
2- 8 май 2016г., година (XII), 18 /550

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

По повод 140 – годишнина-
та от Априлското въстание в 
СОУ,,Св. Климент Охридски”с. 
Слащен  се проведе извънклас-
но занятие. То бе подготвено  от 
госпожа  Снежана Хаджиева 
-  старши учител по история и 
цивилизация  и група ученици. 
Мероприятието започна със 
стихове от  ,,Епопея на забраве-
ните” на Иван Вазов, рецитира-
ни от водещите: Еми Календе-
рова и Ерик Хайтов. Снежана 
Балканска представи презента-
ция за Априлското въстание.След като учениците и гостите на мероприятието   
придобиха цялостна представа за въстанието, група ученици сред които: Емел 
Мехмедова, Семиха Имамова,  Николина Манова, Емел Чаушева, Аделина Ма-
нова, Микаела Молова, Каролина Еледжикова, Снежана Балканска, Еми Кален-
дерова, Рамизе Пуленова, Фатме Зейнева и Хюлия Джинджиева представиха пре-
зентации за живота и делото на най-видните участници в  Априлското въстание . 

 Най-впечатляващата част от мероприятието беше драматизацията върху  ,,Ра-
дини вълнения” , която учениците  : Снежана Балканска, Ерик Хайтов, Мартин 
Пашов, Мустафа Джинджиев, Мустафа Кьойбашиев, Боби Караилиев, Адрияна 
Хайтова, Айлин Спахиева и  Гюлзар Караалиева  въплътени в различни роли 
представиха основните герои от романа „ Под Игото”на Иван Вазов . Не по-мал-
ко интересно беше и  пресъздаването  на Априлското въстание от ,,Записки на 
българските въстания” на Захари Стоянов. Учениците Вели Чангалов, Адиле 
Лавчиева, Мартин Пашов, Халим Халим,Ерик Хайтов, Аделина Манова, Биемил 
Чобанов, Анифе Кехайова и Мустафа Кьойбашиев изиграха по блестящ начин  
ролите си като главни  участници в Априлското въстание. 
Извънкласното занятие завърши с думи на световноизвестни дипломати, жур-

налисти и писатели  отразили жестокостите при потушаването на Априлското 
въстание.  Мероприятието доказа, че ние  познаваме историята си и когато шес-
токласникът Боби Караилиев закри тържеството  със стихотворението  ,,Възпо-
менание от Батак” на Иван Вазов, всеки  доби пълна представа, къде е Батак, 
какво е станало там и за какво се е борил Батак.

ВЕЛИКДЕНСКО
Великден е най-големият за 

вярващите християни празник. 
Чества се всяка пролет в продъл-
жение на три дни, в зависимост 
от първото пролетно пълнолуние. 
Седмицата преди Великден, нари-
чана още „Страстната седмица”, 
„Великата седмица” или „Светла-
та седмица”, съгласно каноните на 
православието е седмицата, през 
която християнската общност се 

подготвя за тържеството на духа над плътта – победата на Исус Христос над 
смъртта. През Страстната седмица, в деня Разпети петък,  християните в Са-
товча се поклониха пред Плащаницата – платът, с който е било завито тялото 
Христово след свалянето му от кръста, в знак на почит и признание към само-
жертвата му, с която изкупва човешките грехове. На този ден, на вечерната мо-
литва в храма, те съпреживят Христовите страдания, смъртта и погребението 
му, а ден след това се радват на Възкресението му. Както традицията повелява, 
през празничните дни християните в Сатовча посетиха близките си. Подне-
соха им великденски козунаци и  боядисани яйца в червено. Това е жест за 
обич и уважение към тях, преклонение към Божия Син и спазване на изконния 
му завет да се обичаме един друг. Много хора намират сила да се извинят за 
грешната си постъпка, но в присмехът си околните не забелязват разкаянието 
в очите на грешника. Въпреки всичко, най-важен си остава обемът на сърцето, 
неподвластно на обстоятелства, готово да приеме и да отвърне на всяка обич. 
Този, който се жертва за другите, се е докоснал до откровението и всяка негова 
дума е като блага вест, а всяка негова постъпка предизвиква майчина радост, 
бащинска гордост. Вярата никога няма да загуби своята магична сила да ни 
сплотява, ако я запазим чиста в сърцата си.

ПО СЛУЧАЙ 6 МАЙ - ПРАЗНИК НА СЕЛО САТОВЧА
 10:00 часа -  Начало на празника –Музикална програма на самодейците 
при  НЧ-Плетена, НЧ-Кочан и НЧ-Вълкосел
10:30 часа - Тържествена сесия на Общински съвет
11:00 часа - Официално откриване на празника 
11:30 часа -  Музикална програма на Народно Читалище „Св.Св. Кирил 
и Методий- 1926” –село Сатовча
12:15 часа - Концерт на народната певица – Боряна Карпузова
13:15 часа - Музикални изпълнения на самодейците при - НЧ-с.Слащен, 
НЧ-с.Туховища, НЧ-с.Годешево и НЧ - с.Ваклиново
14:30 часа - Край на музикалната програма
18:30 часа - Веселие с оркестър „Щуро маке” 

СПОРТНА ПРОГРАМА
10:00- 14:00 часа -  Футболен турнир
 Шест отбора от региона (Сатовча, Кочан, Дъбница, Мусомища и др.) 
- място на провеждане - стадиона на с.Сатовча
15:00- 17:00 часа - Волейбол 
  15:00- 16:00 часа - Общинска администрация- СОУ- с.Сатовча- жени
  16:00-17:00 часа - Общинска администрация- СОУ- с.Сатовча- мъже
- място на провеждане - физкултурен салон на СОУ Сатовча  
21:00 часа – ПРАЗНИЧНА ЗАРЯ

Й ЙЙ

Приемете сърдечните ми поздравления и пожелания
по повод настъпващите празници:
Шести май – Ден на храбростта и българската армия,
Ден на земеделците в България, Ден на Община Сатовча 

и християнският празник – Гергьовден. От сърце желая на 
всички жители и гости на общината, ветерани от войната 
и служители на българската армия, на всички земеделци и 

именници преди всичко здраве и дълъг живот, спорна работа, богата реколта, късмет 
и щастие в семействата и благополучи е по домовете.      Кмет на община Сатовча

д-р Арбен Мименов

ГРАФИК 
За регистрация на заявления за директни плащания в Общинска 

служба „Земеделие” – с.Сатовча, КАМПАНИЯ–2016 ГОД.

ЗАБЕЛЕЖКА: За датите на които ще се работи и в почивните дни трябва предва-
рително гражданите да се снабдяват с удостоверения за банкови сметки от банките и 
на упълномощените лица да се изготвят пълномощни от кметствата.



 НАЙ – ГОЛЕМИЯТ УБИЕЦ НА ПРИРОДАТА- ЧОВЕКЪТ
Природата-майка на всички живи същества. Живеем на една 

необичайно богата планета. Богата на живот, богата на всичко 
необходимо за този живот. Нашата планета може би е единстве-
ната, която притежава толкова уникална база - живи същества и 
природа, която да ги съхранява като такива. Аз олицетворявам 
ситуацията с прост пример: живите същества са олицетворение 
на деца, а природата - любяща и търпелива майка. 
От тук идва големият въпрос - Колко пошло може да бъде 

това да убиваш майка си?
Ние, живите същества, сме същински чудовища. Най-ло-

шото е, че не успяваме да го осъзнаем. Всеки ден зареждаме 
пистолета и натискаме спусъка без да се замислим. Всяка 
неправилно изхвърлена хартийка е като куршум за нашата 
майка-природа. Толкова ли е трудно да изхвърлим боклука 
си в коша, вместо да го захвърляме където си поискаме? Не 
изисква особени усилия, нито някаква сложна техника. Всяко 
едно предприятие е като димяща бомба със закъснител. Всичко това бавно, но сигурно 
се отразява на климата, водите, растенията, животните и на самите нас. Вместо да се 
стремим да съхраним тези така важни фактори, от които зависи изцяло съществуването 
ни, ние правим точно обратното. Може би точно заради това растенията са толкова уни-
кални-защото не са създадени от човека, също така животните, климата, водите и всички 
останали фактори, осмислящи нашето съществуване, които ние така умело се стремим да 
унищожим. Ние, хората, трябва да опазим собствения си дом, защото Земята не е къща, 
от която да се преместиш, когато поискаш. Жестокостта е непоносима и мисля,че вече 
усещаме болката на природата с всеки изминал ден. Казват, че човек се учи от грешките 
си, но нашата грешка може да бъде фатална и непоправима. За това нека спрем, нека се 
замислим, нека превържем раните на природата.
В крайна сметка, за да продължи съществуването ни, на нас и нашите поколения, трябва 

да изхвърлим куршумите и всичко, което ни самоунищожава. Нека бъдем съвестни и отго-
ворни и да не мислим само за нас, но и за тези след нас!                    Симона Будева IX клас 

С НАШАТА ПОЯВА КОНТИНЕНТИТЕ БЪРЗО ОСТАРЯВАТ
Земята е съществувала много години преди нас. Тя е уникал-

на по свой начин - с небето, растенията,животните и още без-
брой много красоти. Но да не забравяме,че освен животните и 
растенията,съществуваме и ние – хората. Природата ни е създала 
по-умни за разлика от животните. Можем да мислим, да говорим, 
да чувстваме и т.н. Човекът е умен, защото той буквално е построил 
целия свят. Всичко, което виждаме наоколо е направено от човека, 
с изключение на растенията, но дори и за тях е допринесъл като 
ги засажда и полива. С времето въображението на човека растяло 
все повече и повече. В днешно време можем да видим какви ли не 
технологии с какви ли не удобства. В миналото е било невъзможно 
да отидем на другия край на света, но ето, човекът отново надминал 
възможностите си и е създал социалните мрежи, с които днес общу-
ваме. Ала замисляли ли сме се колко много вредят тези технологии 
на нас,а на природата? Всеки ден чуваме по новините за земетресения и наводнения в 
Япония, САЩ и къде ли още не. Защо едно време не се е споменавало за такива неща? 
Тогава е нямало такива удобства като днешните и хората, въпреки че са ги нямали, са 
живеели спокойно и щастливо. Ами катастрофите, за които чуваме, а на някои ставаме 
свидетели понякога,от къде и как се получават? Само по една единствена причина и това 
отново е човекът. Не се е съобразил с високите скорости на колата и затова виждаме тези 
трагедии. Удобствата на технологиите са полезни, но колкото са полезни толкова са и 
вредни. Ако не съумеем да ги прилагаме по най-безопасния за нас начин, то всички сме 
обречени на страдания.                 Камелия Сапунджиева IX клас

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

2 Май 2016, Понеделник
Годишнина от смъртта на Леонардо да Винчи
На 2 май 1519 г. умира Леонардо да Винчи - италиански художник от Фло-

рентинската школа, скулптор, архитект, учен и естествоизпитател. 
3 Май 2016, Вторник
Международен ден на свободата на печата
Отбелязва се от 1992 г. по инициатива на Организацията на ООН по въпросите 

на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО).
4 Май 2016г., Сряда
Годишнина от рождението на Гунди
На 4 май 1943 г. е роден Георги Аспарухов - Гунди. Централният нападател 

е заслужил майстор на спорта и носител на сребърен Орден на труда през 
1965 г. Играе в детския, а след това и в юношеския отбор на Левски. Печели 
шампионската титла с юношите през 1960 г. и 1961 г. Седемнадесет годишен 
е приет в първия отбор на Левски през 1960 г. От 1961 до 1963 г. той играе в 
пловдивския Ботев, където става носител на Купата на България през 1962 г. 
След като се завръща в Левски, Аспарухов печели три шампионски титли и три 
купи на България. Гунди играе в 245 мача за първенството, в които отбелязва 
150 гола. Гунди има 23 мача и 19 гола в европейските клубни турнири - 12 гола 
за КНК и 7 гола за КЕШ. С националния отбор на България е играе 50 мача и 
отбелязва 19 гола. Взема участие в три световни първенства: в Чили, Англия 
и Мексико. Георги Аспарухов - Гунди е първият българин, отбелязал гол на 
Англия на Уембли. Загива на 30 юни 1971 г. при автомобилна катастрофа. За-
едно с Никола Котков, негов близък приятел, който се вози в същия автомобил.

5 Май 2016, Четвъртък
Ден на Европа: Празник на Съвета на Европа
Отбелязва се годишнина от създаването в Лондон на 5 май 1949 г. на струк-

турата - Съветът на Европа. Консултативната европейска политическа орга-
низация обединява 40 европейски държави. Целта й е да поддържа основните 
принципи на правата на човека, плуралистичната демокрация и върховенството 
на закона и да повишава жизнения стандарт на гражданите на Европа. Струк-
турата на Съвета на Европа включва Комитет на министрите, Парламентарна 
асамблея (286 членове) и Конгрес на местни и регионални власти. Към 1999 
г. организацията има сключени 165 международни конвенции. Азербайджан, 
Армения, Беларус (прекратен 1997 г.), Босна, Грузияса със статут на “специ-
ално поканени” страни, а Ватикана, Канада, Япония и САЩ са наблюдатели. 

6 Май 2016, Петък
Ден на храбростта и Българската армия
Денят на храбростта - 6 май, започва да се чества в Българската армия още 

с нейното създаване. С указ номер 1 от 1 януари 1880 г. княз Александър Ба-
тенберг учредява военния орден „За храброст“ - отличие, с което се удостояват 
извършилите подвизи на бойното поле. А с указ номер 5 от 9 януари същата 
година се постановява честването на празника. До подписването на Ньойския 
договор Денят на бойната прослава се чества отделно на 27 ноември (победата 
на Българската армия в боевете при Сливница в Сръбско-българската война от 
1885 г.). През 20-те години този празник се обединява с отбелязването на Деня 
на храбростта на 6 май. От 1931 г. Денят на храбростта и победите е обявен за 
боен празник на войската. За първи път при честването на Гергьовския праз-
ник през 1937 г. тържеството започва от предната вечер със заря, дотогава тя 
е епизодично явление. След 1946 г. традицията в честването на празника на 
Българската армия е прекъсната. В най-ново време Великото народно събрание 
определя за празник на войската 23 август - денят на боевете при Шипка. Две 
години - 1991 и 1992, българските воини честват този ден като свой празник. 
През 1993 г. с постановление на МС нр. 15, от 27 януари, 6 май отново заема 
мястото си в празничния календар на армията като Ден на храбростта и празник 
на Българската армия.
Имен ден празнуват Георги, Гергана, Гинка
На 6 май имен ден празнуват всички, които носят името Георги (означа-

ва - земеделец), Гергана, Галя, Галина, Галин, Гана, Ганчо, Ганка, Гиргин, 
Гиргина,Гинка, Гюро, Гюрга, Жорж.

7 Май 2016, Петък
Ден на радиото и телевизията
Отбелязва се по повод годишнината от откриването на радиото от руския учен 

Александър С. Попов на 7 май 1895 г. На тази дата той демонстрира за първи 
път пред Руското физическо дружество изобретения от него уред за предаване 
и приемане на информация по електрически път на големи разстояния без 
проводник. През 1899 г. той включва към уреда телефонна слушалка и създава 
възможност за слухово приемане на сигналите, а през 1899 г. създава първата 
радиовръзка с практическо значение. В България се отбелязва от 1945 г. като 
Ден на радиото, а от 1968 г. - като Ден на радиото и телевизията.

8 Май 2016, Събота
Ден на Червения кръст и Червения полумесец
Отбелязва се от 1948 г. по решение на международната конференция на 

Червения кръст. Годишнина от рождението на Анри Дюнан /1828-1910/, 
швейцарски хуманист, общественик и писател, носител на първата Нобелова 
награда за мир (1901), инициатор за създаването на Международния комитет 
на Червения кръст (9 февруари 1863).
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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



Въпрос:  Бих искала да попитам дали болничния 
лист за 45-те дни отпуск преди раждане може да 
се издаде от личният лекар?
Отговор: Уважаема госпожо, преди да Ви дадем 
насочваща информация, уточняваме че въпросите, 
свързани с издаването на болничните листове и 
изплащането на обезщетения за временна нерабо-
тоспособност, са от компетенциите на регионалните 
здравни инспекции (РЗИ) и Националния осигури-
телен институт (НОИ). 
Съгласно Наредбата за медицинската експертиза: 
Издаване на болничен лист за временна неработос-
пособност при бременност, раждане и осиновяване 
– чл. 26. (1) Отпускът поради бременност и раждане 
на осигурената в размер 135 календарни дни за всяко 
дете се разпределя в 3 болнични листа, както следва:
1. за 45 календарни дни преди раждането; болнич-
ният лист се издава еднолично от лекаря, който 
осъществява наблюдението на бременната; в бол-
ничния лист задължително се вписва терминът на 
раждането;
2. за 42 календарни дни непосредствено от раждането 
- от лекаря, който е водил раждането; ако раждането 
е станало без медицинско наблюдение - от личния 
лекар;
3. за 48 календарни дни (продължение на предходния 
болничен лист):
а) след изписване от болничното лечебно заведение 
- от личния лекар на детето или от личния лекар на 
родилката.

Въпрос:  Имам две деца - едното е пълнолетно, а 
другото е на 15 години. Интересува ме защо дет-
ските добавки, който получавам за второто дете 
са ми намалени на 37 лв.
Отговор: Следва да имате предвид, че съгласно 
чл. 7, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, в 
сила от 01.01.2016 г., размерът на месечните помо-
щи за отглеждане на дете до завършване на средно 
образование, но не повече от 20-годишна възраст се 
определя ежегодно със Закона за държавния бюджет 
на Република България (ЗДБРБ) за съответната го-
дина като общ размер на помощта за семейството в 
зависимост от броя на децата, за които се получава. 
В тази връзка, към настоящия момент принципът на 
поредността на децата в семейството не се прилага 
при определяне на размера на помощта. В случай, че 
едното дете е навършило пълнолетие и е завършило 
средно образование, то не се включва в състава на 
семейството по смисъла на ЗСПД и за него не се 
дължат месечни помощи за деца. На основание чл. 
60, ал. 2, т. 1 от ЗДБРБ за 2016 г. размерът на месеч-
ните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 
от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. за 
семейство с едно дете е 37 лв.

До 10-ти май: 
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.
До 14-ти май: 
ЗДДС
1.  Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец април. 

2.  Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец април.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -  пристигания/изпращания за месец 
април 2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за април 
2016 г.
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ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ВЪЗРАЗИЛИ 
СРЕЩУ ДОПУСТИМИЯ СЛОЙ,
ИМАТ 14 ДНИ ДА ОБЖАЛВАТ

Много  стопани все още не разбират какъв е пътят 
и какво трябва да направят след подадени от тях 
възражения до министъра на земеделието и храните 
относно слоя „Пло-
щи, допустими за 
подпомагане“ за 
2015 г.
Тъй като те скоро 

ще започнат да по-
лучават отговори на 
възраженията си от 
министъра, трябва 
да знаят, че имат 
само 14 дни да ги 
обжалват пред Върховен административен съд.
Ако не го направят, рискуват и дори почти е сигурно, 

че ще загубят бъдещите дела срещу писмата на фонд 
„Земеделие“ - Разплащателна агенция, с които им се 
отказва финансово подпомагане.

ДЕКЛАРИРАМЕ ПРЕД НАП ПОЛУЧЕНИТЕ 
ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ПАРИЧНИ ЗАЕМИ  
От НАП напомнят, че физическите лица трябва за-

дължително да декларират получените парични заеми 
в годишната данъчна декларация за 2015 г., ако тези 
заеми надвишават определена сума. Изискването оба-
че не задължава гражданите да декларират банковите 
си кредити, уточняват от Агенцията.
Физическите лица трябва да попълнят подоходна 

декларация, ако през 2015 г. са получили парични 
заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 
31 декември 2015 г. част от тях са непогасени. На 
обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени 
остатъци по заеми в периода от 2010 г. до 2015 г., ако 
общият размер на остатъците към 31 декември 2015 
г. е над 40 000 лв.
Пред НАП фи-

зическите  лица 
трябва да обявят 
не само получе-
ните заеми, но и 
предоставените 
такива. В деклара-
цията за доходите, 
която се подава 
до 3 май тази година, се посочват предоставените 
парични заеми  през 2015 г., ако общият им размер 
надхвърля 10 000 лв. и към края на годината част от 
тях са непогасени. Заемите, които са предоставени 
през предходните пет години също трябва да се де-
кларират, ако общият размер на остатъците към 31 
декември 2015 г. е над 40 000 лв.
Получените или предоставените парични заеми се 

декларират в отделно приложение – Приложение № 
11, което е неразделна част от образеца на годишната 
декларация за облагане на доходите на физическите 
лица. Годишната данъчна декларация може да бъде 
изтеглена от интернет сайта на НАП - рубрика „До-
кументи - данъци“. Формулярите се подават до 3 май 
2016 г., като декларираният данък за довнасяне по 
декларацията трябва да бъде внесен в същия срок.
Повече информация, както и помощ при попълване 

на данъчните декларации клиентите на НАП могат да 
получат на информационния телефон 0700 18 700 на 
цената на един разговор.

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ
НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 6

ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Още четири работни дни имат самоосигуряващите 

се лица да подадат декларация образец 6 „Данни за 
дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“. Срокът 
за подаването на декларацията изтича на 3 май (30 
април е в събота, а 2 май е почивен ден - Великден). 
Това е и срокът, в който самоосигуряващите се лица 
са задължени да представят таблица 1 и  таблица 2 от 
Справката за окончателния размер на осигурителния 
доход към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ 
за 2015 г. Въз основа на данните, декларирани в тези 
таблици, се определят окончателният размер на оси-
гурителния им доход и окончателният размер на дъл-
жимите от тях задължителни осигурителни вноски.
Най-лесно самоосигуряващите се лица могат да 

подадат декларация образец 6 с персонален идентифи-
кационен код, уточняват от приходната агенция. ПИК 
се издава в произволно избран офис на приходната 
Агенция безплатно и безсрочно. Освен по електронен 
път, данъчните декларации могат да се изпратят и по 
пощата. Деклара-
цията може да се 
подаде и лично в 
офис на НАП.
До 3 май само-

осигуряващите 
се лица трябва да 
внасят и годишни-
те изравнителни 
вноски за социал-
но и здравно осигуряване. Те се превеждат с различни 
кодове за вид плащане: за фонд Пенсии – 55 11 11; за 
ДЗПО в УПФ – 58 11 11;  и за здравно осигуряване – 
56 11 11. При попълването на платежните нареждания 
за изравнителните вноски задължително се посочва 
ЕГН на самоосигуряващото се лице.
Повече информация за попълването на осигурител-

ни декларации можете да получите на телефон 0700 
18 700 на цената на един разговор от цялата страна.

АГЕНЦИЯТА ПО ХРАНИТЕ ВЪВЕЖДА 
ИЗВЪНРЕДНИ ПРАВИЛА ЗАРАДИ

НОДУЛАРНИЯ ДЕРМАТИТ 
Българска агенция по безопасност на храните въвеж-

да извънредни правила при транспорт, преработката 
и реализацията на месо и мляко и произведените от 
тях продукти заради Заразния нодуларен дерматит. 
Мерките са в изпълнение на Решение на Европейската 
комисия относно някои защитни мерки срещу болестта 
заразен нодуларен дерматит в България.
Клането на едри преживни животни (ЕПЖ) от 

животновъдни обекти в Северна България, ще се из-
вършва в месодобивни предприятия, на територията 
на същата или съседна област. Клането в Южна Бъл-
гария се осъществява в месодобивни предприятия в 
същата област, а при липсата на такова предприятие 
в съседна, с изключение на областите с установени 
огнища на Заразен 
нодуларен дерма-
тит.  Клането  на 
ЕПЖ от областите 
Благоевград, Кюс-
тендил, Пловдив, 
Хасково и Стара 
Загора ще се осъ-
ществява в месодо-
бивни предприятия 
на територията на 
съответната област, а върху месото на закланите жи-
вотни ще се поставя специална здравна маркировка. 
Месните заготовки трябва да сa с идентификационна 
маркировка с форма “диамант”. Прясното месо и мес-
ните заготовки от ЕПЖ, произведени на територията 
на страната могат да се реализират свободно, с изклю-
чение на месото и месните продукти от областите с 
установени огнища на заразен нодуларен дерматит. 
Прясното месо, добито от ЕПЖ от областите Благоев-
град, Кюстендил, Пловдив, Хасково и Стара Загора и 
месните заготовки, произведени от такова месо могат 
да се реализират само на територията на страната.
Месните продукти, преминали обработка и са произ-

ведени от месо, добито от ЕПЖ, отглеждани и заклани 
на територията на областите с установени огнища на 
ЗНД могат да се реализират само на територията на 
страната с търговски документи и поставена иденти-
фикационна маркировка “диамант”. Месни продукти 
от тези области, които са запечатани в херметически 
съдове и консерви могат да се реализират в други 
страни, като се придружават от сертификат по систе-
мата “TRACES”.
Суровото мляко, добито в обект с констатирано ог-

нище на заразен нодуларен дерматит се унищожава. 
Млякото от останалите ферми се преработва в мле-
копреработвателни предприятия на територията на 
страната. Транспортните средства, които превозват 
сурово мляко, което е събрано от областите в Северна 
България да не събират сурово мляко от областите в 
Южна България в рамките на един курс. Трябва да се 
извършва дезинфекцията на транспортните средства, 
които превозват сурово мляко, на изхода на всеки посе-
тен животновъден обект или млекосъбирателен пункт.
Мляко, добито от ЕПЖ на територията на областите 

Благоевград, Кюстендил, Пловдив, Стара Загора и 
Хасково може да се консумира и използва за произ-
водството на млечни продукти след пастьоризация. 
Млечните продукти могат да се реализират и в други 
страни, като се придружават от сертификат по систе-
мата “TRACES”.
Собствениците на животновъдните обекти за едри и 

дребни преживни животни трябва да увеличат мерките 
за биосигурност, да извършват дезинфекция и дезин-
секция. Трябва незабавно да информират ветеринарен 
лекар при съмнение за заболяване или смърт на живот-
но. Да извършват дезинфекция на всички влизащи и 
излизащи от обекта превозни средства. Да осигуряват 
защитни облекла за посетителите на фермата, ако не 
може това да бъде избегнато.
ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ 
ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА
С Постановление № 35 на МС от 24.02.2016 г., обн. 

в ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г. са направени изменения 
и допълнения в тази наредба, както следва:

• с новата редакция на чл. 1, ал. 4 НООСЛБГРЧМЛ 
изрично е дефиниран с начална и крайна дата (от 1 до 
31 януари на съответната календарна година) срокът, 
в който самоосигуряващите се лица могат да заявят 
промяна във вида на осигуряването си. Запазва се 
редът за извършване на промяната – чрез подаване на 
декларация по образец, утвърден от изпълнителния 
директор на НАП.

• с измененията на чл. 2, ал. 4 НООСЛБГРЧМЛ 
разпоредбата се привежда в съответствие с новата 
редакция на чл. 6, ал. 9 от КСО, в сила от 1 януари 
2016 г., като промяната е с цел да се избегне проти-
воречивото тълкуване на нормата във връзка с про-
изводствата по Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс, свързани с установяване на задълженията 
за данъци върху доходите на физическите лица и 
задължителни осигурителни вноски, както и във 
връзка с въведеното от 1 януари 2015 г. задължение 
за годишно изравняване на осигурителния доход на 
самоосигуряващите се ли-ца не само за фонд „Пен-
сии”, но и за фонд „Общо заболяване и майчинство”.

• допълнението в чл. 4, ал. 2 НООСЛБГРЧМЛ е 
свързано с включване на доходите от работа по чл. 
114а от Кодекса на труда – по т.нар. „еднодневни” 
трудови договори, при определянена сбора от оси-
гурителните доходи за лицата, които подлежат 
на осигуряване на различни основания, и огранича-
ването му до максималния размер, установен със 
Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2016г.



КАРТОФЕНА ЗАПЕКАНКА
Продукти: • 5 картофа, 4 кремвирша, 2 яйца, 100г 

кашкавал, масло, зелен лук, млян черен пипер, сол
Приготвяне: Картофите се обелват и сваряват в 

подсолена вода. Подсушават се с домакинска хартия 
и се настъргват на едро ренде. Прибавят се яйцата. 
Посолява се, прибавя се черния пипер и се разбърква. 
Картофената смес се поставя в предварително 
намаслена тавичка. Отгоре - нарязаните на дребно 
кремвирши  и  върху  тях 
се  настъргва  на  ситно 
кашкавал .  Запича  се  в 
предварително загрята на 
180 градуса фурна 10-15 
минути .  При  поднасяне 
отгоре се слага нарязан на 
ситно пресен лук.

ЗАЩО ХОЛЕСТЕРОЛЪТ Е ТИХ УБИЕЦ?
Наричаме холестерола „тихият убиец“, защото не 

боли – разбираме, че е бил висок, след като получим 
инфаркт или инсулт. Българинът се интересува от здра-
вето си само когато го боли, затова рядко знае нивата 
на своя холестерол, още по-рядко пази диета, а най-
рядко се лекува.
На въпрос какво са добър и лош холестерол, специ-

алистът по хранене и диететика проф. Донка Байкова, 
отговори: „Това са две фракции, сборът от които трябва 
да даде общия холестерол. Едната фракция – лошият, 
означава, че холестеролът, който е в кръвния серум, 
може да се транспортира към вътрешната повърхност 
на съдовата стена и да се натрупа. Обратно, има и та-
кива липопротеини с висока плътност, които пренасят 
вече отложения върху вътрешната повърхност на съдо-
вата стена холестерол към черния дроб, за да го обра-
ботят и разградят до крайни продукти и след това го 
извеждат с жлъчката към червата.
Там този обработен холестерол отново може да оти-

де в кръвообращението, ако не се храним разумно. Ако 
консумираме фибри, те ще го абсорбират и изведат на-
вън, ако приемаме само рафинирана захар или въгле-
хидратна храна с прости захари, те със сигурност ще 
оставят този холестерол и той може отново да се ре-
зорбира“.
Холестеролът циркулира в тялото по т. нар. рецеп-

торен механизъм – синтезира се в черния дроб, отива в 
приферията, там всяка клетка си поема колкото ѝ  тряб-
ва, а излишното се връща в черния дроб и се отделя 
през жлъчката. Проблемът е, че в някои случаи, когато 
човек пуши, пие, има висока кръвна захар, рецепторите 
и самият холестерол се променят и голямо количество 
холестерол не може да се движи по естествения си път. 
Тогава той се импрегнира в съдовата стена и се развива 
болест на натрупването, развиват се плаки. Те могат да 
се разкъсат, да тромбозират, което води до стенокар-
дия, инфаркт, инсулт, запушване.
На въпрос какви са симптомите, той отговори: „Ако 

холестеролът е много висок, той се отлага освен в съ-
довете, по кожата, върху сухожилията – подкожно се 
образуват малки меки възглавнички, които стоят като 
брадавици. Могат да се натрупват във вътрешния ъгъл 
на клепачите.

МУХЪЛ ВКЪЩИ
В много домове, независимо дали са ново или старо 

строителство, мухълът е неприятна част от „интерио-
ра“. Макар отстраняването му да е доста трудна задача, 
има начини, с които да предотвратите появата и разра-
стването на мухъл вкъщи.
Мухълът е вреден за здравето, оставя неприятен аро-

мат и определено не стои добре на наскоро измазаната 
стена. Най-често се появява в банята, килера, антрето 
и кухнята, но не е изключено да се нанесе и в другите 
помещения, ако там няма добра вентилация.
Мухълът се настанява удобно в стаи, където има кон-

денз, така че това е първият проблем, който трябва да 
се елиминира. Ка-
чествена дограма 
и външна изолация 
са част от решени-
ята, към които по-
търпевшите обик-
новено прибягват.
Ако имате мухъл 

вкъщи, трябва да 
наложите контрол 
върху влажността 
на въздуха - помислете за влагоабсорбатор.
Не оставяйте влажни хавлиени кърпи в банята, за-

щото се превръщат в предпоставка за поява на мухъл. 
Винаги след баня дръжте отдушника отворен, за да се 
изпарява водата. Когато готвите, използвайте аспиратор 
или дръжте прозореца открехнат. Редовното проветря-
ване на жилището също помага за предотвратяването 
на появата на мухъл.
Бъдете нащрек за мухъл в стаи с цветя, които изис-

кват често пулверизиране на въздуха, в стаи с по-голе-
ми аквариуми и в неотоплени помещения през зимата.
Ако вече сте забелязали, че има мухъл в стаята, тряб-

ва незабавно да го обработите. В случай, че нямате пре-
парат под ръка, използвайте сода бикарбонат, памучен 
парцал, напоен с малко белина или ябълков оцет.

ЗАПОЧНА ЗАСАЖДАНЕТО
НА РАННИТЕ ДОМАТИ

От средата на април започват оптималните срокове 
за засаждане на доматите в Южна България, а в края 
на месеца и за Северна.
За целта предварително се извършва предпосадъч-

на плитка обработка на площите на дълбочина 10-15 
см, оформят се бразди, лехи и редове в зависимост от 
предпочитаната схема за отглеждане на ранни домати.

. За високостъблените сортове домати е подходяща 
браздова схема, с разстояние 75-80 см между редовете 
и 35-40 см между растенията в реда.

. При нискостъблени сортове се препоръчват двуре-
дови ленти с разстоянието между лентите 80-90 см, 
между редовете в лентата – 50-60 см, а между расте-
нията в реда – 25-30 см.
Ранните домати се 

отглеждат чрез пики-
ран разсад. При засаж-
дането на полето тем-
пературата на почвата в 
10 см слой трябва да е 
достигнала стойности 
14-15 градуса.
Разсадът трябва да е 

здрав, добре закален, 
да не е прераснал, растенията да са с височина 18-22 
см, с къси междувъзлия, с тъмнозелен цвят.
След засаждането растенията се поливат. Следваща-

та поливка обикновено се извършва след седмица.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ЛИ Е
РАННОТО ЗАСАЖДАНЕ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА

Ранното засаждане на 
лозите и асмите дава по-
добри резултати и про-
центът на прихващане е 
по-висок отколкото есен-
ното - това сме казвали в 
отговор доста пъти и на 
други стопани-любители.
Препоръчваме ви обаче, 

ако се захващате с това, да се използва задължително 
само сертифициран посадъчен материал. Защото в 
последната година има много оплаквания на лозари, 
че са засадили пръчки, които са им предоставени от 
познати, но сега агрономи установяват, че по корени-
те им има признаци на сериозни зарази.

ПОДДЪРЖАЙТЕ  МЛАДИ  МАЙКИ
ОТ  НЕРОЙЛИВИ  СЕМЕЙСТВА

Поддържайте млади майки, произхождащи от не-
ройливи семейства. Своевремнно разширявайте ко-
шера: хоризонтално и вертикално. Осигурете пити за 
градеж. Поддържайте на минимум търтеево пило.
Отнемайте запечатаното пило и го прехвърлете в 

по-слабо пчелно семейство. Своевременно осигуре-
те достатъчна вентилация на кошера. При повишава-
не на температурите 
засенчете кошерите. 
Веднъж на 10-15 дни 
преглайте бегло ко-
шера, за да проверите 
за наличие на отворе-
но пило на 2-3 рамки.
Всяко отворено 

пило прекрасно сто-
пира появата на „не-
правилни“ пчели.
Ако ще правите от-

водки като противороеви прийом, не се колебайте на 
вземате 2-3 рамки със затворено пило с пчели и да из-
стръсквате младите пчели също от 2-3 рамки с отворе-
но пило. Семейството всичко ще компенсира.
Ако около пчелина ви има периоди без паша под-

хранвайте силните семейства. По 200 г храна на нощ 
семейството използва за възпитаване на разплода, а 
не за трупане на запаси, така че няма да получите 
захарен мед.

2 - 8 май 2016г., брой 18

П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

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.

Копривата - 
дар от природата

Копривата е едно от най-полезните растения 
с които природата ни е дарила. Тя е богата на 
витамини,минерали и дъбилни вещества с важно зна-
чение за кръвоносната система. От нея се приготвят 
вкусни и здравословни ястия.
Копривата е източник на бета-каротин, витамини А, 

С и Е, желязо, калций, фосфати и минерали, проте-
ини и захари, голяма част от които принадлежат на 
незаменимите аминокиселини.
За да разполагате с нея през цялата година може 

да я изсушите, замразите и дори консервирате. Не 
бива да сушите копривата на слънце, защото ще за-
губи много голяма част от своите полезни вещества. 
Поставяйте я на сенчесто място, а изсъхналите листа 
съхранявайте в добре проветрени, тъмни и сухи поме-
щения. По този начин копривата може да се съхранява 
до 2 години. Най-добре е да използвате замразена или 
консервирана коприва, защото сушената губи голяма 
част от веществата си. Ако пък искате да я консерви-
рате, е необходима стерилизация. Напълнете бурка-
ните с почистените листа коприва, които трябва да 
са плътно наредени, за да не се появи излишен сок.
Кулинарно приложение на коприва
Копривата е вкусна и полезна храна. Кулинарната 

й обработка е разностранна, но е важно да се отбе-
лежи, че колкото по-малка е тя, толкова по-голямо 
количество от полезните вещества на копривата ще 
попаднат в нашия организъм.
Обикновено сме свикнали да включваме коприва в 

менюто си през пролетта. Любими на мнозина са супа 
от коприва, яхния от коприва или салата.
Лечебни свойства
Чаят от коприва е светов-

но признат с целебните си 
свойства. Тя е известна със 
своето стягащо, отхрачващо, 
тонизиращо, противовъзпа-
лително и диуретично дейст-
вие. Коприва се препоръчва 
като мощно средство за предпазване от чернодробни, 
артритни, ревматични и бъбречни заболявания, също 
и при лечение на алергии и анемия.
Целебната сила на копривата се дължи на нейните 

кръвопречистващи функции.
Чаят от билката повишава работоспособността, 

концентрацията и премахва умората и отпадналостта.
Страдащите от интензивен косопад могат да си 

помогнат с коприва. 100 г нарязани листа от коприва 
се залива с 0.5 л вода и 0.5 л оцет. Сместа се вари 30 
минути и се прецежда. Вечер преди лягане косата се 
изплаква с така приготвената отвара.
Има изпитана френска рецепта за заздравяване на 

косата с коприва.
Веднъж на 1-2 седмици след измиване косата се 

намокря със запарка от сухи листа на коприва, която 
се втрива в кожата на главата.
За приготвянето й се взема 1 супена лъжица наря-

зана коприва, залива се с чаша вряла вода и се кисне 
като чай. Изстиналата запарка се прецежда. 

 „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                                                                                                              

Говорят си двама приятели. Единият казва:
– Жена ми е голяма късметлийка.
– Защо мислиш така? – попитал другия.
Ами по-миналата седмица си намерила златен синджир 

в трамвая, миналата седмица в едно такси си намерила 
кожено палто, а вчера в асансьора си намерила 500 долара, 
а аз само едни слипове си намерих под леглото и те пък 
са ми големи.!

Mъж влязъл в aптeĸa и пoпитaл aптeĸapя дaли мoжe дa 
мy дaдe нeщo зa xълцaнe. Бeз пpeдyпpeждeниe aптeĸapят 
ce пpeceгнaл и cилнo гo зaшлeвил пo лицeтo.

– Зaщo гo нaпpaвиxтe? – възмyтил ce мъжът.
– E, вeчe нe xълцaтe, нaли?
– Aз и пpeди нe xълцax, xълцa жeнa ми!

оворят си двама приятели. Единият казва:


