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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

От 01.01.2018 година всички работещи ще 
плащат по-висока осигуровка за пенсия. За 
втора поредна година вноската се увеличава с 
1 процентен пункт.
Осигурителната тежест се увеличава и по 

друго направление - административно бяха 
увеличени минималните осигурителни праго-
ве на над 2 млн. заети във всички 85 икономи-
чески дейности.
Минима лния т 

осигурителен праг 
вече е 510 лв., кол-
кото е минимална-
та заплата. Това е и 
минималният оси-
гурителен доход 
за самоосигурява-
щите се. Добрата 
новина засега е, че 
това е последното 
увеличение на пен-
сионната вноска - 
за 2019 г. не се предвижда ново нарастване. 
От тази година вноската за пенсия на всич-

ки от трета категория вече е 19.8 на сто. 5 на 
сто тази сума за родените след 1959 г. отива в 
универсалните пенсионни фондове. Остана-
лите 14.9 на сто влизат в НОИ за държавната 
пенсия. Осигурителната тежест продължава 
да се разпределя в съотношение 60:40 за ра-
ботодателя и работника.
Така при средна заплата от 1000 лв. осигу-

рителната тежест за пенсия ще е 198 лв., от 
които работникът ще плаща 79.2 лв., а ос-
таналата част е за сметка на работодателя. 
Според бюджета на Държавното обществено 
осигуряване приходите ще бъдат малко над 
6.5 млрд. лв., като от по-високата вноска се 
очакват 212.3 млн. лв. повече. Това е с около 
900 млн. лв. повече само от осигуровки спря-
мо плана за тази година.

Осигурителната тежест се увеличава и по 
другото направление - минималните осигури-
телни прагове се повишават средно със 6.8 на 
сто. По-голямата част от това увеличение идва 
от ръста на минималната заплата, а останало-
то е заради наложения административен ръст 
от 3.9% върху праговете, защото и миналата 
година работодателите отказаха да преговарят 

и провалиха прего-
ворите за минимал-
ните осигуровки. 
Заради това увели-
чение на минимал-
ните осигуровки в 
НОИ очакват до-
пълни приходи от 
78.2 млн. лв.
Минима лн ат а 

заплата вече е 510 
лв., а според да-
нните на НСИ над 
400 хил. българи 

са се осигурявали на нея през миналата го-
дина. Те ще получат увеличение на дохода си 
със средно 11%. Нетният доход на нископла-
тените работници ще се увеличи с малко над 
10 на сто, или с 37.18 лв. Това означава, че 
хората на минимална заплата ще вземат до-
година по 396.1 лв. Ефектът за общественото 
осигуряване от този ръст е 5 млн. лв. 
Още една група получава увеличаване на 

минималните осигуровки - земеделците и 
тютюнопроизводителите ще се осигуряват за 
пенсия на поне 350 лв. тази година, което е с 
50 лв. повече спрямо 2017 г. 
През 2018 г. НОИ ще плаща повече на май-

ките и на безработните. Обезщетението за 
втората година от майчинството се увеличи 
на 380 лв. (с 40 лв.), а минималната сума за 
безработните вече е 9 лв. на ден. Освен това 
от средата на м.г. действа и новият вид обез-

20010101888 гог дина ввсиичкки рабббоотеещищи щще ОООсОсигигуурити еле наатаа тежежеест сее ууввели

ВНОСКАТА ЗА ПЕНСИЯ СЕ ВДИГА С 1%,
МИНИМАЛНИТЕ ОСИГУРОВКИ - С 6.8%

В урока по География и икономи-
ка - „Да посрещнем гости от Азия“, 
седмокласниците се потопиха в бита 
и културата на населението на азиат-
ските страни. След биенето на звъне-
ца и влизането на учителя, на врата 
се почука и влязоха гости от Япония, 
Индия, Саудитска арабия и Русия.
По възможно най–интересен и за-

бавен начин учениците се бяха под-
готвили и представиха интересни, 
увлекателни и любопитни неща за 
съответните страни. Всички остана-
ли ученици от класа бяха домакини. 
Всяка страна имаше говорител, кой-
то представяше страната си. Гостите 
бяха подготвили поздрав на страната, от която идват, кратка информация, представиха нацио-
налните си песни и танци, както и скромен подарък, характерен за страната. Домакините от своя 
страна зададоха своите въпроси към всеки гост. 
По този интересен и забавен начин учениците вложиха много старание и желание да научат за 

културата, бита и нравите на страните от Азия и си пожелаха още такива уроци. 

Г фф

На 22 декември 
2017 година  се 
проведе заседа-
ние на Общински 
съвет – Сатовча. 
На заседанието 

бяха приети:
- План-сметка 

по чл. 66 от ЗМДТ 
за  2018 година 
за приходите от 
такса битови от-
падъци и необхо-
димите разходи 
за дейностите за 
сметосъбиране и 
извозване, трети-
ране на битови от-
падъци и поддържане чистотата 
на обществените места и изме-
нение и допълнение на Наредбата 
за определянето и администрира-
нето на местните такси и цени на 
услуги на територията на община 
Сатовча относно определяне на 
такса битови отпадъци;

- Актуализация на Поименния 
списък за капиталови разходи на 
община Сатовча за 2017 година

- Актуализация на Програмата 
за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост, 
в община Сатовча през 2017 
година;

- Годишна програма за разви-
тие на читалищната дейност на 
територията на община Сатовча 
за 2018 година.
Общинският съвет – Сатовча, 

даде съгласие:
-  за  удължаване  на  срока 

на договора за банков кредит 
№1381.1212 от 03.01.2013 година, 
между община Сатовча и „Търгов-
ска банка Д”;

- че религиозен храм „Свети 
Никола” – село Долен, попада в 
приоритетите, целите и мерките 
на Общинския план за развитие 
на община Сатовча 2014-2020 
година;

- за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за отда-
ване под наем на помещение, 
находящо се на първи етаж от 
сграда – Читалище село Вълко-
сел – публична общинска соб-
ственост, с площ от 260 кв. м. за 
шивашки цех.
Общинският съвет одобри За-

дание за проектиране и допусна 
изработването на Подробен ус-
тройствен план:

– изменение на уличната ре-
гулация от  О.Т.  429 до О.Т. 430 
и улицата на УПИ XVII – 726 
и УПИ XVI – 725  от кв. 32  по 
плана на село Сатовча;

- изменение на уличната регу-
лация от О.Т. 74, О.Т. 283, О.Т. 
242, О.Т. 244, О.Т. 245, О.Т. 246, 
О.Т. 247 до  О.Т. 234 между кв. 58, 
кв. 59 и кв. 62 по плана на село 
Вълкосел.
Предостави на Общинска служ-

ба по земеделие земя от общин-
ския фонд  за възстановяване:

-  на наследниците на Алил 
Алилов Имамов – бивш жител на 
село Ваклиново;
имот №016173, с площ – 0,969  

дка и имот №016176, с площ – 
0,301  дка находящи се в мест-
ността Лаката, землището на село 
Ваклиново;

- на наследниците на Абдулах 
Малилов Молайов – бивш жител 
на село Плетена имот №055077, 
с площ – 2,814  дка, находящ се в 
местността Ръсевица, землището 
на село Плетена;

- на наследниците на Георги 
Иванов Папазов – бивш жител на 
село Долен;

 имот №059031, с площ – 1,640  
дка, находящ се в местността Гро-
бе, землището на село Долен, 

- на наследниците на Асан 
Мехмедов Газиев – бивш жител 
на село Абланица;
имот №000818, с площ – 3,972  

дка, находящ се в местността Ре-
ката, землището на село Крибул.

 И определи Румен Орачев – 
заместник-кмет по социалните 
дейности, за представител на 
община Сатовча в комисията 
за изработването на Областна 
здравна карта.

.:ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН:.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

                          E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 53

щетение за майките, които се върнат на работа, преди детето да на-
върши една година (след 135-ия ден от раждането).
Те получават половината от майчинството си от НОИ към заплата-

та от работодателя. Вече има и максимално дневно обезщетение за 
безработица - 74.29 лв. на ден, като то е сметнато на 60% от макси-
малния осигурителен доход.
НОИ обаче затяга условията за получаване на обезщетение за без-

работица - ще се иска осигуряване най-малко 12 месеца от послед-
ните 18 месеца (сега се искат 9 от 19 месеца). Освен това се иска 
и повече години осигуряване, за да се получават максимално дълго 
парите от НОИ. Всеки без работа може да получава максимум една 
година обезщетение, но трябва да има стаж поне 15 години (до ми-
налата година се искаше 12 години стаж).
Ако пък е уволнен по инициатива на работодателя, но срещу ком-

пенсация от поне 4 заплати, вече ще има право само на минимално 
обезщетение от НОИ.



компютърна диагностика!компютърна диагностика!

 КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ
„ЗАЩОТО БЪДЕЩЕТО ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС“                

Краен срок: 31 март 2018 г. 23:59 ч. 
Конкурсът е насочен към учители; психолози; екипи към образователни институции, 

работещи с деца в риск по механизма за обща подкрепа; училища; детски градини; цен-
трове за обща подкрепа; НПО и всички представители на институции, работещи с деца 
в риск и уязвими групи.
За да участвате в кон-

курса, опишете трудна 
ситуация (до 2000 думи 
и приложете снимка), 
на която сте намерили 
решение ,  инструмент 
или техника за работа; 
резултата (промяната), 
които сте постигнали; и 
реакцията на заинтересо-
вани звена по заложените 
направления в конкурса, 
разработен механизъм за 
обща подкрепа в съот-
ветствие с Наредбата за 
приобщаващо образова-
ние и системата за управление на качеството (ако участник представлява институция). 
Направленията са:
- Предложение за инструмент за изграждане на компетентности в педагозите, необ-

ходими им при работа с деца и ученици, нуждаещи се от обща подкрепа; 
- Инструменти за изграждане на мотивационни канали и повишаване желанието за 

учение на деца и ученици; 
- Техники и модели на работа при изграждане на положителна образователна среда; 
- Техники за изграждане на култура на взаимоотношения в образователна среда; 
- Техники за работа с „трудни“ деца и асоциални групи; 
- Приложими модели за работа при деца преживели насилие; 
- Приложими модели и подходи за работа с родители, за постигане на положително 

въздействие върху уязвими групи и рискови звена.
Конкурсът се организира от Институт по качество в образованието, към Фондация 

„Качество в образованието“ и Фондация „Европейски център за иновации, образование, 
наука и култура“.

 НМД ОБЯВИ КОНКУРС ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 
НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ И В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Краен срок: 11 януари 2018 г. 
Национална мрежа за децата 

обявява конкурс за разработване 
на програми за превенция на на-
силието в училище и в детската 
градина като част от изпълне-
нието на проект „Развиване на 
Центрове за права на децата в 
конфликт и в контакт със за-
кона“, който цели да подкрепи 
реформата в системата за детско 
правосъдие в България, както и 
да пилотира нови модели за рабо-
та с деца с проблемно поведение. 
Основната цел на заданието 

е разработване на обучителни 
програми за универсална пре-
венция на насилието за различни 
възрастови групи деца, учители, 
родители и професионалисти в 
детските градини и училищата, 
които стъпват на опита на организациите, членове на Национална мрежа за децата, 
събран през 2016 и 2017 г. Програмите трябва да са консултирани и съгласувани с 
различни заинтересовани страни, включително със заинтересованите организации, 
членове на Мрежа за децата. 
Концепциите на кандидатите трябва да допринасят за изграждане на капацитет за 

разпознаване на деца в риск или в ситуация на насилие и на различните форми на 
насилие, както и за повишаване на чувствителността на родителите, педагогическите 
специалисти и децата по проблема. Необходимо е и да предоставят информация към 
кого и как децата, учителите и родителите могат да се обърнат за помощ, както и да 
запознават с методи за ненасилствено разрешаване на конфликти. Има изискване за 
включване и координация между всички заинтересовани страни за разрешаване на 
конфликти и реакция при проблемно поведение. 
Могат да кандидатстват с концепции организации членове на Национална мрежа за 

децата, както и независими консултанти и консорциуми от организации и/или експерти.

8 Януари 2018г, Понеделник
 Бабинден 
Бабинден е един от големите 

народни женски празници, пос-
ветен на „бабите“ - жените, които 
помагат при раждане, и на младите 
булки и невести, които са раждали. 
Обредността през този ден е под-
чинена главно на желанието да се 
засвидетелстват почит и уважение 
към възрастните жени, които са „ба-
бували“ на родилките. По стар стил 
се празнува на 21 януари. Още преди изгрев слънце майките с деца от една 
до тригодишна възраст отиват на чешмата да налеят прясна вода. В котлето 
с водата пускат стрък босилек или здравец. Вземат калъп сапун и една нова 
кърпа и се отправят към дома на бабата да й „полеят“. Обредното поливане на 
бабата- акушерка се извършва под плодно дърво в градината, върху дръвника 
или отпред на стълбите. Всяка жена подава на бабата сапуна, полива й вода 
да се измие и я дарява с пешкира, който е донесла. Бабата закичва невестата 
с китка здравец, вързана с „мартеничка“ - червен и бял конец. Често при по-
ливането бабата хвърля със шепите си вода нагоре и подскача три пъти, като 
изрича: „Да рипкат децата и да станат бели и червени! Колкото капки, толкоз 
берекет и здраве!“ След поливането жените даряват бабата с ризи, чорапи, 
платно, които премятат на дясното й рамо. От своя страна, бабата връзва на 
дясната ръчичка на децата, които е отродила („хванала“) червено и бяло конче 
със сребърна монета и също им дава чорапки и ризки.

11 Януари 2018г., Четвъртък,
11 януари е Световен ден на думата „Благодаря“. 
Денят е чудесен повод да доставим радост на 

близките си, да ги накараме да се почувстват оценени 
и обикновени неща, психолозите са на мнение, че 
думите на благодарност са „словесни ласки“, които 
стоплят сърцата и ни успокояват. Според народните 
поверия пък думата „Благодаря“ не трябва да се 

произнася в състояние на раздразнение. Когато благодарите, най-важно е да 
го правите искрено и от сърце, казват още специалистите. Достатъчно е да 
се усмихнете на човека до себе си и да кажете „Благодаря“! 

12 Януари 2018г., Петък,
 Света мъченица Татяна 
Имен ден празнуват: Татяна, Таня Света мъченица 
Татяна произлиза от знатно и богато римско се-

мейство, дъщеря на един от най-известните римски 
префекти. Изцяло проникната от християнската 
вяра, Татяна била посветена за дяконеса и всецяло 
се отдала на милосърдие и непрестанна молитва. Тя 
се отказала от светските радости и се обрекла на целомъдрие и по този начин 
още повече засияла като достойна за мъченически светец.
Празник на българското военно разузнаване
 На 12 януари българските военни разузнавачи отбелязват своя професиона-

лен празник, обявен със заповед на военния министър на 11 февруари 1997 г. 
Датата не е избрана случайно: Княз Фердинанд създава Разузнавателна секция 
към Оперативното отделение на Щаба на армията с Указ № 190 от 31.12.1907г., 
който влиза в сила именно на 12 януари 1908 г. Тя е първият специализиран 
орган за водене и ръководство на военното разузнаване в България.

13 Януари 2018г., Събота,
Професионален празник на работещите в областта на киното
Обявен с Решение на МС от 27 декември. На същата дата през 1915г., е 

прожектиран първият игрален филм „Българан е галант”. Автор на филма 
е Васил Гендов, който изпълнява главната 
мъжка роля. 

14 Януари 2018г., Неделя,
Банго Васил — Циганската Нова година 
От 13-ти всяка година започват големите 

ромски тържества за Нова година Банго Васил, 
още и Банго Василий (Васильовден), нари-
чан още Василица е най-големият празник 
на ромите - това е циганската Нова година. 
Празникът се отбелязва на 13, 14 и 15 януари. 
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

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

СЕДМИЧЕН  КАЛЕНДАР

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 2.01.2018 г.
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Въпрос: Здравейте, От началото на август окон-
чателно се върнах в България, като преди това съм 
живяла и съм се осигурявала в Англия. Интересувам 
се дали здравноосигурителните ми права са били 
прехвърлени автоматично след завръщането ми 
тук или трябва да ги заявя във Вашия офис? Ако все 
пак се налага да ги заявя намясто - има ли докумен-
ти или формуляри, които ще ми бъдат изискани и 
кои са те? Разполагам с формуляр U1, официално 
издаден от HMRC и потвърждаващ периода ми на 
осигуряване в чужбина - може ли той да ми послужи 
и трябва ли да бъде преведен и легализиран?
Отговор: Документ U1 е формуляр за обезщетения 

при безработица. Той не е от компетенциите на На-
ционалната здравноосигурителна каса (НЗОК), а на 
Националния осигурителен институт (НОИ).
В рамките на здравното осигуряване за удостоверява-

не на завършени периоди на осигуряване се използват 
два равностойни европейски формуляра – Е 104 и S041. 
Те дават възможност лице, което започне да се осигуря-
ва в друга държава членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, 
да придобие здравноосигурителни права в резултат 
на признаване на предходния му осигурителен стаж.
Следователно за периода, през който имате валидно 

здравно осигуряване във Великобритания,  трябва да 
представите британски образец на формуляр S041/
Е104 в териториалната дирекция на Националната 
агенция за приходите (НАП – www.nap.bg ) по мес-
тоживеене у нас. Въз основа на данните, посочени в 
документа, месеците без данни за здравно осигуряване 
в България ще бъдат признати и ще бъде коригиран 
здравноосигурителният Ви статус.
Трябва да имате предвид, че Великобритания издава 

удостоверителния документ – формуляр S041/Е104 
само при поискване от компетентна институция на 
друга държава от ЕС (в случая от НЗОК). За целта е 
необходимо да подадете заявление по образец в Цен-
тралното управление на НЗОК (адрес: кв. Лозенец, ул. 
„Кричим“ № 1, гр. София, п. к. 1407) или чрез  районна-
та здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене, 
като приложите копие от личната си карта и копия от 
английски удостоверителни документи (напр. фишове 
от заплата P45; P60), на които да е записан английски-
ят осигурителен номер, както и попълнена анкета на 
английската осигурителна институция – HMRC.
НЗОК изпраща до другата държава искане за изда-

ване на S041.
Предоставена е възможност заявлението да се раз-

печата от интернет страницата на НЗОК (www.nhif.
bg) – „Начало“ - меню „Международни въпроси“ - под-
меню „Европейска интеграция“ – линк  “Информация 
за формуляр е 104“.

Закон за ДДС
• Подаване на декларация за вътреобщностна дос-

тавка или вътреобщностно придобиване на ново пре-
возно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и 
внасяне на данъка.14.01.2018г.

• При вътреобщностно придобиване на акцизни сто-
ки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лице-
то, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от 
изтичането на месеца, през който данъкът е станал 
изискуем.14.01.2018г.

• При вътреобщностно придобиване на акцизни сто-
ки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лице-
то, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от 
изтичането на месеца, през който данъкът е станал 
изискуем.14.01.2018г.

• 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 (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка 
за данъчния период – месец декември на предходната 
година.14.01.2018г.

• Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец декември на предходната 
година.14.01.2018г.

• Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС 
подава справка-декларация за доставки на далекосъ-
общителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен 
път, по които получатели са данъчно незадължени 
лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребивават на територията на държа-
ва членка за предходното календарно тримесечие и 
внася дължимия данък. Ако 20-то число на месеца, 
следващ календарното тримесечие, е неприсъствен 
ден, срокът ще бъде спазен при подаване на справка-
декларацията до 20-то число, включително.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ПЕНСИЯ СЛЕД 2019 Г. -
САМО С ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА

Предстои изчисляването на парите за старост да 
става не след висене по гишета и събирането на куп 
документи, а само на основата на данните в Регистъра 
на осигурените лица, коментира социалният министър 
Бисер Петков. 
Той допълни, че и сега заявлението за отпускане на 

пенсия може да се подава по електронен път. 
„Догодина отпада и ангажираността на работодате-

лите да издават удостоверенията, известни като УПИ 
2 и 3 за времето след 2000 година. Така вече ще се 
ползват данните в Регистъра на осигурените лица“, 
уточни Петков. 
Той потвърди, 

че от началото 
на 2019 година 
няма да се взе-
мат под внима-
ние трите годи-
ни доход преди 
1997 година при 
изчисляване на 
пенсията. Досе-
га този доход се осигуряваше с документи на хартия. 

„Така от началото на 2019 година пенсията ще се 
изчислява само от осигурителните вноски след 1997 
година, за което има данни в регистъра на НОИ“, 
допълни министърът. 
Според него, така ще се улесни подаването на до-

кументи за пенсия, което ще може да става изцяло по 
интернет, а и ще се направи отпускането на пари за 
старост прозрачно и ясно за всеки. 

ПРОВЕРЯВАМЕ ПРАВАТА СИ ПРИ ЗАКЪСНЯЛ 
ПОЛЕТ В ОНЛАЙН КАЛКУЛАТОР  

До дни българските граждани ще имат възможност 
да проверяват правата си при закъснял полет в без-
платен онлайн калкулатор, съобщиха от Европейския 
потребителски център в България.

Веднага след като сайтът бъде готов потребителите 
ще могат да намерят линк към него на интернет страни-
цата на потребителския център. Така всеки пътник ще 
може бързо и лесно да провери правата си и дали има 
право на обезщетение при закъснял самолет, загубен 
или забавен багаж.

„Последните 10 години ни водят към все по-поло-
жително развитие в национален мащаб в областта на 
потребителската защита и се надявам в сътрудничество 
с националните институции на европейските държави 
да задълбочим тези тенденции, за да се гарантира на 
нашите граждани самочувствието на истински евро-
пейски потребители“, обяви Димитър Маргаритов, 
председател на Комисията за защита на потребителите 
на пресконференция в Букурещ на тема „10 години от 
присъединяването на Румъния и България към Евро-
пейския съюз - 10 години потребители в ЕС“.
От своя страна директорът на родния ЕПЦ Игнат Ар-

сенов заяви, че с потребителския център в Румъния се 
работи много добре, още повече, че все повече българи 
пазаруват от търговци в северната ни съседка, които 
предлагат и стоки на изгодни цени.
От 2008 г. досега експертите в България и Румъния 

са разгледали заедно около 1400 жалби, като 84% от 
тях са свързани с оплаквания на българи срещу румън-
ски търговци, а останалите 16% - на румънци срещу 
български фирми.
Напоследък оплакванията срещу търговци от Румъ-

ния заемат най-голям дял от всички жалби, получавани 
в ЕПЦ България, допълни Арсенов. Най-често бъл-
гарите се оплакват при проблеми със стоки за бита, 
лаптопи, таблети и телефони.

НОВАТА ТРИМЕСЕЧНА ВИНЕТКА СЕ ВЪВЕЖДА ОТ 
НАЧАЛОТО НА 2018 Г.       

Вече ще има тримесечни ви-
нетки за 54 лв. след 1 януари, 
предвиждат промени в Закона за 
пътищата, подготвени от регио-
налното министерство.
Годишните стикери ще имат срок 

на действие от датата на купуването им, а не както досега 
- за календарна година. Те ще струват 97 лв.
Цената за месечната винетка ще бъде 30 лв., а сед-

мичната 15 лв.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ прогнозират 

повишаване на приходите с близо 2 милиона и 800 
хиляди лева.

КАКВИ СА ГЛОБИТЕ,
АКО КОЛАТА НЕ Е ГОТОВА ЗА ЗИМАТА 
Според действащия в България Закон за движение 
по пътищата, през зимата - от 15 ноември до 1 март, е 
задължително използването на гуми „предназначени за 
зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора 
не по-малка или равна на 4 mm“ (ЗДвП, чл. 138, ал. 1, 
т. 4, в сила от 21. 04. 2017 г.). 
Препоръчително е използването на гуми, чиито тех-
нически характеристики позволяват използването им в 
зимни условия и съответно са по-безопасни за водачите 
и движещите се с тях пътници.
За да бъдат намалени произшествията на пътя, Пътна 
полиция при ГДНП отново припомня седемте важни 
правила, които всеки от участниците в движението 
трябва да спазва.
ДВИЖИ СЕ С ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНО ПРЕВОЗ-
НО СРЕДСТВО
∙ Пътното превозно средство трябва да е технически 
изправно (чл. 139, ал. 1, т. 1).
Последици: Временно спиране от движение на ППС 
до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“).
∙ Велосипедът трябва да е с изправни: спирачки; звънец 

(чл. 79, т. 1 и 2).
Глобата е между 20 и 150 лв. (чл. 179, ал. 1, т. 4 (150 
лв.); чл. 180, ал. 1, т. 1 (от 20 до 150 лв.) или чл. 183, 
ал. 3, т. 7 (30 лв.).
ПОДДЪРЖАЙ ЧИСТАЧКИТЕ ИЗПРАВНИ
Ако стъклочистачките не работят по време на дъжд или 
снеговалеж, нямаш право да се движиш с това ППС (чл. 
101, ал. 3, т. 4, б. „б“).
Глобата е 150 лв. (чл. 179, ал. 1, т. 4).
ИЗПОЛЗВАЙ ПОДХОДЯЩИ ГУМИ
∙ Използвай гуми за зимни условия или гуми с дълбо-
чина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през 
периода от 15 ноември до 1 март (чл. 139, ал. 1, т. 4).
∙ Ако гумата има разкъсвания, нямаш право да се дви-
жиш с това ППС (чл. 101, ал. 3, т. 9).
Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5).
∙ ЗАБРАНЕНО Е движението по пътищата с гуми с 
шипове;
∙ Вериги за сняг се използват само когато пътните 
условия изискват това (чл. 9, ал. 1).
Глобата е до 20 лв. (чл. 185).
ДВИЖИ СЕ С ЧИСТИ И ИЗПРАВНИ СВЕТЛИНИ И 
СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ
∙ Ако светлинните устройства или светлоотразители 
липсват или са неизправни, нямаш право да се движиш 
с това ППС през нощта (чл. 101, ал. 3, т. 8).
Глобата е от 20 до 150 лв. (чл. 180, ал. 1, т. 1).
∙ Поддържай устройствата за осветяване и светлинна 
сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани 
и в изправност (чл. 100, ал. 4, т. 2).
Глобата е до 20 лв. (чл. 185).
∙ При движение с ППС с животинска тяга (каруца) 
трябва да имаш:
∙ два бели или жълти светлоотразителя отзад;
∙ през нощта и при намалена видимост - тяло, светещо 
в бяло или в жълто, отзад вляво (чл. 71, ал. 1).
∙ При движение с велосипед трябва да имаш:
∙ устройство за излъчване на бяла или жълта добре 
различима светлина отпред (фар) и червен светлоот-
разител отзад;
∙ бели или жълти светлоотразители или светлоотразя-
ващи елементи отстрани на колелата (чл. 79, т. 3 и 4).
Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 4).
ОБОРУДВАЙ МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
∙ Задължително е в 3- и 4-колесно МПС да имаш:
∙ обезопасителен триъгълник;
∙ аптечка;
∙ пожарогасител и
∙ светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 - 4).
Глобата е до 20 лв. (чл. 185).
За зимата е препоръчително в МПС да имаш:
∙ Антифриз;
∙ резервоарче, заредено с незамръзваща течност за 
почистване на стъкла;
∙ вериги за сняг;
∙ достатъчно гориво;
∙ зарядно за акумулатор;
∙ въже за теглене;
∙ одеало и др.
ИЗПОЛЗВАЙ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА
∙ Когато си извън превозното средство, спряно в обхва-
та на пътното платно заради повреда или техническа 
неизправност, сложи си светлоотразителната жилетка 
(чл. 101, ал. 1).
Глобата е до 20 лв. (чл. 185).
∙ При движение с велосипед си сложи светлоотрази-
телната жилетка:
∙ в тъмната част на денонощието;
∙ при намалена видимост и
∙ извън населени места (чл. 80, т. 1).
Глобата е 10 лв. (чл. 183, ал. 1, т. 5).
БЪДИ ВИДИМ ПРЕЗ ЗИМАТА И В ТЪМНОТО
∙ Като пешеходец обличай светли връхни дрехи или 
използвай светлоотразителни елементи.
∙ Като пешеходец се оглеждай и ослушвай често, осо-
бено ако си с шапка или качулка.
∙ Като пешеходец се движѝ по тротоара или банкета 

(чл. 108, ал. 1).
∙ Като пешеходец, когато няма тротоар или банкет, се 
движѝ по платното за движение, противоположно на 
движението на пътните превозни средства, по възмож-
ност най-близо до лявата му граница (чл. 108, ал. 2, т. 1).
Глобата е 20 лв. (чл. 184, ал. 3).
∙ Организирана група деца на възраст до 10 години 
може да се движи САМО по тротоара или банкета, като 
първото и последното дете носят светлоотразителна 
жилетка, и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се води най-малко от 
две лица на възраст над 18 години. При пресичане на 
платното за движение водачът на групата е длъжен 
своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп! Деца“, 
с червен флаг или с ръка, за да спре движението на 
пътните превозни средства (чл. 112, ал. 1).
Глобата е до 30 лв. за водача на организираната група 

пешеходци (чл. 184, ал. 1, т. 1).

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ 2018г.



КАК ДА СЕ СПРАВИМ
С ВИСОКОТО КРЪВНО БЕЗ ЛЕКАРСТВА
Неприятният и тревожен симптом като повишеното 

кръвно налягане, може периодично да изненадва дори 
и хора, които не са хипертоници.

Организмът 
реагира на раз-
лични фактори 
- стрес и силна 
емоцион а лн а 
възбуда, неочак-
вана или ряз-
ка промяна на 
времето и т.н. В 
подобни случаи 
на хората, които 
рядко се сблъск-
ват с тези про-
блеми, дори им е 

по-трудно, защото нямат под ръка лекарства и трябва да 
се справят със ситуацията “с подръчни средства”.
Ако по някаква причина сте вдигнали кръвно, първо-

то нещо, което трябва да направите, е да се отпуснете 
- седнете удобно на фотьойла или даже легнете на ди-
вана. Отпуснете се и се постарайте да дишате дълбоко 
и равномерно. Много добре действа и лек отпускащ 
масаж на главата. Той трябва да започне от тила и по-
степенно да се премествате към слепоочията и челото.
За бързото сваляне на кръвното ще помогне и сту-

дената вода. Под струя студена вода поставете и двете 
ръце до предмишниците или просто наплискайте лице-
то си. Можете да си направите и контрастни вани (то-
пло-студено) на краката.
Добро подръчно средство при високо кръвно наляга-

не е ябълковият оцет. Разредете го с топла вода и праве-
те с получения разтвор компреси на стъпалата си.
Не забравяйте, че честото “играене” на кръвното е 

сигнал, че трябва да посетите лекаря си.

ДА ПРИПОМНИМ КАК ТРЯБВА ДА СЕ ОБТЕЛВА?
Телът трябва да се изтегля от макарата свободно (като 

тя е закрепена на някаква стойка). Понеже дължината 
на тела за една рамка е доста голяма, да се започва 
от първия отвор на долната рамка и постепенно да се 
насновава до горния отвор на противната страна, къде-
то се завива на малък гвоздей и се приковава. Оставят 
се 5-6 мм за осъществяване на електрически контакт 
при този тип залепване на основата.

Хоризонталните 
телове се изтеглят 
до степен на натяга-
не като „струна“. За 
наклонените телове 
се измерва приблизи-
телно колко ще тряб-
ва да се отрязва, след 
което продължава об-
телването, като краят 
завършва отдолу на 
долната летва. Там 
гвоздейчето е леко 
забито, където телът 
само ще се прихване. 

Обтегнатите хоризонтални телове леко се отхлабват и 
рамката се прибира на склад.
Изключително важно е отворите, през които преми-

нава телът да бъдат правилно пробити по средата на 
летвата, защото в противен случай восъчната основа 
няма да лежи в една равнина и това ще се отрази на 
качеството на изграждането на питата. Отворите се 
пробиват с бургия с диаметър 2 мм. Тази точност може 
да се получи, когато страничните летви са в свободно 
състояние, т.е. преди монтажа. Местата за пробиване 
трябва да се отбелязват с шаблон. В двата края на летва-
та отворите да са на 2 см отгоре и отдолу, а останалата 
част да се раздели на равни части. На горната летва се 
правят два симетрични отвора, между които да има 12 
см, а на долната летва два отвора на разстояние 14 см.
Общо отворите за Дадан-Блатовата рамка са 14, а 

за многокорпусната - 10 бр.

Как се изпълнява залепването на основата и с какви 
прибори?
Восъчната основа се поставя в рамката между хори-

зонталните редове и вертикалните. Така се избягва късо-
то съединение при монтирането на основата. При загря-
ването на слънце, хоризонталните телове остават отдолу.
Какво е необходимо за залепването на восъчната ос-

нова?
- Дъска с размери по-малки с 5 мм от всички страни 

на рамката;
- За залепване без трансформатор се използва шпорче;
При използване на трансформатор трябва да се следи 

за безопасността на прилаганото напрежение (особено 
при променлив ток);

- Удобно малко остро ножче за разкрояване на ос-
новата. Тя трябва да има луфтове от двете вертикални 
страни по 2 мм, а от долу - 5 мм. Отгоре не трябва да се 
получава междина!

- Чинийка с меден сироп за случаите, когато се из-
ползва шпорче;

- Шпертплат или фазер за разкрояване на восъчната 
основа;
Вестник за подлагане между дъската и восъчната ос-

нова, а когато не се използва такъв, да се мокри дъската, 
за да не залепва досъчната основа за нея.
Когато се налагат други ремонти по кошери, е добре 

да се използват специализирани машини или услуги на 
опитни дърводелци. Само така ще имате възможност 
да възстановите стена на корпус или плодник, да се по-
дравнят някои повърхности след ремонт, както и да се 
пробият необходими отвори за монтаж или входове за 
пчелите.

ЛОЗАТА ИЗМРЪЗВА, КАКВО СЛЕДВА?
Първо трябва да определите дали растението е по-

страдало. Много любители правят грешката да си 
мислят, че ако прегледат пръчките и те са зелени въ-
тре, не страдат от студа. Но това не е съвсем вярно.
За да се определи състоянието им, се взимат проби 

от леторасти и лозя, може и няколко дни след начало-
то на студеното време.
Нарязват се лозовите издънки и не веднага се сла-

гат в топло помещение, а първо - на по-хладно.
След това определете тяхното състояние - дали са 

зелени и нормални и дали пъпките имат зелен цвят.
Ако са повредени, 

в зависимост от сте-
пента на повреда, 
при среза ще видите 
кафяви ивици или 
напълно кафяв цвят.
Така се проучват 

лозята след студове-
те - през ранна про-
лет.
Какви са грижи-

те по-нататък?
Ако кореновата система на растението е повреде-

на от замръзване, по време на периода на засушаване 
напролет трябва да се полива много често.
В случай на повреда на пъпки, зелени леторасти и 

съцветия, специално подрязване не се изисква, защо-
то това няма да се отрази на добива - растежът на из-
дънките и съцветията продължава. Не се отстраняват 
напълно повредените издънки и леторасти - при ня-
кои сортове те дори могат да дадат плодове и добив.
От оцелелите участъци на леторастите е възможно 

да се появат нови.
Когато напролет леторастите са напълно повреде-

ни и не се наблюдава развитие на заместители, те се 
отрязват. В този случай има спящи пъпки, които чес-
то започват да се развиват.
Ако лозите са сериозно засегнати от замръзване, не 

бързайте да ги режете силно. Можете да ги изчака-
те да се покаже новият пролетен прираст и тогава да 
решавате. Многогодишното растение има и пасивни 
пъпки, които може да се развият.
Съвет: След появата на леторастите да се полее 

с азотни минерални торове - 40-50 грама на 10 ли-
тра вода. Близо до храста, направете дупки, които 
да погълнат около една кофа вода с тор.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Целебната сила на алоето     
За лечение 

се използва 
пресен  сок 
от алое. При 
пре стоява -
не той губи 
л еч е б ни т е 
си свойства. 
Концентра-
цията на би-
ологично ак-
тивни веще-
ства в сока 
се увеличава 
чуствително, ако предварително отрязаните листа 
се държат до 10 дни в прохладно тъмно място. За 
приготвянето на сока се избират долните листа на 
възрастното растение. Старателно измийте листата 
с хладка вода, подсушете, нарежете на парченца 
и пуснете през месомелачка. Получената маса се 
прецежда и кипва на слаб огън 2-3 минути.
НАРОДНИ РЕЦЕПТИ
При ангина
Сокът от алое се разрежда с равна част преварена 

вода. С разтвора се прави гаргара 5-6 пъти дневно.
При липса на апетит
Половин час преди ядене се взема чаена лъжичка 

свеж сок от алое. Народните лечители съветват при 
загуба на апетит и анорексия да се стрие на кашица 
парченце алое и да се глътне.
При атеросклероза
За профилактика и лечение се взема по чаена 

лъжичка 3 пъти дневно, половин час преди храна. 
Курсът на лечение е не повече от един месец при 
липса на противопоказания.
Хроничен гастрит
Състоянието се облекчава, ако 3 пъти дневно се 

вземат 5-8 мл. пресен сок половин час преди храна. 
Може да се сдъвче парче алое.
При гингивит
Устата се плакне с разреден с топла вода сок от 

алое няколко пъти дневно. След процедурата 30 мин. 
не се пият течности и не се яде.
Срещу слънчево изгаряне
Приготвя се емулсия от алое. Охладено листо от 

алое се минава през месомелачка, прецежда се и 
се добавя равна част евкалиптово масло. 2-3 пъти 
дневно се маже поразеното място.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Алое не трябва да се използва при тумори, хи-

пертонична болест, тежки патологии на сърцето и 
съдовете, бъбречни и чернодробни заболявания, бре-
меност. След 40 г. е необходима консултация с лекар.

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

Шотландец влиза в кабинета на лекар и още от вратата 
предупреждава:

– Аз съм журналист, господин докторе, и дойдох да ви 
направя чест като взема едно кратко интервю от вас. Какво 
бихте направили, примерно, и с какви лекарства бихте се 
лекували, ако сте настинали и страшно ви боли от дясната 
страна на гърдите?

Мъж се прибира всяка вечер пиян и хвърля обувките си към 
стената. Един ден се среща със съседа.

- Комшу, давай вечер по-тихо! Не ме оставяш да спя.
- Спокойно, ще се съобразявам вече.
На следващата вечер се прибира, хвърля едната обувка, 

сеща се, че е обещал да пази тишина и внимателно оставя 
другата. След час на вратата се звъни.

- Айде, бе комшу, хвърляй и другата обувка, че да заспивам!

Шотландец влиза в кабинета на лекар и още от вр

ГОРЕЩ ШОКОЛАД С ПОДПРАВКИ
Продукти: 25 грама тъмен шоколад 70% какао; 1 

с.л. царевично нишесте, 1 с. л. мед; 1 чили; 1 ванилия 
и 2 щипки пипер 
от различен сорт.
Приготвяне: В 

тенджера разтво-
рете царевичното 
нишесте с 50 мл 
вода .  Поставете 
на котлона на слаб 
огън  и  добавете 
нарязаното чили 
и ванилията. На-
режете шоколада 
и го поставете в 
тенджерата заедно с пипера и меда, като  разбърквате 
постоянно. Оставете да заври и намалете котлона. 
Оставете още 15 минути. Когато шоколадът се сгъсти 
изсипете в чашите като прецедите подправките.


