2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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За трета поредна година в селата С
З
Сатов
Сатовча,
вча
Плетена, Кочан, Вълкосел и Слащен от община Сатовча ще се проведат специализирани
безплатни медицински прегледи за възрастни
хора. Прегледите са вторият етап от Програмата „Забавно лято, грижовна есен“, която се
провежда на територията на община Сатовча
със съдействието на кметът на общината д-р
Арбен Мименов в партньорство с Фондация
„BCause“ и Фондация „Направи добро Александровска“ към Александровска болница
с финансовата подкрепа на „Филип Морис
България“ ЕООД, като част от инициативите
на Филип Морис Интернешънъл за корпоративна социална отговорност за подпомагане
на общности в различни тютюнопроизводителни региони и общини.
Тази година безплатните прегледи ще се
проведат в дните:
01 октомври 2017 година (неделя) в село
Сатовча - за Сатовча и съседни населени
места. Прегледите ще се извършват от медицински специалисти: кардиолог, уролог,
ортопед и ендокринолог в сградата на Общината - първи етаж.

(понеделник)
02 октомври 20
2017
17 година ((поне
еделн
ник))
в село Вълкосел - за Вълкосел и съседни
населени места. Прегледите ще се извършват от медицински специалисти: кардиолог,
уролог, ортопед и ендокринолог в сградата
на Кметството.
03 октомври 2017 година (вторник) в
село Кочан - за Кочан и съседни населени
места. Прегледите ще се извършват от медицински специалисти: кардиолог, уролог,
ортопед и ендокринолог в сградата на Училището - първи етаж.
04 октомври 2017 година (сряда) в село
Слащен - за Слащен и съседни населени
места. Прегледите ще се извършват от медицински специалисти: кардиолог, уролог,
ортопед и ендокринолог в сградата на Кметството.
Прегледите ще се извършват от 09:00 до 17:00 часа.
Медицинските екипи ще извършват прегледи и ще консултират пациенти. За по-доброто консултиране, пациента е необходимо
да носи налични медицински документи епикризи, изследвания, становища и други.

ЗНАЦИ, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е ТОРМОЗЕНО В УЧИЛИЩЕ
РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА СА МНОГО БДИТЕЛНИ

Родителите често не знаят, че децата им са подложени на тормоз, защото децата
премълчават истината. Някои
го правят от срам, други от
страх, трети – защото вярват,
че го заслужават.
Когато се появи подобен
проблем в училище или в
средата, в която детето расте,
налице са определени предупредителни знаци. Родителите трябва да са бдителни и да
следят за промени в поведението на детето.
1. Детето ви не се интересува от неща, които са го забавлявали преди. Липсата на
енергия, усмивки и удовлетвореност от интересите, които са били водещи за детето
преди, подсказва за наличие
на детска депресия.
2. Детето променя поведението си в социалните мрежи.
Ако забележите, че е изтрило
профила си или се страхува
да се доближи до таблета, от
който преди не сте могли да го отлепите, значи детето търпи тормоз онлайн. Погрижете
се да разберете дали този тормоз идва от съучениците му или от непознат човек, който би
могъл да се окаже потенциално опасен за здравето и живота на детето.
3. Детето има все по-чести пристъпи на главоболие и стомашни болки. Стресът причинява редица физически проявления и дори заболявания, сред които най-типични са главоболието и стомашните проблеми.
4. Детето губи много приятели. Децата в училище обикновено общуват на групи от по
няколко. Ето защо, ако едно дете бъде тормозено и нарочено от другите за жертва, останалите също започват да се отдръпват от него. Ще забележите това по унинието, мълчанието,
отдръпването от интересите на детето, липсата на търсене по телефона от страна на приятелите му/ѝ.
5. Детето изпитва страх да отиде на спортната площадка. Ако досега то е обичало да играе футбол с другите деца или някакъв друг вид спорт, който се практикува в часовете по
физическо възпитание, и изведнъж започне да страни от часовете, значи определено има
някакъв проблем. Проучете дали не става дума за тормоз от страна на останалите деца,
подигравки за несправяне със спорта или друг тип проблеми.
6. Детето е зле настроено към самото себе си. Тормозът в училище често предизвиква
понижено самочувствие, а в тежки случаи дори презрение към собствената личност и тяло.
Ако родителите не забележат тези симптоми навреме, може да се стигне до фатален изход.
7. Детето започва да тормози други деца. Понякога се случва така, че жертвата на тормоз
започва да проявява агресия към други деца, несъзнателно копирайки модела, който търпи
върху себе си. От изключителна важност е да се разбере причината за проявите на агресия
у детето, за да се работи в правилната посока.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ОБЩИНА САТОВЧА В ПОМОЩ
НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА КРЕСНА

Кметът на община
К
б
Сатовча д-р А
С
Арбен
б М
Мименов инициира дарителска кампания на територията на община Сатовча, чрез която се набират: хранителни продукти, консерви, дрехи, обувки, одеяла, чаршафи,
домашни потреби и други в помощ на жителите на община Кресна,
които претърпяха огромни поражения, вследствие възникнал пожар на
24 август 2017 година. Пожарът бе един от най-големите на територията на страната ни, който бушува шест дни и нанесе огромни щети и
остави без подслон и надежди десетки жители на община Кресна.
Д-р Мименов чрез
нарочни писма, разпрати до кметовете на
населени места от община Сатовча призив
към населението на
общината за включване в Националната дарителска кампания за
оказване на помощ на
община Кресна.
Нека заедно да подадем ръка на жителите
на община Кресна,
чрез нашата подкрепа,
съпричастност и солидарност. Нека бъдем човеци.
Банкова сметка, на която се набират парични средства в подкрепа на
пострадалите от пожара и за преодоляване на щетите, е:
ОБЩИНА КРЕСНА
Интернешънъл Асет Банк АД - клон Благоевград
IBAN BG08IABG74588401242700
BIC IABGBGSF
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100
ОСНОВАНИЕ: ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА, СТАРА КРЕСНА И
ВЛАХИ.

ЗАПОЧВА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА
ЛОТАРИЯТА С КАСОВИ БЕЛЕЖКИ НА НАП
Всички касови бележки, издадени след 1 януари 2017 г. ще могат
да бъдат регистрирани в започващото след седмици второ издание на
лотарията на НАП. Голямата награда в тазгодишното издание на играта е
50 000 лв. 2000 лв. ще дават данъчните всеки месец на един щастливец,
регистрирал печеливша касова бележка. Всяка седмица някой ще печели
и предметна награда на стойност приблизително 1000 лв.
Двойно по-голям шанс за спечелване на награда ще имат участниците,
които са плащали с банкова карта и освен касовата си бележка, са
запазили и регистрирали бележката от ПОС терминала. Да участват в
данъчната лотария ще имат право всички български граждани, които
са навършили 14 години, които регистрират фискалните си бонове в
интернет на специално създаден за целта сайт. Както и през миналата
година, данните, които трябва да бъдат въведени за участие са стойността
на покупката, датата и часа, в който е издадена касовата бележка. Няма
ограничения за минимална или максимална стойност на покупките,
допълват от НАП.
В първото издание на лотарията, което приключи в края на 2016 г. бяха
регистрирани над 51 милиона касови бележки на стойност над 670 млн.
лв., а големият победител, който получи лек автомобил беше Иванка
Кавъркова от Панагюрище с касова бележка за 1,80 лв.

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

НОВИНИ

26 Септември 2017, Вторник,
Световен ден на морето
Отбелязва се от 1978 г. с решение на 10-ата
сесия на Международната морска организация
в Лондон, Великобритания (7-17 ноември 1977),
първоначално на 17 март, а от 1980 г. - в един от
дните през последната седмица на м. септември,
за да се привлече вниманието на обществеността към проблемите, свързани със замърсяването
на водните басейни, глобалното затопляне и незаконния риболов.
Европейски ден на езиците
Отбелязва се от 2001 г., обявена за Европейска година на езиците, по инициатива на Съвета на Европа, съвместно с Европейския съюз, за насърчаване на
многоезичието като важен елемент от културното наследство на континента.
27 Септември 2017, Сряда,
Световен ден на туризма
Отбелязва се от 1980 г. с решение на третата сесия на Генерална асамблея
на Световната организация по туризма в Торемолинос, Испания (септември
1979). Годишнина от приемането /1970/ на Устава на организацията.
28 Септември 2017, Четвъртък,
Световен ден за борба с болестта бяс
Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на британския Съюз за контрол на
беса, създаден през м. януари 2006 г., за разпространението на информация
за предпазването на хора и животни от болестта бяс. Тогава е отбелязан на
8 септември. От 2008 г. денят се отбелязва на 28 септември с подкрепата на
Световната здравна организация. Всяка година близо 55 000 души, предимно
от Африка и Азия, стават жертви на болестта.
29 Септември 2017,Петък,
Световен ден на сърцето
Отбелязва се от 2000 г. по инициатива на
Световната федерация на сърцето, подкрепена
от Световната здравна организация, Организацията на ООН по въпросите на образованието,
науката и културата (ЮНЕСКО) и други международни организации. Всяка година близо
17 млн. души по света умират от сърдечно-съдови заболявания. До 2010 г.
денят е отбелязван през последната неделя на м. септември. В България се
отбелязва за първи път през 2001 г.
30 Септември 2017Събота,
Световен ден на превода
Отбелязва се от 1991 г. с решение на Съвета на Международната федерация
на преводачите. Годишнина от смъртта на св. Йероним (ист.име Евсевий Йеро
ним Софроний) /ок. 347-30 септември 420/, християнски писател и богослов,
превел Библията на латински език.
1 Октомври 2017, Неделя,
Пoкров Бoгородичен
Покров Богородичен (от църковнославянски:
покривало) е православен църковен празник. В
традицията на Църквата Покров се свързва с явяването на Света Богородица в църквата във Влахерна
(Константинопол) през 9 век. Градът бил заплашен
от нападение на войски от Киевска Рус. Събралите
се на молитва хора видели Богородица да разстила
покривалото (покрова) си над присъстващите в знак
на защита. Предполага се, че празникът е честван от
гръцките православни църкви през ранното Средновековие, но по-късно е забравен или забранен .Той
е въведен от киевския княз св. Андрей Боголюбски ок. 1164 г., когато той
построява една от най-красивите руски църкви на Нерл във Владимир и я
нарича на Покров Богородичен. От Руската църква празникът e заимстван
в Българската църква през 19 век. По новия стил този празник се празнува
на 1 октомври. Много православни църкви и манастири носят името на Покрова на Пресвета Богородица. В България съществува и фондация Покров
Богородичен.
Ден на застрахователя
Обявен е за професионален празник през февруари 1996 г.с решение на
Асоциацията на българските застрахователи и Съюза на частните застрахователи. На този ден през 1891 г. в Русе е учредено първото българско застрахователно дружество - „България“. Денят е честван за първи път през 1994 г.
Ден на зенитноракетните войски
Обявен е със Заповед на министъра на отбраната от 12 октомври 1961 г.,
със същата заповед е създадена и 1-ва Зенитноракетна бригада на военновъздушните сили. На 1 октомври 1960 г. в Казахстанската степ български
дивизион за първи път осъществява боен пуск на зенитна ракета.

СТАРТИРА ПОВТОРНИЯТ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА
„П ОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО “

Краен срок: 2 октомври 2017 г., 17:30 ч.
Допустими кандидати:
1. Центрове за развитие на предприемачеството, включително: Неправителствени
организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ;
Търговци по смисъла на Търговския закон;
2. Социални партньори - (национално представителни организации на работниците и
служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);
3. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции
по смисъла на Закона за кредитните институции.
Процент на публичното съфинансиране: 100% безвъзмездна помощ
Минимален размер на помощта: 100 000 лв.; максимален размер на помощта: 391 166 лв.

У ЧЕНИЧЕСКИЯТ

ИНСТИТУТ НА БАН ОБЯВИ НАЧАЛОТО
НА ЧЕТВЪРТАТА СИ НАУЧНА СЕСИЯ
Краен срок: 30 септември 2017 г.
В срок до 30 септември 2017 г. ще се приемат проекти на ученици от 8-ми до 12-ти
клас, които имат влече
ние и склонност към изследователска дейност в някоя от областите на науката или
нейните приложения. Всеки участник в УчИ – БАН разработва самостоятелно или в
съавторство определена тема. Това става под ръководството на учител, научен работник,
университетски преподавател, студент или друг специалист.
Получените по време на разработката резултати се оформят в писмен вид като „Проект”.
Проектите могат да имат реферативен характер, но с по-висока оценка ще се отличават
елементи на оригиналност и творчество.
Учениците, получили най-високи оценки на своите проекти, ще получат като награда
правото да проведат едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, където ще могат
да ползват библиотека, лаборатория, изчислителни ресурси и др.

BG07 „И НИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ “
Краен срок: 30 септември 2017 г.
Фондът има за цел да насърчи сътрудничество и инициативи между български организации и организации в държавите-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) или
международни организации чрез изграждане на мрежи, обмен, споделяне и трансфер на
знания, технологии, опит и най-добри практики между тях, които са в обхвата на Програма
BG07, а именно в областта на здравеопазването.
Допустими кандидати са организации, които са обществени или частни, търговски
или нетърговски, неправителствени организации, утвърдени като юридически лица на
територията на Република България, както и междуправителствени организации, чиято
дейност се извършва на територията на Република България.
Отпускат се от 10 000 до 30 000 евро за проект. Не се изисква собствен финансов принос.
Крайна дата за изпълнение на дейностите по проектите: 31.10.2017г., вкл.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 20.09.2017 г.
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ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
14Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 251 ɆȿɋɌȺ

ɍɱɢɬɟɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ɍɱɢɬɟɥ ɇɍɉ
ɍɱɢɬɟɥ ȻȿɅ
ɍɱɢɬɟɥ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɩɨɪɬ
ɍɱɢɬɟɥ,ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ
ɍɱɢɬɟɥ,ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ,ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ɍɱɢɬɟɥ,ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ,ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɍɱɢɬɟɥ,ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ
ɉɫɢɯɨɥɨɝ,ɭɱɢɥɢɳɟɧ
ɍɱɢɬɟɥ,ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ ɟɬɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ,ɦɭɡɢɤɚ
ȼɴɡɩɢɬɚɬɟɥ

ɒɢɜɚɱ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
ɒɢɜɚɱ ɨɛɭɜɤɢ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬɬɚ
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ƚɨɬɜɚɱ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪ
ɉɪɨɞɚɜɚɱ ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɰɟɧɢɬɟɥ,ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɧɚ ɤɴɬɟɪ
Ʉɪɨɹɱ
Ɋɴɱɧɚ ɪɚɛɨɬɚ
Ɉɩɚɤɨɜɚɱ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚ ɥɢɧɢɹ

Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ПРИТЧА ЗА СМИСЪЛА НА ЖИВОТА

Обедната почивка, задължително на сянка!
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

Всеки от нас, си е задавал поне веднъж въпроса „Какъв е смисълът на живота?“. Никога
не можем да намерим само един отговор. Днес
споделяме една поучителна история, която ще ви
разкрие за това къде се крие смисълът.
Притча за смисъла на живота
Един ден мъдър учител събрал своите ученици.
- Учителю, какъв е смисълът на живота? - попитал един от учениците му.
- Чий живот? - изненадано отговорил учителят.
- Като цяло. Човешкият живот. - казал младежът.
Учителят поел дълбоко въздух и след това
казал на учениците си:
- Опитайте се да отговорите...
Един ученик казал:
- Може би в любовта?
- Не е зле – казал мъдрецът. - Но има ли достатъчно любов, за да кажем в края на дните си „Аз

не живях напразно.“?
Тогава друг ученик
добавил:
- По мое мнение,
смисълът на живота
е да оставиш нещо
завинаги. Като вас,
учителю.
Мъдрецът се усмихнал и отговорил:
- Казваш, че повечето хора живеят напразно?
Друг ученик колебливо се включил в разговора.
- Може би, не бива да се търси смисъл.
- Обясни защо мислиш така. - казал учителят.
- Ако зададем този въпрос, а след това дадем
точен и категоричен отговор, винаги ще има
съмнение относно него. И как ще намерите такъв
отговор, който никой да не оспори?
- Така е! Значението на живота е да го живееш.
- усмихнал се мъдрецът.

25 септември - 1 октомври 2017г., брой 38

Ш ОФИРАНЕТО

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

В АВАРИЙНАТА ЛЕНТА
ОСТАВЯ БЕЗ КНИЖКА НАРУШИТЕЛЯ
За пореден път парламентът гласува мерки срещу
хулиганите на пътя, с които се опитва да намали
произшествията по шосетата на България.
С единодушие бе приета разпоредба, с която движението в аварийните ленти на магистралите се
приравнява с каране в насрещното. Нарушителите ще
остават без книжка за 3 месеца и ще плащат солена
глоба от 1000 лв. При рецидив наказанието скача на
6 месеца и 4000 лв.
Това приеха депутатите с поредна порция поправки в Закона за движение по пътищата. Остава обаче
открит въпросът как ще се следи за това нарушение
по магистралите.
Нулева толерантност се предвижда за употребилите
наркотици. За любителите на алкохола се предвижда
наказание дори ако са си позволили една бира или
при наличност в кръвта на 0.5 промила. Това ще се
установява с дрегер, а допълнителната проверка в
болница ще се плаща от провинилия се. Ако откажат
да платят, КАТ няма да им връща книжките. Мярката
влиза в сила от 1 януари 2018 г.

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
(ЗДДС) са във връзка с необходимостта
от прецизиране на
разпоредби, които
създават затруднения
при практическото
прилагане на закона.
Разпоредбите за
корекция на ползван
данъчен кредит са прецизирани с цел, когато при
придобиването или изграждането на недвижимите
имоти не е упражнено право на данъчен кредит,
20-годишният срок за недвижими имоти да се брои
от началото на годината, през която изтича срокът
по чл. 72, ал. 1 или от началото на годината на фактическото използване, ако имотите не са използвани
повече от една година след годината на изтичане на
този срок. По този начин принципът на определяне на
тези срокове е уеднаквен с принципа за определяне
на сроковете, когато за активите е упражнено право
на приспадане на данъчен кредит.

БНБ СЪВЕТВА КАК ДА СЕ ЖАЛВАМЕ ОТ БАНКИТЕ

Изследванията ще се поемат от органа, който е
изпратил за проверка, само ако първоначално извършената проверка или тест са некачествени или невалидни. Както и в случаите, при които няма данни за
употреба на алкохол или наркотици, или състоянието
на водача е такова, че не позволява да бъде проверен
в полеви условия. Служителите на реда ще съпровождат шофьорите до болницата за изследването, ако ги
заловят с над 1.2 промила или под въздействието на
наркотици.
Коли ще бъдат вдигани без знанието на собствениците им, ако не са си платили престоя на платен
паркинг до края на работното му време. Тази промяна
предизвика протести, според които така се заобикалят
съдебни решения, с които ползването на „паяци“ е
обявено за незаконно.
Противоречиви реакции предизвика и приетата
поправка, че с шофьорска книжка ще могат да се
сдобият завършилите 10-и клас, които са физически
годни, изкарали са съответните курсове и изпити за
водачи и оказване на първа помощ.

УНИКАЛНИЯТ КОД ЗА ДОСТЪП (УКД)
ВИ ПОЗВОЛЯВА:

• Да проверите здравното си досие! При всяко установено несъответствие между написаното в досието и
реално получената от Вас медицинска помощ сигнализирайте НЗОК/РЗОК!
• Да упражните правото си да контролирате
как се харчат парите от
Вашите здравноосигурителни вноски.
• Ако желаете да бъдете известени за всяко настъпило медицинско или дентално събитие (преглед,
лечение в болница или при заболекар), включително
и за децата Ви до 18 години или за лицата, на които
сте настойници, ще бъдете информирани чрез посочен
от Вас имейл.
• Достъпът до здравното досие можете да осъществите и чрез личен електронен подпис.
ОТКЪДЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СВОЯ УКД:
• Ако посетите която и да е районна здравноосигурителна каса, по какъвто и да е повод, в рамките на
3-5 мин. ще Ви бъде издаден УКД срещу документ
за самоличност.
КАК ДА ВЛЕЗЕТЕ В ЗДРАВНОТО СИ ДОСИЕ:
За да влезете в здравното си досие през портала на
НЗОК, направете тези стъпки:
www.nhif.bg - „Преглед на пациентско досие“ „Вход с уникален код за достъп“ или „Вход с цифров
сертификат“ (личен електронен подпис) – попълва
се УКД и ЕГН, ЛНЧ или служебен номер от НАП - в
малкия прозорец се попълват контролните думи.
Вече можете да разгледате здравното си досие:
в меню „Пациентска информация“ са описани
всички медицински и дентални дейности, отчетени
и заплатени за Вас от НЗОК.
Вдясно в прозореца можете да въведете ЕГН на детето, на което сте избрали личен лекар, за да прегледате дейностите, отчетени и заплатени от НЗОК за него.
За информация:
Тел. 02 9569 157; 02 9659 254; 02 9656 822
www.nhif.bg
Сигнали за нередности се подават:
на и-мейл адрес nzok@nhif.bg или писмено в районната здравноосигурителна каса, или в НЗОК – 1407
София, ул. „Кричим“ №1

Наръчник на потребителя, в който дава напътствия
на клиентите на търговските банки, написа и разпространи БНБ. Един от основните акценти в него е, ако
клиентите имат съмнение за неправилно начислени
лихви и такси, да се обръщат към самите банки.
„В случаите, когато са засегнати интересите на клиентите и се установят например неправилно начислена лихва по депозит или кредит, неясно начислени
такси, неоторизирани трансакции с карти, изяснете
обстоятелствата първо с обслужващата банка или
дружеството за електронни пари“, посочва БНБ.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2017г.

До 30-ти септември:
ЗКПО
Възможност за еднократно подаване на нова декларация за корекция на данъчния финансов резултат
и данъчното задължение за предходната година, за
която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването ѝ е изтекъл.
ЗДДФЛ
1. Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната декларират и внасят окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от
лихви по банкови сметки на местни физически лица,
придобити през м. август.
2. В случаите по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения за 2016г.
данъчно задълженото лице може еднократно да направи промени чрез подаване на нова декларация за
2016 г.
До 10-ти октомври:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от
организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна 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.

Отговор: Съгласно Наредба № Н -19 от 02.02.2008
г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и
над 50 на сто намалена работоспособност от винетни
такси при ползване на републиканските пътища лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност
подават молба-декларация по образец за получаване
на безплатна едногодишна винетка за собствения си
или съпружеска имуществена общност лек автомобил
в Дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за
социално подпомагане по постоянния си адрес. Към
молба-декларацията се прилагат следните документи: 1. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
2. копие на пълномощното; копие от свидетелство за
регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска
отговорност“, с които се удостоверява, че собственият
или съпружеска имуществена общност лек автомобил
отговаря на изискванията на чл. 10 от Закона за пътищата; 4. лична карта или личен паспорт на лицето
с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност и на
упълномощеното от него лице (за справка).Дирекциите „Социално подпомагане“ подготвят и изпращат до
областните пътни управления на Национална агенция
„Пътна инфраструктура“ заявка по образец за получаване на безплатни едногодишни винетки. Заявката
съдържа: 1. трите имена и единния граждански номер
(ЕГН) на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност и на упълномощеното от него лице; 2.
регистрационния номер на притежавания от лицето лек
автомобил с данни за обема и мощността на двигателя.
Областните пътни управления на Национална агенция
„Пътна инфраструктура“ предоставят на дирекциите
„Социално подпомагане“ заявения брой едногодишни
винетки в срок до 5 работни дни след получаване на заявката, за което се съставят приемателно-предавателни
протоколи в два екземпляра, в които се описват предоставените винетки по номера. Дирекциите „Социално
подпомагане“ предоставят заявените едногодишни винетки на лицата. Дирекциите „Социално подпомагане“
водят регистрационен дневник, който съдържа: 1. трите
имена и ЕГН на лицето с 50 и над 50 на сто намалена
работоспособност и на упълномощеното от него лице;
2. номер на предоставената на лицето винетка; 3. име на
лицето, получило винетката, единен граждански номер
и подпис. Областните пътни управления на Национална
агенция „Пътна инфраструктура“ съхраняват предоставените от дирекции „Социално подпомагане“ заявки и
екземпляр от приемателно-предавателните протоколи.
Съгласно чл. 10 в от Закона за пътищата, лице с 50 и над
50 на сто намалена работоспособност или вид и степен
на увреждане се освобождава от заплащане на винетна
такса за един лек автомобил - негова собственост или
съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя
до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).

Ако банката не се произнесе в законовия 30-дневен
срок или решението й не удовлетворява клиента,
спорът може да бъде отнесен към помирителните
комисии на Комисията за защита на потребителите.
В тях са включени експерти от КЗП, БНБ и Асоциацията на банките в България. Помирителната
процедура е безплатна и е по-лесният вариант от
воденето на съдебни дела. Срокът за стигане до
решение в помирителната комисия е не повече от
2 месеца след представянето на всички документи,
становища и доказателства, става ясно от наръчника.
В него са описани подробно стъпките, които трябва
да преминат недоволните клиенти в търсене на разрешение на казуса, как да подадат заявление и какви
са последиците от помирителното решение. То не
може да бъде половинчато или под някакво условие,
а трябва да се приеме и от двете страни изцяло.
Според БНБ обаче търговските банки не искат да
губят клиенти и се стремят да разгледат и разрешат
бързо възникналите спорове и случаи на неудовлетвореност. В наръчника е включен и списък
с телефоните и мейлите на всяка банка, на които
потребителите могат да изпращат жалби и сигнали.
В помагалото се описват видовете сметки, депозити, кредити и карти, за какво се използват, как се
определят лихвите по тях и какви такси и комисиони
се начисляват допълнително, но без да се посочва
колко струват.
Изрично е посочено, че кредиторът не може да
изисква заплащане на такси и комисиони за действия,
свързани с усвояване и управление на кредити. Има
и съвети как да се предпазим от кражба на лични
данни и средства от сметките ни, както и от интернет
Въпрос: Инвалид съм 95% с чужда помощ и искам
измами. Наръчникът е публикуван на сайта на БНБ
да ползвам добавката за балнеолечение от ДСП.
- http://www.bnb.bg.
Въпросът ми е, има ли определени санаториуми за
тази цел или мога да ползвам всеки хотел, предлагащ
балнеолечение и рехабилитация?
Отговор: Вие може да си изберете хотел или санаториум, но добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за
интеграция на хората с увреждания се изплаща при
извършено балнеолечение или рехабилитационни
услуги. Разходооправдателният документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги
се представя в едномесечен срок от крайната дата на
ползването им в дирекция „Социално подпомагане“ по
постоянен адрес. Добавката е в размер до трикратния
Въпрос: Здравейте, има ли право на безплат- размер на гарантирания минимален доход, но не повече
на винетка човек с 70% инвалидност, когато в от действително направения разход съгласно предстарегистрационния талон е вписан освен той и вените документи. Добавката се ползва, когато не се
получава на друго правно основание.
дъщеря му. Обем на двигателя 1700 куб.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
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СТЪПКИ , С КОИТО ДЕТЕТО ДА Е
УСПЕШНО В УЧИЛИЩЕ
Като родител вие сте първият и най-важен учител в
живота на детето си. Всъщност, редица изследвания
показват, че това, което се случва в семейството, играе
важна роля за училищния успех на детето. Има много
начини, чрез които родителите могат да насърчат успеха на децата в училище. Споделяме 20 от тях.
Бъдете добър модел за подражание.
Споделяйте силните страни, талантите и интересите
на детето си с учителите. Споделете очакванията и задайте цели за вашето дете с неговите учители.
Направете срещи (ако е необходимо), за да обсъдите
напредъка или загрижеността относно резултатите, които детето показва в учебния процес.
Посещавайте редовно уеб страницата на училището
и се абонирайте за бюлетините, ако има такива.
Уведомявайте учителите за всякакви значителни промени, настъпили в живота на детето (като смърт на домашен любимец, преместване на семейството, загуба
на доходи, заболяване на член на семейството, развод
и други).
Задавайте въпроси на детето, относно учебния процес, какво го затруднява, какво му е интересно, относно
неговите приятели в училище.
Решете с учителите кои са най-добрите начин да поддържате връзка с тях (телефон, електронна поща и т.н.).
Възползвайте се от специалните програми и курсове, предлагани от училището, ако смятате, че биха били
интересни за вашето дете.
Стимулирайте детето да посещава училищната библиотека, когато е необходимо и не забравяйте да създадете подходяща библиотека и у дома.
Попитайте училищния психолог как да общувате с
детето в трудни моменти.
Помагайте на детето при подготовката на уроците.
Осигурете му тихо, добре осветено място, с основните учебни пособия за учене.
Създайте постоянна ежедневна практика и време за
изучаване и правене на домашна работа.
Окуражавайте и похвалете усилията на детето си.
Споделяйте вашите интереси, хобита и таланти с детето си. Осигурете на детето книги, списания и други
материали и насърчавайте редовното четене.
Правете си семейни посещения в музеи, зоологическата градина, библиотеки и превърнете ученето в забавно преживяване.
Осигурете си забавни семейни настолни игри, с които
да се разтоварите след уроците.
Ако се справяте добре с компютъра, покажете на детето как се правят лесни презентации, как се колажират
снимки и други.
КАК СЕ ЛЕКУВА КИСТА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА?

Доказана е връзката между доброкачествените образувания на
млечната жлеза и нарушенията в
хормоналния баланс на организма или съществуващи гинекологични заболявания.
Наследствеността при наличие на родствена връзка с болни
от рак на млечната жлеза е изключително важна. В много
случаи хормонозаместителната терапия в периода след
менопаузата променя физиологичните процеси в млечната жлеза и това води до развитие на доброкачествени
образувания. Вижте какви могат да бъдат те.
• Фиброаденом – най-честият тумор при жените, с размери от милиметър до няколко сантиметра, окръглен с
твърдоеластична консистенция, подвижен при палпация
(опипване).
• Интрадуктален папилом – Най-често с големина от няколко милиметра до 2 см дължина, развива се в каналите
на жлезата зад зърното. Симптомите са кървава секреция
поради богатството на кръвоносни съдове в тези образувания.
• Киста на млечната жлеза – достига от няколко милиметра до огромни размери. Съдържа жълта, кафеникава
или зеленикава течност. Лекува се с пункция и аспирация
(изтегляне със спринцовка).
• Фиброкистична болест (фиброкистозна мастопатия) –
развитие на множество кистозни образувания в участък с
натрупване на повече съединителна тъкан, така наречените мастопатични плаки.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

• Гинекомастия (при мъже) – разрастване на жлезна тъкан при хормонален дисбаланс, употреба на нерегламентирани стероидни препарати при спортисти. Млечната
жлеза се уголемява, като приема формата и големината
на женска гърда.
• Масталгия (мастодиния) – болка в млечната жлеза
– обикновено не се дължи на органично заболяване (не
се открива туморен процес), а по-скоро е хормонално
обусловена. Болката е с неврогенен характер, овладява
се трудно, а лечението е продължително. Повлияването
е най-добро след употреба на аналгетици, нестероидни
противовъзпалителни средства и витамини.
Във всеки случай, когато установите някакво образувание или бучка в областта на млечната жлеза, необходимо е да се консултирате със специалист, за да се установи
произхода на образуванието и да се консултирате за подходяща терапия при необходимост.

АКТУАЛНО В ОВОЩНАТА ГРАДИНА
Започва прибирането на есенните и зимните сортове
ябълки и круши. Препоръчително е плодовете да се берат в беритбена зрелост, като се запазват дръжките им.
За съхранение се оставят
само здрави плодове.
Градинарите, които ще
засаждат нови дръвчета,
да започват подготовката.
Изковават се посадъчните
ямки, осигуряват се минерални и органични торове.
Продължава засаждането на ягодови растения.
Тъй като времето е благоприятно, облагородяването
на спяща пъпка може да продължи и през септември.
При дюлята растителната защита продължава. Борбата е насочена срещу късното кафяво гниене и източния
плодов червей.
При крушата трябва да се вземат мерки срещу крушовия пъпкопробивач, като инсектицидът се определя
от беритбената зрелост на плодовете.
КОЛ КО

В Р ЕМ Е П Ъ Д П Ъ ДЪ Ц И Т Е
СНАСЯТ РЕДОВНО ЯЙЦА ?

Пъдпъдъците
започват да снасят яйца на
30-40-дневна
възраст.
Постигат най-добра яйценосност - 70-80%, на
1,5-2-месечна
възраст.
Пъдпъдъците снасят редовно яйца в продължение на 10 месеца.
Според опитни птицевъди единственото условие за нормално снасяне на
яйца при пъдпъдъците е осигуряване на нормални
условия на отглеждане на птиците - температурен и
светлинен режим, както и специални балансирани
дажби с фуражи високо съдържание на протеин.

ДОМАШНО МАЛИНОВО ВИНО

Стевия

Стевията или медена билка е известна на човечеството преди повече от 1,5 хиляди години, но съвременното
човечество я открива съвсем скоро. Stevia Rebaudiana е
„открита” за съвременния свят от американския изследовател Антонио Бертони през 1905 година, но после
отново е “забравена”.
На езика на маите нейното
име звучи „каа-ехе”. На руски
език се използва нейното латинско понятие стевия. Индийците
наричат тази трева „ка-хе-хе”,
което значи сладка трева.
Това е многогодишно растение с височина от 50 до 70 см с опушени малки дребни
листенца, с много малки бели цветчета. Обича топъл
и влажен климат, добре обогатена почва. От един
квадратен метър се събира и се изсушава трева, която
може да замести 7 кг захар. Достатъчно е да се сложат
в чашка чай две-три малки листенца от тази трева и
чаят става толкова сладък, колкото, ако сложите дветри бучки захар.
Какви са лечебните свойства на тази трева?
На първо място се използва за лечение на диабета.
Също така и в онкологията, при срив на имуннната система, при стрес, нарушения в кръвоносната система,
хипертония, стомашно-чревни заболявания, като тонизиращо средство, стимулиращо умствената и физическа активност, като анитсептик и противовъзпалително
средство и естествено – при излишно тегло. Сладката
трева може да се използва като изсушена билка (при
това изсушаването става много бързо), като воден,
спиртен и маслен извлек. Използва се като подсладител
при производство на всички видове продукти, които се
нуждаят от сладка съставка. Доказано е, че тази билка
е абсолютно безвредна за разлика от предлаганите в
момента други подсладители. В момента сладката трева в целия свят се смята за една от най-важните билки,
която стои в списъка на полезните билки на едно от
първите места редом с такива реликтови растения като
жен-шена, елеутерокока, розовата радиола, аралията.
Всички тези растения са адаптогени, чиято ценност
се заключава в това, че с тяхна помощ се подобряват
обменните процеси на клетъчно ниво.
Регулярното използване на Стевията нормализира
нивото на захарта в кръвта. Тя е „извор на живота“ за
болни от захарен диабет. Въздейства положително на
мастния обмен, заздравява сърдечно съдовата система,
понижава нивата на холестерина в кръвта, способства
за изхвърляне на токсините и шлаката на организма.
Във фармацевтичната промишленост стевията се
използва за приготвянето на препарати, които помагат
при токсикомания (алкохолизъм и наркомания).
Особено полезна е тази билка при възстановяване на
хора, пострадали в резултат на извънредни ситуации –
аварии и катастрофи, за повишаване на имунитета.
сок. Затворете (поставете ръкавицата)
и оставете за още 3 дни. Добавете
останалата захар с малко количество
шира. Оставете на топло за около 25 дни
(може и повече). Бурната ферментация
постепенно ще затихне, а малките
частици от плодовете и дрождите ще се
утаят на дъното. През това време виното
се избистря.
Внимателно прелейте виното в друг
съд с помощта на тънък маркуч - разделете виното от
утайката. Оставете в покой за 20-30 дни. Ако отново се
появи утайка отново прехвърлете. За да се съхранява
по-добре виното и да се прекрати ферментацията
окончателно добавете високоградусов алкохол - добавете
100 мл водка на всеки литър вино.
Няколко съвета:
Съхранявайте виното на прохладно тъмно място.
Пълнете бутилките максимално, за да е по-малко
количеството въздух, който разваля виното.
Съхранявайте бутилките в легнало положение, така
че тапата да се мокри.

Продукти: 1 кг малини, 1 л вода, 500г захар.
Приготвяне: Изберете килограм немити,
здрави малини. Поставете ги в трилитров
буркан и старателно ги намачкайте като ги
направите на пюре. Налейте 700 мл вода и
добавете 300 г захар. Добре разбъркайте за да
се разтвори захарта. Затворете плътно с капачка
с отводна тръба, края на която е потопен в съд с
вода. По време на ферментацията въглеродният двуокис
по тръбата ще излиза от съда. Ако нямате таката капачка
с тръба можете да използвате гумена ръкавица, на която
в края сте пробили дупка с игла. Въглеродният двуокис
ще издуе ръкавицата и през отвора ще излезе, без да
разреши на въздуха да влезе вътре.
Поставете буркана на тъмно и топло място (до 25
градуса) за 7-10 дни за ферментация. От време на
време отваряйте буркана и разбърквайте добре. След
10 дни прецедете. Плодовата каша се изстисква и тя
и се прецежда. В отделен съд разтворете 100 г захар
в останалата вода и излейте в буркана с малиновия
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа МАЛКА обява
числата от 1 до 9.
(до 76 символа)
2.00 лвева

НА

РЕКЛАМА

ОБЯВА

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(в каре)

(в каре)

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!

Жена влиза в лекарския кабинет и започва дда се
съблича.
- Отдавна не сте идвали.
- Бях болна, докторе…
– Ало, 112 ли е?
– Да, кажете какъв е проблема?
– Моля ви, спрете товарен камион Сф ХХ ХХ!
– Не разбирам!
– Вижте, закъсах с колата си между Бургас и Карнобат,
помолих шофьора на камиона да ме дръпне до Петолъчката, но той ме забрави и подминахме Петолъчката. Сега
ме дърпа към София!
– Присветкайте му с фаровете!
– Присветках му, но той ми маха с ръка през прозореца
и ми дава път да го изпреварвам...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

