
Щастливи сме да 
съобщим, че г-жа 
Райка Славчева – 
старши учител по 
френски език и Ко-

ординатор на проект „Градина 
без граници. Нека нашият дух 
цъфти в градината на Европа”, 
се състезаваше с десетки про-
екти от цялата страна и спечели 
за своето училище най-високото 

отличие - „Европейски езиков 
знак за 2017 година“- най-ус-
пешно съчетаване на приорите-
тите на Програма „Еразъм+” и 
дейност “eTwinning”. Награда-
та е предоставена от Европей-
ската комисия по образование, 
гр.Брюксел и Центъра за раз-
витие на човешките ресурси, 
гр.София, която се присъжда за 
иновативни проекти в областта 
на чуждоезиковото обучение. 
На 30.11.2017 г., от 10.00 часа, 

в зала „Преслав” на хотел „Хе-
мус”, гр.София се проведе На-
ционална церемония за връчва-
не на национални сертификати 
и награди по програма “Ера-
зъм+” и дейност “eTwinning”. 
Тържествената церемония бе 

открита от г-жа Милена Кара-
ангова – гл.експерт по дейност 
“eTwinning”, а сертификатите и 
наградите за отлично и успеш-
но изпълнение на проекти, бяха 
връчени от г-жа Татяна Калка-
нова - изпълнителен директор 
на Центъра за развитие на чо-
вешките ресурси.

„Горда и щастлива съм, че спе-
челих тази Европейска награда. 
Това се случва за пръв път в ис-
торията на училището ни. Тази 
награда е плод на нашата екип-
на работа по  повод успешната 
реализация на тригодишния 
ни международен проект. През 
тези три години за нас целият 
свят бе проектът „Градина без 
граници. Нека нашият дух цъф-
ти в градината на Европа“, про-
грама „Еразъм+“. който отвори 
нови граници, докосна много 
сърца, посети различни градове 
и училища, опита нови вкусове, 
запази спомени и създаде прия-
телства. Чрез него ние станахме 
семейство – семейството „Гра-
дина без граници“. 

Участието на моето училище 
в европейската програма, „Ера-
зъм+”, даде възможност да осъз-
наем, че сме граждани на света с 
прилики и различия, но с общи 
модели на поведение. Убедена 
съм, че  програма  „Еразъм+“ ще 
даде възможности на още много 
учители и ученици да изпитат 
удовлетворение от добре свър-
шена работа”.

Нашият проект е нашият успех!
На церемонията присъстваше 

и г-н Джеват Дунчев - Дирек-
тор на СУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий”, с.Сатовча, който изказа 
благодарности за спечеления 
висок приз, чрез който училище 
Сатовча става едно от най-прес-
тижните училища в България и 
Европа.
Европейският езиков знак е 

инициатива на Европейския 
cъюз за популяризиране на чуж-
доезиковото обучение. Той е въ-
веден от Европейската комисия, 
Главна дирекция „Образование 
и култура“, във връзка с публи-
куваната през 1995 година Бяла 
книга „Живот и обучение: по 
пътя към едно обучаващо се об-
щество“. Призивът на Комисия-
та е всеки гражданин на съюза 
да може да общува най-малко на 
три езика. 
В България, „Европейски-

ят езиков знак“ бе присъден за 
пръв път през 2002 г. 
Знакът се присъжда за ус-

пешни и ефективни практики и 
проекти в областта на препода-
ването и изучаването на чужди 
езици. Награждават се ини-
циативи за прилагане на нови 
форми, подходи, творческото и 
рационалното разработване на 
иновативни практики. Награде-
ните училища получават право-
то да използват логото на „Ев-
ропейския езиков знак“ в своята 
кореспонденция или при пуб-
ликации и се включват в базата 
данни на Европейската комисия.
СУ “Св.св.Кирил и Методий”, 

с.Сатовча, получи най-високо-
то отличие “Европейски езиков 
знак” за: развиване на езиковите 
умения на ученици и учители 
по френски, английски, итали-
ански,             ...  следва на стр.2
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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

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

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Идеята е децата сираци, на които 
им предстои абитуриентски бал да 
бъдат финансово подпомогнати за 
закупуване на облекло за паметна-
та за тях абитуриентска вечер. Спо-
ред събраната сума се подпомагат 
и деца сираци, които не са абиту-
риенти, както и деца с уврежданe 
до 16 годишна възраст. Като орга-
низатор на мероприятието общи-
на Сатовча се обръща към всички 
жители и гости на общината, към 
местния бизнес, както и към всич-
ки институции имащи отношение 
към местната администрация с 
молба за финансова подкрепа и 
съпричастност към инициатива-
та. Благотворителната кампания 
е съпроводена и с импровизирано 
наддаване на предмети изработени 
от местни майстори - дърворезба, 
картини от камък, пясък и акварел, 
старинни вещи и интересни арти-
кули изработка на деца от местните 
детски градини и училища. 

 Подкрепете благородната кауза 
на община Сатовча! Бъдете съпричастни. Вярваме, че заедно можем да постигнем онази ра-
дост за нашите деца, чрез която да им вдъхнем надеждата и вяра в доброто, че утрешния ден 
може да бъде по-светъл и по-успешен. 
Дарения за кампанията мо-

гат да бъдат направени всеки 
делничен ден в сградата на 
Общинска администрация - Са-
товча, в кметствата по населени 
места  или по банкова сметка:

Парламентът прие окончателни промени в Закона за МВР, с които регистрацията на автомо-
билите, които не издържат годишния технически преглед, ще бъде отнемана.
Според измененията, внесени от Министерски съвет, МВР и Изпълнителна агенция „Авто-

мобилна администрация“ да обменят технически данни за регистрираните превозни средства 
и за периодичните им прегледи.
В случаите, когато се установи опасна техническа неизправност, агенцията ще уведомява 

ведомството, за да бъде временно отнета регистрацията на неизправния автомобил. МВР ще 
има задължението да уведоми собственика.
След отстраняване на опасната техническа неизправност и след като неизправното превоз-

но средство е преминало периодичен технически преглед, агенцията ще уведомява МВР и 
ползването му ще се разрешава отново. За целта няма да се осъществява нова процедура за 
неговата регистрация.
За целите на регистрацията на превозните средства ще може да се извършва и обмен на 

информация с държавите - членки на Европейския съюз.
С други промените от догодина се регламентира и тестовото внедряване на системата eCall. 

Това е спешно повикване към тел. 112, направено от превозно средство при катастрофа.
Системата подава спешен сигнал при задействане на въздушните възглавници на автомоби-

ла и подава автоматичен сигнал за точното време и място на катастрофата. Системата може 
да бъде задей-
ствана и ръчно, 
като сигналът се 
пренася чрез мо-
билните мрежи 
и може да осъ-
ществява звуко-
ва връзка между 
пътниците в пре-
возното средство 
и най-близкия 
център за прие-
мане на спешни 
повиквания.
Засега това ще 

важи само за но-
вопроизведени 
автомобили, ко-
ито вече задъл-
жително трябва 
да имат такава 
система.
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Търговска банка Д-АД
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компютърна диагностика!компютърна диагностика!

ЗОВ ЗА ПОМОЩ !!!
ДА СБЪДНЕМ ЕДНА МЕЧТА ЗА ЖИВОТ!

ДА ПОМОГНЕМ НА НЕСИ!
22 – годишната 

Несвсе Арнауд 
от село Буково 
страда от детска 
церебрална па-
рализа /ДЦП/.
Диагнозата й 

е поставена на 2 
годишна възраст, 
когато постепен-
но се оформили 
контрактури на 
ставите на чети-
рите крайника.
За голямо щас-

тие обаче, тя е с 
напълно съхра-
нен интелект.
От няколко години Неси, придружена от баща си, живее в Благоевград с една едничка 

цел – да завърши своето висше образование.
Тя е студентка 4-ти курс в ЮЗУ „Неофит Рилски“ със специалност - „Счетоводство 

и контрол“, а многобройните и постижения на конкурси и конференции говорят за 
упоритостта й повече от всичко друго.
Въпреки заболяването, младата жена не се отказва от мечтите си, а именно – да за-

върши образованието си, след което да намери работа по специалността.
Близки до нея споделят, че бащата на момичето е най – верния й приятел и спътник 

в трудностите до момента, който не се отказва от рожбата си нито за миг.
По думите им, той я чака всеки ден с часове пред университета, за да я прибере след 

лекции у дома.
10 000 лв.са необходими на Невсе, за да замине и се подложи на операция, която 

според лекарите ще е най-решаваща в живота й, защото след нея ще бъде вече здрава.
Сумата е непосилна за семейството на Невсе, което въпреки скромното си финансово 

положение, е похарчило досега много пари по лечението й.
След консултация със световно известния руски лекар,д-р Александър Назаркин се 

оказва,че тя има реалният шанс да ходи сама. Той насрочва операция на Неси по метода 
на миофибротомите, Това е иновативен метод, създаден и практикуван вече 25 години 
от проф. Валерий Улзибат в Русия.
Д-р Назаркин е част от един от екипите на Института по клинична рехабилитология 

в Тула, Русия. Баща й е нейн социален асистент, майка й е болна от онкологично забо-
ляване, взима пенсия по болест и е останала да живее в село Буково.
Невсе има и сестра, две години по-малка от нея, която също учи в ЮЗУ“Неофит 

Рилски“. 
Мечтата на Неси е един ден да може да ходи сама до университета, до библиотеката 

или на разходка и преди няколко месеца лъчът надежда се появява!
С цел събиране необходимите средства за лечението на Невсе, в ЮЗУ „Неофит Рил-

ски“ вече се проведе благотворителна театрална постановка, организирана от нейни 
състуденти.
Молим ви, застанете до нас и ни подкрепете, за да успеем да сбъднем една съкровена 

мечта! Надяваме се и нашата приказка да завърши с HAPPY EDN „.

18 Декември 2017г., Понеделник,
 Международен ден на мигранта 
Обявен от Общото събрание на ООН на 4 декември 2000 г. 

по предложение на Икономическия и социален съвет на ООН 
(ИКОСОС). На 18 декември 1990г. е приета Международна 
конвенция за защита на правата на работниците - мигранти 
и на членовете на техните семейства.

22 Декември 2017, Петък,
В Северното полукълбо се наблюдава зимно слънцестоене и 

начало на астрономическата зима, а в Южното полукълбо лятно слънцестоене. 
24 Декември 2017, Неделя,
Бъдни вечер
 Бъдни вечер е един от най- важните 

семейни празници в българския ка-
лендар. Самото му име произхожда от 
бдение или бъднини. В първия случай 
по-силна е християнската символика – 
с молитва да се посрещне раждането 
на Спасителя. Вторият вариант е отра-
жение на езическите вярвания, според 

които раждането на младия бог се свързва с възкръсването на цялата природа 
и се смята за начало на новата година. Затова на Бъдни вечер се извършват 
множество ритуали, които трябва да донесат късмет и плодородие в дома. 
Според българската традиция семейството трябва да бъде заедно, като всеки 
негов член изпълнява различни ритуали. Мъжете избират и отсичат бъдника - 
дебел пън от дъб или круша, който символизира Световното дърво (крепящо 
реда и хармонията в света). То трябва да бъде запалено от най-възрастния и 
да бъде оставено да гори цяла нощ. Този огън има пречистваща сила и пази от 
зли сили, а според народните вярвания точно в навечерието на Коледа небето 
и адът временно се отварят и сред хората бродят караконджули и таласъми. 
Пепелта от Бъдника не се изхвърля – една част се разпръсква за плодородие 
по нивите, а друга се пази като средство срещу зли сили. Според народни-
те вярвания на Бъдни вечер може да се види в бъдещето, затова се правят 
различни гадания за времето, плодородието и личната съдба. Например, ако 
бъдника гори добре и пръска искри, това означава богата реколта. Обичай е 
да се гадае и за здраве. Всеки от семейството счупва по един орех и в зави-
симост от това дали ядката е хубава или гнила, го очаква здраве или болест. 
Младите моми пък могат да сънуват бъдещия си жених, като сложат първата 
хапка от питата под възглавницата си.

 25 Декември 2017, Понеделник,
Рождество Христово, Коледа
Имен ден празнуват: Емил, Ицо, Ичо, Мла-

ден, Радомир, Радомира, Радослав, Радосла-
ва, Радостин, Радостина, Христалина, Хрис-
то, Христи, Христин, Христина, Христофор

 Празникът започва в първите часове на 
25 декември. Той е своеобразно продълже-
ние на Бъдни вечер. Според  Евангелието 
Христос се ражда в пещера в гр. Витлеем, провинция Юдея. В момента на 
рождеството в небето пламва необикновена светлина и ангел възвестява, че 
на света е дошъл Спасителят. Витлеемските пастири са първите хора, които 
се покланят на Бога-Син. Почитат го и трима източни царе, доведени на мяс-
тото от изгрялата над небето звезда. Следвайки обичаите на времето, царете 
подаряват злато, ливан и смирна. Наименованието Коледа идва от римските 
празници Календи, посветени на зимното слънцестоене (от думата „календе“).

КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА
„АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“               

Краен срок: 31 декември 2017 г. 
В конкурса имат право да участват 

само деца – български ученици, на въз-
раст между 7 и 15 години, живеещи в 
България или в чужбина.
За участие в конкурса е необходимо 

всеки участник да подготви есе на тема 
„Аз съм българче”, състоящо се от 1337 
знака, символизиращи годините от съз-
даването на Българската държава.
Участниците в Конкурса имат право да изпращат на електронната поща 

на БНТ prozorets@bnt.bg само есета, които към момента на обявяване на 
същия не са публикувани в печатни или интернет издания, и/или с които не 
са участвали в други подобни конкурси.
Организатор на конкурса е Българската национална телевизия.

Н О В И Н И
18 - 26 декември 2017г., брой 50

Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН  КАЛЕНДАР

Четирите свещи горяха бавно в една стая. 
Светлината им е твърде слаба.Ако разбирахте 
езика на светлината бихте разбрали за какво 
си говорят те:
Първата свещ каза: „Аз съм Мир, но напосле-

дък никой не се интересува от мен.“
Пламъкът на мира бавно угасна с тези думи.
Втората свещ казва: „Аз съм Вяра, но вече 

никой няма нужда от мен.“
И пламъка на Вярата бавно угасна.
И третата свещ говори тъжно: „Аз съм Любов 

и останах без сили…“
Пламъкът и бавно гаснеше…
Изведнъж … Едно дете влезе в стаята и 

започна да вика: „Не изгасвайте? Имам нужда 
от вас.„
Тогава Четвъртата свещ прошепна тихо на 

малкото момче :
„Не се страхувай, защото аз съм Надежда, 

и докато аз все още горя,мога отново да дам 
светлината на другите свещи. “

С блеснали очи, детето взе свещта на надеж-
дата и запали другите три свещи.
Никога не позволявайте на пламъка на надеж-

дата угасне в живота Ви.
С надежда … и Мир, Вяра и Любов ще свети 

ярко в живота Ви.

ПРИТЧА: ЧЕТИРИ ПЛАМЪКА 

  ...продължава от стр.1
португалски, испански и румънски 

език -  насърчаване на Европейското 
многоезичие като средство за комуни-
кация; въвеждане и усъвършенстване 
на иновационни методи на преподаване; 
интегриране на ИКТ в класните стаи; 
усъвършенстване на интеркултурното 
образование – изграждане на междуп-
редметни връзки; обмяна на добри пе-
дагогически практики на училищно и 
европейско ниво; изграждане на полез-
ни партньорства на основата на между-
народно сътрудничество и трансфер на 
опит; формиране на чувство за демокра-
тично и европейско гражданство.
С този проект ние добавихме една по-

зитивна и устойчива практика в усилия-
та за модернизиране на образователния 
процес,  за изграждане на хармонично 
развити, творчески и активни личности, 
и за сътворяване на една европейска 
градина от знания, умения и компетент-
ности в училищата на България, Ита-
лия, Румъния, Испания и Португалия.

Наградата я посвещаваме на 145 го-
дишнината от основаването на нашето 
училище.
ЧЕСТИТО!
Като Координатор на Проекта изказ-

вам благодарности на: Европейската 
комисия по образование, гр.Брюксел, 
Центъра за развитие на човешките ре-
сурси, гр.София,  г-н Джеват Дунчев 
– Директор на СУ „Св.св.Кирил и Ме-
тодий”, с.Сатовча, г-жа Цветанка Яне-
ва – зам.директор по учебната дейност; 
г-н Арбен Мименов – Кмет на Община 
Сатовча, г-жа Зайра Ибишева – общин-
ски съветник, учителския колектив, по-
мощния персонал, ученици, родители, 
общественост, партньорите от Италия, 
Португалия, Испания, Румъния, моите 
родители и моето семейство.
БЛАГОДАРЯ ВИ!!!
Информацията е предоставена от г-жа 

Райка Славчева – старши учител по френ-
ски език, Директор по Европейски проекти 
към Френски Алианс, гр.Благоевград и Ко-
ординатор на проекта



Въпрос: Как се подава заявление за отпускане на 
парично обезщетение за безработица на основание 
чл. 54а от КСО по електронен път?
Отговор на НОИ: Заявление за отпускане на парич-

но обезщетение за безработица на основание чл. 54а от 
КСО, приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредбата за 
отпускане и изплащане на паричните обезщетения за 
безработица се подава по електронен път чрез използ-
ване на електронна административна услуга „Подаване 
на заявление за отпускане на парично обезщетение 
за безработица (ПОБ) на основание чл. 54а от КСО“. 
За да използват услугата лицата трябва да разполагат 
с квалифициран електронен подпис (КЕП) или пер-
сонален идентификационен код (ПИК) на подателя, 
издаден от НОИ.
Услугата е достъпна по един от следните начини:
• чрез рубрика Е-услуги/Административни 

услуги/ ТП на НОИ/е-Парични обезщетения за безра-
ботица/Подаване на заявление за отпускане на парично 
обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл.54а 
от КСО

• на адрес: https://serviceseprocess.nssi.bg/services.aspx
• чрез бутон за бърз достъп „Електронни адм. услуги, 

въпроси, сигнали и жалби“, от началната интернет 
страница на НОИ.
Визуализира се описание на услугата, с което жела-

ещите да я ползват е добре да се запознаят, преди да 
преминат към попълване на електронната форма. След 
попълване и проверка за верността на данните лицата, 
които притежават КЕП, подават своето заявление след 
натискане на бутон „Подпиши“, a тези, които притежа-
ват ПИК, издаден от НОИ, подават своето заявление 
след натискане на бутон „Идентификация“.

Въпрос: Има ли значение номерът на болничния 
лист, вписан в удостоверение, приложение № 9 
при определяне правото на парично обезщетение и 
изчисляване на паричното обезщетение?
Отговор: Ако при попълване на удостоверението се 

сгреши макар и една цифра от номера на болничния 
лист (или е грешно попълнен периода на болничния 
лист), това удостоверение не може да се свърже с да-
нните от издадения болничен лист, които се подават 
от органите на медицинската експертиза за Електрон-
ния регистър на болничните листове и решенията 
по обжалването им (ЕРБЛРО), тъй като номерът на 
болничния лист е един от основните параметри, по 
които се свързват данните и се извършват обработките 
по преценка правото и изчисляване на обезщетението. 
Ако е представено удостоверение, приложение № 9 с 
грешен номер, то следва да се заличи и да се представи 
ново удостоверение с правилния номер.

До 20-ти декември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрас-

тат декларации -пристигания/изпращания за месец но-
ември 2017 г., за новорегистрираните Интрастат опера-
тори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти декември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец ноември за доходи от трудови право-
отношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец ноември, ко-
гато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 декември.
До 31-ви декември: 
ЗМДТ
1. Краен срок за подаване на декларация по чл. 61х 

ЗМДТ и за плащане на данъка за таксиметров превоз 
на пътници за следващата година /данъкът се плаща 
при получаване на разрешението за упражняване на 
дейността/.

2. Подаване на декларация за освобождаване от так-
са за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които 
няма да се ползват през цялата следваща година.
ЗКПО
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за 

упражняване на  правото  на избор за облагане с данък 
върху дейността от опериране на кораби.

2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО 
от чуждестранни юридически лица, които са избрали 
да преизчислят данъка, удържан при източника.

3. Деклариране и внасяне на данъка върху допълни-
телните разходи на народните представители.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
18 - 26 декември 2017г., брой 50

ОКОНЧАТЕЛНО: МВР ВРЕМЕННО ЩЕ ОТНЕМА 
РЕГИСТРАЦИЯТА НА НЕИЗПРАВНИТЕ КОЛИ
Народните представители приеха окончателни 

промени в Закона за МВР. Промените с вносител 
Министерски съвет бяха приети на първо четене на 
21 август. Депутатите решиха МВР и Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“ да обменят 
технически данни за регистрираните превозни сред-
ства и за периодичните им технически прегледи.

В  с л у ч а -
ите ,  когато 
при периоди-
чен техниче-
ски преглед 
се установи 
опасна  тех-
ническа  не-
изправност, 
Изпълнител-
ната агенция 
ще уведомява 
МВР за вре-

менно отнемане на регистрацията на неизправното 
превозно средство. МВР ще отнема временно регис-
трацията и ще уведомява собственика на превозното 
средство. След отстраняване на опасната техническа 
неизправност МВР ще разрешава ползването на 
превозното средство. В такива случаи няма да се 
осъществява нова процедура за неговата регистрация.
С промени в Закона за Национална система за 

спешни повиквания с единен европейски номер 112, 
центровете на системата ще обработват и спешни 
повиквания от превозни средства. На 16 ноември 
парламентът въведе глоба от 500 до 1000 лв. за нару-
шителите на правилата за достъп до стратегически 
обекти от значение за националната сигурност. За 
маловажни нарушения органите на МВР ще налагат 
глоба от 50 лв.
Служителите на МВР вече ще могат да оказват 

съдействие при наблюдение на държавната граница 
и да задържат нарушителите на граничния режим. Те 
ще могат да осъществяват охрана или пропускателен 
режим в района на охраняван от МВР обект. Оградата 
по границата беше включена в списъка на обектите 
и дейностите, които МВР охранява с полицейски 
органи, включително и със сигнално-охранителна 
техника. С окончателните промени парламентът до-
пусна функционирането на пожарни екипи от двама 
души в населените места до 5000 души.

ПО-ЛЕСНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЗА ЛИПСА НА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НАП, МИТНИЦИ И ОБЩИНИТЕ 
С изменения и допълнения в ДОПК, се прецизира 

разпоредбата на чл. 87, ал. 11 от ДОПК. За целите 
на комплексното административно обслужване от 
01.01.2018 г. освен НАП, но и Агенция „Митници“ 
и общините също ще предоставят служебно по елек-
тронен път информация за наличие или липса на 
задължения. 
По този на-

чин лицата ще 
бъдат освобо-
дени  от  за -
дължението 
да предоста-
вят пред ком-
п е т е н т н и т е 
органи удос-
товерение за 
наличие или липса на задължения, издадени по тя-
хно искане от Националната агенция за приходите, 
Агенция „Митници“ и общините в изпълнение на 
задължения, предвидени в други нормативни актове.
Редът за изискване и предоставяне на информацията 

се определя от:
1. кмета на общината – за информацията, обменяна 

от общините;
2. изпълнителния директор на Националната аген-

ция за приходите – за информацията, обменяна от 
агенцията;

3. директора на Агенция „Митници“ – за информа-
цията, обменяна от агенцията.
Изпълнителният директор на Националната агенция 

за приходите, директорът на Агенция „Митници“ и 
кметовете на общини определят реда по чл. 87, ал. 12 
за изискване и предоставяне на информацията по чл. 
87, ал. 11 в срок до 1 януари 2018 г.
До 31 декември 2018 г. общините, в които не е 

осигурена техническа възможност за предоставяне 
по електронен път на информацията по чл. 87, ал. 11, 
могат да я предоставят на хартиен носител, за което 
не се събира такса. В този случай кметът на общината 
определя реда по ал. 1 в срок до 31 декември 2018 г.
Подзаконовите нормативни актове, които съдържат 

задължение за представяне на удостоверение за нали-
чие или липса на задължения от лицата, се привеждат 
в съответствие с този закон в срок до 31 март 2018 г.
С изменението на чл. 77, ал. 1 отпада задължението 

преди заличаване на едноличен търговец от тър-
говския регистър да бъде уведомена Националната 
агенция за приходите. 
Измененията са направени като мярка за намаляване 

на административната тежест.

 НОВИ ИЗЧИСЛЕНИЯ НА ЗАПОРИТЕ ВЪРХУ
ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ ПО ГПК ОТ НОЕМВРИ 2017     
Изменени са критериите за определяне на разме-

рите на удръжките по наложени запори върху доходи 
чрез промени в Гражданския процесуален кодекс 
(ГПК), публикувани в ДВ бр. 86, от дата 27.10.2017 г.
Съобразно изменените текстове от 1 ноември 

удръжките по запор се определят по нов начин. 
Промените са в ал. 1 на чл. 446 „Несеквестируем 
доход“ от ГПК.
Как се изчислява запорът?
Ако изпълнението е насочено върху трудовото 

възнаграждение или върху друго каквото и да е въз-
награждение за труд, както и върху пенсия, чиито 
размери са над минималната работна заплата, може 
да се удържа само:

1. ако осъденото лице получава месечно възнаграж-
дение в размер между минималната работна заплата 
и двукратния размер на минималната работна заплата 
– една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, 
ако е с деца, които издържа;

2. ако осъденото лице получава месечно възна-
граждение в размер между двукратния размер на 
минималната работна заплата и четирикратния раз-
мер на минималната работна заплата – една втора 
част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, 
които издържа;

3. ако осъденото лице получава месечно възна-
граждение в размер над четирикратния размер на 
минималната работна заплата – горницата над дву-
кратния размер на минималната работна заплата, 
ако е без деца, и гор-
ницата над два пъти и 
половина размера на 
минималната работна 
заплата, ако е с деца, 
които издържа.
Месечното трудово възнаграждение се определя, 

след като се приспаднат дължимите върху него да-
нъци и задължителни осигурителни вноски. Ограни-
ченията не се отнасят до задължения за издръжка. В 
тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа 
изцяло, а удръжките за другите задължения на осъде-
ния и за задължения за издръжка за минало време се 
правят върху остатъка от всичките му доходи.
Как можем да помогнем? 
С помощта на Калкулатор: Изчисление на запор по 

чл. 446 от ГПК можете лесно да изчислите сумата на 
запора при всяка една от горните хипотези. 
Какво още трябва да знае работодателят?
Запорът върху трудово възнаграждение се отнася 

не само за възнаграждението, посочено в запорното 
съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на 
длъжника, получено срещу същата или друга работа 
при същия работодател или същото учреждение.
В едноседмичен срок от връчването на запорното 

съобщение работодателят трябва да съобщи на съ-
дебния изпълнител:

1. признава ли за основателно вземането, върху 
което се налага запорът, и готово ли е да го плати;

2. има ли претенции от други лица върху същото 
вземане;

3. наложен ли е запор и по други изпълнителни 
листове върху това вземане и по какви претенции;

4. превежда ли суми по банкова сметка на длъж-
ника, банката, в която е открита сметката, както и 
размера на сумата.
Поканата за даване на тези обяснения се съдържа 

в самото съобщение за налагане на запора. Работо-
дателят следва за уведоми съдебния изпълнител за 
всички тези обстоятелствата.
Ако длъжникът премине на работа при друг работо-

дател или в друго учреждение, запорното съобщение 
се препраща там от лицето, което първоначално го 
е получило, и се смята за изпратено от съдебния из-
пълнител. Работодателят трябва да уведоми съдебния 
изпълнител за новото място на работа на длъжника 
и за размера на сумата, удържана до преминаването 
на другата работа.
Лицето, което плати трудово възнаграждение на 

длъжника по изпълнението въпреки наложения за-
пор, без да удържа сумата по запора, отговаря лично 
към взискателя за тази сума солидарно с третото 
задължено лице.
Запорното съобщение по вземане за издръжка 

се вписва в служебната или трудовата книжка на 
длъжника от лицето, което изплаща възнаграждени-
ето. Когато длъжникът премине на работа при друг 
работодател или в друго учреждение, удръжките от 
възнаграждението му продължават въз основа на 
това вписване, дори и да не е получено друго запорно 
съобщение. Вписването се заличава по нареждане на 
съдебния изпълнител, наложил запора.
Ако след налагането на запора върху трудовото 

възнаграждение, трудовото или служебното право-
отношение на длъжника бъде прекратено и в едно-
месечен срок той не уведоми съдебния изпълнител 
за новата си работа, съдебният изпълнител му налага 
глоба до 200 лв.
Запорното съобщение на третото задължено лице 

се изпраща едновременно с изпращане на поканата 
за доброволно изпълнение до длъжника. В запорното 
съобщение се забранява на третото задължено лице да 
предава дължимите от него суми или вещи на длъж-
ника. Тези вещи трябва да бъдат посочени точно. От 
деня на получаване на запорното съобщение третото 
задължено лице има задълженията на пазач спрямо 
дължимите от него вещи или суми.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2017г.



МЕД И КАНЕЛА ПАЗЯТ СЪРЦЕТО И
ДАРЯВАТ ДЪЛГОЛЕТИЕ!

Хем е вкусно, хем е лесно, хем е повече от полезно! 
Защото много болести могат да бъдат отдалечени само 
с мед и канела. 
Обща слабост   Неотдавнашни изследвания показали, 

че съдържанието на канела в меда е полезно за поддър-
жане на силите. При възрастните хора, които ядат мед с 
канела в равни пропорции, се подобряват концентрация-
та на вниманието и подвижността.
Ръководителят на изследването д-р Милтън казва, че 

всекидневният прием на супена лъжица мед с канела, 
разредени в чаша вода сутрин на гладно и после в ранния 
следобед, повишават жизнените функции на организма 
за няколко дни напред!
Сърдечни заболявания Закусвайте с филия хляб, на-

мазана с мед и поръсена с канела. Това смъква ниво-
то на холестерола в кръвоносните съдове и спасява от 
инфаркт, съветват учените. Дори и тези, които вече са 
прекарали инфаркт, могат да намалят риска от неговото 
повтаряне.
Редовната употреба на мед с канела укрепва и сърдеч-

ния мускул.
Артрит  Страдащите от артрит могат всекидневно - 

сутрин и вечер, да вземат по 1 чаша топла вода с 2 супе-
ни лъжици мед и 1 малка чаена лъжичка канела. Редов-
ното пиене ще излекува дори хроничен артрит, уверяват 
фитотерапевти.
Неотдавнашни изследвания доказали, че когато лека-

рите предпишат на пациента си смес от 2 супени лъжици 
мед и 1 чаена лъжичка канела преди закуска, само след 
седмица при 73 пациенти от 200 болни болката премина-
ла напълно. А в продължение на месец повечето от тези, 
които не можели да се движат заради артрита, можели да 
ходят без да усещат болка.
Холестерол  Две супени лъжици мед и 3 чаени лъжич-

ки канела, разбъркани в 2 чаши топла вода, намаляват 
холестерола в кръвта с 10% само за два часа! Както и при 
страдащите от артрит, приемът на сместа 3 пъти дневно 
води до нормализиране на холестерола дори и при хро-
нично болните!
Хората, които еже-

дневно приемат с 
храната си мед в чист 
вид, също по-рядко се 
оплакват от повишен 
холестерол.
Слаб имунитет  

Всекидневната упо-
треба на мед и канела 
укрепва защитните 
функции на органи-
зма и защитава от бактерии и вируси.
Учените открили, че медът съдържа множество раз-

лични витамини и желязо. Те помагат на меда да усилва 
способността на белите кръвни телца да се сражават с 
бактериалните и вирусни заболявания.
Косопад  При косопад или оплешивяване мажете коре-

ните със смес от затоплен зехтин, 1 супена лъжичка мед, 
1 чаена лъжичка канела. След 15 минути измийте косата 
с хладка вода. Само 5 минути са достатъчни, за да бъде 
забелязан положителният ефект.
Язва на стомаха  Мед с канела смъква болката в сто-

маха и лекува язвата.
Газове  Изследвания в Индия и Япония показали, че 

медът с канела намалява подутия корем и спасява от га-
зове.
Лош дъх  Първата работа на латиноамериканците е 

рано сутрин да жабуркат гърлото си с горещ разтвор от 
мед и канела, за да съхранят приятния дъх в устата за 
цял ден.
Простуда Страдащите от простуда трябва да пият 1 

супена лъжица затоплен мед с 1 чаена лъжичка канела 
три пъти дневно. Така ще излекуват всяка хронична каш-
лица и ще освободят проходите в носа.
Грип Испанските учени доказали, че медът съдържа 

натурален елемент, който убива бактериите на грипа и 
спасява човек от заболяването.
Дълголетие Когато пиете редовно чай с мед и кане-

ла, забавяте настъпването на старостта. Достатъчно е 1 
лъжичка канела, сварена в 3 чаши вода и охладена, в ко-
ято прибавяте 4 лъжици мед. Пийте по 1 чашка 3-4 пъти 
дневно. Така ще съхраните и кожата си свежа и мека и 
ще задържите  стареенето й.

ЗА ЛЮБИТЕЛИ ПЧЕЛАРИ: КАК ДА ДЕЗИНФЕКЦИРАТЕ 
ПЧЕЛАРСКИЯ ИНВЕНТАР И НЕ САМО НЕГО

С дезинфекция на пчеларския инвентар, кошери и 
восък се цели убиване на болестотворните микроор-
ганизми за разлика от стерилизацията, при която се 
убиват всички видове микроорганизми, припомнят 
специалистите от pchelata.com. Тя е важно звено в 
профилактиката и борбата със заразните и паразитни-
те болести по животни, хора и растения. С оглед на 
това кога се прилага дезинфекцията се нарича: профи-
лактична – за предпазване на възникване на заразни 
болести. Текуща при ограничаване на вече възник-
нали заразни болести. Заключителна при вече ликви-
дирана заразна болест. Изборът на дезинфекционно 
средство зависи от неговите свойства, от вида на бо-
лестотворните микроорганизми чието унищожаване 
се цели и от това коя част от кошера ще се дезинфек-
цира. За засилване на убийствения ефект и ускоряване 
на дезинфекцията понякога се използват комбинации 
от няколко средства.
ВАЖНО! За да се постигне по бърз ефект, дезин-

фекцията трябва да се предхожда от механично по-
чистване на предметите. Това дава възможност де-
зинфекциращото средство да достигне по-сигурно 
болестотворните микроорганизми. В някои случаи е 
необходимо след дезинфекция да се почисти третира-
ното място от остатъци от дезинфектанта, като това 
става с вода или с друго средство, което неутрализира 
първото (например 1%-ов разтвор на амоняк след де-
зинфекция с формалин).
В борбата с болестите по пчелите и пилото на дезин-

фекция се подлагат кошерите, рамките, преградните 
дъски, центрофугата, пчеларския инвентар, дрехите и 
всичко което е било в контакт с болните семейства. 
Без дезинфекция може да се мине само при акарозата. 
Механично почистеният инвертар се дезинфекцира 
чрез обгаряне с горелка до почерняване. След това се 
изтъргва, измива се с горещ содов разтвор и се просу-
шава на слънце.
И още: Сигурна дезинфекция на кошери, рамки, 

преградни дъски и др. може да се постигне и при прес-
тояване за 2-2,5 часа в гореща фурна. Дребният мета-
лен инвентар освен чрез обгаряне може да се дезин-
фекцира и чрез изваряване за 1-1,5 часа в 3-5% содов 
или карболов разтвор. Центрофугата се дезинфекцира 
2-3-кратно с 3-5%  ов горещ содов разтвор и накрая се 
промива с вода и се изсушава.
Годните за по нататъшна работа празни пити от бо-

лни или умрели от нозематоза, паратиф и септицемия 
пчелни семейства може да се дезинфекцират с 4% раз-
твор на формалин или формалинови пари.
Дезинфекцията с формалинови пари се извършва 

в празен кошер или сандък, който може да се затваря 
плътно и има в долния си край и на капака по един 
отвор. В долния отвор се вкарва единият край на ка-
учукова тръба, а през горния термометър, който мери 
до 100 градуса. Другият край на тръбата се снажда със 
стъклена или метална тръбичка, която се вкарва през 
тапата на колбата или на ламаринен съд с тясно гър-
ло или с лейката на чайник, чийто капак може да се 
захлупи плътно. В съда се налива по 100 мл неразре-
ден формалин на 300 мл вода и се загрява на огън до 
врене. По каучуковата тръба струята от формалинови 
пари се отвежда в сандъка, като се следи температу-
рата там да не надмине 50-55 градуса. Вкарването на 
парите продължава 25-30 мин.
Дезинфекцията с 4 % формалинов разтвор се из-

вършва чрез напръскване с лозарска пръскачка, като 
се следи разтворът да попадне и по дъното на килий-
ките. Напръсканите пити се нареждат в празни коше-
ри или добре затварящ се сандък със запушени всички 
отвори и се оставят за 4-5 часа в затоплена стая или на 
слънце на завет.
ВАЖНО! За предпазване от формалина ръцете се 

намазват предварително с възелин илки друга мазнина 
а на носа и устата маска или леко навлажнена марля.
Медът, получен от подлежащи на дезинфекция гне-

здови пити, може да се обеззарази по отношение на 
ноземни спори и паратифни бактерии чрез варене за 
30-40 мин, след като предварително е разреден с равно 

18 - 26 декември 2017г., брой 50

П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Репей - Arctium lappa     
Описание: Двегодишно тревисто растение с 

вретеновиден месест корен, сивокафяв отвън и бял 
и сочен отвътре. Стъблото е високо до 1,5 м, силно 
разклонено. Цветовете са двуполови с тръбесто вен-
че. Плодовете са леко сплеснати. Цъфти през лятото. 
Разпространение: Расте 

по влажни, необработени и 
буренливи места, из гори и 
храсталаци в цялата страна. 
Употребяема част: За 

лечебна цел се използва 
коренът. 
Лечебно действие: Сти-

мулиращо върху обмяна-
та на веществата, усил-
ва клетъчния растеж. Има 
диуретично, потогонно и 
дезинфекционно действие. 
Младите листа имат ан-
тибактериално действие. 
Билката задържа развитието на туморите.
Приложения: • при бъбречни камъни, подагра, 

ревматизъм, гастрит, язва на стомаха;
• външно: за заздравяване на рани, язви, изгаряния, 

хемороиди; 
• отвара: средство за укрепване на косата при 

косопад;
• при захарен диабет. 
• В българската народна медицина корените на 

репея се препоръчват при малария, язва на стомаха, 
гастрит, газове, бронхит, хемороиди.

• Отвара от семената се използва при виене на свят. 
Външно приложение: За налагане при ревмати-

зъм, натъртване, подагра. Коренът, сварен във винен 
оцет (2:10) се прилага против пърхот и за заздравя-
ване на косата. Настойка от корените в терпентин 
(1:10) се използва за мазане при ревматизъм и ши-
пове. Сварените листа се препоръчват за налагане 
на лапи при ревматизъм, подути лимфни възли, рани 
от изгаряния, хемороиди. 
Вътрешно приложение: 1 кафена лъжичка смле-

ни корени се вари 10 минути в 500 мл вода. Пие се 
по 1 кафена чашка преди ядене, 4 пъти дневно. Се-
мената може да се употребяват и по следния начин: 
1 кафена лъжичка, леко счукани, се заливат вечер 
с 400 мл студена вода. На сутринта се прецежда и 
се изпива на 3 пъти през деня преди ядене по една 
винена чашка.
Като продукт: Състав: сухо в-во 100%
Приложения: при бъбречни камъни, подагра, 

ревматизъм, гастрит, язва на стомаха, за заздравяване 
на рани, язви, изгаряния, хемороиди, средство за ук-
репване на косата при косопад, при захарен диабет. 
Корените на репея се препоръчват при малария, 

язва на стомаха, гастрит, газове, бронхит, хемороиди.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Извънградски път. Катаджия забелязва кола, движеща 
се с 20 км/ч и решава да я спре и провери какво става. В 
колата са 4 бабички на около 85 години, едната шофира, а 
другите – пребледнели и се кръстят.

– Какъв е проблемът, господин полицай? – пита шо-
фьорката.

– На знака пише 20 км/ч и аз карам по правилата.
– Госпожо, това 20 е номерът на пътя. Ограничението е 

60! – отговаря полицаят, след което се обръща към другите 
бабки. – А вие защо сте така уплашени?

– Ох, синко – една през друга се оплакват те – току що 
минахме през път номер 210…

- Вчера моят ми изневери!
- А ти какво направи?
- Върнах му го… още миналата седмица!

звънградски път. Катаджия забелязва кола, дви

количество вода.
Восъкът може да се дезинфекцира 

само при загряване до 115-125 градуса.
Мястото, където е стоял болният ко-

шер, се обгаря чрез запалване на раз-
пръсната слама, а след това се прекопа-
ва и се залива с 5% хлорна вар. Когато 
се отнася за масово измиране на пчел-
ни семейства най-добре е пчелинът да се премести за 
1-2 години и целият терен да се преоре.
Работните дрехи се дезинфекцират чрез изпиране с 

гореща вода и изглаждане с гореща ютия.
След работа с болни семейства ръцете се почистват 

от клея със спирт за горене в който има 3% солна ки-
селина, или с някои от търговските препарати против 
мазнини, а след това се измиват с вода и сапун.
МНОГО ВАЖНО! Измивната вода се зарива с пласт 

пръст за да нямат пчелите достъп до нея. Всички 
стърготини, трупове и други отпадъци се изгарят.


