
26 юни - 2 юли 2017г., година (XIII), 26 /609

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 шести път предстои отбелязването на Деня на чешмата и 
семейството в община Сатовча.  Денят - първата събота на ме-
сец юли е определен с решение на Общински съвет, по пред-
ложение на кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов. 
Мотивът да бъде определен такъв ден е наличието на над 900 чешми на терито-

рията на общината и обособени кътове за почивка към тях, както и съществуваща 
традиция в летния период да се организират срещи на чист въздух и студена вода 
от близки и приятели. Също така и за запазване на добрата традиция, на добрите 
взаимоотношения и сбирките, които сплотяват хората и семействата, създаване 
на повече предпоставки за докосване до красивата природа на общината ни и до 
създаване на трайни взаимоотношения – човек, природа и околна среда. 
Със своя брошурка за денят на чешмата и семейството общинското ръковод-

ство приканва всички жители и гости на общината да отбележат празника, да се 
порадват на красивите кътчета на общината, да бъдат заедно с близки и прияте-
ли, за да се продължи традицията, за да я има и в утрешния ден, за да я оставим 
с добро и на децата, и на внуците си.

„ЗАБАВНО  ЛЯТО ,  ГРИЖОВНА  ЕСЕН  2 0 1 7 ! ”
Приключенско-образователна академия

РАМАЗАН  БАЙРАМ
Започнаха тридневните праз-

ници за Рамазан байрама, извес-
тен още и като Шекер байрам.
С празника приключват ед-

номесечните пости, в които 
вярващите мюсюлмани стават 
преди изгрев, закусват и до за-
лез слънце не се хранят и не по-
емат течности, включително и 
вода. Въздържанието се налага 
от религията, за да може всеки 
мюсюлманин да се доближи до 
състоянието на бедните, гладни-
те и страдащите хора. Рамазан е 
месец на опрощението, покая-
нието и милосърдието.
Според поверията през све-

щения месец Мохамед получил от Аллах свещените писания на Корана чрез главния 
ангел Джебраил. По време на самия празник денят започва с тържествени молитви, 
ядат се сладкиши и се раздават на близки, роднини и съседи.
Традицията повелява раздаването на милостиня без разлика на вероизповеданието 

на по-бедните, болните, сираците и децата, родени преди изгрев слънце. Тъй като 
в трите дни на Байрама правоверните се черпят с баклава и бонбони, празникът е 
известен още като Шекер Байрам.
По време на празника младите целуват ръка на възрастните и искат прошка, какъв-

то е традиционният поздрав за празника.

 ТРАДИЦИОНЕН  СЪБОР
ВАКЛИНОВО  2017Г .

СЪОБЩЕНИЕ
Инициативният комитет по организиране и провежда-

не на Събор Ваклиново - 2017 год. ОБЯВЯВА свобод-
ните места за разполагане на сергии.
Цената на 1 (един) терен с размери 5х5 или 25 кв.м за Блок А, ред 1; 

Блок Б, ред 1 и Блок 3 е 50.00 лв., а за всички останали терени е 30 лв.
Отделно се заплаща входна такса:
- за лек автомобил  – 5.00 лв.
- за микробус        – 10.00 лв.
Запазването на терени за сергии става след заплащане на цялата сума 

чрез пощенски запис на адрес:
Село Кочан, п.к 2955
Ул. „Димитър Благоев” № 1
Област Благоевград
Получател: Кметство село Кочан
за Иво Тюфекчиев

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
 Инициативен комитет по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2017 година, 

уведомява желаещите да посетят събора в местността „Ливадите” край село Ваклиново, 
който ще се проведе на 15 и 16 юли 2017 година , че са определени такси, както следва
1. За ползване на платен паркинг:
 лек автомобил              – 2.00 лв. на ден;
микробус              – 10.00 лв. на ден;
 автобус и товарен автомобил    – 20.00 лв. на ден.

2. Пропуск за автомобили, обслужващи търговските обекти ( ресторанти и сергии):
 лек автомобил   – 5.00 лв.;
микробус   – 10.00 лв.;
 товарен автомобил  – 20.00 лв.

3.  За търговски сергии:
 За блок А ред 1, Блок Б Ред 1 и Блок 3 цената на 1 терен с размери 5 х 5  или 25 
кв.м е 50 лв. , а за всички останали терени е 30.00 лв.

4.  За търговци предлагащи продукти:
- продукти на грил           – 300.00 лв. (без търговски маси и предлагане на напитки) 
- дюнер            – 150.00 лв. (без търговски маси и предлагане  на напитки)
- дюнер               – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане  на напитки)
- печено               – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане на напитки)
- печено            – 200.00 лв. (без търговски маси)
- риба цаца          – 40.00 лв. 
- пуканки, семки, памук – 40.00 лв. 
- сладолед           – 50.00 лв.
- понички           – 80.00 лв. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предоставяне на ел.енергия: 

-  за ресторантите ще се предоставя ел.енергия с мощност от 3 до 9 kW.
-  за продукти на грил,  дюнер, печено, риба цаца, пуканки, семки, памук, понички  и 

други ще се предоставя ел.енергия само за осветление.  
- за свързване на търговските обекти към ел.мрежата – 20.00 лв.
- заплащането на таксите за събора, както и запазването на терени за сергии 

става при Иво Тюфекчиев – счетоводител при кметство с.Кочан, телефон за връзка 
0879 / 12 17 49.     ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

ОБЯВА
Инициативният комитет по организиране и провеждане на Събор Ваклиново 

- 2017 година уведомява всички заинтересовани лица, които желаят да участват 
с ресторанти и дискотеки в дните на събора, че търгът за отдаване под наем на 
местата за разполагане на същите ще се проведе на 03.07.2017 г. (понеделник) 
от 16.30 часа в залата на Общински съвет – Сатовча.

За трета поредна година Об-
щинска администрация - Сатовча 
съвместно с Фондация „Помощ за 
благотворителност в България“ - 
ФПББ  ще предложат едно различ-
но лятно преживяване за децата в 
общината. Отново под формата на 
игри децата ще имат възможност 
да навлязат в света на науката, ре-
сурсите, природата и уменията. Екип с опит в това отношение е подготвил програма 
за деца с възрастови групи  от Първи до Четвърти клас и от Пети до Седми клас. 
Вече има сформирани общо 5 групи от по 25 деца в двете възрастови групи. Две от 
групите са в училище Вълкосел и по една в селата Сатовча, Кочан и Слащен.
Обучението ще се проведе в периода от 17 юли до 26 август 2017 година в базите на 

самите училища, които са в отлично състояние. Занятията ще се провеждат предимно 
извън училищната стая или на друго подходящо място, което е в близост до двор или 
детска площадка, имайки предвид, че голяма част от заниманията ще бъдат във вид на 
игри, забавления, походи и приключения, така че децата ще се развиват неусетно и ще 
израстват забавлявайки се. Децата ще бъдат ангажирани почти през целият ден, като 
ще им бъде осигурен обяд, плод и вода. След приключване на обучението закупените 
пособия и материали за нуждите на групите деца ще останат за училището.

ЗЗЗаЗаЗаЗа шшшшесесесестититити ппппътътътът ппппреререредсдсдсдстотототоииии ототототбббебебебелялялялязвзвзвзвананананететтетете оооооо нананана ДДДДДДененененяяяя нананана ччччешешешешмамамаматататата иии

ПЪРВИ ЮЛИ - ДЕН НА ЧЕШМАТА
И СЕМЕЙСТВОТО В ОБЩИНА САТОВЧА

За да бъдат приети молитвите ни по време на месеца Рамазан, нека изпъл-
ним обещанието си, което давахме. Да бъдем добри, да си помагаме, да не за-
бравяме болните и бедните. Да не пропускаме възможността да правим добро, 
да живеем в смирение и душевен мир. 
Опрощението, покаянието и милосърдието слизат от небето в ден като този, 

независимо от коя религия сме, ние имаме нужда от празниците на духа.
Желая на всички празнуващи здраве, мир, вяра и благоденствие!  

                                   д–р Арбен Мименов
Кмет на община Сатовча

ЧЕСТИТ  РАМАЗАН  БАЙРЯМ!

Общинският съвет – Сатовча, на осно-
вание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт обявява процедура за определяне на 
съдебни заседатели и правила за нейното 
провеждане.
По решение на Общото събрание на Ад-

министративен съд – София, Общинският 
съвет – Сатовча, трябва да предложи два-
ма кандидати за съдебни заседатели за 
Окръжен съд – Благоевград.

1. Изисквания към кандидатите
Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съ-

дебната власт за съдебен заседател може 
да бъде избран дееспособен български 
гражданин, който:

-  е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в община, която 

попада в рамките на съдебния район на 
съда, за който кандидатства;

-  има завършено най-малко средно об-
разование;

-  не е осъждан за умишлено престъпле-
ние, независимо от реабилитацията;

-  не страда от психически заболявания.
Съгласно чл. 67, ал. 3 от ЗСВ съдебен 

заседател не може да бъде лице, което:
-  е съдебен заседател в друг съд;
-  е общински съветник от съдебния ра-

йон, за който е избран;
- участва в ръководството на политиче-

ска партия, коалиция или организация с 
политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени 

органи, Министерството на вътрешните 
работи или в други органи от системата 
за национална сигурност, намиращи се в 
съдебния район, за който е избран.

2. Срок за подаване на документите
Кандидатите подават в срок от  1 юли 

до 31 август 2017 година в деловодството 
на Общински съвет – Сатовча, следните 
документи:

1. подробна автобиография, подписана 
от кандидата;

2. нотариално заверено копие от дипло-
ма за завършено образование;

3. свидетелство за съдимост, издадено 
за кандидатстване за съдебен заседател;

4. медицинско удостоверение, че лице-
то не страда от психическо заболяване;

5. данни за контакт на две лица, към ко-
ито общинските съвети да се обръщат за 
препоръки;

6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятел-

ствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
9. документ за извършена проверка по 

реда на Закона за достъп и разкриване 
на документите и за обявяване на при-
надлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия, ако 
са родени преди 16 юли 1973 г.      

 3. Начин на повеждане на процедурата
                   ...Следва на стр.2    

ОБЯВЛЕНИЕ - ОС САТОВЧА



...продължава от стр.1
Списъкът на допуснатите до участие кан-

дидати, заедно с техните автобиографии, 
мотивационни писма, препоръки и доку-
менти за извършена проверка по реда на 
Закона за достъп и разкриване на докумен-
тите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигур-
ност и разузнавателните служби на Българ-
ската народна армия, ако са родени преди 
16 юли 1973 г. се публикуват на интернет 
страницата на община Сатовча най-малко 
14 дни преди датата на изслушването по 
чл. 68а от ЗСВ. 
Най-малко 10 на сто от лицата, които се 

включват в списъка, трябва да са с квали-
фикация в областта на педагогиката, психо-
логията и социалните дейности. 
Не по-късно от три работни дни преди 

изслушването юридически лица с нес-
топанска цел, определени за извършване 
на общественополезна дейност, могат да 
представят на Общинския съвет становища 
за кандидата, включващи и въпроси, които 
да му бъдат поставяни. Анонимни станови-

ща и сигнали не се разглеждат.
Общинските съвети или определени от 

тях комисии изслушват всеки от допусна-
тите кандидати в публично заседание, като 
всеки член на общинския съвет може да за-
дава въпроси.

4. Мандат и възнаграждение на съдебни-
те заседатели
Мандатът на съдебните заседатели е 4 

години и започва да тече от датата на пола-
гане на клетвата.
За времето, в което съдебните заседатели 

изпълняват функциите си и задълженията, 
свързани с тях, им се заплаща възнагражде-
ние от бюджета на съдебната власт.
Размерът на възнаграждението на съдеб-

ните заседатели на ден се равнява на една 
двадесет и втора от 60 на сто от основната 
заплата съответно за районен съдия, за ок-
ръжен съдия и за съдия от военен съд, но не 
по-малко от 20 лв. на ден.
На съдебните заседатели се възстановя-

ват разходите за транспорт, които са напра-
вили във връзка с участието си в съдебни 
заседания.

АВСТРИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ЛЕТЕН КОЛЕЖ, 1-20 АВГУСТ 2017     
Краен срок: 30 юни 2017 г. 
 Възможност за 15 български студенти и 15 австрийски студенти да подобрят и за-

дълбочат знанията си по немски и български език.
По време на обучението ще се приложат интерактивни методи от квалифицирани 

преподаватели, чийто майчин език е немски или български. Участниците ще имат 
възможност да използват метода „Тандем“ – изучаване на чужд език чрез комуникация 
помежду си в неформална среда.
Изисквания към участниците: да са студенти или докторанти обучаващи се в български 

университет, които владеят писмено и говоримо български език.
Всички разходи на участниците по обучението и престоя (нощувки, закуски и обеди, 

без вечери), екскурзиии, входни билети за различни културни мероприятия се поемат 
от организаторите.
Организатори: Виенски университет, катедра Славистика. Институт за Дунавския 

регион и Централна Европа, Виена.

ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 
„МОЯТА ЕВРОПА, МОИТЕ ПРАВА“     

Краен срок: 30 юни 2017 г. 
 Вземи своя фотоапарат и покажи какво означават за теб човешките 

права и къде могат да са под заплаха. Илюстрирай какво означава за 
теб Европа от гледна точка на защитата на правата на човека, които 
в много части на света са само една мечта.
Спечели 3-дневно пътуване до Брюксел за двама и фотографско 

оборудване на стойност до 2000 евро.

СЕДМО ИЗДАНИЕ НА ПРОГРАМА „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 
НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“ 2017 / 2018     

Краен срок: 29 юни 2017 г. 
 Български център за нестопанско право започва набиране на кандидатури за учас-

тие в програмата „Предприемачество за нестопански организации“ за 2017/2018 г. 
Програмата включва обучения за развитие на стопанска дейност от неправителствени 
организации, съвети при подготовката на идеята за стартиране на дейността, участие 
в конкурс „Най-добър бизнес план на неправителствена организация“ и Акселератор 
за наградените организации. 
Неправителствените организации, участващи в тазгодишното издание на програмата, 

ще си разпределят награден фонд от 40 000 лева.
>> Първи етап „Обучителни семинари“ - участниците ще се запознаят с основните 

теми, свързани с развитието на една идея и подготовката на бизнес план, както и с 
примери за успешен социален бизнес в България. 

>> Втори етап „Разработване на бизнес план“ обхваща развиване на идеята и пред-
ставянето й пред жури. По време на този етап участниците ще могат да получат кон-
султации и да задават конкретни въпроси на консултантите на конкурса. Бизнес идеите 
ще бъдат оценени и специално жури ще определи победителите. Отличените бизнес 
идеи ще получат финансиране.

>> Трети етап „Акселератор“ - победителите в конкурса ще участват в ежемесечни 
срещи и ще получат експертна и менторска подкрепа от представители на бизнеса за 
развиване на стопанската си дейност.
Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват 

или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели.
Програмата се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и 

Фондация УниКредит, и в партньорство с Telus International.

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

27 Юни 2017г, Вторник,
Световен ден на риболова 
Празникът се отбелязва от 1985 г. по решение на Международната конферен-

ция по регулиране и развитие на риболова, проведена през 1984 г. Риболовът 
е лов на риба, който може да бъде както промишлен (когато рибата се лови 
в големи количества), така и спортен (за лично удоволствие, което включва 
понякога уловът да не бъде употребен за храна, а да бъде пуснат обратно 
в природата). Промишлен риболов: Промишленият включва използване на 
кораби снабдени със специални риболовни приспособления - най-често раз-
лични видове мрежи. Към него спада и разполагането на постоянни мрежи 
във водата (наричани таляни/даляни, когато са в морето). Спортен риболов: 
Спортният риболов се поделя основно на подводен (често с използване на 
харпун и подводна екипировка) и обикновен, който на свой ред се дели на 
морски (от брега или от лодка), в спокойни води (язовири, езера и т.н.) и речен 
(обикновено става дума за улов на шаран, речен кефал, бяла риба, щука, сом, 
мряна, уклей, пъстърва).Съществува и подледен спортен риболов, при който 
обект на улова са предимно: костур, червеноперка, щука, бяла риба, пъстърва. 
При спортния риболов се използват комплект риболовни принадлежности (та-
към от турк. takım - съвкупност,комплект): риболовен прът тип:телескоп без 
водачи,телескоп с водачи тип: мач, болонезе, спининг, фидер, макара, плувка, 
тежест, звънче (шпионка), риболовно влакно (корда), кука, повод, вирбел, 
блесна и други. Риболовът отдавна вече не е само средство за поминък, но и 
хоби, което при повечето хора по-късно се превръща в страст. Онези, които 
споделят тази страст имат възможността да празнуват своя празник само ня-
колко седмици след като уловът е разрешен официално. 

29 Юни 2017, Четвъртък,
 Петровден 
На този ден църквата чества паметта на двамата Хри-

стови апостоли - Петър и Павел - ревностни разпростра-
нители на християнството, изтърпели много страдания 
и гонения и са наречени „първовърховни престолници и 
вселенски учители“. Петър, беден рибар от гр. Витсаида 
край Генисаретското езеро, е един от първите ученици 
на Христос и един от преданите му последователи. 
Павел, роден в Тарс, Киликия, първоначално изповядва юдейската религия и е 
сред гонителите на християните. На път за Дамаск той е ослепен от видение на 
Господа. Завеждат го обратно в града, където след три дни е изцерен по чудо. 
От яростен противник става най-ревностен разпространител на Христовото 
учение. През 67 г. заедно със сподвижника му Петър са разпнати на кръст от 
император Нерон в Рим. На Петровден се принася жертвено животно в чест на 
светеца - обикновено се коли „петровско пиле“. Рано сутринта жените носят 
в черквата колак и ранни ябълки - петровки. Осветени от свещеника, те носят 
здраве. Според народните вярвания Свети Петър е ключар на райските порти 
и главен съдник на човешките грехове, който определя коя душа е праведна и 
достойна да влезе в рая. Празнуват носещите имена: Павел (означава малък), 
Павлин, Павлина, Павлета, Пейо, Пенка, Пенчо, Петрана, Петранка, Петър 

(означава - камък, скала), Петьо, Пепа, Петя, Пецо, 
Апостол (означава - пратеник), Камен, Кремена.

 30 Юни 2017, Петък,
 Годишнина от смъртта на Гунди и Котков 
На 30 юни 1971 година на път за Враца, край 

прохода Витиня умират двама от най-добрите и 
обичани български футболисти Георги Аспару-
хов (Гунди) (4 май 1943 - 30 юни 1971) и Никола 

Котков (9 декември 1938 - 30 юни 1971). По това време те са съотборници и 
играят в столичния „Левски“, по време на катастрофата Гунди шофира лю-
бимата му бежова Alfa Romeo - Giulia GT с номер СА 9999. Най-вероятната 
причина е несъобразена скорост, заради която не спира на Т-образия разклон 
на пътя Ботевград-Витиня- София. Колата на Гунди и Котков се блъска в ка-
мион с ремарке, движещ се по посока София - ударът е точно зад шофьорската 
врата на ЗИЛ-а, в резервоара. „Алфа Ромео“-то се запалва, а Аспарухов и Ко-
тков загиват. Има няколко различни версии за катастрофата - от техническа 
неизправност на колата до преднамерено убийство на двамата най-известни 
български футболисти.

 2 Юли 2017, Неделя,
 Международен ден на НЛО 
През 2001 г. Хактан Акдоган, създател на Международния музей на НЛО в 

Истанбул, Турция, публикува предложение за честването му. Годишнина от 
инцидента в Розуел, САЩ (юни-юли 1947), където е намерено катастрофирало 
НЛО. Инцидентът в Розуел е станал през нощта на 4 юли 1947 г. когато нещо 
се разбило в близост до градчето Розуел, щата Ню Мексико. Собственикът на 
ранчо „Мак“ открил нещо като летяща чиния, която се била разбила в имота му. 
В нея се намирали телата на четирима от пътниците, трима от които мъртви. 
Всички били ниски, със сива кожа, големи глави и огромни черни очи. Човекът 
се обадил в близката военна база, откъдето поели контрол над нещата.
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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 - 3 ОТГОВОРА РАЗКРИВАТ ФИЛОСОФИЯТА НА ЖИВОТА
Живял някога един цар, който се вълнувал от 

мъдростите и философията на живота. Искал да 
намери тази мъдрост, която да му помогне да 
управлява добре своето кралство, но и да владее 
сам себе си. Ето защо той започнал да търси 
философията в самия живот.
Така разбрал, че философията на живота се 

крие в отговорите на 3 основни въпроса:
1. Кое време е най-важното? 2. Кой е най-ва-

жен? 3. Какво е най-важно да се направи?
Царят дълго търсил отговорите на философски-

те въпроси, но накрая ги намерил, благодарение 
на един скитник, когото срещнал. Преди да про-
четете отговорите, помислете и си отговорете на 
тези три въпроса.

1. Бъдете в настоящето
въпреки че всеки от нас знае отговора на първия 

въпрос, често го забравяме. Разбира се, че най-
важното време е тук и сега. Ето защо бъдете в 
него, бъдете в настоящето. Ако искате да кажете 
нещо на някого, да се извините, да споделите, да 
промените, действайте сега, не утре.
Поставете началото днес и продължете да го 

развивате. Уловете момента, защото понякога 
става твърде късно.

2. Любовта
В т о р и я т 

въпрос пред-
полага дълбок 
размисъл. От-
говорът е, че 
най -важният 
човек е този, 
с когото сте в 
момента. Ко-
муникацията 
между вас, любовта, която е важно да отдавате 
един към друг са най-важни, за да постигнете 
всичко останало в живота си. Разбира се не за-
бравяйте и собственото си Аз. Започнете деня с 
усмивка, погледнете се в огледалото, поздравете 
се за добро утро, не забравяйте за вашите нужди 
и желания.

3. Бъдете внимателни
Най-важното нещо, което трябва да направите е 

да сте внимателни. Какво означава това? Бъдете 
внимателни и се интересувайте от това, което се 
случва сега в момента, заедно с човека, който 
е до вас. Не бързайте с решенията и търсете 
отговорите в живота.

ОБЯВЛЕНИЕ - ОС САТОВЧА



До 30-ти юни: 
ЗМДТ
1. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на да-

нъка върху недвижимите имоти за текущата година. 
2. Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на да-

нъка върху превозните средства за текущата година. 
ЗДДФЛ
Търговските банки и клоновете на чуждестранни 

банки в страната декларират и внасят окончателния 
данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лих-
ви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през м. май.
ЮЛИ
До 10-ти юли: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от 

организатори на хазартни игри и от оператори на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга 
за проведени през предходния месец хазартни игри, 
при които залогът за участие е чрез цената на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга. 
Внасяне на този данък от операторите на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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БЛИЗО 55 000 СТОПАНИ ПОЛУЧИХА 
ДОПЛАЩАНЕ ЗА ЗЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ

Държавен фонд „Земеделие” преведе субсидии в 
размер на близо 10 млн. лева (9 565 550 лева) по Схе-
мата за плащане за селскостопански практики, които 
са благоприятни за климата и околната среда - зелени 
директни плащания (ЗДП). Изравнително доплащане, 
на база окончателно определената ставка за зелени 
дейности, получиха 54 827 земеделски стопани.
Размерът на плащането 

за един допустим за подпо-
магане хектар по схемата за 
Кампания 2016 е 126,17 лв/
ха. Ставката е определена 
със Заповед № РД 09-430 от 
2 юни 2017 г. на министъра 
на земеделието, храните и 
горите. Заедно с изплатените 
през май субсидии, общата сума за зелени директни 
плащания достигна 453 474 615 лева.
Припомняме, че съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013 

от Кампания 2016 по схемите за директни плащания 
е въведена „финансова дисциплина“ в размер на 
1,353905%. С този процент се намаляват всички пла-
щания, надвишаващи 2 000 евро, които се отпускат на 
земеделските стопани. Удържаната сума е предназна-
чена за създаден резерв за кризи в селскостопанския 
сектор. Механизмът на финансовата дисциплина или 
т.нар. намаление на директните плащания, които се 
отпускат на един земеделски производител, е въведен 
с цел годишният бюджет да е в съответствие с много-
годишната финансова рамка (МФР).

НОИ СТАРТИРА ИЗПРАЩАНЕТО НА
УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА
ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НА ЛИЦАТА ПРЕЗ 2018 Г. 
Националният осигурителен институт (НОИ) инфор-

мира, че започва изпращането на персонални уведо-
мителни писма до всички лица, които през 2018 г. ще 
навършат изискуемата от закона възраст за пенсиони-
ране и на които не е отпусната пенсия за осигурителен 
стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.
Предварителното уведомяване се извършва на 

основание промяна в Кодекса за социално осигуря-
ване, която изисква НОИ да информира лицата, не 
по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта 
за пенсиониране, за условията, при които могат да се 
пенсионират през следващата календарна година. През 
2018 г. жените придобиват право за пенсиониране при 
навършена възраст 61 години и 2 месеца и при наличие 
на 35 години и 6 месеца осигурителен стаж. За мъжете 
условията са да имат навършени 64 години и 1 месец 
и придобит 38 години и 6 месеца осигурителен стаж.
Целта на уведомяването е да бъде осигурено доста-

тъчно време на лицата, които навършват посочената 
възраст през 2018 г., да се погрижат за набавяне и оф-
ормяне на всички необходими документи във връзка с 
излизането им в пенсия. Очаква се тази предварителна 
информация да осигури време и спокойствие на лицата 
при подготовката на документите за пенсионирането 
им и да облекчи пенсионното производство.
В писмото присъства и основ-

на информация за документите, 
които се представят заедно със 
заявлението за отпускане на 
пенсия. НОИ напомня, че само 
навършването на изискуемата 
възраст не е достатъчно усло-
вие за придобиване право на 
пенсия. Необходимо е да са 
изпълнени и двете изисквания 
- за навършена възраст и за 
придобит изискуем осигурителен стаж.
Всяка пенсия се отпуска от датата на придобиване 

на правото, ако заявлението с необходимите документи 
е подадено в 2-месечен срок от тази дата, а ако това е 
направено след изтичане на 2-месечния срок - от датата 
на подаване на заявлението.
Националният осигурителен институт препоръчва на 

осигурените лица да се снабдят с персонален иденти-
фикационен код (ПИК), издаден от НОИ. Такъв код те 
могат да получат във всяко териториално поделение 
на институцията.
ПИК предоставя лесен и удобен начин за ползване 

на редица електронни и административни услуги през 
интернет страницата на НОИ. Персоналният код поз-
волява на потребителите да проследят осигурителната 
си история в Регистъра на осигурените лица, както и 
да изчислят прогнозния размер на бъдещата си пенсия.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА
При прекратяване на трудовия договор на едно лице 

през м. декември има ли право да ползва облекчението 
по чл. 22в чрез работодателя, при 
който договорът му е прекратен?
Данъчните облекчения за деца и 

за деца с увреждания могат да се 
ползват само в годишен аспект, т.е. 
при годишното облагане на физиче-
ското лице, както следва:

– Във връзка с определянето на 
годишен данък за доходите от тру-
дови правоотношения по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ, т.е. 
чрез работодател, когато към 31 декември на данъчната 
година той е работодател по основното трудово право-
отношение на физическото лице или

– С подаване на годишна данъчна декларация на 
основание чл. 23, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Тъй като в конкретния случай правоотношението с 

работодателя е прекратено преди 31 декември, същият 
не може да се счита за работодател по основно трудово 
правоотношение на лицето към тази дата и съответно 
няма право да формира годишна данъчна основа и да 

определя годишен данък за доходите от трудови пра-
воотношения на това лице, както и да прилага предви-
дените в чл. 49, ал. 3 от ЗДДФЛ данъчни облекчения. 
Ако към 31 декември на годината лицето няма друг 
работодател то може да ползва облекчението за деца 
само с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 
50 от ЗДДФЛ, независимо от факта, че през течение на 
годината е получавало единствено доходи от трудови 
правоотношения.
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ция при личния лекар и/или лекуващия лекар резул-
тати от изследвания и консултации не са актуални (не 
са извършени в рамките на последните дванадесет 
месеца) или  не са достатъчни за диагностичното и 
функционално изясняване на състоянието.
По отношение  на въпроса дали пациента заплаща 

за необходимите изследвания и прегледи във връзка 
с експертизата на работоспособността:
Дейността на лечебното заведение (сключило до-

говор за оказване  на медицинска помощ с НЗОК), 
свързана с изясняването и уточняването на здраво-
словното състояние на лицата и с подготовката им 
за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК 
или Националната експертна лекарска комисия 
(НЕЛК) се осигурява от НЗОК, съгласно чл.22, ал.2 
от Правилника за устройството и организацията на 
работа на органите на медицинската експертиза на 
работоспособността и на регионалните картотеки 
на медицинските експертизи и Националния рамков 
договор (НРД). 
На основание чл. 74  от  НРД 2017 за медицинските 

дейности,  по преценка на общопрактикуващия лекар 
(ОПЛ) или лекар - специалист от лечебно заведение 
за СИМП, за нуждите на медицинската експертиза 
на работоспособността, същият издава на здравно-
осигуреното лице:

1. „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ - 
НЗОК № 6) - при необходимост от прегледи и кон-
султации със съответен специалист или към ЛКК, 
когато нормативната уредба предвижда медицинската 
експертиза да се извършва от ЛКК;

2. „Направление за медико-диагностична дейност“ 
(бл. МЗ - НЗОК № 4) - при необходимост от СМДИ 
и/или ВСМДИ;

3. „Медицинско направление за високоспециали-
зирани дейности“ (бл. МЗ - НЗОК № 3А) при необ-
ходимост от ВСМД; издава се от лекар - специалист 
от изпълнител на извънболнична медицинска помощ; 
ОПЛ издава „Медицинско направление за високоспе-
циализирани дейности“ (бл. МЗ - НЗОК № 3А) само 
за ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на 
ЗОЛ и ВСМД от пакет „Анестезиология и интензивно 
лечение“;
Чл. 78 (2) В случай, че за нуждите на медицинската 

експертиза на работоспособността, в частта подго-
товка за преосвидетелстване от ТЕЛК (НЕЛК), са 
необходими:

1. прегледи и консултации със съответен специа-
лист - ОПЛ или лекарят специалист или ЛКК издава 
на ЗОЛ „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ 
- НЗОК № 6);

2. СМДИ - ОПЛ или лекарят специалист или ЛКК 
издава на ЗОЛ „Направление за медико-диагностична 
дейност“ (бл. МЗ - НЗОК № 4);

3. ВСМДИ - специалистът или ЛКК издава на ЗОЛ 
„Направление за медико-диагностични изследвания“ 
(бл. МЗ - НЗОК № 4);

4. ВСМД - лекарят специалист или ЛКК издава 
„Медицинско направление за високо-специализирани 
дейности“ (бл. МЗ - НЗОК № 3А); ОПЛ издава „Ме-
дицинско направление за високоспециализирани дей-
ности“ (бл. МЗ - НЗОК № 3А) само за ВСМД, вклю-
чени в диспансерното наблюдение на ЗОЛ съгласно 
приложение № 9 „Пакет дейности и изследвания на 
ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“ и ВСМД 
от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“.
Конкретно в описания от Вас случай -  Вашата 

майка е била насочена от невролог от ТЕЛК към 
психиатър от ТЕЛК, който от своя страна изпраща за 
консултация с психолог, то това е по негова преценка 
за нуждите на медицинската експертиза.
Съгласно Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за оп-

ределяне на основния пакет от здравни дейности, 
гарантиран от бюджета на националната здравноо-
сигурителна каса, в сила от 01.04.2016 г., издадена 
от Министерството на здравеопазването, психолозите 
конкретно нямат сключени  договори с НЗОК и пора-
ди това сте заплатили прегледа при този специалист.

Въпрос: До 22.05.2017 г.съм осигурена по 
всички осигурителни случай.От 22.05.2017г.до 
30.06.2017г.съм в неплатен отпуск и ме съкраща-
ват. Може ли да бъда регистрирана в бюрото по 
труда и да получавам обезщетение, а в същото 
време от м.юли да бъда ликвидатор без никакво 
заплащане-на обществени начала?
Отговор: Регистрацията в бюрото по труда е по 

желание на лицето. Допълнителна информация във 
връзка с регистрацията в бюрото по труда, сроковете 
и документите, необходими за целта, ще намерите 
на сайта на Агенцията по заетостта на адрес (https://
www.az.government.bg/bg/trl/). За да получавате 
обезщетение за безработица трябва да отговаряте 
на следните изисквания (съгласно чл. 54а, ал. 1 от 
Кодекса за социално осигуряване): да имате вне-
сени или дължими осигурителни вноски във фонд 
„Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 
15 месеца преди прекратяване на осигуряването и 
да имате регистрация като безработна в Агенцията 
по заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигу-
рителен стаж и възраст или професионална пенсия 
за ранно пенсиониране в Република България, или 
отпусната пенсия за старост в друга държава; да 
не упражнявате трудова дейност, за която да под-
лежите на задължително осигуряване. Паричните 
обезщетения за безработица се отпускат, изменят, 
отказват, спират, прекратяват, възобновяват и въз-
становяват с разпореждане на длъжностното лице, 
на което е възложено ръководството на осигурява-
нето за безработица в териториалното поделение на 
Националния осигурителен институт. В тази връзка 
Ви препоръчвам да се консултирате с експертите в 
териториалното поделение на Националния осигу-
рителен институт, занимаващо се с обезщетенията 
за безработица. Координати за връзка ще намерите 
на адрес (www.noi.bg)/ рубрика „Контакти”. Също 
така може да ползвате информация и чрез Контакт-
ния център на Националния осигурителен институт 
(тел. 0700 14 802).

Въпрос: На 19 юни 2017 г. майка ми след пре-
каран инсулт бе повикана за освиделстване от 
ТЕЛК. Беше ни поискано да занесем мнение от 
психиатър. Поради прекалено краткия срок от 
получаване на писмото от ТЕЛК до явяването 
и, който бе 3 /три/ работни дни, не успяхме да 
представим такова. От невролога от ТЕЛК 
бяхме насочени към психиатър от ТЕЛК, кой-
то от своя страна ни изпрати на психолог. За 
консултацията с психолог ни бяха поискани 20 /
двайсет/ лв с обяснението, че тя не се покрива от 
здравна каса. Нормална процедура ли е психиатър 
да изпраща пациент с неврологични увреждания 
на психолог, като част от изискването за реше-
ние за ТЕЛК и таксата, която заплатихме при 
психолога правомерна ли е?
Отговор: По въпроса за насочването  на пациент 

по искане на ТЕЛК за консултация с лекар специ-
алист уточняваме следното: 
Министерството на здравеопазването (МЗ) и ре-

гионалните здравни инспекции (РЗИ) организират и 
ръководят медицинската експертиза, а устройството 
и организацията на работа на органите на медицин-
ската експертиза и на регионалните картотеки на 
медицинските експертизи (РКМЕ) се определят с 
правилник на Министерския съвет. В този смисъл 
конкретна информация по подобни въпроси бихте 
могли да получите от съответната РЗИ.
В случая може да цитираме единствено това, 

което е записано в Правилника за устройството и 
организацията на работа на органите на медицин-
ската експертиза и на регионалните картотеки на 
медицинските експертизи:  чл. 39, ал.2  -  Лекарите 
в ТЕЛК:

1. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.) извършват кли-
ничен преглед и при необходимост назначават 
изследвания и консултации със специалисти извън 
ТЕЛК в следните случаи:
а) когато необходимите за нуждите на експерти-

зата резултати от изследвания и консултации не са 
налични в медицинската документация при личния 
лекар и/или лекуващия лекар;
б) когато наличните в медицинската документа-



ОРИЗОВА САЛАТА
Необходими продукти: 

300 гр  ориз, 100 гр  червени 
чушки, 8 бр.  аншоа филе, 
160 гр  риба тон, 100 гр  грах 
зелен, 80 гр  маслини, 60 мл  
зехтин, 30 мл  лимонов сок, 
2 гр  черен пипер млян.
Начин на приготвяне: 

1.Сварете измития ориз в 
подсолена вода.

2.Изсипете го в гевгир и го измийте със студена вода.
3.Оставете го да се отцеди и охлади.
4.Почистете чушките от семената и ги нарежете на 

тънки и дълги ивички.
5.Аншоата нарежете на парченца, а рибата тон от 

консерва размачкайте с вилица.
6.Сипете ориза в дълбока купа.
7.Добавете рибата и граха.
8.Смесете зехтина с лимонов сок, черен пипер и сол 

и залейте салатата.
9.Прибавете чушките и разбъркайте добре.
10.Оставете я за половин час в хладилника.
11.Преди да я сервирате, украсете я с маслините.

ИНДРИШЕ И МЕД БОРЯТ ТУМОРИ И ДИАБЕТ
Индришето върши чудеса, лекува 

диабет и тумори, твърди народен ле-
чител.
Според него тази билка е силно 

подценявана за сметка на далеч по-
популярни свои събратя, но всъщ-
ност, в правилно съотношение, е сред 
най-лековитите.
Предлагаме ви забравена рецепта 

с индрише, която е особено полезна 
в раннодиабетни състояние и при из-
церяване на тумори. Върши работа и при високо кръвно.
Как да си приготвите този невероятен лек вкъщи?
Необходими продукти: 400 грама пчелен мед, 20 смле-

ни пресни листа от индрише, 20 бадема, смлени заедно.
Бърка се. Приема се два пъти дневно по една супена 

лъжица - сутрин и вечер, в рамките на три месеца.
Следва пауза от месец и после отново по същата схема.

КАК ДА ИЗБИРАМЕ ОБУВКИ ЗА МАЛКОТО ДЕТЕ? 
Да се изберат детски обувки само на пръв поглед 

изглежда лесна работа. Детското стъпало, чийто кос-
ти са все още меки се развива до 14-16 година. През 
този период особено трябва да бъдем внимателни как-
ви обувки купуваме, посочва виенският ортопед  д-р 
Майкъл Рийдл, цитиран от  „Кronen Zeitung”.
Малките не трябва да носят обувки, с изключение 

на моментите, когато е необходимо крачетата им да са 
защитени от студ и дъжд.  Японците дори карат де-
цата си за ходят без 
чорапи.
Краката трябва да 

имат максимална под-
вижност и да не бъдат 
ограничавани, обув-
ката трябва да може 
да се огъва на всички 
страни.  И да бъде от 
естествени материа-
ли, за да не предиз-
викват изпотяване.
Внимавайте с кожата от която са направени обув-

ките, в никакъв случай да не е твърда. Изключението 
важи само за обувките за планина и ски, но тогава вре-
мето, което ги носят е малко.
До 6-7 година на детето трябва да се води на всеки 

2 г.  при ортопед да види дали всичко е наред и дали 
стъпалата се развиват правилно.
Не препоръчвам юношите да си купуват он-лайн 

обувки, а да ти тестват по всички показатели преди 
това, казва още специалистът. В областта на пръстите  
трябва да остава поне 1.2-1.7 см свободно място.

ЕФИКАСНА БОРБА
СРЕЩУ КОЛОРАДСКИ БРЪМБАР

Колорадски бръмбар е най-опасният вредител по 
картофите. Разпознава се дори от начинаещи гради-
нари. Неприятелят се среща 
навсякъде по света и се храни с 
листата на картофите, доматите, 
патладжаните и някои плевелни 
растения.
Възрастното насекомо прези-

мува в почвата и със затопляне 
на времето започва да се храни 
първо с плевелите, а после - с културните растения.
Първоначално ларвите се хранят около мястото на 

излюпване, като изгризват долния епидермис на па-
ренхима. След това нападат връхните листа, а по-къс-
но унищожават всички листа на нападнатото растение. 
При силно нападение неприятелят може напълно да 
обезлисти посева.
Каква да е борбата:
На малки площи бръмбарите се събират ръчно.
Химичната борба е най-ефективна срещу ларвите, 

които са достигнали трета възраст.
Има много регистрирани продукти за растителна за-

щита срещу този неприятел. Той обаче бързо придоби-
ва резистентност, затова е важно често да се редуват. 
Подходящите инсектициди са: актара 25 ВГ - 6 г/дка, 
биская 240 ОД - 20 мл/дка, вазтак нов - 10 мл/дка, де-
цис 2.5 ЕК - 20-30 мл/дка, моспилан 20 СП - 6 г/дка, 
нуреле Д - 50 мл/дка и др.

РЕЗИТБА СРЕЩУ ОГНЕНИЯ ПРИГОР
Огненият пригор за кратко време предизвиква загни-

ване на заразените растения.
Болестта е опасна за дюля, круша, ябълка, вишна, че-

реша и праскова, но напада и зарзала, бадем, слива, и др.
Болестта заразява дръвчетата по време на цъфтежа, 

като цветовете, съцветията и младите връхни леторасли 
внезапно увяхват и некротират.
Патогенът се запазва, както в 

нападнатите растителни части, 
така и върху ненападнатите ве-
гетативни части на дърветата. 
Разпространението на бакте-
рията става по механичен път 
чрез капките вода, вятър, насе-
коми и птици.
За да се контролира болестта след цъфтежа, единстве-

ното, което може да се направи е резитбата.
Ако нападението е в по-малки размери, се реже до 

здрава тъкан. Отрезите се замазват с бял латекс или блаж-
на боя с добавка на 1% от някой медсъдържащ продукт.

КАЧЕСТВЕНИ ЧУШКИ СТАВАТ С ПОДХРАНВАНЕ
Тъй като пиперът има плитко разположена корено-

ва система, това го прави взискателен по отношение 
на почвената влажност, 
както и на хранителни-
те вещества в нея.
Кога с какво?
В началните фази от 

развитието си пиперът 
се нуждае от фосфор.
При плодообразува-

нето - от азот и калий.
За допълнително подхранване през вегетацията на 

растенията се торят с листни торове.
Те осигуряват необходимите за растенията микрое-

лементи - мед, цинк, манган, бор, магнезий и др.

ВЗИМАЙТЕ МЕРКИ ПРИ ВАРОВИТО ПИЛО
Пчеларите с опит знаят, че когато се каже варовито 

пило, това означава, че кошерите са заразени с аскос-
фероза - гъбично заболяване на медоносната пчела.
Заразяването става със спори, които попадат заед-

но с прашеца, водата и нектара в средното черво на 
ларвата. След покълнването мицелът им прониква в 
цялото тяло, ларвите изсъхват и наподобяват бучки с 
белезникав или червен цвят. Те не залепват за стените 
на килийките и при разклащане на питата тракат или 
изпадат от разпечатаните килийки. Пчелите се стре-
мят да почистят килийките, като ги разпечатват и из-
хвърлят труповете, които изпадат по дъното или пред 
кошера. Но заразата (спорите) остава по питите, меда, 
прашеца, дъното и стените на кошера.
Какво да направите
Извадете всички пити с болно пило и ги изгорете. 

Прехвърлете семейството в чист кошер и му придай-
те млада майка от здраво семейство. Срещу варовито 
пило (аскосфероза) и аспергилоза (каменно пило) се 
използва препаратът фунгисан.
Начин на приготвяне
Към 1 л студен (това е много важно!) захарен сироп 

прибавете 2 мл фунгистан и разбъркайте добре. В хра-
нилка от 700 мл сложете 500 мл разтвор - до 3-4 пъти, 
през 6-7 дни.

КАПРИЗИТЕ НА МУШКАТОТО
Това очарователно растение може 

да се настани в градината в саксии 
или кошници, а сортовете с дълги фи-
лизи ще украсяват пейки и огради.
Мушкатото предпочита ярко осветле-

ние, но ще расте бодро и на леко засенчени места. Почва-
та трябва да бъде рохкава и хранителна. Трябва да поли-
вате обилно, като избягвате застояването на вода.
В периода на вегетация подхранвайте на всеки две 

седмици с течни торове или през пролетта внесете в 
почвата торове с продължително действие. Осигурете 
му място, защитено от вятъра.
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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.

Подбел - Tussilago farfara   
Описание: Многогодишно тревисто растение с 

тънко, дълго, разклонено коренище. Листата са с 
дълги дръжки, почти кръгли, 10-20 см в диаметър, 
в основата сърцевидни. Цве-
товете са златистожълти - 
крайните са езичести, а сред-
ните са тръбести. На върха 
на всяко стъбло се образува 
по една цветна кошничка, до 
2 см в диаметър. Цъфти от 
февруари до април. 
Разпространение: Расте 

по влажни места, най-често край брегове на реки 
и потоци, а също из влажни ниви в цялата страна. 
Употребяема част: Използват се листата и цвет-

ните кошнички. Да не се смесва с видовете чобанка, 
листата, на които са влакнести отгоре. 
Лечебно действие: Листата са средство против 

кашлица и задух. Притежават омекчаващо, отхрач-
ващо и противовъзпалително действие. 
Приложения: • лечение на ларингит с пресипнал 

глас, остри катари на горните дихателни пътища, 
туберколозна кашлица;

• бронхити, бронхиална астма, възпалителни про-
цеси в белия дроб;

• при възпалителни заболявания на стомашно-
чревния тракт; 

• апетитостимулиращо и подобряващо храносми-
лането средство; 

• при възпалителни заболявания на пикочните 
пътища; 

• пресни листа: рани, язви, циреи; 
• сухи листа: при задух - бронхиална астма.
• В българската народна медицина билката се 

използва при възпаление на стомаха и червата, при 
кожни обриви, скрофули, нередовна менструация, 
плеврит, за възбуждане на апетита. 
Външно приложение: Препоръчва се за налагане 

на лапи при главоболие, циреи, гнойни рани, рани 
от неудобни обувки (може счукани пресни листа), 
от изгаряне, за компреси при възпаление на очите. 
Използва се за бани при възпаление на вените на 
краката, при червен вятър, ревматизъм. Изсушени 
листа се препоръчват за пушене при задух. 
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се 

залива с 400 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се по 
1 винена чаша преди ядене, 4 пъти дневно, подсла-
дено с мед.
Да не се употребява от бременни и кърмачки. 

 „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                                                                                                              

В килия вкарват старче на около 90 години. Десетината 
затворници го гледат с учудване:

- Ти пък за какво си тук, деде?
- Правя много мръсни номера!
- К‘ви мръсни номера, бе-е? Едва влачиш чехлите!
- Ще ви покажа! - казва с гадна усмивка старчето, топва 

метлата в кофата, която служи за тоалетна, чука на вратата на 
килията, прилепя се встрани, а когато надзирателят надниква, 
го зашлевява с метлата по лицето. Всички в килията се кискат: 

- Е-е-е-е, мръсен номер...
- Изчакайте малко! - казва старчето.
След минути вратата се отваря с трясък, 10-тина надзира-

тели с каски и палки нахлуват освирепели и крясват:
- Дядка, отмести се встрани, че с тия момчета имаме 

работа...

килия вкарват старче на около 90 години Десет

ОБЯВА :  Продавам къща на калкан с право 
на строеж в село Сатовча, нива и две ливади по 

споразумение - 0889 864947 и 0894 946194                                                       


