2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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От 15-18 октомври 2017 г. двама ученика от СУ Сатовча посетиха Европейски парламент в
Брюксел. Цветелина Младенова и Валентин Заимов спечелиха посещението като написаха есе
на тема: „Предприемачеството като възможност за личностно и професионално развитие“.
Визитата стана възможна благодарение на Фондация „Българска памет“ в лицето на д-р Милен Врабевски и по покана на български евродепутати. Целта на посещението беше младите
хора да се запознаят с работата и ролята на Европейския парламент.
С тях двамата бяха и още 100 младежи от Албания, Македония, Сърбия, Молдова, Украйна,
Румъния, както и от Западните Родопи и района на Тервел.
След завръщането си единадесетокласниците направиха информационно табло за посещението и го окачиха на видно място в училището.

Цветя
Ц
веття и преклонение за героите на С
Сатовча поднесоха днес втор
второкласниците от клуб „Млад възрожденец“ по проект „Твоят час“ на
паметника „Костница“.
След това присъстваха на урок по родолюбие в местната музейната сбирка. Историкът Кирил Караколев изнесе беседа за Освобождението на родния край от османско владичество. Учениците
слушаха с голям интерес.
С нашите родолюбиви инициативи искаме да кажем, че трябва
здраво да стъпим върху миналото ни, за да изградим стойностно бъдеще за всички ни! Правим всичко това, защото се чувстваме длъжни по някакъв начин да събудим искрицата гордост, която всеки от
нас носи. С тази инициатива отбелязахме 105 години от Освобождението на родния край.

ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ:
–50% ЗА ИЗРЯДНИТЕ, +180% ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ

ЛЕКИТЕ АВТОМОБИЛИ
С ТРИМЕСЕЧНИ ВИНЕТКИ ОТ ДОГОДИНА
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година „Гражданската отговорност” и „Автокаското” ще поскъпват с всяко нарушение, което
извършваме на пътя.
Крайната цел е да се намали черната статистика. В момента България е на първо място по
смърт на пътя в Европейския съюз. От началото на годината досега у нас са станали 5530
тежки катастрофи, с над 500 жертви и почти 7 000 ранени.
А до тежките инциденти най-често се стига заради бясно шофиране, неправилни маневри,
отнемане на предимство и каране в насрещното.
Заради тежки нарушения от началото на годината досега са дерегистрирани над 11 000 автомобила на шофьори без книжка или след употреба на алкохол и наркотици. А издадените
глоби минават 735 000. Толкова са издадените фишове, актове и електронни фишове.
В момента са застраховани около 3 млн. автомобила, което е 97 % от автопарка у нас.
И все пак близо 40 % от българите никога не са сключвали застраховка. А тези за автомобилите ни заемат основна част от полиците, които сключваме, показват данните на брокерите,
твърди още телевизията.
Заради липса на
„Гражданска отговорност” до края
на септември от
системата на КАТ
са дерегистрирани
856 000 автомобила. От тях 72 000
собственици
са
платили полицата
след принудителното спиране от
движение на колите им.
„Гражданската
отговорност” ще
е до минус 50%
за изрядните, и
до плюс 180% за
нарушителите.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Въвежда
В
Въве
Въ
ъвежд
ждаа се ттрири
рии
месечна винетка
за леки автомобили под 3.5 тона от
догодина. Цената
й ще е 54 лв. Това
се предвижда в
проект на постановление за изменение и допълнение в наредбата за
събиране на таксите за ползване
на пътната инфраструктура.
С промените се
определя и нов
срок за действие
на годишните винетки – една година от датата на купуване, а не както досега за календарна година, което ще важи за всички превозни средства, независимо от категорията и държавата на регистрация.
Цената на новата винетка е определена от Института за икономически изследвания към БАН, която е изготвила специален анализ по
поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Сумата е определена чрез принципа на пропорционалност, т.е. цената на тримесечната винетка да е по-висока от месечната и по-ниска
от годишната, при спазена пропорционалност за намаляваща стойност с увеличаване срока на валидност.
Това се налага от правилото, колкото по-дълъг е периодът, толкова
по-малка да е заплащаната цена. Така получената референтна стойност за ден при тримесечна винетка е определена цената на тримесечната винетка за леки автомобили в размер на 54 лв. или 28 евро.
Цените на останалите винетни стикери за леки автомобили се запазват. Годишната винетка за леки автомобили ще струва 97 лв., а
месечната 30 лв. Седмичната ще се таксува по 15 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

15 Ноември 2017, Сряда
Световен ден за борба с ХОББ
Отбелязва се от 2002 г. през третата сряда на м. ноември
по инициатива на организацията Световна инициатива за
борба с хроничната обструктивна белодробна болест и
под егидата на Световната здравна организация (СЗО).
ХОББ се характеризира с частично или напълно необратимо ограничение на
въздушния поток в белите дробове. Освен белите дробове, заболяването засяга
и целия организъм и може да има фатален изход. Заболяването е хронично,
като при него белите дробове прогресивно снижават функцията си. ХОББ е
сред най-разпространените хронични заболявания при пушачи над 45 години
и една от водещите причини за смъртност в света. По данни на СЗО около 10
процента от населението на планетата страда от това заболяване. От 200 000
до 300 000 души в Европа умират ежегодно в резултат на болестта. През 2004
г. 64 млн. души заболяват от ХОББ. Според СЗО се очаква болестта да бъде на
трето място сред най-честите причини за смърт сред хората в света до 2030 г.
след сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт и петата по значимост след исхемична болест на сърцето, депресивните състояния, транспортните катастрофи
и мозъчно-съдовите болести. За България се предполага, че страдащите от това
заболяване са над половин милион души. Главните фактори са тютюнопушенето, замърсяването на въздуха на закрити и открити пространства, излагането
на прах и химикали, което е част от професионалните задължения.
16 Ноември 2017, Четвъртък,
Ден на толерантността
Отбелязва се по призив на Общото събрание на ООН
в резолюция 51/95 на ОС на ООН от 12 декември 1996
г. във връзка с Декларацията за принципите на толерантността, приета от Генералната конференция на
Организацията на ООН по въпросите на образованието,
науката и културата (ЮНЕСКО) на 16 ноември 1995 г.
Световен ден на Философията
Отбелязва се от 2002 г. през третия четвъртък на м. ноември с резолюция
33С/45 на 33-та сесия на Генералната конференция на Организацията на ООН по
въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) от 29 юли 2005 г.
17 Ноември 2017, Петък,
Световен ден на недоносените бебета
Отбелязва се от 2009 г. по инициатива на Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI) в знак на съпричастност към недоносените бебета и техните семейства. В България
се отбелязва от 2012 г. по инициатива на фондация „Нашите
недоносени деца“ със съдействието на Столична община.
Международен ден на студентите
Празнува се в чест на годишнината от мирната студентска демонстрация в
Чехословакия през 1939 г. срещу фашистката окупация, последвана от ареста
и разстрела на демонстранти. Отбелязва се от 1941 г. с решение на срещата на
Международния студентски съвет в Лондон, Великобритания и с решение на
Международния студентски съюз (IUS), учреден на 27 август 1946 г. в Прага,
Чехословакия.
19 Ноември 2017, Неделя
Празник на сухопътните войски
Сухопътните войски са най-многочисленият
вид въоръжени сили на Българската армия.
Предисторията им започва през лятото на 1877
г. в Кишинев, където се формира българското опълчение в състава на руската армия за
участие в Руско-турската война. След войната
опълчението се дислоцира на територията на страната и се трансформира в
Българска земска войска. Армията е изцяло сухопътна до август 1879 г., когато
се поставят основите на военния флот. В хода на Сръбско-българската война
(ноември 1885 г.) сухопътни войски окончателно оформят съвременния си
образ на самостоятелен вид въоръжена сила. Победата при Сливница на 19
ноември 1885 г. е утвърждаващият момент за създаването на войските. Затова
с Решение 477 на Министерския съвет от 16 ноември 1992 г. денят, в който
се отбелязва блестящата победа на младата българска войска се избира и за
празник на сухопътните войски на българската армия.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2018 Г. —
EAC/A05/2017 ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА 2018

Краен срок: различни за отделните действия
Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“ със съответните
крайни срокове за подаване на кандидатури:
Ключова дейност 1:
- Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
- Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
- Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение,
училищното образование и образованието за възрастни – 1 февруари 2018 г.
- Мобилност за граждани в областта на младежта – 26 април 2018 г.
- Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
- Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“– 15 февруари 2018 г.
Ключова дейност 2
- Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
- Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 21 март 2018 г.
- Стратегически партньорства в областта на младежта – 26 април 2018 г.
- Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
- Алианси на познанията – 28 февруари 2018 г.
- Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2018 г.
- Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 8 февруари 2018 г.
- Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2018 г.
Ключова дейност 3
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на
младежта:
- 1 февруари 2018 г.;
- 26 април 2018 г.;
- 4 октомври 2018 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“
- Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2018 г.
Действия в областта на спорта
- Партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
- Малки партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
- Европейски спортни събития с нестопанска цел – 5 април 2018 г.
Националните покани за подаване на проектни предложения през 2018г., по трите
ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат
публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като
бъдат оповестени от Европейската комисия.

Т ЪРСЯТ

СЕ БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА ПАРТНЬОРИ

ПРОЕКТ

ОРИЕНТИР В РЕЛИГИИТЕ

Краен срок: 30 ноември 2017 г.
От септември 2017 г. Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал започна
своята работа като партньор по проект ОРИЕНТИР В РЕЛИГИИТЕ (PATHWAY THROUGH
RELIGIONS), номер на проекта 2017-1-IT02-KA201-036784, ръководен от Консорциума на
професионалните училища в Тоскана (CIPAT, Италия) и финансиран от Европейската Комисия в рамките на програма Еразъм + Ключово действие 2 Стратегически партньорства.
Проектът „Ориентир в религиите“ е насочен към разбиране на културното и религиозно
мноогобразие е Европа, включително предивзикано и от увеличението на миграционните потоци през последните години. Това многообразие засяга всяка сфера на живота и
училищните общности не остават в страни от тези процеси. Основната цел на проекта е
да насърчи ролята на училищното образование за подобряване
на социалното приобщаване чрез споделяне на знания и опит на
партньори от различни държави за взаимно разбиране на религиозните порядки и вярвания и чрез критичен анализ на ролята на
основните монотеистични религии в историята на човечеството.
Проектът е насочен към следните целеви групи:
- Учителите по хуманитарни предмети в средното училище
- Учениците от средните училища
За целите на изпълнение на проекта в България ФРКБПГО
търси да включи като партньори заинтересовани училища.
Участието на училищата не е обвързано с финансови ангажименти, напълно безплатно е
и гарантира на включените училища участие във всички дейности по проекта и безвъзKОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИВСС
мездно ползване на всички резултати.
Краен срок: 13 ноември 2017 г. включително
Ако смятате, че за вашето училище би било интересно и полезно да се присъедини,
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) обявява конкурс за омакваме ви! За допълнителна инфромация: Зорница Станева, Миглена Владова
създаване на лого. Отличителният и характерен графичен знак следва да
бъде съобразен със статута на ИВСС - орган на държавна власт, част от
съдебната система, осъществяващ контрол върху дейността на органите на
съдебната власт и извършващ проверки за независимост и безпристрастност
на съдии, прокурори и следователи.
Избраният графичен знак ще бъде неразделна част от бланки, печатни
материали, визитки, информационни носители, сувенири, албуми, интернет
страница на ИВСС.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 3 ɆȿɋɌȺ
Авторът на одобрения проект ще получи 2000 лв. парична награда след
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
1
прехвърляне на авторското право върху логото в полза на ИВСС.
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ,ɐȾɈ
1

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 07.11.2017 г.
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ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
14Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 82 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ ɨɛɭɜɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɰɟɧɢɬɟɥ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ʉɨɧɫɭɥɬɚɧɬ ɩɪɨɞɚɠɛɢ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚ ɥɢɧɢɹ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɩɚɤɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥ ɨɛɭɜɤɢ ɪɴɱɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɩɨɞɪɴɠɤɚ ɧɚ ɩɴɬɢɳɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ –ɩɨɞɪɴɠɤɚ ɧɚ ɩɴɬɢɳɚ

ПРИТЧА - НАКЛОННОСТИ

компютърна диагностика!
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

Веднъж учениците попитали своя мъдър учител: защо лошите
наклонности лесно завладяват човека, а добрите – трудно и не
остават трайно в него.
– Какво ще стане, ако се остави здраво семе на слънцето, а
болното се зарови в земята? – попитал старецът.
– Доброто семе, оставено без почва, ще загине, а лошото
ще поникне, ще даде болен стрък и лош плод – отговорили
учениците.
– Така постъпват и хората: вместо да творят добрите дела
тайно и дълбоко в душата си да отглеждат добрите пориви, те
ги оставят на показ и така ги погубват. А своите недостатъци и грехове, за да не ги видят другите,
крият дълбоко в душата си. Там те растат и погубват човека в самото му сърце.
Вие обаче бъдете мъдри!
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА
ПРИ СМЯНА НА РАБОТА НЯМА ДА СЕ РЕЖЕ
След като спря орязването на болничните за първите
три дни през 2018 г., правителството е отменило още
две от немотивираните и скандални предложения на
НОИ за орязване на правата на хората.
Става дума за
обезщетението за
безработица при
смяна на работа и
за намаляването
на вдовишките
пенсии.
В проектобюджет а на Държавното обществено осигуряване, който не бе одобрен от синдикатите и бизнеса, се
предлагаше, ако човек е бил по-малко от два месеца
на последната си работа, да получава минимално
обезщетение от около 180 лв. месечно за 4 месеца, независимо на какви пари се е осигурявал и колко дълго.
Другото предложение бе при определянето на добавката на пенсиите на починалия пенсионер да се
извади социалната пенсия за инвалидност. И двете
идеи са отпаднали от окончателно приетия от кабинета проект на бюджета на ДОО-то, който бе внесен
в Народното събрание.
Предложения не бяха аргументирани в проекта на
бюджета на НОИ, нито пък бяха подкрепени с разчети
за колко хора и какви средства става дума. Според данните на НОИ за миналата година вдовишките добавки само от социална пенсия за инвалидност са близо
150 хил. Средният размер на тази добавка е 7.69 лв.
Иначе вдовишките добавки са общо 739 хил. и
средният им размер е близо 65 лв. Негативните реакции на синдикатите и на хората явно са накарали
правителството да даде заден ход, както стори и за
болничните.
В последния вариант на бюджета на ДОО-то за
догодина обаче остават други рестрикции за обезщетението за безработица.
От 1 януари останал без работа човек ще трябва да
се е осигурявал поне 12 месеца от последната година
и половина, за да има право на пари от НОИ. В момента изискването е за платени осигуровки само за
9 от последните 15 месеца.
Очакваният ефект от тази мярка е намаление на
разходите на НОИ по това перо с около 63 млн. лв.
Въпреки това според плана НОИ ще плати 271.5 млн.
лв. за безработица, като дефицитът в този фонд е 125
млн. лв. Затягат се и условията за периода, в който
безработните ще получават обезщетението си.
За да се получава в максималния период обезщетението от НОИ, вече ще трябват 15 години осигуряване,
а не 12 години, както е сега.
Минималното обезщетение обаче се увеличава от
7.20 лв. на 9 лв. на ден. Въвежда се и максимално
дневно обезщетение - от 74.29 лв., което е сметнато
според максималния размер на месечния осигурителен доход.
В ЛОТАРИЯТА С КАСОВИ БЕЛЕЖКИ ЩЕ
МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА И ПРЕЗ
МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Всеки регистриран потребител в традиционната лотария на Националната агенция на приходите с касови
бележки ще може да въвежда номерата им чрез мобилно
приложение на агенцията, което вече е на разположение
в Google Playза телефони с операционна система Android
или през App Store за операционна система iOS.
Остава и възможността фискални бонове да бъдат
регистрирани и с обаждане на телефона на НАП 0700
18 700. Обаждането е на цената на градски разговор
от стационарен телефон или според тарифния план на
мобилните оператори. Услугата работи денонощно и
е напълно автоматизирана, допълват от приходната
агенция.
Тази година печелившите от лотарията с касовите
бележки ще бъдат
обявявани не само
на официалния интернет сайт на лотарията, но и на специално създадената във Facebook страница. В социалната мрежа потребителите ще могат да следят последните
новини около играта, както и да задават своите въпроси.
Първият късметлия от данъчната лотария ще бъде изтеглен през декември 2017 г. В жребия ще участват всички бележки, регистрирани до 19.59 ч. на 17 декември
2017 г. и издадени след 1 януари 2017 г. включително.
От НАП отчитат, че лотарията с касови бележки
набира популярност, като за двадесет дни вече са регистрирани повече от 1 млн. касови бележки на стойност
над 17 млн. лв. От агенцията отчитат и ръст на сигналите
неиздаване на касови бележки от некоректни търговци.
Обектите, за които са получени сигнали за нарушения,
ще бъдат проверени от данъчните чрез извършване на
контролни покупки, съпоставка на касовата наличност
с отчетените обороти, проследяване на плащанията и
отразяването им в касовата книга на обектите.

БИОЛОГИЧНИТЕ СТОПАНИ МОГАТ ДА ПРАВЯТ
ЕЛЕКТРОННИ СПРАВКИ ЗА КАМПАНИЯ 2017

Кандидатите по мярка 11 „Биологично земеделие”
и по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР
2007-2013 за Кампания 2017 могат сами да проверят
резултатите от извършените от контролиращите лица
проверки за състоянието на парцелите, пчелните
семейства и животните. Данните са визуализирани
в Системата за индивидуална справка по Директните
плащания, секция „Агроекологични плащания” на
интернет страницата на ДФ „Земеделие“.
Достъпът до системата се получава с потребителско име и парола на адрес: http://iacs-online.dfz.bg/
apex/f?p=2012:1. Потребителското име се образува
от сливането на уникалния код (УРН) и последните
четири цифри от ЕГН/БУЛСТАТ, без интервали и
допълнителни символи. Паролата за влизане в системата съвпада с персоналния код от „Заявление за
подпомагане“ по директни плащания, който се намира се в края на страницата „Резултати от автоматични
проверки на въведените данни“ от заявлението за
подпомагане.
Припомняме, че ако земеделските стопани установят
разминавания в
данните могат
да се обръщат
към контролиращото лице, с което имат сключен договор. В
случай на допуснати технически грешки от страна на
външната институция, отстраняването им се извършва до 31 декември на текущата година. Контролиращото лице, допуснало грешката, попълва „Заявление
за редакция на въведени данни в „СВДВИ“ по образец
и го изпраща до ДФ „Земеделие”.

ЗАБРАНИХА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ НАД 5000 ЛЕВА
Прагът за ограничаване на плащанията в брой се
намалява от 10 000 лв. на 5 000 лв. Това реши парламентът реши с приетите на първо четене промените
в Закона за данък върху добавената стойност.
Текстът е записан в преходните и заключителни
разпоредби.
Според
вносителите
предложеният праг е в
съответствие
с наложилата
се практика в
другите държави членки
на ЕС, където прагът за
плащанията
в брой е в диапазон от 2 000 до 3 000 евро.
В същото време редица специалисти са на мнение,
че подобна мярка няма да извади укрити обороти, а
че е в изгода основно на банките, които ще получат
възможност да събират допълнителни такси.
Според друг от новите текстове в ЗДДС данъчно
задължените лица ще трябва да подадат заявление за
регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз
основа на обема и характера на извършваната дейност, могат да направят обосновано предположение,
че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или
повече в рамките на текущия и следващия месец.
Според вносителите от Министерски съвет това
предложение цели да противодейства на лицата, които избягват регистрация по ЗДДС при извършване на
облагаема дейност за определен период от годината.

Въпрос: Моля, да бъда информирана какви
документи са необходими за приемане в дом за
възрастни. Ако тези документи съществуват
в електронен вариант, то моля, да ми бъдат
изпратени на посочения мейл.
Отговор: За ползване на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности лицата
подават писмена молба по настоящия си адрес
до директора на дирекция „Социално подпомагане“. Към молбата се прилагат: 1. документ
за самоличност (за справка); 2. копие от личен
амбулаторен картон, ако има такъв; 3. копие от
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива. При
необходимост се изискват и други документи.
Въз основа на подадената молба и приложените

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
НОЕМВРИ 2017г.

До 14-ти ноември:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец октомври.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,
доставки като посредник в тристранна операция (с
изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС
(включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава
членка за данъчния период – месец октомври.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
октомври 2017 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за октомври 2017 г.
До 15-ти ноември:
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец октомври
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и
започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или
унищожаване на свидетелството за регистрация на
фискалното устройство през месец октомври
До 20-ти ноември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
октомври 2017 г., за новорегистрираните Интрастат
оператори с възникнало текущо задължение.

документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги. Настаняването
в услугата се осъществява със заповед на директора
на дирекция „Социално подпомагане“. С оглед на
изложеното следва да се обърнете по компетентност
към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ
адрес на лицето. За ползване на социални услуги,
предоставяни от частни доставчици документите се
подават към доставчика на услугата.
Въпрос: На какви социални помощи има лице с
ТЕЛК 90 % и към кого да се обърне такова лице!?
Отговор: Що се отнася до получаването на социални помощи по Закона за социално подпомагане,
наличието на експертно решение на ТЕЛК не поражда
автоматично такова право на лицето с увреждане. Необходимо е да са спазени нормативно определените
условия и изисквания, които са свързани с доходното
и имущественото състояние, семейното положение,
възрастта и др. Подробна информация е на разположение във всички дирекции за социално подпомагане.
Помощите се отпускат след подаване на заявлениедекларация в дирекция „Социално подпомагане“ по
настоящ адрес и проведена социална анкета, която е
установила, че лицето/семейството отговаря на всички условия и изисквания за отпускане на социална
помощ. Препоръчваме Ви също така да се свържете
с колегите от дирекцията, които ще могат да Ви дадат
конкретни указания по Вашия случай, след като им
представите необходимата информация.
Въпрос: Получавам пенсия 190лв за стаж и възраст, може ли да премина на болнична пенсия, тъй
като имам 95%инвалидност?
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 74, ал. 4
от Кодекса за социално осигуряване (КСО) пенсия
за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които
е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и
възраст. С измененията в чл. 101 от КСО, в сила от 1
януари 2015 г. отпадна възможността да се получават
едновременно лична пенсия за осигурителен стаж и
възраст с лична пенсия за инвалидност поради общо
заболяване. Основанието да не се отпуска пенсия за
инвалидност поради общо заболяване на лица, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст
е, че за тях е настъпил риска старост, т.е те са в неработоспособна възраст. В тази връзка е необосновано
тези лица, които са в неработоспособна възраст, да
могат да получават още едно осигурително плащане
поради тяхната загубена работоспособност. Видно от
горепосоченото, не е възможно да получавате пенсия
за инвалидност, тъй като вече получавате пенсия за
осигурителен стаж и възраст.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
РИТМИЧНОТО ВТРИВАНЕ –
ПОПУЛЯРЕН ХОМЕОПАТИЧЕН МАСАЖ
Ритмично втриване е уникален, без аналог в света метод, създаден от двама лекари - Ита Вегман и Маргарита
Хаушка в средата на миналия век.
Този метод оказва дълбоко хармонизиращо въздействие на целия организъм, което позволява да се възстанови ритъма на работа на всички органи, да се свали всяко
вътрешно напрежение и да се почувства прилив на жизнени сили.
Този метод няма противопоказания и затова е ефективен дори при тежки случаи, обяснява Марина Владимировна Рошкова, невролог, антропософски лекар,
ръководител на школа по антропософска физиотерапия,
сертифициран преподавател, преминала специален курс
за обучение на възрастни в Швейцария.
За разлика от ритмичния масаж, който се практикува
от лекари, то ритмично втриване може да се научи от
всеки и е необходимо, за да може човек да помогне на
себе си и на близките си, да не занемарява здравните си
проблеми, като ги довежда до хронична форма, и да ги
овладее с щадящи лекарства.
Чувствителността на ръцете, ритмите и движението
на тялото - всичко това е вече в подсъзнанието, разяснява още Марина Рошкова. Особеността на метода е тази,
че масажистът не се изморява и не получава професионално заболяване на ръцете, а
напротив, сам изпитва оздравяващ ефект от масажа.
Външните методи действат
много по-силно от вътрешните.
Ритмичното втриване може
да се нарече и хомеопатичен
масаж, тъй като всред специфичните движения голямо значение за изцелението имат използваните хомеопатични
лечебни субстанции. Това усилва и удължава лечебния
ефект на назначените хомеопатични препарати.
БАДЕМИТЕ И ЯЙЦАТА СА СРЕД НАЙ-ПОЛЕЗНИТЕ
ХРАНИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НАСТИНКА

С падането на температурите се създават благоприятни условия за „развихрянето“ на болестотворните
микроби. Според експертите е мъдро решение хората да повишат защитните си механизми, включвайки
определени храни в менюто си, за да могат по-лесно
да противодействат на неприятните симптоми на настинка или грип като възпалено гърло, хрема, кашлица, температура, мускулни болки, главоболие. Сред
полезните храни срещу неприятностите, съпътстващи
студения сезон, са бадемите, яйцата, пълнозърнестите
продукти и спанакът.
Хората често обвиняват хладното и мрачно време за
неразположенията си, но характерните за сезона болести и потиснатост могат да се дължат и на недостига на
определени вещества.
За да си ги набавим, диетоложката Джули Келоу препоръчва да наблягаме на определени продукти.
Бадеми
Бадемите са отличен източник на фибри, растителни
протеини, ниацин (витамин B3), фолиева киселина, желязо, рибофлавин (витамин В2), магнезий - вещества,
допринасящи за чувството за ситост и за понижаване
на умората, която омаломощава организма и го прави
по-податлив на болести.
Бадемовите ядки освен това помагат за регулиране на
нивата на кръвната захар, чийто спад по това време на
годината се свързва с т.нар. „зимна тъга“.
Яйца
Яйцата съдържат вещества, които допринасят за правилното функциониране на организма в сезона на настинките, грипа и сезонната депресия - фолиева киселина, витамин D, триптофан.
Пълнозърнести продукти
Присъствието на пълнозърнести продукти в менюто
също помага за стабилизирането на нивата на кръвната
захар, чийто спад се отразява неблагоприятно върху организма и настроението.
Спанак
Спанакът е отлично средство за добър сън, който е от
изключително значение за правилното функциониране
на имунната система. Зеленчукът е богат на желязо,
фолиева киселина и витамин С и благодарение на тях
също е мощен съюзник срещу умората.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ВИСОКИ ЛЕХИ ЗА РАННИТЕ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Добре е отсега да помислите за ранните зеленчуци,
след като наторите и обработите почвата в градината.
Това, което трябва да
направите през есента е
да оформите лехите.
В повечето случаи
ранните
зеленчуци,
както и разсадите се отглеждат на висока леха.
Ето защо за да сте готови през пролетта, направете ги сега.
Първо си направете примерна схема на това, как ще
разположите зеленчуковите култури в градината през
следващата година.
Мястото, което определите за пролетните култури,
обработете добре.
Направете високи лехи. Ориентировъчно ширината на лехата е 80-120 см, а дължината - според преценка на градинаря.

НЕ

ДОПУСКАЙТЕ ПЧЕЛИТЕ ДА ГЛАДУВАТ

Гладуването при пчелите е ненормално състояние в
живота на пчелните семейства, което често нанася поголеми щети от всички гнилцови заболявания, взети заедно, напомнят професионалните пчелари.
През зимата от глад умира цялото семейство или част
от пчелите му и то отслабва. При почукване се чува
особено шумолене (като на сухи листа). След почукване на кошера шумът се засилва и не спира бързо, както
при здравите семейства. Гладуващите пчели навлизат
в празните килийки и умират там (с главите навътре).
Ако гладуването е поради кристализирал мед, успоредно с труповете на пчели по дъното под междините на
питите се откриват и голям брой кристалчета.
Ако причината е неправилно разполагане на зимните
запаси труповете се откриват само под и по тези пити,
в които е било оформено пчелното кълбо, а отстрани от
него питите имат мед.
През пролетта когато липсва
приток на нектар, пчелите умират от глад поради по бързото
привършване на зимните запаси
във връзка с отглеждане на пчелното пило или поради ограбване
от пчели крадци.Тогава се наблюдава и умиране на пилото от
глад или простудяване.
През лятото гладуване може да настъпи при кражба
или от продължителна липса на принос на нектар. Пчелите от гладуващото тогава семейство обикновено се
разлетяват по съседните кошери или се присъединяват
към семейството крадец. Вината за гладуването и измирането на пчелните семейства от глад особено през
зимата и пролетта е преди всичко на пчеларя, оставяне
на недостатъчно зимни запаси, некачествен мед или неправилно подреждане на гнездата.
Значението на гладуването не се изчерпва само с частичното измиране на пчели или напълното ликвидиране на пчелните семейства. Както и другите ненормални
състояние, то е фактор, добринасящ за проявяването
и тежкото протичане на заразни и паразитни болести,
предизвикани от болестотворни микроорганизми.

Брей
Tamus Communis

Многогодишно увивно тревисто растение с месесто, грудесто коренище, до 20—30 см дълго и 5 - 10
см широко, на повърхността с дебел кафяв корков
пласт. Стъблата са до 3-4 м дълги. Листата са с
дълги дръжки, яйцевидни или обратно яйцевидни,
с дълбока сърцевидна основа, на върха заострени,
целокрайни, отгоре тъмнозелени, лъскави.
Цветовете са
бледозеленикави, еднополови,
събрани в гроздовидни съцветия, разположени
в пазвите на погорните стъблови
листа. Околоцветникът е шестделен. Тичинките са 6.
Плодъте яркочервен, сочен, ягодовиден, с 3 — 5
семена. Цъфти май - юли.
Разпространение:
Разпространено из храсталаци и гори, предимно в
по-топлите части на България до 1000 м. надморска
височина.
Употребяема част:
Използва се предимно коренището, което се изкопава през есента.
Приложение:
Като местно дразнещо средтво при ставен ревматизъм, ишиас и други възпалителни процеси.
Прилага се и при хемороиди. Може да е приема
и вътрешно при запек, но много внимателно, тъй
като малко по-голяма доза предизвиква повръщане
и диария. Народната медицини препоръчан дрогата
и при контузии на лицето, където тя допринася за
бързото разнасяне на подкожните кръвоизливи.
Начин на употреба:
Външно се прилагат 200 г настъргани корени,
накиснати в 1 л зехтин или силна ракия и зехтин
по равни части. Извлекът е готов за употреба, след
като изминат 20 дни. За мазане се използува и сок
от растението
Само външно. Коренът счукан се налага върху
болното от ревматизъм място или в настройка със
спирт. В последния случай се разтрива и се увива с
вълнен плат, за да престои една нощ.
Трябва да се употребява предпазливо, защото
наложения корен може да предизвика изгаряния по
кожата. При евентоални изгаряния кожата се маже
с чист зехтин.

ВАНИЛОВО МЛЯКО С БАДЕМИ

Продукти:
- 1 ванилова шушулка;
- 400 мл прясно пълномаслено мляко;
- 80 г белени бадеми;
- супена лъжица кленов сироп;
- 1 чаена лъжичка ванилова захар.
ЗА СЪХРАНЕНИЕ СЕ ОСТАВЯТ
Приготвяне: В
САМО ЗДРАВИ ПЛОДОВЕ
малка тенджера
Съхраняват се само плодове
сипете мляко и сеот късни сортове.
мената от ванилоВажно е да са брани в точният
вата шушулка и го
момент.
Те трябва да са здрави, без мезагрейте. Изсипеханични наранявания или петна
те горещо мляко в
от болести или неприятели.
миксер и добавете
Плодовете предварително се
кленов сироп, басортират по сорт и големина.
Хранилището трябва да е обеззаразено, преди в него демите и ванилова
захар, разбърквайда се внесе плодовата продукция.
Важно е да се използва чист инвентар, ако плодовете те за минута и сипете в широки чаши. Декорирайте с
какао или канела по избор.
се поставят в касетки, кошове или други съдове.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа МАЛКА обява
ОБЯВА
РЕКЛАМА
числата от 1 до 9.
(в каре)
(в каре)
(до 76 символа)
2.00 лвева

НА

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

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!

Иванчо
ванчо си купува от магазина грамадна кутия прах за ппране.
На продавачката и се струва странно.
- Май много дрехи ще переш, а?
- Не. Мама каза да измия котката.
Сега вече продавачката е загрижена:
- Ама това не е за котки! Прахът е със силни химикали и
котката може да умре.
Иванчо обаче си иска покупката и продавачката не може
да откаже. След две седмици Иванчо пак е в магазина и си
купува бонбони. Продавачката е същата и пита:
- Как е котката?
- Ъъъ, тя умря...
- Ами, момче, нали те предупредих. А майка ти какво каза?
- Че не било от праха, а от центрофугата...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

