се оказали и добри войници, и верни служители на Христа. Предстояло 
им тежко изпитание.
Напразно император Теофил предлагал за тях богат откуп. Победителят отхвър-

лил всякакъв откуп: той искал най-вече да принуди християните да се отрекат 
от вярата си и за тази цел употребил всички средства. В мрачната тъмница на 
пленниците постоянно дохождали пратеници от мохамеданския началник, за да 
ги убеждават да признаят Мохамед.
Врагът действал ту чрез заплаха и строгост, ту чрез ласкави думи и обещания. 

Но християните, понасяйки жестокото изпитание, все повече и повече укрепвали 
духом. Те търсели сила и утеха в постоянната молитва, благодарели на Бога, Който 
им пратил страдания и чрез това им посочил средство да загладят прегрешенията 
на предишния си живот.
Те всички радостно и спокойно очаквали смъртта, за да се съединят с Иисуса 

Христа и да придобият вечните блага на бъдещия по-добър живот. Военачални-
ците-християни били осъдени на смърт и посечени с меч.

НАЦИОНАЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО КД2,
 „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ“, 

СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“ 
Краен срок: 31 март 2016 г., 13:00 часа българско време 
Проектите следва да се фокусират върху възможността на училищните 

институции да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способ-
ността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи 
и добри практики.
През 2016г. наличният бюджет по КД2, сектор „Училищно образование“, 

ще бъде разпределен както следва:
- За подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за 

обмен на добри практики“ – 50% от отпуснатото финансиране по дейността. 
- За подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за 

подкрепа на иновациите“ – 50% от отпуснатото финансиране по дейността.
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА: БЕЛИЯТ КОН          
В едно село живеел много беден старец, но даже кралете му завиждали, защото имал прекрасен бял 

кон. Кралете му предлагали невиждани суми за коня,но старецът винаги казвал, че конят за него не е 
кон, а личност и не може да го продаде...Веднъж, старецът видял, че конят го няма и всички жители на 
селото му казали : 

- Ти си един нещастен глупак, ние винаги сме знаели, че конят ще избяга в един момент.Да беше го 
продал, сега щеше да имаш купища пари.

- Не отивайте толкова далеч - отговорил старецът - просто кажете, че конят го няма на мястото му.Това 
е фактът.Дали това е нещастие или благословия , това вече е разсъждение.А кой знае какво ще последва ?
Хората се смеели на стареца, те знаели, че той не е съвсем с ума си.
Но след 15 дни, конят се върнал и довел със себе си още 10 също толкова красиви коня.
- Старецът беше прав - започнали да говорят хората, това наистина не е било нещастие, а благословия.
- Не отивайте толкова далеч - пак отговорил старецът- фактът е, че конят се върна и доведе още 10 

коня със себе си.Кой знае дали това е благословия или нещастие .Това е просто фрагмент.Вие прочетохте 
само една дума в изречението, как може по нея да съдите за цялата книга ?! 
Този път , хората не обсъждали, но в себе си решили, че старецът не е прав- 11 прекрасни коня, нима 

това не е благодат !
След една седмица, синът на стареца, който започнал да обяздва конете , паднал и си счупил и двата 

крака. Хората отново започнали да говорят :
- Прав беше старецът.Това не е благословия , а нещастие.
- Вие сте пълни с разсъждения. От къде знаете, това благословия ли е или нещастие ? Кажете, прос-

то, че синът ми си счупи краката.Това са фактите.Кой знае , дали това е благословия или нещастие ? 
Животът ни се дава на парченца, повече не ни е дадено да знаем.
След няколко седмици, страната започнала война и всички момчета от селото били взети войници.

Цялото село плачело, защото знаело , че повечето от тях никога няма да се върнат. Синът на стареца, 
обаче, останал при баща си, защото бил инвалид. Хората отново отишли при бащата и казали :

- Ти пак беше прав, старче. Твоят син със сигурност ще остане жив, а за нащите - не знаем.Твоето е 
благословия.
Старецът отвърнал :
- Вие продължавате да съдите.Факт е само, че моя син си е останал в къщи .Само абсолютът знае, 

дали това е благословия или нещастие...
Докато съдите, вие не растете и не се развивате. Разсъждението означава застинало състояние 

на ума. Умът обича да разсъждава, защото развитието е рисковано и неуютно. В действителност , 
пътешествието никога не свършва ; завършва една част от пътешествието и започва друга. Животът 
е просто един безкраен път ...

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 26.02.2016 г.
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Въпрос: Искам да потвърдя, че ако родя във Фран-
ция раждането ми ще бъде изцяло покрито, дори в 
случай на усложнения. Има ли някакви други условия 
освен гореспоменатите: представяне на валидна 
ЕЗОК и документ за самоличност ? 
Отговор: По дефиниция Европейската здравноосигури-
телна карта (ЕЗОК) покрива необходимата медицинска 
помощ (спешна и неотложна), свързана с бременност 
и раждане в случай на временно пребиваване, когато 
целта на престоя Ви не е именно самото раждане.
Признаването на Вашата ЕЗОК с цел получаването 
на необходимата АГ-помощ зависи от преглеждащия 
лекар специалист, който има договор с местна здравна 
каса, или работи в лечебно заведение, сключило такъв 
договор. Ако лекарят специалист, по предварително 
запитване, признае Вашата ЕЗОК (или временно удос-
товерение, заместващо картата), тогава Вие ще бъдете 
задължена да заплатите единствено потребителската 
такса, която заплащат местните здравноосигурени лица.

Въпрос: В началото на м. Oекември смених педиатъ-
ра на сина ми, който е бебе на 8 месеца, но тъй като 
не останах доволна от избора си, на 29.12 попълних 
нов формуляр и избрах друг лекар в рамките на същия 
месец. Почти два месеца след избора ми, и след като 
детето ми вече беше записано при втория лекар и са 
му правени прегледи, педиатърът ми каза, че трябва 
да се върна при предишния лекар, тъй като изборът 
ми е невалиден и здравната каса уважава първият 
избор. Моля Ви, кажете ми, имат ли право на това. 
Знам , че мога в рамките на позволените месеци, 
Юни и Декември, да направя повече от една смяна, 
след като не съм доволна. Права ли съм? Ако греша, 
моля поправете ме. Благодаря предварително!
Отговор: Ако в случая не става дума за наблюдаващ 
лекар със специалност „Педиатрия“ по програма „Дет-
ско здравеопазване“,  (той може да се сменя по всяко 
време на годината с направление от общопрактикува-
щия/личния лекар на детето), а имате предвид смяна 
на общопрактикуващия лекар (ОПЛ), Ви съветваме 
да напишете изрична молба до районната здравноо-
сигурителна каса в Шумен, в която да настоявате да 
се счита за верен изборът, на който държите и това да 
бъде отразено в Информационната система на НЗОК.

Въпрос: На 13.02.2016 г. се наложи да посетя за-
едно със сина си зъболекарски кабинет . Синът ми 
изпитваше болка и наистина се оказа, че има плум-
пит. Лекарят ми каза,че трябва да платя сума от 
80 лв., за да оправи зъба му. Независимо ,че сина ми 
е здравноосигурен. Показа ми таблица,на която не 
пишеше кои цени се отнасят за лица до 18 г. и за 
лица над 18 г. Видях,че има група А и група Б. Това е 
Заповед РД-НС-01-4/29=01=2014 г. Под код 33311 69 
лв. поема касата , а 12 лв. .пациента. Обяснено ми 
бе,че тази сума е за лица до 18 г. и тъй като синът 
ми е на 22 г.трябва да платя цялата сума. Щях 
да се съглася,но видях по-надолу код 332111 - 36 лв. 
,сума която се поема от ЗК. Моля да ми отговорите 
в този случай каква сума трябва да заплатя? И за 
кого е код 332111?
Отговор: Лекарят по дентална медицина вероятно Ви 
е посочил дейността „лечение на пулпит или периодон-
тит на постоянен зъб“, която действително се заплаща 
от НЗОК само за лица до 18-годишна възраст (в този 
случай касата заплаща 68,93 лв., а пациентът доплаща 
12,30 лв). Лечението на пулпит обаче за лицата над 
18-годишна възраст (Вашият син е на 22 години)  не 
се поема от НЗОК. 
Дейностите, за които към момента НЗОК заплаща за 
здравноосигурени лица над 18- годишна възраст са:
- за първична извънболнична дентална помощ: обстоен 
преглед със снемане на зъбен статус и две дейности, 
които могат да бъдат обтурация (пломба) на зъб с амал-
гама или химичен композит, и/или екстракция (вадене) 
на зъб с анестезия (с упойка). От страна на пациента 
има доплащане в размер на 1,80 лв. за прегледа и по 
4,00 лв. за пломбата и за ваденето на зъб;
- за специализирана хирургична извънболнична дентал-
на помощ: специализиран обстоен преглед  (пациентът 
доплаща 1,80 лв.), инцизия в съединителнотъканни ложи 
с анестезия (пациентът доплаща 7,50 лв.) и екстракция 
на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с 
включена анестезия (пациентът доплаща 13,50 лв.).

До 10-ти март 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
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И ФИРМИ БЕЗ ДЕЙНОСТ ТРЯБВА
ДА ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ

Годишна декларация за облагане с корпоративен 
данък са длъжни да подават и фирмите, които не са 
осъществявали дейност през 2015 г., съобщават от 
Националната агенция за приходите (НАП). 
Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. 

В него фирмите 
декларират, че за 
предишната го-
дина не са имали 
дейност и не са 
отчели  прихо-
ди или разходи 
съгласно счето-
водното законо-
дателство. 
Към тази де-

кларация не се прилага годишен отчет за дейността. 
Декларациите се подават в офисите на НАП по мяс-
тото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна 
разписка или по интернет.
Срокът за подаване на декларациите е 31 март, като 

този срок важи и за фирмите, които не са извършвали 
дейност през 2015 г. Това е и срокът, в който трябва 
да се плати дължимият корпоративен данък, след 
приспадането на направените авансови вноски. 
Фирмите, които подадат декларациите си по елек-

тронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен 
корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази 
отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в 
срок до 31 март 2016 г.
Плащането на задължението към хазната може да 

стане във всяка банка с попълване на вносна бележка 
за плащане към бюджета. Други вариант за плащане 
са с пощенски запис или чрез интернет.
Неподаването на декларациите се санкционира, като 

минималната глоба е 500 лева за юридическото лице 
и 200 лева за управителя на фирмата.
Повече информация за попълването и подаване 

на декларацията за облагане с корпоративни данъци 
може да се получи на телефона за информация на НАП 
0700 18 700 на цената на градски разговор.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА
ПРОДАЖБА НА ИМОТ ОТ ЧУЖБИНА  
Живеете в чужбина и имате жилище в България, 

което искате да продадете без да се прибирате за 
сделката. Ако това е вашият случай, на първо място 
трябва да си осигурите доверен човек, на когото мо-
жете да разчитате да сключи сделката от ваше име. 
Какви документи и пълномощни трябва да изпратите 
и как стои въпросът, ако имате сключен брак?
На човека, който искате да ви представлява, трябва 

да изпратите пълномощно, два броя декларации по 
чл.264 ДОПК и 
един брой декла-
рация по чл. 25 
ЗННД. В случай 
че  сте  женен /
омъжена и имо-
тът е придобит 
по време на бра-
ка, то и съпругът/
та ви трябва да 
подготви тези до-

кументи. Не са необходими две пълномощни, може и 
само едно общо от вас двамата. 
В пълномощното трябва да е точно описан имотът, 

за който се дават съответните правомощия. Не забра-
вяйте да упълномощите лицето да извади и получи 
и данъчна оценка за имота. Имайте предвид, че да-
нъчната декларация и декларацията по чл. 264 важат 
до края на календарната година, в която са издадени.
Всички изброени документи следва да бъдат с нота-

риална заверка. Тя може да се извърши в българското 
консулството в съответната държава. Пълномощното 
трябва да е с две заверки – на подписа и на съдържа-
нието. Така оформените и заверени документи можете 
да изпратите по куриер в България.
Ако към момента на закупуване на имота не сте 

имали сключен брак и нотариалният акт е на ваше име, 
за съпруга/та ви може да е необходима декларация-
съгласие, че жилището не е семейно и можете да се 
разпореждате с него. В случай че имате други имоти, 
такава декларация не е необходима. 
Колкото до пълномощното, по думите на юриста 

е най-разумно да го изготви или адвокат, или нота-
риусът, при когото ще бъде сделката. Образци на 
декларациите по чл. 264, ал. 2 от ДОПК и по чл. 25 
от ЗННД могат да се намерят в интернет, както и в 
личните сайтове на повечето нотариуси.

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2016 Г.

Със Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване (ЗБДОО) за 2016 г. са определени: 

- минимален месечен размер на осигурителния 
доход през календарната година по основни икономи-
чески дейности и квалификационни групи професии 
(Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 
2016 г.);

- минимални месечни размери на осигурителния 
доход за самоосигуряващите се лица съобразно об-
лагаемия доход за 2014 г. от упражняване на трудова 
дейност в това качество (чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗБДОО 
за 2016 г.); 

- минимален месечен осигурителен доход в размер 
на 420 лв. за лицата, които не са самоосигуряващи 

се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, 
за които осигурителният доход за социално и/или 
здравно осигуряване е обвързан с минималния ме-
сечен осигурителен доход за самоосигуряващите се 
лица (чл. 9, ал. 3 от ЗБДОО за 2016 г.);

- минимален месечен осигурителен доход в размер 
на 300 лв. за регистрираните земеделски стопани и 
тютюнопроизводители (чл. 9, ал. 1, т. 3 от ЗБДОО 
за 2016 г.);

- максимален месечен осигурителен доход в размер 
на 2600 лв. (чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗБДОО за 2016 г.);

- размерите на осигурителните вноски за фонд „Тру-
дова злополука и професионална болест“ по групи 
основни икономически дейности (приложение № 2 
към чл. 14 от ЗБДОО за 2016 г.).
За 2016 г. не се внасят вноски за фонд “ГВРС”. 
Промени в Кодекса за социално осигуряване 
- към лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от кодекса са вклю-

чени държавните служители по Закона за Държавна 
агенция „Разузнаване“ и офицерите и сержантите 
по Закона за Националната служба за охрана (в сила 
от 01.11.2015 г.), както и резервистите на активна 
служба по Закона за резерва на въоръжените сили на 
Република България (в сила от 01.01.2016 г.);

- от 01.01.2016 г. осигурените в професионален 
пенсионен фонд лица имат право еднократно да 
променят осигуряването си от професионален пен-
сионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО. Изборът е 
уреден с Наредбата за реда за избор на осигуряване, 
внасяне и разпределяне на задължителните осигу-
рителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани 
вземания на работниците и служителите“ и за обмен 
на информация;

- променена е разпоредбата, свързана с определяне 
на годишния осигурителен доход на самоосигурява-
щите се лица (чл. 6, ал. 9 от КСО).
Със Закона за бюджета на Националната здрав-

ноосигурителна каса за 2016 г. е определен размера 
на здравноосигурителната вноска - 8 % (чл. 2 от 
ЗБНЗОК).

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Кога и за какъв срок може да се получи обезще-

тение за гледане на болен член от семейството? 
> Парично обезщетение при условията и в размера 

на паричното обезщетение за временна неработос-
пособност поради общо заболяване се изплаща и за: 

1. гледане или належащо придружаване за меди-
цински преглед, изследване или лечение в страната 
или в чужбина на болен член на семейството над 
18-годишна възраст – на всеки осигурен до 10 кален-
дарни дни през една календарна година; 

2. гледане или належащо придружаване за меди-
цински преглед, изследване или лечение в страната 
или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст 
– до 60 календарни дни през една календарна година 
общо за всички осигурени членове на семейството; 
в този срок не се включва времето за гледане на дете 
по т. 3 - 5; 

3. гледане на дете под карантина до 18-годишна 
възраст, болно от заразна болест – до изтичането на 
срока на карантината; 

4. гледане на болно дете до 3-годишна възраст, 
настанено в заведение за болнична помощ заедно с 
осигурения – за времето, през което осигуреният е 
бил в заведението; 

5. гледане на здраво дете, върнато от детско заве-
дение поради карантина – докато трае карантината. 

> Паричното обезщетение по горните т. 2, 3, 4 и 5 се 
изплаща и за гледане на дете, настанено при близки, 
роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от 
Закона за закрила на детето. 

> За един и същи осигурителен случай за едно и 
също време парично обезщетение за гледане на болен 
член от семейството може да се изплаща само на един 
осигурен член на семейството. 

> За гледане на хронично болен член на семей-
ството парично обезщетение се изплаща само при 
изостряне на заболяването. 

> За членове на семейството на осигуреното лице 
се считат неговите възходящи и низходящи по права 
линия, съпругът и съпругата. 
В кои случаи не се изплаща обезщетение? 
> Парично обезщетение за временна неработос-

пособност не се изплаща на осигурени лица, които: 
1. умишлено увреждат здравето си с цел да полу-

чават отпуск или обезщетение; 
2. нарушават режима, определен от здравните ор-

гани – само за дните на нарушението; 
3. са станали неработоспособни поради употреба 

на алкохол, приемане на силно упойващо средство 
без лечебна цел или поради прояви, извършвани под 
въздействието на такива средства; 

4. са станали неработоспособни поради хулигански 
и други техни противообществени прояви, установе-
ни по съответния ред; 

5. са станали неработоспособни поради неспазване 
от тях на правилата за безопасна работа, установено 
по съответния ред. 

> В случаите по горните т. 3 и 4 срокът, за който не 
се изплаща обезщетение, не може да бъде по-дълъг 
от 15 календарни дни, а в случая по т. 5 – не по-дълъг 
от 3 календарни дни. 

> Парично обезщетение за временна неработоспо-
собност и за бременност и раждане не се изплаща на 
лица, упражняващи трудова дейност, която е осно-
вание за осигуряване за общо заболяване и майчин-
ство през периодите, за които са издадени актове от 
здравните органи. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2016г.



САРМИ С КИСЕЛО ЗЕЛЕ И КАЙМА 
Продукти: 1 бр. кисела 

зелка, 1 глава лук, 1 бр. 
морков ,  6-7 бр .  гъби  от 
буркан, 400 г кайма, 1/3 ч.ч. 
ориз, чубрица, джоджен, 
кимион ,  червен  пипер , 
черен пипер, сол, зеленчуков 
бульон, магданоз, дафинов 
лист, 3-4 с.л. доматено пюре, 3-4 с.л. соев сос и олио.
Приготвяне: 
1. Нарязваме на ситно лука и гъбите.
2. Моркова настъргваме на ренде.
3. Каймата размиваме с малко вода.
4. Задушаваме лука, гъбите и моркова в голям тиган.
5. След което добавяме червения пипер, доматеното 

пюре и соевия сос.
6. Разбъркваме и добавяме каймата, бульона и 

подправките.
7. Бъркаме около 5 минути и добавяме ориз.
8. След още 1-2 минути махаме от котлона.
9. Увиваме сармите и ги подреждаме в глинен гювеч 

или в тенджера.
10. Затискаме ги с чиния и ги заливаме със смес от 

зелев сок и вода (1:1) толкова, че да залее сармите.
11. Печем в умерена фурна за около 2 часа.

НАПИТКАТА НА ДЪЛГОЛЕТНИЦИТЕ  
Куркумата е една от най-полезните подправки, а 

чаят от куркума е превъзходен, ако смятате да живее-
те дълго и активно. Японците в Окинава са дълголет-
ници и всекидневно пият такъв чай.
Ето и техният начин за приготвяне на полезна-

та напитка: 4 чаени чаши вода се кипват, добавя се 
1 чаена лъжичка смляна куркума и се оставя да къкри 
10 минути на слаб огън. След това чаят се прецежда 
и към него се добавя 
мед, а при желание 
да се подобри вкуса и 
малко джиндижифил.
Ползите от тази на-

питка са многоброй-
ни, макар че у нас 
малко се знае за тях.
Тук куркумата е по-

зната предимно с ку-
линарните си качества, но на Изток отдавна ценят не-
вероятните свойства на куркумина в този корен, който 
се твърди, че може да пребори дори някои видове рак.
Според изследвания на университета в Тексас кур-

куминът спира разрастването на меланома, както и 
разпространението на рак на гърдата към белия дроб.

American Cancer Sosiety съобщава, че куркуминът 
помага да се спре разрастването на раковите клетки. В 
лабораторни условия е установено, че това вещество 
буквално убива раковите клетки.
Редовната употреба на чай от куркума помага в 

следните случаи:
- за профилактика на черния дроб - проучвания по-

казват дори, че куркуминът в куркумата може да пре-
дотврати появата на цироза;

- за поддържане на здрави кости и стави;
- при болезнен артрит - редовното пиене на чай ги 

облекчава, но още по-голям ефект има, ако се приема 
по 500 мг екстракт от куркума 2 пъти дневно;

- при диабет - куркумата намалява нивото на кръв-
ната захар, препоръчва се и на здрави хора, които чес-
то си похапват сладкиши;

- за лечение на рани - тъй като куркумата е антисеп-
тик и естествен антибиотик;

- за възстановяване на ензимите след операции, си-
лен стрес и продължително лечение с антибиотик, но 
в този случай вместо чай се препоръчва да се пие ай-
рян с куркума. На 200 мл разбито с вода кисело мляко 
се слагат 3-4 щипки от смляната подправка;

- за здрава и красива кожа - жените в Индия я до-
бавят към кремовете си, защото куркумата изравнява 
тена и прави кожата сияйна. Не пречи към това да се 
добавя и чай от куркума, защото вътрешното здраве 
личи отвън;

- при раздразнен стомах - чаят от куркума облекчава 
симптомите, но за по-бърз и траен ефект специалис-
тете препоръчват да се приемат по 500 мг куркума 4 
пъти на ден;

- за забавяне на развитието на Алцхаймер - клини-
чен тест, публикуван в Журнал по неврохимия, показ-
ва, че при лабораторни мишки куркуминът забавя раз-
витието на болестта с 30 %, и то само след седмица.

- за здрава и красива коса - комбинацията от кур-
кума и зехтин „убива“ пърхута и заздравява скалпа. 
Зехтинът може да бъде заменен с кокосово масло или 
масло от жожоба. Сместта се втрива в главата и се ос-
тавя да действа 15 минути, после се измива.

- за профилактика на венците и бели зъби - заради 
антисептичните си противовъзпалителни действия, 
куркумата заздравява венците. За по-бели зъби пък 
препоръчват жълтият прах да се добавя към пастата 
за зъби.

- за отслабване - куркумата ускорява метаболизма 
на въглехидратите, извежда излишната от организма 
вода и в комбинация със сметана допринася за пре-
махване на целулита.
Редовното пиене на чай от куркума в продължение 

на месец има много положителен противъзпалитен 
ефект, освен това пречиства и укрепва организма. 

КАК ДА СЕ ГРИЖИМ
ЗА КЪДРАВАТА КОСА?

Мнозина завиждат на дамите с къдрава коса, без дори 
да подозират колко специални грижи изисква. Вижте ня-
кои полезни съвети как да се грижите за къдравата коса.
Слагайте балсам
Къдравата коса по принцип е по-суха от останалите 

типове коса и се уврежда по-лесно. Допълнителни вре-
ди нанася и боята за коса, ако използвате такава. За раз-
лика от правата коса, къдравата коса „получава“ много 
по-малко от естествените мазнини на скалпа. Причи-
ната е, че много къдравата коса не се сресва толкова 
често. Затова трябва да се погрижите за дълбокото хид-
ратиране на косата с маска/балсам.
Често, когато сме в банята, сме нетърпеливи да от-

мием балсама/маската. Добре е обаче дамите с къдрава 
коса да държат балсама/ маската колкото се може по-
дълго, защото това гарантира по-добро подхранване и 
хидратиране на косъма. Също така ви препоръчваме да 
не отмивате изцяло балсама/ маската от косата така, че 
да скърца, а да оставите част от продукта.
Шампоан без сулфати
Ако имате къдрава коса, задължително използвайте 

шампоан без сулфати. Сулфатите в повечето шампоани 
са твърде агресивни и увреждат и без това уязвимата 
къдрава коса и увеличават вероятността за поява на 
цъфтящи краища.
ЦЪФТЯЩИ КРАИЩА - КАК ДА СЕ 

СПРАВИМ 
Избягвайте сешоара
Добре е да избягвате да из-

ползвате сешоар, ако имате 
къдрава коса. Това обаче не 
винаги е възможно. Затова 
ви съветваме да използвате 
дифузер. Той разпръсква горещия въздух и помага на 
косата да изглежда по-подредена. Също така започне-
те изсушаването от корените, а краищата, които са по-
тънки, да оставите полусухи.
Козметика за коса без алкохол
Забравете за стилизиращите продукти с алкохол. Ос-

вен че изсушават косъма, те правят косата по-сплескана.
Попивайте излишната вода
Когато си измиете косата, увийте я в хавлия за малко. 

След това свалете хавлията и попийте нежно водата, 
без да разърквате косата агресивно. Това разтъркване 
може да увреди косъма и освен това вероятно косата ви 
ще стърчи повече, след като изсъхне.
Гребен вместо четка
Не сресвайте къдравата коса с четка. Вместо това би-

хме ви посъветвали да си вземете дървен гребен с много 
едри зъбци и с него да привеждате в ред къдравата коса.
Копринени калъфки за красив сън
Памучните калъфки за възглавници не са подходя-

щи за дами с къдрава коса. Специалистите съветват да 
замените памука с коприна. При нея триенето между 
косата и калъфката е по-малко агресивно и не уврежда 
толкова косъма.
Доверете се на фризьора...ако заслужава
Важно е и на какъв фризьор се доверявате. При всич-

ки случаи избягвайте фризьор, който подстригва с 
бръснач, независимо колко ще се опита да ви убеди, че 
това е добра идея. Подстригването с бръснач уврежда 
къдравата коса, повече отколкото правата, без да носи 
каквито и да е предимства по отношение на вида й.
След една такава процедура косата ви ще нацъфти 

много бързо. Затова се доверете на фризьор, който под-
стригва с ножица.

АКО ПОЧВАТА ЗА РАЗСАДИТЕ Е ТЕЖКА
Ако използвате почва от градината за разсадите, 

то тя със сигурност е с по-тежък механичен състав.
Тъй като кълновете на разсадите са 

много нежни, те „пробиват“ почвата по-
лесно, ако тя е с по-лека структура.
За да подобрите почвата, може да из-

ползвате тор, компост, пясък, минерал-
ни и органични торове. С всички тези 
съставки торопочвената смес става как-
то по-рохкава, така и по-плодородна.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Коприва
Urtica Dioica
Копривата  принадлежи 

към най-добрите лечебни 
растения, които имаме.
Копривата е полезна като 

се започне от корена и се 
мине към стъблото и листата, та чак до цветовете.
Лечебно действие и приложение: Листата притежа-

ват кръвоспиращо, диуретично, противоревматично действие; 
влияят благотворно върху обмяната на веществата, намаляват 
кръвната захар. Това действие се дължи на витамините, солите 
на желязото и други съединения.
Прилага се при вътрешни кръвоизливи (маточни, бъбречни, 

чернодробни) и като усилващо средство.
При екземи при деца, чай от коприва помага много. Екземите 

в повечето случаи имат вътрешен причинител и те трябва да се 
лекуват отвътре с кръвопречистващи билки.
Копривата е най-доброто кръвопречиставщо и кровообразува-

що лечебно растение. И понеже тя влияе върху панкреатичната 
жлеза, намалява съдържанието на захар в кръвта.
Бани на цялото тяло с коприва помагат при ишиас.
Благодарение на своите кръвообразуващи ензими, тя помага 

при малокръвие, анемия и други тежки заболявания на кръвта.
Пясък в бъбреците и пикочния мехур се повлиява от коприва.
В българската народна медицина копривата се използва при 

ревматизъм, ускорено сърцебиене, виене на свят, главоболие, 
епилепсия, хистерия, кашлица, задух, водянка, жълтеница, при 
копривна треска, захарен диабет.
Външно приложение: Прясна коприва се препоръчва 

за парене при ревматизъм и ставни болки, за бани при кожни 
обриви, за налагане на лапи при възпалени лимфни жлези, при 
подсичане, нараняване, отоци.
Пресни листа, киснати 20 дни в маслиново масло (1:10) се 

употребяват за мазане на рани, изгаряния, натъртвания.
Отвара от корените с оцет и вода (1:10:5) и варени 5 минути, 

се използва за фрикции против пърхот и за растеж на косата.
Вътрешно приложение: 2 суп.л. листа се слагат в 500 

мл вода. Ври 5 мин. Пие се по 100 мл преди ядене, 4 пъти дневно.
Семената заедно с връхните части се препоръчват при за-

харен диабет (2 суп.л. в 1 кофичка кисело мляко, изяжда се на 
три пъти след ядене).
За усилване на сърдечния мускул се прилагат корените (по 

1 суп.л. корени от коприва и кръвен здравец се слагат в 600 
мл вода; ври 10 минути; изпива се на 4 пъти през деня преди 
ядене; добавя се и мед)
Внимание! При бране копривата предизвиква 

възпаление на кожата!

 „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                                                                                                              

Багер закача последен модел Мерцедес. От колата из-
лиза злобна мутра и гневно отваря вратата на кабината. 
Вътре седи огромен багерист, който едва се е побрал в 
кабината. Поглежда отвисоко мутрата и пита:

– Кво искаш, бе?
– Ами… имаш ли ключ 19?
– Немам, аз до 27 ги завивам на ръка.

Две баби си приказват пред входа на блока:
– Не случихме на джипи, еййй… уж лекува мъжа ми от 

пневмония, пък той умря от жълтеница.
– Ааа, наш’то джипи е много компетентно – от к’вото те 

лекува, от това си умираш…!

М О


