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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

За седма поредна година община Сатовча проведе успешна кам-
пания за набиране на средства за децата сираци и децата с трайно 
увреждане до 16 годишна възраст. 
Седми пореден път дарители зарадваха семействата на много деца 

от общината, към които съдбата е била неблагосклонна.  За пореден 
път всички ние доказахме, че доброто съществува, и че то е заложе-
но в нас,  че винаги може да се прояви. 
В навечерието на Новата година екип от Общинска администра-

ция Сатовча предостави определените парични средства на децата 
сираци и децата с трайно увреждане  до 16 годишна възраст чрез 
пълнолетен член от семейството. На децата сираци, които са абиту-
риенти се предоставиха по 700 лева, а на всички останали деца сираци от детските градини и училищата, 
както и на децата с трайно увреждане до 16 годишна възраст по 450 лева.
Благотворителната инициатива на кмета на общината д-р Арбен Мименов седма поредна година се под-

крепи от всички вас благодетели на кампанията - общественост, местни бизнесмени, както и благодарение 
на активното участие на кметовете на населени места, общински служители и учениците от училищата в 
селата: Сатовча, Кочан, Вълкосел и Слащен.  
За пореден път дарители в каузата бяха  Цветан Кавраков от село Сатовча с изработена от него самия кар-

тина от пясък „ Тютюноберачка“ и  Ахмед Избищанлиев от  село Годешево с изработена от него дърворезба. 
Тази година  Атанас Зехиров от село Кочан предостави футболна тениска с автографи на играчите от ПФК 
„Берое“ - Стара Загора, Любомир Кумбаров от село Кочан , който е Републикански шампион по борба сво-
боден стил  и собственик на клуб по борба в Лондон предостави 2 броя тениски, ученици от село Сатовча 
предоставиха свои произведения: картините от пясък „Птици в полет“ и „Зимна импресия“, както и красиви 
макети на коледни елхи, ЕТ „Руска Петрова“ гр. Гоце Делчев предостави нов 42 инчов телевизор.  
Като организатор на благородната кампания кметът на общината благодари на всички дарители, благо-

детели и доброжелатели, без които този пореден невероятен успех не би могъл да се постигне. За тяхната 
съпричастност и щедрост донесла радост и подкрепа на 87 семейства. 

ЗЗ бб ССЗ б СС

 ,   .  

1     450
2     450
3     450
4     450
5    450
6    450
7    450
8    450
9    450

10    450
11    450
12    450
13    450
14    450
15    450
16    450
17    700
18    ( )  450
19    450
20    450
21    450
22     450
23     450
24     450
25     450
26    450
27    450
28    450
29    450
30    450
31     700
32     450
33     450
34     450
35     450
36     450
37    450
38    450
39    450
40    450
41    450
42     450
43    450
44    450
45    450
46    450
47    450
48    450
49    450
50    450
51    450
52    450
53    450
54    450
55    450
56    450
57     450
58    450
59    450
60    450
61    450
62    450
63    450
64    450
65    450
66    450
67    450
68    450
69    450
70    450
71    450
72    450
73    450
74    700
75    700
76    450
77    450
78    450
79    450
80    450
81    450
82    450
83    450
84    450
85      450
86     450
87     450

      
         16  

   ,    
   2016 

Празникът Йордановден е един от най-значимите в 
християнската религия и има различни имена в страната 
- Кръстовден, Водици, Водокръщи и други. На този ден 
се почита светеца Йоан Кръстител, който според библей-
ската легенда е покръстил Исус Христос във водите на 
река Йордан. По стара традиция на този ден в Сатовча за 
здраве всички жители християни, мюсюлмани и роми се 
събират на традиционното място, на най-дълбоката част 
на реката, която преминава през селото, за ритуала по спа-
сяването на кръста.
След освещаването на водата и празнична черковна 

служба, свещеникът хвърля Светия кръст във водата и 
по традиция мъже или юноши се хвърлят въпреки студа 
и ниската температура и изваждат кръста от водата. Тази 
година въпреки изключително студеното време се извър-
ши традиционното хвърляне на кръста. За поредна година 
само Божидар Шкуртов от Сатовча бе смелчагата хвърлил 
се във водата и сръчно хванал кръста.
Поверието за този ден е, че колкото по-студен е денят, тол-

кова по-богата и плодородна ще е годината. Ако кръста зам-
ръзне във водата годината ще дава здраве и голям берекет, а 
този който извади кръста ще е здрав през цялата година.

Дядо Коледа и тази година не забрави да по-
сети детските градини и детските ясли в общи-
на Сатовча. Белобрадият старец, както всяка 
година раздаваше подаръци от сърце на всички 
малчугани по време на Коледно-Новогодишни-
те тържества. В своите пожелания към послуш-
ните деца той не забрави да им заръча да бъдат 
здрави, весели и добри. Кметът на общината 
д-р Арбен Мименов както всяка година за но-
вогодишните празници, така и тази предостави 
средства на ръководствата на детските градини 
и ясли, за да закупят и да зарадват децата с ла-
комства и подаръци. Организираните в детски-
те заведения тържества по случай настъпването 
на празници, бяха изпълнени с много песнички, 
стихове, с много и различни весели сценки. Не-
уморимите детски учителки се бяха погрижили 
децата да бъдат добре подготвени, за да могат 
да се представят в своята най-добра светлина 
пред родители и гости на тържеството.

На 23 декември 2016 година се проведе заседание 
на Общински съвет – Сатовча. 
Общинският съвет прие:
> Актуализация на Поименния списък за капита-

лови разходи на община Сатовча за 2016 година
> Изменения и допълнения Наредбата за опреде-

ляне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територия на община Сатовча
Общинският съвет даде съгласие:
> Община Сатовча да кандидатства с проектно 

предложение  по процедура BG05M9OP001 - 2 006 
„Развитие на социалното предприемачество” по опе-
ративна програма „Развитие на човешките ресурси”

> Община Сатовча да кандидатства по проце-

дура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна прогpама „Раз-
витие на човешките ресурси” 2014 - 2020, схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M90P001-2.005

> Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
за отдаване под наем на поземлен имот № 004092 – 
язовир, по картата на възстановената собственост на 
землището на село Ваклиново, с площ 7.194 дка с 
начална тръжна цена 500.00 лева годишен наем, със 
срок на ползване пет години при изричното условие 
наемателя да предоставя поливна вода по време на 
напоителния сезон на нуждаещите се земеделски 
стопани              ....Следва на стр. 2

. :  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН  : .
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 44



Всяка творба трябва да е придружена с цялата задължителна информация. Творби-
те, предоставени на хартиен носител, е необходимо да бъдат копирани в 4 (четири) 
екземпляра. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с 
неточна или непълна информация.

4. Срок за изпращане на творбите и обявяване на победителите
Творби за участие ще се приемат до 28 февруари 2017 год. 
Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 17 март 2017 г. на тър-

жествена церемония, която ще се състои в Шато “Катаржина Естейт” с. Мезек от 
15.00 часа.

5. Избор на победителите и награда
Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.
Най-добрите творби ще бъдат отличени с грамоти, а победителите ще получат и 

материални награди. 
Класираният на първо място във втора възрастова група получава и специалната 

статуетка, символ на конкурса  -  „Утро” (автор Б. Бондиков).
Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото 

да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.
6. Съхранение на лични данни
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със 

Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни 
на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в 
конкурса и съответното им награждаване.
Собственикът на творбата дава съгласието си Община Свиленград да използва не-

говото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса.
7. Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, 

че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат. 
Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на 

конкурса, както и правото на промени в регламента.
8. Други
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат 

на конкретно решение от страна на журито.

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

11 Януари 2017г., Сряда
11 януари е Световен ден на думата „Благодаря“. Денят е чудесен повод да 

доставим радост на близките си, да ги накараме да се почувстват оценени и 
обикновени неща, психолозите са на мнение, че думите на благодарност са 
„словесни ласки“, които стоплят сърцата и ни успокояват. Според народните 
поверия пък думата „Благодаря“ не трябва да се произнася в състояние на 
раздразнение. Когато благодарите, най-важно е да го правите искрено и от 
сърце, казват още специалистите. Достатъчно е да се усмихнете на човека 
до себе си и да кажете „Благодаря“!

12 Януари 2017г., Четвъртък
• Света мъченица Татяна
Имен ден празнуват: Татяна, Таня Света мъченица Татяна произлиза от 

знатно и богато римско семейство, дъщеря на един от най-известните римски 
префекти. Изцяло проникната от християнската вяра, Татяна била посветена 
за дяконеса и всецяло се отдала на милосърдие и непрестанна молитва. Тя се 
отказала от светските радости и се обрекла на целомъдрие и по този начин 
още повече засияла като достойна за мъченически светец.

• Празник на българското военно разузнаване
На 12 януари българските военни разузнавачи отбелязват своя професиона-

лен празник, обявен със заповед на военния министър на 11 февруари 1997 г.
Датата не е избрана случайно: Княз Фердинанд създава Разузнавателна 

секция към Оперативното отделение на Щаба на армията с Указ № 190 от 
31.12.1907г., който влиза в сила именно на 12 януари 1908 г. Тя е първият 
специализиран орган за водене и ръководство на военното разузнаване в 
България.

13 Януари 2017г., Петък
Професионален празник на работещите в областта на киното. Обявен с 

Решение на МС от 27 декември. На същата дата през 1915г., е прожектиран 
първият игрален филм „Българан е галант”. Автор на филма е Васил Гендов, 
който изпълнява главната мъжка роля.

14 Януари 2017г., Събота
• Банго Васил — Циганската Нова година 
От 13-ти всяка година започват големите ромски тържества за Нова година 

Банго Васил, още и Банго Василий (Васильовден), наричан още Василица е 
най-големият празник на ромите - това е циганската Нова година. Празникът 
се отбелязва на 13, 14 и 15 януари.

15 Януари, 2017г., Неделя
Рожден ден на виртуалната енциклопедия Уикипедия Уикипедия е многое-

зична, мрежово-базирана енциклопедия със свободно съдържание. Създадена 
е на 15 януари 2001г. Тя е динамичен продукт на сътрудничещи си доброволци 
от целия свят, позволяваща на всеки човек с достъп до Интернет да участва 
в редактирането й. Съществуват над 270 разноезични версии на Уикипедия, 
около 100 от които сравнително активни. Към март 2011г. англоезичната, 
немскоезичната и френскоезичната версии са единствените, разполагащи с 
над 1 милион статии.

ДВАНАДЕСЕТИ  НАЦИОНАЛЕН 
ПОЕТИЧЕН  КОНКУРС

„ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА” 2017           
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

1. Tема „ Жената  - любима и майка”
2. Условия  за участие
2.1 В конкурса могат да участват творци, които не членуват в Съюза на 

българските писатели.
      Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:
• Първа група – от 12 до 18 години (ненавършени);
• Втора група – над 18 години;
2.2 Всяко произведение да бъде придружено със следната задължителна 

информация:  име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и e-mail 
за контакти, име на школа (училище, клуб), име на преподавател (ако при 
създаването на творбата са правени консултации с такъв).

2.3 Всеки автор може да участва с не повече от 3 поетични творби.
 Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса 

творби, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие 
с общоприетите морални норми. 

3. Изпращане на творбите за участие
 Творбите за участие в конкурса се изпращат по куриер, по поща, на 

електронен адрес или на място, на адрес:
гр. Свиленград, 6500, обл. Хасково
бул. „България” 69А
Народно читалище „Просвета 1870” – за поетичния конкурс
e-mail: nchprosveta@abv.bg,  тел. 0379 713 71
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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 ЗА ИЗБОРА В ЛЮБОВТА
Ако не я чувствате със сърцето си, не поемайте следващата стъпка
Когато правим избори, понякога се случва да се колебаем. Искаме 

да премислим добре нещата. Но ако след като сме ги премислили, 
отново не можем да вземем правилното решение, вероятно не го 
искаме със сърцето си.
Това правило важи и за любовта. Ако не го чувстваме наистина, 

не бива да го правим. Днес споделяме една поучителна история, 
която ще разкрие много за вас и любовта.
Притча за избора в любовта 
На един пазар седял дервиш. Минал един богат младеж и оставил 

на дервиша милостиня и му казал:
– Преподобни, имам нужда от вашата помощ. Много харесвам 

едно момиче. Наистина я харесвам. И сега страдам, защото не знам дали да се оженя за нея или не.
– Не се жени! – казал мъдрецът.
– Но защо? – попитал младежът.
– Ако наистина го искаш, нямаше да искаш съвет! – отговорил дервишът.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 6.01.2017 г.
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 ....продължава от стр. 1
> Одобри задание за проектиране 

и допускане изработването на ПУП – 
парцеларен план за трасе на отпадни 
и питейни води за битови нужди до 
съществуваща водопроводна и кана-
лизационна мрежа от поземлен имот 
№045093, находящ се местността Даф-
ковица, землището на село Сатовча

> Одобри задание за проектиране и 
допускане изработването на ПУП – план 
застрояване в поземлен имот №031063, 
находящ се местността Марина, земли-
щето на село Сатовча

> Одобри задание за проектиране и 
допускане изработването на ПУП – ПР 
– изменение на уличната регулация при 
О.Т. 30,  О.Т. 29, до О.Т. 29а от кв. 2 и 
кв. 4 по плана на село Долен

> Одобри одобряване на задание за 
проектиране и допускане изработването 
на ПУП – ПЗ за жилищно строителство 
в поземлен имот 030067, находящ се в 
местността Байковица, в землището на 

село Сатовча
> Предостави на Общинска служба 

по земеделие земя от общинския фонд, 
придобита от общината на основание 
отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстано-
вяване на наследниците на: 

-  Неджип Фейзолов Спахиев – бивш 
жител на село Кочан:  имот №031292, 
с площ - 0.808 дка и имот №031295, с 
площ - 1.453 дка, находящи се в мест-
ността Тополата, землището на село 
Кочан

- Реджеп Мустафов Чаушев – бивш 
жител на село Долно Изворово: имот 
№071068, с площ - 0.372 дка, находящ 
се в местността Ливадите, землището 
на село Туховища

- Ибрахим Селимов Халимов – бивш 
жител на село Туховища:  имот № 
001068, с площ - 1.068 дка, находящ се в 
местността Блата, землището на село Го-
дешево и имот № 045047, с площ - 0.241 
дка, находящ се в местността Селища, 
землището на село Туховища.



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

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец декември  на предходната 
година. 

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 (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с 
място на изпълнение на територията на друга дър-
жава членка за данъчния период – месец декември 
на предходната година.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

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

домление за неподаване на месечни декларации за 
декември 2016 г.
До 15-ти януари: 
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото 

тримесечие на предходната година върху хазартната 
дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално 
казино. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец декември на предходната година. 

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за 
регистрация на фискални устройства, за прекъсва-
не и започване на сервизното обслужване, както и 
за получени уведомления за загубване, повреждане 
или унищожаване на свидетелството за регистрация 
на фискалното устройство през месец декември на 
предходната година.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
9 - 15 януари  2017г., брой 2 

НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
ПО СХЕМИТЕ ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ
От 3 до 31 януари 2017 година земеделските сто-

пани, които кандидатстват по схемите за обвързано 
подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчу-
ци - оранжерийно производство, трябва да подадат 
декларация по образец и да предоставят документи, 
които доказват минимални добиви и реализация на 
произведената продукция.

Утвърденият образец на електронен опис на пре-
доставените документи, доказващи реализацията на 
произведената продукция от заявените за подпомагане 
площи по схемите за обвързано подпомагане за плодо-
ве, зеленчуци и зеленчуци - оранжерийно производство 
е достъпен за изтегляне и попълване на сайта на ДФ 
„Земеделие“. Към приложения файл е изготвена и 
инструкция за неговото попълване.
Попълненият опис по образец се подава до 31 

януари 2017 г. на електронен и на хартиен носител, 
както и копия на описаните документи се представят 
в областните дирекции на Фонд „Земеделие“ по по-
стоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес 
на управление на кандидата – юридическо лице или 
едноличен търговец.
В декларацията може да се отбелязва площ, на която 

се отглежда съответната култура, само до размера на 
заявената за подпомагане в Кампания 2016 площ по 
схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци - оранже-
рийно производство.
Помощта се определя на хектар при отчитане на из-

искването за минимален добив, съгласно приложение 
№ 5 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.
Не подлежат на подпомагане кандидати по схемите 

за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, които 
не са предоставили в определените срокове декларация 
и опис по утвърдения образец за произведена и реали-
зирана продукция през годината на кандидатстване.

ПОДАВАМЕ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
 За закъснение глобата е 500 лева
Кампанията за подаване на данъчни декларации 

започва от утре. Срокът за подаването на деклараци-
ите за облагане на доходите е до 2 май тази година, 
тъй като 30 април е неделя, а 1 май е почивен ден, 
съобщиха от приходната агенция.
От НАП напомнят, че най-лесно и бързо форму-

лярите могат да се подадат по електронен път без 
електронен подпис. За целта е необходим персонален 
идентификационен код (ПИК), който се издава без-
платно в офис на НАП.
Ако подадат декларациите си по електронен път 

до 31 март, физическите лица могат да ползват и 
5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годиш-
ната данъчна декларация, но не повече от 1000 лева. 
Допълнително условие е и да нямат подлежащи на 
принудително изпълнение публични задължения към 
момента на подаване на декларацията, както и да 
внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок 
до 2 май 2017 г.
Срокът за фирмените декларации пък е 31 март, 

като ако бъдат подадени по електронен път, може 
да се ползва 1% отстъпка от дължимия годишен 
корпоративен данък, но отново сумата не може да 
надхвърля 1000 лева. Тази отстъпка обаче може да 
се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния 
срок за подаване на декларацията, а именно до края 
на март, обясняват от НАП.
Гражданите ще подават по Интернет годишните си 

данъчни декларации само по желание. А фирмите 
задължително ще пускат декларациите си онлайн с 
електронен подпис от 2018 г., т. е. когато обявяват 
печалбата си за данъчната 2017 г.
Първоначалното предложение беше бизнесът да 

подава онлайн декларациите си още от началото на 
2017г. Но според депутатите има малки фирми в отда-
лечени райони, където е труден достъпът до интернет 
и затова трябва да се изчака. От НАП обаче имат 
стратегия да подпомагат малките фирми на такива 
далечни места. Това ще става, като на тези места се 
поставят временни офиси, където служители на НАП 
ще оказват помощ.
Според закона глоба до 500 лева грози всеки, който 

не подаде данъчна декларация. Данъчна декларация 
за доходите си за миналата година е длъжен да подаде 
всеки, който е получил пари извън тези по трудовия 
си договор.
Важно е да се знае, че ако вече имаме рецидив и това 

е втората година, в която не сме декларирали доходите 
си, данъчните могат да ни глобят с до 1000 лева.
Освен за неподаване на декларацията обаче глоба 

ни застрашава и при посочване на неверни данни. Ако 

те водят до по-нисък размер на данъка или освобож-
даване от плащане, приходната агенция ще ни глоби 
с до 1000 лв. При повторно нарушение законът ни 
заплашва със санкция от 2 бона.
Физическите лица трябва задължително да декла-

рират и получените парични заеми от физически 
лица, чийто общ размер е над 10 хил. лв. и към края 
на миналата година част от тях са непогасени.
Трябва да обявим и заемите, които сме дали на 

приятели и роднини. В противен случай лицата, ко-
ито спестят тази информация от НАП, ще трябва да 
платят 10% от недекларираната сума, а ако ни заловят 
втори път, размерът ще бъде 15 на сто.
Данъкоплатците, които са си подали декларациите, 

но въпреки това не са внесли дължимите суми към 
бюджета, също подлежат на наказание. Глобата за-
почва от 1000 лв., а при повторно нарушение скача 
на 2000 лв.
От тази година трябва да декларираме и доходите 

на починалите ни близки. Годишната данъчна де-
кларация за доходите на починали лица може да се 
подава от наследниците по закон или по завещание, 
както и от заветниците или от техните законни пред-
ставители. Подадената в срок декларация от един 
наследник ползва и другите наследници, записаха 
като ново изискване депутатите.
Годишната данъчна декларация може да се пода-

де и след 30 април, но не по-късно от шест месеца 
след откриването на наследството. Доходи, за ко-
ито наследниците или заветниците са узнали след 
изтичането на посочените срокове, се декларират 
в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи 
дължимият данък се преизчислява. Хора, получили 
доходи от източници в чужбина, ще трябва да ги 
декларират годишно и дължимият данък да се опре-
деля в годишната данъчна декларация и да се внася 
в срок до 30 април на следващата година. Дава се 
възможност за еднократна корекция чрез подаване 
на нова декларация до 30 септември.
Държавата 

ще намалява 
данъците ни, 
ако се разпла-
щаме с дебит-
ната си карта. 
Това е ново 
п р а в и л о , 
въведено  в 
Закона за да-
нъците върху 
доходите на 
физическите лица, което влиза в сила от тази година.
Облекчението ще може да ползват хората, които 

получават доходите си изцяло по банков път и харчат 
поне 80% от парите си също по банков път - с дебитна 
или кредитна карта, или с банкови преводи. Налозите 
ще ни бъдат по-ниски с около 1% от дължимия за го-
дината данък върху доходите, но не повече от 500 лв.
Като условие за ползване на облекчението е при 

подаване на декларацията човек да няма подлежащи 
на принудително изпълнение публични задължения. 
Целта е да се намалят плащанията в брой и така да 
се удари сивата икономика.
Засега касовите плащания остават ограничени 

над 10 000 лв. Парламентът отхвърли предложе-
нието от началото на тази година плащанията в 
брой да бъдат лимитирани до 5000 лева. Остана 
досегашният текст в Закона за ограничаване на 
плащанията в брой, според който когато плащани-
ята са на стойност, равна или над 10 000 лева, те 
се извършват само по банков път.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ 2017г.

Въпрос: Здарвейте, искам да попитам полага 
ли се хранителна помощ от БЧК за 2017г. за дете 
с 50% ТЕЛК?
Отговор: Индивидуални пакети хранителни проду-

кти по програмата сe предоставят на следните групи: 1. 
лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 
от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева 
помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г.), за отопли-
телния сезон, предхождащ предоставянето на помощта; 
2. майки (осиновителки), които получават месечни 
помощи за отглеждане на дете до навършване на една 
година по реда на чл. 8, ал. 1 ЗСПД; 3. лица и семейства, 
получили еднократна помощ за ученици, записани в 
първи клас по чл. 10а ЗСПД; 4. лица и семейства, полу-
чили еднократни или месечни помощи, предназначени 
за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при 
близки и роднини и в приемни семейства по реда и усло-
вията на Правилника за прилагане на Закона за закрила 
на детето (ППЗЗД); 5. лица и семейства, инцидентно 
пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни 
обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по 
реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на уста-
новеното индивидуално ниво на материално лишение. 
Допълнителна и по-подробна информация можете да 
получите от Агенцията за социално подпомагане, която 
е управляващ орган на програмата.

Въпрос: Аз съм самотна майка, студентка в редов-
на форма на обучение, държавна поръчка. Получавам 
детски надбавки, месечна помощ за отглеждане на 
дете до 1 година и целева помощ за отопление.Баща-
та припозна детето, но няма промяна във факти-
ческото и материалното ми положение, не живеем 
заедно, доходите ни не са общи. Ще продължа ли да 
получавам социалните помощи?
Отговор: Що се отнася до целевата помощ за 

отопление, то имайте предвид, че за настоящия ото-
плителен сезон правото Ви е гарантирано и помощта 
изплатена. Ако Вие кандидатствате за такава помощ за 
следващия отоплителен сезон, то след провеждане на 
социалната анкета ще се установи, дали има основание 
да Ви се отпусне такава помощ. 

Въпрос: До момента съм личен асистент на 
детето си ( ТЕЛК 90% с чп ). След промените в 
ЗСПД влизащи в сила от 01.01.2017год., трябва 
ли да подавам молба за кандидатстване за личен 
асистент и каква е  процедурата, ако новият вид 
помощ ще обедини всички помощи ...включва ли и 
личен асистент?
Отговор: Към настоящия момент услуги в домашна 

среда се предоставят по процедура „Независим живот” 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси“ 2014-2020 г. Конкретен бенефициент по тази 
процедура са общините в Република България. Всяка 
община е кандидатствала с индивидуален проект, 
поради което проектите на различните общини имат 
различна организация и изпълнение на одобрените 
дейности. В тази връзка, за информация относно 
реализирането на проект по тази схема от страна на 
общината в населеното място, в което живеете, както 
и за условията за включване в него следва да се обър-
нете към общинската администрация. Националната 
програма „Асистенти на хора с увреждания“, която 
се изпълнява от дирекции „Социално подпомагане“ 
на територията на цялата страна е със срок до края на 
2016 г. Параметрите и условията на Програмата се ут-
върждават ежегодно с Националния план за действие 
по заетостта през съответната година. Националният 
план за действие по заетостта през 2017 г. все още е в 
процес на обсъждане, след което предстои приемане-
то му от Министерския съвет. Поради тази причина 
към момента не можем да Ви дадем яснота относно 
условията на Програмата през 2017 г. Следва да имате 
предвид, че със Закона за държавния бюджет на Ре-
публика България за 2017 г., са направени промени в 
Закона за семейни помощи за деца, които ще влязат в 
сила от 01.01.2017 г. С тях се въвежда нов вид месечна 
помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане. Раз-
мерът на помощта ще е диференциран в зависимост от 
степента на увреждането или степента на намалената 
работоспособност и в съответствие с нейното предназ-
начение. Новият вид помощ от една страна ще обедини 
всички помощи, които към момента се получават от 
децата с трайни увреждания, а от друга – ще включва 
и необходимите финансови средства за осигуряване 
на грижа в домашна среда.



5 ПРАВИЛА ЗА ГРЕЯНА РАКИЯ
Има много различни рецепти за приготвянето на 

греяна ракия - колкото села и градове имаме, толкова 
рецепти може да се чуят.
Но при всички тях следните 

основни правила трябва да бъдат 
спазвани:
Да не се прекалява с количество-

то подсладител - мед или захар - 
най-добре е 1 с.л. за 200 грама,
Да не се увличате по ароматиза-

тори - кори от лимон и портокал, 
или карамфил.
Да не се допуска да ври на огъня, 

а преди да заври да се отстрани.
Да се приготви преди да се сед-

не на трапезата или по време на 
колене на прасето - да се пие гореща, а не студена.
Да не се вдишва от нея, а да се поема на малки глътки.

КАК ДА РЕЖЕМ НОКТИТЕ НА БЕБЕТО –
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

Как трябва да се режат ноктите на новородените и 
малките деца? Ето някои съвети, които да ви помогнат 
да се справите с тази нелека и често съпроводена от 
плач и съпротивление, задача.
Как да подходим при новородените?
Ноките на новородените не бива да се режат, докато 

не навършат месец. Преди това можете единствено да 
ги изпилите и полирате внимателно, за да предотвра-
тите наранявания. Ако се страхувате от инфекции през 
този период можете да използвате бебешки ръкавички.
Първият път, когато режете ноктите на бебето е мно-

го важен момент за него. Направете го, когато детето е 
спокойно и отпуснато, за да не асоциира това събитие 
с болка и принуда.
Използвайте хартиена 

пила и ножичка за нокти за 
бебета. Старайте се да бъ-
дете възможно най-бързи, 
за да може детето да не усе-
ти какво правите.
Играйте с него и пейте 

песни, като се стремите да 
правите само по един прав разрез. Ако нокътят не е 
идеално изрязан, изпилете останалата част с пилата.
Ако ноктите не са дълги, а просто замърсени, докато 

къпете детето, ги измийте с мека гъба.
Рязане на нокти на малки деца
С времето, докато детето расте, ноктите започват да 

укрепват и да се втвърдяват и рязането им вече не е 
толкова болезнено. Ето защо децата, които се противят 
и плачат по време на тази манипулация, са по-скоро 
раздразнени от тази грижа, чийто смисъл не разбират.
За да услесните процеса, разсейвайте детето с игри 

и приказки. Докато са още малки, можете да се въз-
ползвате от момента, в който гледат телевизия, за да 
свършите тази особено трудна задача.
Ако успеете да се справите добре в началото, с тече-

ние на времето, детето няма да приема рязането на но-
кти като досадно задължение, а като приятен момент 
споделен с мама.
Не забравяйте да държите здраво ръката на детето, 

за да предотвратите случайно порязване и избягвайте 
да режете ноктите, когато то е нервно или уморено.
Идеалното време е сутрин, когато са отпочинали и 

още сънени.
И не на последно място, за да свикнат сами да го 

правят и да го приемат като рутина е важно да им да-
дете вашия пример. Личният пример винаги е най-до-
брата форма да възпитате своето дете правилно и да го 
превърнете в самостоятелна личност. 

ПРЕЗ ЯНУАРИ: ЗАСЯВАТ СЕ ДОМАТИ
В НЕОТОПЛЯЕМИ ПАРНИЦИ

През януари доматите, които 
ще се отглеждат в отопляеми 
оранжерии, се пикират, а пред-
назначените за неотопляеми съ-
оръжения се засяват.
За един декар полиетиленови 

оранжерии са необходими 25 
грама семена и 10 квадрата ото-

пляема площ. Терените или сандъчетата, т.е. съдовете, 
в които ще се засеят семената, трябва да се обеззара-
зят с 2% разтвор на хлорна вар или 2% солна киселина 
за 24 часа. След това те се изплакват обилно с вода и 
се изсушат.
Семената се засяват в чиста торопочвена смес, която 

се поддържа влажна.
Дневната температура трябва да е около 25-26 гра-

дуса, а нощната не бива да пада под 17 градуса.

ПОДОБРЕНА ЕТАЖНА КОРОНА ПРИ ЯБЪЛКА
Как се формира дръвчето през втората и трета-

та година
Втора зимна резитба
Вторият етаж се формира на разстояние 70- 80 см над 

първия. Избират се две добре развити клонки, които се 
съкращават, за да се изравни растежът или за създаване 
на първите полускелетни клони върху тях. Водачът се 
реже на около 20-25 см по-високо.
Продължителите на скелетните клони от първия етаж 

се съкращават, за да се формират вторите полускелетни 
клони от противоположната страна на първите и на раз-
стояние около 60-70 см от тях.
Трета зимна резитба
За трети етаж се из-

бират две срещуполож-
ни клончета, които са 
кръстосани с по-до-
лните. Междуетажното 
разстояние при прибра-
но растящите корони 
е около 60-70 см, а при 
разлатите - около 50-60 
см. Избраните клонки 
обикновено се режат 
по-силно, отколкото 
продължителите на по-
долните етажи.
Водачът се реже с около 20-25 см по-високо, тъй като 

по него трябва да израсне странична клонка, която ще 
е негов продължител. Формират се третите, последните 
полускелетни клони на първия етаж, вторите - на сред-
ния и първите - на последния, третия етаж. Трябва да 
се спазва правилото за съподчинеността на скелетните 
клони в короната спрямо водача и на полускелетните 
спрямо скелетните клони.
Формирането на основните части на короната трябва 

да завърши с колкото може по-ограничена резитба, за 
да се ускори образуването на плододаваща дървесина.
Каква е резитбата за плододаване
В началото на плододаването, ако дължината на про-

дължителите на скелетните и полускелетните клони 
надминава 65-75 см, се съкращава с около 1/4.
Средно силните клончета се превиват или се съкра-

щават на съответния брой растежни пъпки в зависи-
мост от силата и местоположението им в короната.
Късите пръстеновидни клонки и слабите клончета не 

трябва да се съкращават. Сложните и сборните плодни 
клонки се режат до късо плодно клонче или на 1 рас-
тежна пъпка. Тя ще даде леторасъл, който ще продъл-
жител и ще осигури нормално хранене на клонката и 
получаването на нови плодни образувания.
Отвесно растящите силни плодни клонки по скелет-

ните и полускелетните клони, както и намиращите се 
по долната страна дървесни клончета, се отстраняват 
изцяло.
Подмладяване на ябълковите дървета
Едновременно с ежегодната резитба на короната се 

налага и слабо подмладяване. Ще знаете, че дърветата 
имат нужда от подмладяваща резитба, когато, въпреки 
доброто отглеждане, те плододават по-малко.
Скелетните и полускелетните клони се съкращават 

на външно, вътрешно или странично разклонение в за-
висимост от тяхното положение. В долната половина на 
короната се реже над по-изправени разклонения, а от 
средата нагоре - над почти хоризонтални разклонения.
Скелетните клони се режат на 2-3 и повече годишна 

дървесина, а полускелетните - на 1-2-годишна. Освен 
това се извършва прореждане и съкращаване на заста-
релите обрастващи плодни клонки.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Босилек - Ocimum Basillicum 
Описание: Едногодишно тревисто растение с 

характерен аромат. Стъблото е 20-60см високо, че-
тириръбесто, разклонено в основата. Съцветието е 
прекъснато, класовидно, образувано от малкоцветни 
прешлени. Цветовете са бели, по-рядко розови. Плодът 
след узряване се разпада на 4 чернокафяви орехчета. 
Цъфти от юни до август. 
Разпространение:  Отглежда 

се из градините като декоративно 
растение и подправка. Произхож-
да от Азия. 
Употребяема част: Използват 

се цъфтящата надземната част, 
отрязана на около 20 см от върха, 
без долните одървенели части от 
стъблото. 
Действие: Противовъзпалително, спазмолитично, 

апетитовъзбуждащо и други, които се дължат на ете-
ричното масло. 
Приложения: Босилекът се употребява при задух, 

кашлица, възпаление на простатата, бъбреците и пи-
кочния мехур, газове, безсъние, диария.
Притежава антиспастично действие при хроничен 

бронхит с изразен бронхоспазъм (кашлица, коклюш).
Усилва сърдечната дейност при заболявания на 

миокарда.
Според българската народна медицина сок от пресни 

листа на босилек се използват при гнойни възпаления 
на средното ухо, както и при труднозаздравяващи рани.

• възбуждане на апетита, лечение на хронични коли-
ти, гастрити и ентерити 

• при кашлица и бронхиална астма 
• при възпаление на пикочните пътища, зъбобол, 

хрема, ангина.
Външно приложение: Препоръчва се за жабурене 

при зъбобол и за гаргара при болки в гърлото, за нала-
гане при кожни обриви, за бани (в примес с мащерка и 
мента във ваната), при нервни разстройства. Сокът се 
препоръчва при гнойно възпаление на средното ухо. 
Вътрешно приложение: 1 супена лъжица от 

билката се залива с 400 мл вряла вода. Кисне 2 часа. 
Пие се по 1 винена чаша преди ядене 3 пъти дневно, 
подсладено с мед. 

 „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                                                                                                              

Πo вpeмe нa cyxия peжим, мъж ceди в бapaĸaтa и вapи 
paĸия. Глeдa пo eднo вpeмe вoдaтa ce нaгpялa мнoгo и oтивa 
дo ĸлaдeнeцa зa вoдa. Bpъщa ce, a в бapaĸaтa ceдят двaмa 
милициoнepи, ycмиxвaт ce иpoничнo и гoвopят:

– E, cядaй и пиши oбяcнeния!
– И ĸвo дa пишa?
– Bcичĸo, ĸaĸтo cи e билo, тaĸa гo пиши!
Cядa чoвeĸa, пишe и cлeд тoвa дaвa лиcтa нa милициoнepитe.
– Kвo cи нaпиcaл бe, идиoт тaĸъв?
– Kaĸтo cи бeшe, тaĸa гo нaпиcax: „Oтивaм зa вoдa дo 

ĸлaдeнeцa, вpъщaм ce, a в бapaĸaтa двaмa милициoнepи, ceдят 
и вapят paĸия“.

– Дoĸтope, в eзиĸa ми ce e зaбилa тpecĸa!
– Kaĸ ce cлyчи тoвa?
– Aми, ĸaĸ дa ви oбяcня… Бяx cи ĸyпил бyтилĸa винo, a тя взe, 

чe пaднa нa пoдa и ce cтpoши…

o вpeмe нa cyxия peжим, мъж ceди в бapaĸaтa и

ВКУСЕН ТИКВЕНИК
ОТ ПРЕСЯТО БРАШНО

Продукти: 800г брашно, 500г тиква, 100мл олио, 
100г захар, 100г орехови ядки, супена лъжица оцет, 
2 ч. лъж. сол, половин пакетче канела.
Приготвяне: Тиквата се почиства от кората и се на-
стъргва на едро ренде, леко се посолява и се оставя 
да престои около час. От пресятото брашно, чаена 
лъжичка олио, супена лъжица оцет, щипка сол и хладка 
вода се замесва тесто.
Разделя се на 20 топче-
та, покриват се с кърпа 
и се оставят 20 минути. 
От топчетата се раз-
точват питки, които се 
намазват с олио и се на-
реждат по четири една 
върху друга. Разточват 
се 5 кори с 5 см по-голе-
ми от дъното на тавата.
Настърганата тиква се изстисква и сокът и се отцежда. 
Към тиквата се прибавят олиото, захарта, канелата и 
счуканите орехови ядки.
Първата кора се слага в намаслена тава, като леко 
се набира и върху нея се слага четвърт от плънката. 
Останалите кори се оформят по същия начин. Краи-
щата на петата кора се задушават с останалите кори. 
Тиквеникът се нарязва на квадрати, поръсва се с олио 
и се пече в силна фурна. След като е готов и леко се 
охлади, се посипва с пудра захар.


