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за деца сираци и деца с увреждане до 16 годишна възраст.
E-mail: obs_satovcha@abv.bg
Брой 52
Идеята на кампанията е децата сираци, на които им предстои абитуриНа 1 декември 2017
ентски бал да бъдат финансово подпомогнати за закупуване на облекло
за паметната за тях абитуриентска вечер. Според събраната сума се под- година се проведе засепомагат и деца сираци, които не са абитуриенти, както и деца с увреж- дание на Общински съвет
данe до 16 годишна възраст. Като организатор на мероприятието община – Сатовча.
Сатовча се обръща към всички жители и гости на общината, към местния
Общинският съвет –
бизнес, както и към всички институции имащи отношение към местна- Сатовча,
та администрация с молба за финансова подкрепа и съпричастност към
• Даде съгласие:
инициативата. Благотворителната кампания е съпроводена и с импровизирано наддаване на предме- за осигуряване на
ти изработени от местни майстори - дърворезба, картини от камък, пясък и акварел, старинни вещи финансиране за покрии интересни артикули изработка на деца от местните детски градини и училища.
Присъствието ви на традиционната благотворителна вечер и подкрепата, която оказвате на децата ване на първоначалните
на община Сатовча, са безценни. Това ни прави все по-уверени в инициативата да организираме бла- допустими разходи, недопустимите за финансиготворителни кампании и все по-уверени да очакваме подкрепата Ви, коментират организаторите.
Благотворителността е върховно чувство на удовлетвореност и възхищение, което те изпълва ране от ОПОС разходи, в
със задоволство и благодат, защото да подадеш ръка на имащият нужда човек е благородство и ви- т. ч. и разходите за ДДС,
на устройствените схеми и планосоко морално деяние, което не трябва да се забравя. Включете се в благотворителната кампания за както и съфинансиране по 1/5
набиране на средства за децата сираци на община Сатовча, която се провежда за осми пореден път. от членовете на Регионалното ве за изработване на ПУП-ПП,
Това, което ще направим за нашите деца, не може да бъде измерено в думи, защото усмивката на сдружение за управление на отпа- Подробен устройствен план
детското лице и топлото отношение към наранените от съдбата хора са неизмерими в материално дъците по проект „Проектиране – парцеларен план (ПУП – ПП)
отношение. Нека тези наши дела бъдат малкият подарък за децата на Сатовча в празничните дни. и изграждане на компостираща на трасе на подземен електропроМакар и скромни дарове, радостта и топлото отношение са безценни.
инсталация и на инсталация за вод от трафопост МТП 4 в УПИ
Подкрепете благородната кауза на община Сатовча! През месец декември Общинска админи- предварително третиране на XVIII, кв. 38 по плана на село
страция – Сатовча ще проведе мероприятия, посветени на каузата, в които приканваме всички вас битови отпадъци за нуждите на
Вълкосел по съществуваща улица
да се включите и бъдете съпричастни. Вярваме, че заедно можем да постигнем онази радост за
нашите деца, чрез която да им вдъхнем надеждата и вяра в доброто, че утрешния ден може да бъде общините от РСУО Доспат” с рег. по регулационния план на село
№BG 16M1OP002-2.002-0001.
Вълкосел и селскостопански път
по-светъл и по-успешен.
• Одобри задание за проекти- по КВС на село Вълкосел до нова
Търговска банка Д-АД
Дарения за кампанията могат
ране и допускане изработване- помпена станция в имот №048054
да бъдат направени всеки делIBAN: BG98DEMI92408400043012
то на:
ничен ден в сградата на Общинв местността Писе по КВС на
- Подробен устройствен план село Вълкосел Подробен устройска администрация - Сатовча, в
Код на вид плащане: 445100
кметствата по населени места
– парцеларен план (ПУП – ПП)
BIC: DEMIBGSF
или по банкова сметка:
за трасе и сервитут на същест- ствен план – план за застрояване
вуващ водопровод „Подмяна на (ПУП – ПЗ) „За съоръжения на
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,
етернитови тръби с тръби ПЕВП водопровод – помпена станция” в
на външен довеждащ водопровод имот №048054 в местността Писе
КАНДИДАТСТВАЩИ ПО МЕРКИ И СХЕМИ НА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
от водохващане „Врисе-2” до ре- по КВС на село Вълкосел.
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• Прие:
1. Договор за наем или аренда надлежно зервоар Плетена - ПИ-054026, зещи по мерки и схеми на Директни плаща- попълнен и подписан.
Актуализация на Програмата
млище на село Плетена, община
ния 2018 година е необходимо своевременно
2. Удостоверение за наследници - акту- Сатовча”, в съответствие с чл.125 за управление на отпадъците в
да подадат договорите за правно основание ално, ако имота е наследствен.
ЗУТ и Наредба №8 от 14 юни община Сатовча за периода 2017на ползвани от тях земи, като представят в
3. Скица на имота и/или извлечение от 2001г. за обема и съдържанието 2020 година.
Общинската служба „Земеделие“ - Сатовча регистър имоти.
следните документи:
ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН
Краен срок за подаване и промени в договорите – 15.02.2018 г.
ГРАФИК
ЗА БОРБА СЪС СПИН
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ КАМПАНИЯ – 2018 ГОД.
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„ВСИЧКИ РАЗЛИЧНИ,ВСИЧКИ ЗАЕДНО” - СЕДМИЦА „АНТИ-ТОРМОЗ”
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на”Анти-тормоз” в периода: 13.11.2017 г. – 17.11.2017 г. в
СУ”Свети Климент Охридски” – село Слащен се осъществиха различни дейности под ръководството на г-жа Емине
Джинджиева старши учител по философски цикъл, член на
комисията за приобщаващо образование.
Учениците от IV- V клас след беседа в класните стаи в
знак на съпричастност засадиха цветя и
дърво в двора
на училището.
Учениците от VII клас изготвиха табло, с мотото на седмицата „Всички различни, всички
заедно”. А учениците от IX клас подготвиха и
представиха, пред останалите ученици три презентации: „ Същността на тормоза”, „ Известни
личности- жертва на тормоз” , „С търпение ще
постигнем много повече, отколкото със сила” .
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

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

14 Декември 2017, Четвъртък,
Имен ден празнува Снежана
На 14 декември имен ден празнуват всички, които носят името Снежана (означава бяла чиста, от сняг) Снежа, Снежка, Снежи, Снежна, Снежанка
15 Декември 2017г., Петък,
Международен ден на чая
От 2005 година насам, редица държави, производителки
на чай, измежду които Бангладеш, Непал, Индонезия, Виетнам, Кения, Малави, Малайзия, Уганда, Индия и Танзания,
отбелязват Международния
ден на чая. Целта на този ден е
да се привлече вниманието на
обществото към проблемите,
свързани с производството му
и неговата търговия. Няколко любопитни факти за чая. Чаша черен чай, съдържа
половината количество кофеин, което се съдържа в чаша кафе. • Добавянето на
мляко към чая, всъщност го прави по-силен. • Чаят е втората по-популярност
напитка в света, след водата. • Всеки ден, средно 2 милиарда жители на Земята
пият чай. • Чаената торбичка е била изобретена в началото на 20-ти век, по случайност. • Всеки англичанин консумира над 4 килограма чай годишно. • Една
трета от световния добив на чай се добива в Индия. • Основния конкурент на
Индия в производството на чай е Шри Ланка. • Обучението за извършване на
традиционната, японска, чаена церемония продължава три години.
16 Декември 2017, Събота,
Национален празник на Казахстан
Националният празник на страната е Денят на независимостта /1991/.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА
МОБИЛНОСТ НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА

Краен срок: не е посочен
За подкрепа могат да кандидатстват безработни лица,
без значение на каква възраст
са, като приоритет ще имат
младежи от специализирани
институции или ползващи социални услуги от резидентен
тип (център за настаняване;
кризисен център; преходно
жилище; защитено жилище),
завършили образованието си.
Кандидатите трябва да бъдат насочени от Агенцията по
заетостта и да бъдат наети на работа по трудов договор в населено място, което
се намира на повече от 50 км от селището по настоящия им адрес. Договорът
може да е на пълно или непълно работно време, уточняват от агенцията.
Одобрените ще трябва да сменят настоящия или постоянния си адрес в
населеното място по месторабота. Тези, които ще ползват средства за наем
на жилище, не трябва да притежават жилищен имот в селището, където ще
работят. Друго изискване към тях е да не са прехвърляли собственост върху
жилищен имот в населеното място по месторабота през предходната календарна година. Одобрените кандидати ще получават месечно до 200 лв. за
срок до 12 месеца. Предоставената финансова помощ е за възстановяване на
част от разходите за наем на жилище, такси за ясла и детска градина, както
и за интернет услуги.
Одобреният кандидат трябва да подаде заявление-декларация по образец
и да сключи договор с по бюрото по труда. След това в срок от 10 работни
дни трябва да представи копие от трудовия договор.
Задължение на одобрените е да представят ежемесечно документи за извършените разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище,
ползване на интернет, а от бюрото по труда са длъжни в срок до 10 дни след
това да им преведат заявената сума. Ако не изпълнят договора си с бюрото
по труда, ще трябва да възстановят получените субсидии.
Агенцията по заетостта предвижда от мярката за насърчаване на териториалната мобилност да се възползват 214 безработни лица, особено такива
с професионални умения. Очакванията са тази инициатива да отговори и на
нарасналото търсене от бизнеса на квалифицирана работна сила.
Бюджетът до края на годината е 42 800 лв.

НАЦИОНАЛEН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА:
„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“

Краен срок: 15 декември 2017 г.
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа
на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите
рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа
активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
Право на участие имат ученици от 1 до 12 клас от цялата страна. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории:
- 1-4 клас;
- 5-8 клас;
- 9-12 клас.
Първа подтема: „Пръв бъди без
пушене и алкохол ТИ!”
Втора подтема: „Храни се здравословно и спортувай редовно!”
Всеки участник в конкурса
следва да избере свое заглавие,
в обхвата на горепосочените
подтеми. Националният конкурс
започва от 10 октомври 2017 г.
и продължава до 1 юни 2018 г.
Конкурсът ще протече в две фази.
През първата фаза (10 октомври
2017 г. – 15 декември 2017 г.)
участниците трябва да изготвят
и да изпратят в МЗ своите проекти в областта превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира
реализацията на проектите и тяхното отчитане.
Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството
на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда
и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Н АЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕ СКИ КОНКУРС ЗА
„Д УШАТА МИ Е ПЛ ЕННИЦА …”

Краен срок: 22 декември 2017 г.
По този повод 140-та годишнина от рождението на Пейо К. Яворов Националният
литературен музей обяви конкурс за есе на
тема „Душата ми е пленница…”.
В конкурса могат да участват ученици от
8 до 12 клас. Изискванията са: обем до 2
стандартни машинописни страници в Word
– формат; Times New Roman, 12 pt.
Всяка конкурсна работа трябва да бъде
придружена от следната информация: име на
автора, възраст, учебно заведение, пощенски
адрес, телефон и е-mail адрес за контакти.
Изпращайте своите творби на е-mail адрес nlmuseum@abv.bg или на адрес: София,
ул. „Г. С. Раковски” № 138, ет. 2, за Национален литературен музей.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 8.12.2017 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 5 ɆȿɋɌȺ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɍɱɢɬɟɥ ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
Ɋɟɫɭɪɫɟɧ ɭɱɢɬɟɥ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɮɢɡɢɤɚ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 61 ɆȿɋɌȺ

1
1
1
2
13
21
5
10
1
1
4
1

ɒɢɜɚɱ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɭɜɤɢ
ɒɢɜɚɱ ɨɛɭɜɤɢ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ɉɰɟɧɢɬɟɥ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɩɨɞɪɴɠɤɚ ɧɚ ɩɴɬɢɳɚ
ɉɚɫɬɢɪ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɞɴɪɜɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟ

ПРИТЧА: З ЛОТО
Бъдете добри, за да се връща добро към вас

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

Е СЕ

Понякога в живота срещаме хора, които не са настроени добре към нас, към света около тях. Завистта и злобата са основните черти на характера им.
Независимо дали преминават мимолетно в битието
ни или ни се налага да работим, да живеем с тях,
гневът, който изпитваме, когато направят поредната
злина към нас, ни разяжда. Готови сме да отмъстим,
да се разплатим.
Днес в рубриката ни „Притчи, мъдрости, цитати“
споделяме една поучителна история. Тя ще ви
напомни да не таите в себе си гняв, защото злото
рано или късно получава зло.
Някога живял отшелник, който понякога слизал
в близкото село да иска храна. Един ден попаднал
пред дома на възрастна жена, за която се знаело,
че таи в себе си много злоба. Никой не я харесвал и
никой от селото не общувал с нея. Мъжът почукал
на вратата, помолил за парче хляб.
Жената му дала, но много се подразнила, че беднякът я обезпокоил. Минало се време и отшелникът
отново останал без храна. И този път от врата на

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

ПОЛУЧАВА ЗЛО
врата, пак стигнал
до къщата на злата жена. Тя толкова се ядосала, че
взела ориза, който
наготвила, сложила
отрова и го дала на
бедняка.
Човечецът се
прибрал в колибата
си, бил много гладен и лакомо започнал да яде от
домашната храна.
Не след дълго бил
повален от отровата. В селото бързо
се разнесла новината за смъртта на отшелника.
Злата жена също разбрала, но това, което научила
твърде късно е, че отровеният от собствените ръце,
бил нейният отдавна изчезнал син.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ
ОСТАВАТ ДО 10 000 ЛЕВА

Парламентът отхвърли идеята те да бъдат ограничени до 5000 лева.
Максималният размер на плащанията в брой остава
до 10 000 лева. Това решиха депутатите, като приеха
на второ четене промени в Закона за данък върху
добавенат а
стойност.
Отпадна и
първоначалното предложение самоосигуряващите се лица да
п од а в ат го дишна данъчна декларация
само по електронен път. Ако обаче годишната данъчна
декларация бъде подадена до 31 януари на следващата
година по електронен път, лицата ще ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната
данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при
условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и данъкът за довнасяне
е внесен в срок до 31 януари, записаха депутатите в
Закона за данъците върху доходите на физическите
лица. Предприятията - платци на доходи, подават
декларация за дължимите данъци само по електронен
път, ако задължението за подаване на декларацията
възниква след 31 декември 2017 г.
С приетите на второ четене промени в Закона за
ДДС златните монети се квалифицират като инвестиционно злато, ако отговарят на определени условия.
Принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до един месец“ ще може да се
прилага и към трето лице, решиха депутатите. Мярката ще може да се прилага, когато към момента на
запечатване обектът или обектите се стопанисват от
това трето лице, ако то е знаело или е могло да знае,
че е започната процедура по запечатване.

П ОКУПКА

НА ИМОТ С ИПОТЕКА
ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотеката на недвижим имот може да бъде не само
от банка, но и от физическо лице. При това положение
купувачът следва да се договори с продавача как точно
ще стане плащането и заличаването на ипотеката.
Има опция парите на купувача да се вкарат в доверителна сметка, коментират адвокати. Когато продавачът
представи вписания нотариален акт по продажбата
и удостоверение за тежести, тогава ще си получи
плащането. Ако не представи документите, парите
се връщат при купувача.
Ако вие сте купувач на такъв имот, освен документите, които удостоверяват собствеността (нотариални
актове), необходими са ви данъчна оценка и кадастрална схема (ако има кадастър). Трябва ви още удостоверение за тежести, от което да е видно, че върху
имота няма незаличени ипотеки, възбрани и други.
При една такава сделка е нужно и решение на
едноличния собственик на капитала за продажба на
имота. Ако имотът е ново строителство – таблица за
площоразпределение и копие от одобрения архитектурен проект на етажа, както и разрешение за ползване.
Възможно е частно лице или фирма да притежава
само един нотариален акт за различни имоти. Юристът посочва, че няма значение колко имота са вписани
в един нотариален акт.
При покупка на имот с ипотека от банка, следва
да спазвате стандартната процедура. Накратко, найсъщественото е, че купувате ипотекиран имот. Ако
сключвате предварителен договор, в него следва да
е записано, че към момента на сделката продавачът
е длъжен да представи удостоверение, че ипотеката
е заличена.
Има вариант и с част от продажната цена да се плати
на банката, което значи на практика, че ипотеката ще
се заличи след вашата сделка и след плащане към
банката. За целта е необходимо писмо-ангажимент
от банката, от което да е видно каква е необходимата
сума за плащане конкретно за този имот.
Необходим е и ангажимент от банката, че след
превеждане на тази сума към нея, тя се задължава
в тридневен срок да подаде молба за заличаване на
ипотеката. А в нотариалния акт се записва, че продажната цена ще бъде платена на банката за погасяване на
кредита, а остатъкът (ако има такъв) – на продавача.

О Т 19 ДЕКЕМВРИ ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ ПО
ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА 2018 ГОДИНА

От 19 декември 2017 г. започва прием за финансовата 2018 година по мерките от Национална програма
по пчеларство (НПП). Приемът ще продължи до
5 януари 2018 г., а по мярка Е ще приключи на 23
февруари 2018 г.
Мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019 г. включват
дейности за борба срещу вароатозата, за извършване
на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки.
По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани
при закупуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към подвижното пчеларство.
По мярка Е се финансират проучвания на университети, висши учебни заведения, научни институти
и научни организации в областта на пчеларството.
За финансово подпомагане могат да кандидатстват
проекти, получили положителна оценка на практическо-приложната част от комисия в Селскостопанска
академия.
Националната
програма по пчеларство за периода 2017-2019 г.
е одобрена от Европейската комисия с Решение за
изпълнение (ЕС)
2016/1102, като
общият бюджет на пчеларската програма възлиза на
приблизително 14.28 млн. лева, от които 50 на сто са
осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. За
2018 година финансовият ресурс е 4 758 594 лева.
Повече информация за мерките от НПП 20172019 г. и условията за финансиране, както и образец
на заявлението за подпомагане заинтересованите
могат да получат в областните дирекции на Фонда, в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на
дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ в
Централно управление на ДФЗ-РА, както и онлайн
на сайта на Фонда.

Въпрос: Ако работник на длъжност носачтоварач, на стоки по време на работа управлява
мотокар и това задължение му е вменено с длъжностната характеристика, необходимо ли е да му
бъде издадена писмена заповед от работодателя,
съгласно чл.9. т.2 от Наредба №10 за осигуряване
на ЗБУТ при работа с електрокари и мотокари?
Отговор: Съгласно чл. 9 от Наредба № 10 от 2004 г.
за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд при работа с електрокари и мотокари (ДВ,
бр. 112 от 2004 г.), за управление на кари се допускат
само: 1. правоспособни лица, които са придобили
правоспособност за работа с кари и притежават
свидетелство за работа с кари; 2. оправомощени с
писмена заповед на работодателя лица. Разпоредбата
е императивна и не предвижда изключения.
Въпрос: На 10 октомври дъщеря ми мина първоначален ТЕЛК за новоткрито заболяване. Определиха й съответните проценти. Мина срокът за
обжалване и веднага подадохме документите за
отпускане на добавки в „Социално подпомагане“
- на 25 октомври. Интересува ме кога евентуално
мога да очаквам първия превод.
Отговор: Следва да имате предвид, че в нормативно регламентираните срокове директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено
от него длъжностно лице се произнася със заповед
за отпускане или отказ на исканата помощ. На основание чл. 4, ал. 1-3 от Правилника за прилагане
на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД)
директорът на дирекция „Социално подпомагане“
или упълномощено от него длъжностно лице се
произнася в 14-дневен срок от подаване на заявлението декларация със заповед по образец съгласно
приложение № 1. Заповедта се издава в срок до 30
дни от подаването на заявлението декларация, когато
проверката на декларираните обстоятелства изисква
получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4
от Закона за семейни помощи за деца. Заповедта се
издава в два екземпляра. Заповедите за отказ и за отпускане на помощ в натура се съобщават писмено на
лицата, подали заявлението декларация, в 7-дневен
срок от издаването им. Същевременно, съгласно чл.
5 от ППЗСПД, в случаите, когато е прието заявление
декларация с нередовни или липсващи документи,
на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване
на допуснатите нередовности, а когато в този срок
лицето не отстрани нередовностите, директорът на
дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ДЕКЕМВРИ 2017г.

До 15-ти декември:
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
2. Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие 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 ноември
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 ноември

отказ на исканата помощ, която се съобщава писмено на
лицето. На основание чл. 9, ал. 1 от ЗСПД помощите по
чл. 2, ал. 3 (една от тези помощи е и месечната помощ
за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от
ЗСПД) се предоставят през месеца, следващ месеца,
за който се дължат на майката (осиновителя/осиновителката). За повече информация моля да се обърнете по
компетентност към съответната дирекция „Социално
подпомагане“, където сте подали заявление-декларация
с необходимите към нея документи.
Въпрос: Студентка съм редовно обучение,живот и
здраве януари месец 2018 година ще станем родители
на нашето дете.Омъжена съм от 17.06.2017 година.
На каква помощ имам право? И искам да попитам
как се определя дохода за детски добавки на брутен
или на нетен доход?Както и какви документи са
необходими за получаването.
Отговор: Представената от Вас информация не е
достатъчна, за да бъде даден точен отговор. Следва да
имате предвид, че на основание чл. 8в, ал. 1 от Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД) майка (осиновителка)
студентка има право на еднократна помощ за отглеждане на дете независимо от доходите на семейството,
при условие че: 1. детето живее постоянно в страната
и не е настанено за отглеждане извън семейството по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 2. майката (осиновителката) живее постоянно в страната и
е студентка в редовна форма на обучение във висше
училище, получило акредитация и създадено при условията и по реда на Закона за висшето образование;
3. майката (осиновителката) е записана като студентка
в редовна форма на обучение към датата на раждане
на детето; 4. майката (осиновителката) не е осигурена
и не получава обезщетение за бременност, раждане
и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално
осигуряване. Помощта се изплаща на два пъти, като
50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане
в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се
изплаща след представяне на уверение/удостоверение
за записан следващ семестър или за завършено висше
образование, но не по-късно от навършване на една
година от детето (чл. 8в, ал. 5 от ЗСПД). Допълнителна подкрепа, която получава майката след раждане на
детето, е правото на еднократна помощ при раждане
на дете по реда на чл. 6 от ЗСПД, която се отпуска,
независимо от доходите на семейството. Също така,
в случаите, когато бременната жена или майката не е
осигурена и няма право на обезщетение за бременност,
раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за
социално осигуряване (КСО), тя може за получи еднократна помощ при бременност по реда по чл. 5а от
ЗСПД за периода от 45 дни преди определения термин
за раждане и месечни помощи за отглеждане на дете
до навършване на една година по чл. 8 от ЗСПД. Този
вид подкрепа се осигурява и на осигурените бременни
жени и майки, когато нямат необходимия осигурителен
стаж за получаване на обезщетение за майчинство по
реда на КСО. Отпускането на семейните помощи по
чл. 5а и чл. 8 от ЗСПД, както и на месечните помощи
за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по чл. 7
от ЗСПД, е обвързано с доходен тест за семейството,
чийто средномесечен размер за 2017 г. е 400 лв. на член
от семейството (определен със Закона за държавния
бюджет на Република България за съответната година).
По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителни разпоредби на
ЗСПД „доход“ са всички брутни доходи на семейството,
които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии,
обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на
добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за
социално осигуряване, стипендиите на учащите се до
завършване на средно образование, но не по-късно от
навършване на 20-годишна възраст, както и помощите
и средствата, получени по този закон и по Закона за
закрила на детето и Закона за интеграция на хората
с увреждания. За повече информация и преценка на
възможността за получаване на видовете семейни помощи за деца следва да се обърнете по компетентност
към съответната дирекция „Социално подпомагане“
по настоящ адрес, където да подадете заявления-декларации по образец за всяка помощ с приложени към
нея необходими документи, посочени в Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за деца.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ПОДАГРАТА

ИЗИСКВА СПЕШНО ЛЕЧЕНИЕ

“Имам подагра. Получих тежък болков пристъп в
десния глезен. Имам оток, затопляне и зачервяване.
Какво да правя?”
Лечението е спешно
и се състои от няколко
етапа. Ползва се колхицин на таблетки и
противовъзпалителни
средства като аналгин,
беналгин, невралгин,
диклофенак, аулин, пироксикам, мовалис и др.
Засегнатите стави се намазват с лечебни мехлеми от
рода на фелоран гел, фастум гел, матсан дойч, индовазин, хепароид, неокс. Засегнатите стави могат да се третират със студен компрес или лед.
След минаване на болковата криза се продължава с
тези медикаменти и се дава и алопуринол (милурит).
Подходящи са някои билкови комбинации като отвара
от целина, чай от живовлек, румалая таблетки, шаркол
(хрущял от акула), артростоп плюс, хондроитин.
Докато боледуват ставите, се налага почивка, консумация на много плодове и зеленчуци, забрана на месо
и алкохол.
Много полезни са соковете от ябълка, лимон, ананас, банан. При подобни ситуации винаги се отнасяйте към своя лекар.

М ЕНЮ

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИМУНИТЕТА

Есента като сезон на влошаващото се време логично
е и период, в който рязко нараства броят на простудите.
Затова известно правило е, че за да се избегнат настинките, кашлицата и хремата, трябва да се укрепи имунитета.
Отчасти за това помага и подходящият избор на храна
- тя трябва да бъде разнообразна, за да може организмът
да получава в достатъчно количество полезните за него
вещества. Недостигът дори само на един витамин или
минерал е достатъчен да наруши работата на имунната
система. Незабравяйте за цинка, който е особено важен
за обмяната на веществата. Той се съдържа в морските
продукти, яйцата, сиренето и месото. Прекомерната употреба на захар води до отслабване на имунитета и затова
бъдете внимателни към продуктите, които я съдържат.
Помнете още, че натрупаните излишни килограми води
до рак, диабет и други заболявания.
Плодовете са важен елемент от менюто, защото са богат източник на антиоксиданти, които са полезни с това,
че неутрализират негативното въздействие на свободните радикали.
Не пренебрегвайте и киселото мляко. Полезните
бактерии, съдържащи се в
млечните продукти, са много важни за доброто храносмилане и имунната система, защото те успешно се
борят с размножаването на вредните бактерии. Такива
свойства притежават още лукът, чесънът и бананите.
Добре е да включите в своето меню:
броколи - те са незаменим източник на витамин С
моркови и картофи - също богати на антиоксиданти и
морски продукти - източник на селен и ненаситени
мастни киселини.

РАКИЯ

ОТ Д ЮЛ И

През есента дюлята е родила много плодове. Правите компоти от дюли, но искате да направите и още
нещо. Най-често се сещате за ракия, но как да я направите хубава и най-вече качествена?
Ще ви представим рецепта за домашни условия, която е по всички правила на производството от технологична гледна точка.
Как да постъпите
Нарязвате дюлите, колкото
е възможно на по-дребно.
Дообавяте вода със захар
в съотношение 4 литра вода
към 1 кг захар - трябва да
сварите течността за около
20 минути.
Оставяте я да истине до 2628 градуса и слагате суха мая.
Дозата за маята е 2 грама на 10 литра течност.
Ферментацията започва след няколко часа
Всеки ден следете, въоръжени задължително със
захаромер, колко захар е останала неферментирала и
измервайте температурата на течността.
Важен съвет за есента.
Ако установите, че температурата вече е паднала до
20 градуса и скоростта на ферментация е намаляла,
тогава е необходимо да завиете съда много добре и да
го поставите върху изолационен материал на пода.
Така температурата на ферментация ще се запази
и тя ще протече докрай до показание 0 - нула, на захаромера.
След това изцедете добре сока, а дюлите ги пресовайте - при домашни условия е редно да сложите
плода в тензух, да завържете и да сложите върху него
дъска с тежък камък.
Количеството на получения сок от пресоването не е
голямо, така, че можете да изхвърлите плода и без пресоване. Това е необходимо, защото той лесно загаря по
дъното на казана, когато се загрява.
Получената течност от оцеждането и пресоването
слагате в казана за дестилация.
При изваряването отделяйте първотока и патоките,
а ако дестилирате двукратно - тогава това правете при
втората дестилация.
Получава се мека и приятна ракия с подчертан аромат на дюли.
Получена по този начин тя почти не съдържа метилов алкохол. Това е, защото дюлите са плодът, който е
най-богат на пектин, който пък при ферментацията се
разгражда и отделя метилов алкохол.
Съвет за вино:
Ако сокът от изцеждането и пресоването оставите
на студено да се избистри, се получава хубаво вино
от дюли.
Може след сваряването да отделите стерилния сок
и да го затворите в бутилки - става чуден сок от дюли.

ЗА

ЗИМНО СЪХРАНЕНИЕ СТАВА ЛЕТНИЯТ ЧЕСЪН

Не всеки лук и чесън са
подходящи за продължително съхранение. Начинаещите градинари трябва да имат предвид, че
зимният чесън издържа
някъде до януари.
Затова е препоръчително през есента да се засади
П РЕЗАСАЖДАНЕ В СТАРИ ЛОЗЯ
За тази операция е важно да се действа прецизно, за- с цел пролетна консумация в зелено състояние. За зимно съхранение подходящ
щото много често завършва неуспешно.
е летният чесън, който се сади през пролетта.
Ямките трябва да се направят
До края на януари може да се запази и лука, който се
скоро след прибиране на гроздето.
отглежда като едногодишен направо от семе. До проКорените на младите растения се
летта издържа само отгледаният от арпаджик.
развиват много по-добре в дупки,
Чесънът и лукът могат да се съхраняват на сплитове,
направени с лопата, отколкото с
които предварително просъхват под навеси на открито.
уредите от вида на бургиите.
След това те се закачат в избени или тавански поПрез зимата валежите и мразомещения.
вете ще стегнат почвата.
Освен това главите се запазват и в дървени касетки
Напролет - след февруари дупили мрежести чували, които се нареждат на рафтове
ката трябва да се разшири и да
или палети.
стане поне 30х30 см., за да разположите корените на лозичката
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
звездообразно. Запълва се до виред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
сочината на спойката и се поличислата
от 1 до 9.
ва обилно.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

НА

Седефче Ruta Graveolens

Описание: Многогодишно тревисто растение с характерна неприятна миризма. Стъблата са прави, в
основата вдървеняващи,
голи, разклонени, 15-60 см
високи. Листата са последователни. Цветовете са
жълти, събрани в рехави
щитовидни съцветия. Плодът е 4-5 гнездна разпуклива
кутийка. Цъфти през майавгуст.
Разпространение: Расте
по сухи, каменливи и скалисти места, из храсталаци
и редки гори по Черноморското крайбрежие, Североизточна България, Дунавската равнина, Източните
и Средните Родопи и в Тракийската низина до 400
м надморска височина. Култивира се често и като
декоративно растение в цялата страна.
Употребяема част: Използват се цъфтящите
връхни клонки.
Лечебно действие: Нервноуспокояващо и болкоуспокояващо действие, усилва храносмилателните
процеси. Притежава и хипотензивен ефект.
Приложения: • при неврастения, хистерия, нервно сърцебиене, виене на свят;
• при епилепсия - като помощно средство;
• при някои очни заболявания, стомашно-чревни
заболявания, хемороиди, кожни обриви;
• външно: при ревматични болки, подагра, ишиас,
лумбаго;
• растението е отровно, да не се приема продължително и без лекарски контрол;
• В българската народна медицина седефчето
се използва при анемия, припадъци, стомашни и
чревни болки, глисти, болезнена менструация, диария, отслабнало зрение, прилив на кръв в главата,
изпаднало задно черво, нервна и полова слабост.
Външно приложение: За налагане на лапи при
ухапване и ужилване от насекоми, изкълчване, ревматизъм, за жабурене при възпаление на венците.
Настойка от билката в силна ракия (1:10) се препоръчва за разтривка при подагра, ревматизъм, ишиас,
натъртване, ставни болки, лумбаго. Пресен сок се
употребява за капване при възпаление на външното
ухо, за компреси при преумора на очите.
Вътрешно приложение: 1 ч.л. от билката се слага
в 400 мл вода. Ври 5 минути. Пие се по 100 мл преди
ядене, 4 пъти дневно.
Внимание! Да не се употребява при бременност!
При допир растението може да предизвика раздразнения на кожата и слизестите части. В по-големи
дози билката е отровна. Да се приема по лекарско
предписание!

ЧАЙ ОТ ПОРТОКАЛОВИ КОРИЧКИ
И КАНЕЛА

Продукти: 2 с.л.
корички от сладък
портокал, 2 канелени
пръчици.
Приготвяне: Кипнете чаша вода. Поставете продуктите в нея и
запарете за 10 минути.
След това прецедете и сервирайте с парченце портокал.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лвева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(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!

Шеф към кандидат за работа:
- В началото ще Ви плащаме по 250 лева на месец, а
по-нататък повече.
- Ами ще дойда тогава по-нататък.
Отидох да ловя риба, ей така да разпусна малко. По едно
време цигарите ми свършиха и се сетих, че синът ми вчера
си забрави неговите в колата ми, запалих си… и като започна
да кълве… акули, русалки, делфини, Лох Нес чудовища!
Шофьор чака на червен светофар. Ромка с дете на ръце
чука по стъклото:
- Ше даваш два лева за детето? Шофьорът й дава. След
малко пак чука.
- К‘во искаш? Нали ти дадох два лева?
- Епа, земи детето, де...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

