
5 - 11 март 2018г., година (XIV), 10 /644

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

Празникът на Баба Марта в българските традиции е символ на пролетта и носи пожела-
ние за здраве и плодородие в началото на новия цикъл в природата. На този ден най-въз-
растната жена трябва да почисти основно къщата преди изгрев слънце, да изнесе и простре 
навън червена тъкан - покривка, постелка, пояс или престилка. Смята се, че това ще зарад-
ва Баба Марта и ще предизвика благосклонността ѝ към къщата и обитателите. На децата, 
момите и младите булки се връзват усукани бял и червен вълнен конец - Мартеница,  най- 
често на ръката. Младите непременно трябва да излязат навън „да ги види Баба Марта 
и да се зарадва“, а старите жени не трябва да излизат навън, защото „ще разгневят Баба 
Марта“. В този ден на много места се гонят змии и гущери, като се палят огньове, обикаля 
се двора с дрънкане на метални предмети и наричания . Денят на Баба Марта - първи март 
бе типичен за нея. Тази година не изневери на традицията и посети всички детски градини 
и детски ясли в община Сатовча, където децата с трепет посрещнаха Баба Марта. Бяха 
подготвили художествено-музикални програми, изпълнени със стихове и песни, с много 
веселие и радост. С безценната помощ на своите учителки децата представиха в своята 
празнична програма сценки за Баба Марта, за нейната променлива същност и нрав. Раз-
казваха защо Баба Марта се мръщи, за традициите на този ден, за преданията и легендите 
посветени на нея. За да не разсърдят непредвидимата старицата, децата се стараха все 
повече и повече да я зарадват с много стихове и песни и с добро поведение.

 Като признателност за доброто представяне и в знак на благодарност, че де-
цата не са я забравили, Баба Марта лично раздаваше ръчно направени мартени-
ци, за да бъдат децата ни здрави и силни, за да носят радост на своите родите-
ли, близки и познати, за дълъг и щастлив живот, за благополучие и плодородие 
през годината. Малчуганите освен, че посрещнаха баба Марта с песни, стихове 
и танци, те я изпратиха с широка усмивка, за да не я разсърдят и да се разлюти.

ММ бб

Населението на община Сатовча отбеляза 
националния празник на Република България – 
3-ти март. Във всички населени места на общи-
ната се проведоха тържествени чествания по 
случай 140 години от Освобождението на Бъл-
гария. Училищните ръководства във всички 
населени места от общината бяха подготвили 
художествено-музикални програми, посветени 
на националният празник, където тържествено 
беше издигнат националният трибагреник на 
фона на химна на републиката.

 В центъра на Сатовча националното зна-
ме беше издигнато от кметът на община 
Сатовча д-р Арбен Мименов, асистиран от 

отличници при училище Сатовча.
Прочетоха се възпоменателни слова за 

героите, дали живота си за България, под-
несоха се венци на признателност пред 
паметниците на героите от Отечествена-
та, Балканската и Втората световна война. 
Рецитираха се стихове, посветени на без-
смъртните герои на България, които за поре-
ден път отекваха на тази паметна дата, дала 
ни място под слънцето. Били сме и нека да 
останем задружни във всяко начинание, ко-
ето ни дава тласък да вървим напред, за да 
има просперитет, за да пребъде във вековете 
нашата родина България!

ЧЕСТИТ ОСМИ МАРТ
По случай Международният ден на жената 

- Осми март от името на екипът ми и лично 
от мое име желая на всички жени и майки да 
бъдат живи, здрави и благословени в ежедне-
вието си, в което даряват живот, топлина и 
допринасят за  домашният уют.

 Нека очите ви греят от радост и усмивките 
ви озаряват света
Честит празник!

Кмет на Община Сатовча
д-р Арбен Мименов



Фирма търси,Фирма търси,
 да назначи шофьори! да назначи шофьори!

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС – ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА С НАГРАДИ
“ КУЧЕТО И ЧОВЕКЪТ - ПРИЯТЕЛИ ЗАВИНАГИ ” 

Краен срок: 30 април 2018 г. 
От памтивека се знае, че кучето е най-добрия и най-

верния приятел на човека. Всеки е искал или е имал този 
приятел в живота си. Това приятелство е било и ще бъде 
сюжет за разкази, книги, филми, картини и скулптури 
още много пъти в културите на народите по света.
Може да участвате най-много с по 2 творби и в двата 

раздела:
>> Изобразително изкуство – живопис или графика с 

материали и техника по избор и размер на листа 35 см. на 
70 см. без паспарту. Не се допускат шаблони от интернет.

>> Приложни изкуства – творби от глина, текстил, 
хартия, конци, бродерия, природни материали и др.
На гърба напишете: трите имена; рождена дата; кого 

представяте - училище, читалище или школа; ръководи-
тел и подпис за съгласие за оповестяване на класирането, 
телефон и електронна поща за връзка с него; адрес: 
населено място, област, улица и номер, и пощенски код.
Класирането е в двата раздела в три възрастови групи: 7 г. - 9 г.; 10 г. - 12 г.; 13 г. - 15 г.
Краен срок за получаване на творбите – 30 април 2018 г. на адрес:
”НЧ Напредък 1871”, ул.”Хр. Ботев” №6, гр.Никопол, област Плевен, 5940 Органи-

затор: „Народно читалище Напредък 1871” град Никопол
Произведенията не се връщат.
За контакти: napredak1871nl@abv.bg, 0889528971, 065412503 и 065412417

8 Март 2018, Четвъртък,
Международен ден на жената 
Идеята за Международен ден на 

жената възниква в началото на XX 
век. Историята на празника започ-
ва през 1857 г. в Ню Йорк, когато 
е организиран един от първите 
протестни митинги на жените, ра-
ботещи в текстилните фабрики. Те 
настоявали за равни права с мъже-
те, намаляване на работното време 
и подобряване условията на труд. 
През 1909 г. Американската соци-
алистическа партия провъзгласила 
28 февруари за Национален ден на 
жената. До 1913г. американките 
са го отбелязвали на последната неделя от месец февруари. През 1910 г. на 
Втората международна конференция на работещите жени в Копенхаген е взето 
решение за учредяване на „Ден на жената“, който да се отбелязва всяка година. 
В резултат на това решение Международният ден на жената се чества за първи 
път през 1911 г. в Австрия, Германия, Швейцария и Дания, когато повече от 
един милион мъже и жени участват в шествия. От 1914 г. отбелязването на 
празника в различните страни е на датата 8 март. Той се свързва в началото на 
века с борбата за политическо, икономическо и социално равноправие. През 
1977 г. Общото събрание на ООН решава 8 март да стане Международен ден 
за правата на жените и за мир. 

 КОНКУРС „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“                 
Краен срок: 5 април 2018 г. 
Наградата „Глобално учили-

ще” е учредена през 2015 г., а 
конкурсът е отворен за всички 
училища в България. Негова-
та цел е да отличи училища, 
които имат съществуващи 
добри практики в областта 
на глобалното образование и 
които планират конкретни бъ-
дещи инициативи в подкрепа 
на изпълнението на Целите 
за устойчиво развитиe (ЦУР). 
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: Всяко училище, което би искало да 

въведе темите за глобално образование и Целите за устойчиво развитие, както 
и училища които имат опит по темата и искат да продължат да работят по нея. 
Заинтересованите кандидати участват в конкурса с концепция за дейности. а 
да участвате в конкурса, трябва да представите инициатива в областта на гло-
балното образование, която бихте искали да реализирате, както и досегашен 
опит по темата, като попълните формуляра за кандидатстване и го изпратите 
на globalschool@bpid.eu в срок до 
Конкурсът се осъществява в рамките на проект „Граждански диалог за 

развитие”, който се реализира от Българска платформа за международно раз-
витие (БПМР) с финансовата подкрепа на Европейската комисия във връзка 
с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в периода 
ноември 2017 – октомври 2018 г.

Н О В И Н И
5 - 11 март 2018г., брой 10

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

1. Страданието е възможност, която съдбата ти 
предоставя – да се научиш на твърдост, да можеш 
да запазиш самообладание пред лицето на опас-
ности и изпитания.

2. За да израсне и да облагороди духа си, човек 
трябва да преживее някакво изпитание, лишение 
или разочарование. Така той получава различни 
уроци. Всеки трябва да бъде пречистен.

3. Начинът да преодолееш тъгата и скръбта, 
завладели те вследствие на тежка загуба, е да ги 
използваш като мотивация и да откриеш по-дълбо-
кия смисъл на случващото се.
Бедите могат да бъдат превърнати в добри въз-

можности. Дори една трагична ситуация може да 
се превърне във възможност. – тибетска поговорка

4. Пътят на радостта, също като пътя на тъгата, 
не кривва встрани от страданието и нещастието, а 
минава право през тях.

5. С духовното си израстване можеш да приемаш 
всичко, което се случва с теб. Приемаш го не като 
резултат на това, че си бил грешен, че си виновен 
за случилото се – то просто е част от тъканта на 
живота. В живота има моменти на безизходица 
и неудовлетвореност. Въпросът е не „Как да ги 
избегна?“, а „Как да ги използвам като нещо по-
ложително?“

6. Болката е неизбежна, страданието е по избор.
7. Винаги поддържай ума радостен. Когато си 

радостен и щастлив на умствено ниво, физическата 
болка няма особено значение. Но ако няма радост 
или щастие на мисловно ниво, ако има твърде 
много тревоги и страх, тогава дори физическите 
удобства и удоволствия няма да успокоят вътреш-
ния ти дискомфорт.

8. Когато откриваме повече радост, можем да се 
изправим срещу страданието по начин, който ни 
облагородява, вместо да оставаме с горчивина в 
душите. Минаваме през трудностите, без сърцата 
ни да се вкаменят. Минаваме през сърдечните 

терзания, без да бъдем сломени.
9. Можем да излекуваме собствените болки като 

се обърнем към болките на другите. Когато мислим 
за това как да облекчим чуждото страдание, нашето 
собствено страдание отслабва. Ето я истинската 
тайна за щастие.

10. Ставаме по-добри, когато добротата ни е 
подложена на изпитание.

11. Враговете ни са „нашите най-ценни духовни 
учители“, защото те ни помагат да развием духов-
ната си сила и да останем невъзмутими дори когато 
се изправим пред трагедия.

12. Каквото и да ти поднася животът, можеш да 
отвърнеш с радост. Радостта е щастието, което 
не зависи от това, което се случва. Тя е благодар-
ственият отговор на възможността, която животът 
ти предлага в този момент.

13. Някаква доза страдание е необходима част 
от живота – без него няма как в нас да се роди 
състрадание.

14. Нищо хубаво не се появява на тоя свят без 
известна доза болка, разочарование и страдание. 
Това е в природата на нещата. Така е устроена 
Вселената. Както майките знаят, че ще изпитат 
огромна болка при раждането. Но я приемат. И 
дори след най-болезненото раждане, след като 
бебето се роди, радостта е неизмерима. Едно 
от невероятните неща е, че радостта може да се 
породи толкова бързо дори от страданието.
Именно болезнените преживявания са тези, 

които помагат да засияе още по-силно светлината 
на щастието, защото тогава радостните преживя-
вания се превръщат в мигове на силно облекчение. 
– тибетска поговорка

15. Не трябва да се чувстваме виновни, когато 
изпитваме болка. Боли те и просто трябва да при-
знаеш, че боли. Но в действителност дори посред 
силна болка, може да усетиш нежността и внима-
нието на хората, които се грижат за теб.

ПРИТЧА: НИЩО ХУБАВО НЕ ИДВА БЕЗ БОЛКА – 
15 МИСЛИ ЗА ДНИТЕ, В КОИТО НИ БОЛИ        

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 28.02.2018 г.
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Въпрос: Бих искала да попитам с направление с 
код 52 за детски гастроентеролог, ехографа трябва 
ли да се плаща или се покрива от ЗК.  Детето е 
на 4 години и ходихме на преглед при лекар, който 
има договор с НЗОК. Прегледа детето и каза, че 
ако искаме да го прегледа и с ехограф трябва да си 
платим. Ние платихме, но освен това не ни дадоха 
документ за прегледа по ЗК. Прибра си направле-
нието и каза, че ще ни даде Амболаторен лист 
следващия път, като отидем на вторичен преглед.
Отговор: Направлението за преглед при детския 

гастроентеролог „покрива“ изследване с ултразвук 
на коремни органи (с код 88.76). То е включено в 
пакета дейности, които лекарят изпълнява и той не 
би трябвало да иска заплащане.

Въпрос: Получаване код за достъп до здравното 
досие. Може ли да получа уникалния си код за дос-
тъп до здравното ми досие. Трудно ми е да отида 
до НЗОК,инвалид съм? 
Отговор: Заявление за издаването на Универсален 

код за достъп (УКД) може да се подаде във всяка 
районна здравноосигурителна каса (РЗОК), след пред-
ставяне на документ за самоличност. Издаването на 
УКД е безплатно. Получаването на УКД се извършва 
веднага в РЗОК, в която е подадено заявлението за 
издаване, срещу разписка (по образец). Заявлението 
може да се изтегли и от сайта на НЗОК - секция „За 
гражданите“ - меню УКД.
Подаването на заявление за издаване на УКД до 

ПИС на НЗОК и/ или получаването на УКД до ПИС 
може да се извърши и чрез упълномощен от лицето, 
имащо право на достъп до ПИС чрез издаване на 
УКД, пълномощник. В тези случаи, към заявлението 
за издаване на УКД до ПИС или към разписката за по-
лучаването на УКД до ПИС, задължително се прилага 
(в оригинал или нотариално заверено копие) изрично 
пълномощно с нотариална заверка на подписа. За 
всеки конкретен случай, с оглед обстоятелството, че 
УКД позволява достъп до данни относно здравето на 
физическо лице (чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за защи-
та на личните данни), обемът на представителната 
власт на пълномощника е определен от това, което 
упълномощителят е изявил изрично в пълномощното. 
Пълномощникът следва да се легитимира с документ 
за самоличност. Пълномощното се съхранява като 
част от административната преписка.

До 10-ти март 
ЗКПО
Деклариране на направените за-

лози и данъка от организатори на 
хазартни игри и от оператори на 
телефонна или друга електронна 
съобщителна услуга за проведени 
през предходния месец хазартни 
игри, при които залогът за учас-
тие е чрез цената на телефонна или друга електрон-
на съобщителна услуга. Внасяне на този данък от 
операторите на телефонна или друга електронна съ-
общителна услуга.
До 14-ти март: 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
февруари 2018 г. 
ЗДДС
1.  Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец февруари. 

2.  Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец февруари.
До 15-ти март: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец февруари.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец февруари.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец февруари.
ЗДДФЛ
Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 

изплатени доходи на физически лица през предходна-
та година.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
5 - 11 март 2018г., брой 10

ДЛЪЖНИЦИ НА НАП ПОЛУЧАВАТ
Е-СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНО

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО
Длъжниците на НАП, които са декларирали ва-

лиден електронен адрес, ще получават електронно 
съобщение за вече образувано по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс изпълнително 
дело за неплатени в законоустановения срок публич-
ни задължения. Съобщението ще бъде изпращано в 
деня, следващ деня на образуване на делото. По този 
начин приходната агенция цели да повиши информи-
раността и да стимулира доброволното изпълнение 
на задълженията от своите клиенти.
Съобщението 

е с информати-
вен характер и 
съдържа  дан-
ни за номер и 
дата на образу-
ваното изпъл-
нително дело, 
вида на банкова 
сметка, по ко-
ято трябва да 
се плати дълга, 
контактна информация за компетентния публичен 
изпълнител и друга полезна информация. Можете 
да видите текста на съобщението тук.
В имейла от НАП препоръчват на своите клиенти 

преди да се свържат с публичния изпълнител, от-
говорен за администрирането на дълговете им, да 
направят справка за просрочените си задължения. 
Това най-лесно става чрез електронната услуга на 
Агенцията на Портала за електронни услуги на НАП 
с електронен подпис или персонален идентификаци-
онен код (ПИК).

ФИРМИТЕ ПОДАВАТ ДАННИ ЗА ПЛАТЕНИ
ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДО 15 МАРТ
Облагаемите доходи от игри на случайността 

(парични, както и предметни награди на стойност 
над 30 лв.) също се посочват в справката
До 15 март предприятията и самоосигуряващите 

се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на 
физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона 
за данъците върху доходите на физическите лица 
(ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП справка 
по образец за тези доходи.
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват из-

платените през годината доходи на физически лица от:
• друга стопанска дейност (извънтрудови правоот-

ношения, упражняване на свободна професия, за ав-
торски и лицензионни възнаграждения и др. посочени 
в чл. 29 от ЗДДФЛ);

• наем или друго възмездно предоставяне за полз-
ване на права или имущество;

• доходи, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ, включително 
облагаемите парични и предметни награди от игри, 
от състезания и конкурси, които не са предоставени 
от работодател или възложител;

• доходи, подлежащи на облагане с окончателен 
данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, включително 
доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;

• доходи от прехвърляне на права и имущество и 
други доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Доходите, които следва да се включат в справката, 

изчерпателно са описани в номенклатурата за вид на 
дохода към утвърдения от министъра на финансите 
образец на справката.

От НАП обръщат внимание, че паричните и пре-
дметните печалби от игри на случайността, които 
са освободени от облагане по реда на ЗДДФЛ от 
01.01.2017г., са посочените в чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 
от ЗДДФЛ:

- парични и предметни печалби, получени от учас-
тие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден 
по реда на Закона за хазарта (ЗХ) или съгласно законо-
дателството на друга държава-членка на Европейския 
съюз (ЕС), или държава-страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство (ЕИП);

-  наградите, които се дават във вид на допълнителна 
игра или предметна печалба с незначителна стойност 
от развлекателни автомати, по смисъла на ЗХ или съ-
гласно законодателството на друга държава-членка на 
ЕС, или държава-страна по Споразумението за ЕИП, 
както и предметните печалби с незначителна стойност 
от други игри на случайността, извън посочените 
по-горе хазартни игри. „Предметна печалба с незна-

чителна стойност“ за целите на закона е предметна 
печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.
Всички парични награди от игри на случайнос-

тта, както и предметните награди с пазарна цена 
над 30 лв., които не попадат в цитираните по-горе 
изключения, представляват облагаем доход по чл. 
35, т. 2 от ЗДДФЛ и се описват в справката по чл. 
73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Те трябва да се декларират от 
физическите лица в годишна данъчна декларация в 
срок до 30 април на годината, следващата годината 
на придобиването им.
Информацията от справките, които предприятията 

подават, позволява на приходната администрация 
да извърши съпоставка на декларираните данни от 
платците и получателите на доходи.
Санкциите за непредставяне на данни за изплатени 

суми на физически лица, както и за посочване на не-
верни или непълни данни в справката, са в размер до 
250 лева. Глобата се налага за всяко физическо лице, 
за което не е подадена информация или подадената 
информация не е коректна.
Повече информация за попълването и подаването 

на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ може да се 
получи на телефона за информация на НАП 0700 18 
700 на цената на градски разговор.

РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЩЕ ПРОВЕРЯВА
ДАННИТЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПЛОЩИ         
Депутатите гласуваха промените в Закона за подпо-

магане на земеделските производители, които засягат 
директните плащания.
Разплащателната агенция ще може да проверява ад-

министративно дали заявяваните от фермерите площи 
за директните плащания отговарят на действителните.
Това реши окончателно Народното събрание с 

промените в Закона за подпомагане на земеделските 
производители.
Изменението се налага във връзка с наказателна 

процедура срещу България за ограничаване на дос-
тъпа до директни плащания на площ на потенциални 
кандидати за подпомагане.
С окончателните промени се създава възможност 

Разплащателната агенция да извършва проверки за 
изкуствено създадени условия.
Заповедта, с която земеделският министър одобрява 

обхвата на мярката за допустимите за подпомагане 
площи, е обнародвана в „Държавен вестник“.
Кандидатите ще подават заявление за дадената 

календарна година, като трябва да разполагат със съ-
ответните земи. Те ще се регистрират в общинската 
служба по земеделие, в специализирана електронна 
програма на аграрното министерство. Ведомството 
ще обобщава и предава тези данни на Разплащател-
ната агенция, която ще ги съпоставя с данните от 
заявленията.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2018г.

Въпрос: Имам син роден през 2015г. в Холандия, 
но имаме настоящ адрес в България. Понастоящем 
живеем в Холандия. Имаме ли  право на еднократна 
помощ за новородено дете. Подавахме декларация с 
необходимите документи пред социално подпома-
гане, но ни отказаха. Каква е причината не знаем.
Отговор: Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни 

помощи за деца майката има право на еднократна 
помощ при раждане на живо дете, независимо от до-
ходите на семейството, когато детето не е настанено 
за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 
от Закона за закрила на детето. Правото на помощта 
се погасява след навършване на тригодишна възраст 
от детето. Следва да имате предвид, че заповедта за 
отказ, издадена от директора на дирекция „Социално 
подпомагане“ задължително се мотивира и може да 
се обжалва от заинтересуваните лица по реда на Ад-
министративнопроцесуалния кодекс пред съответната 
Регионална дирекция за социално подпомагане. В 
тази връзка, моля да се обърнете за разглеждане на 
случая с повече конкретни данни по компетентност 
към съответната Регионална дирекция за социално 
подпомагане, която има правомощията да контролира 
дейността на дирекции „Социално подпомагане“ на 
територията на нейната област.



ПРОЧИСТЕТЕ ОРГАНИЗМА СИ
С ЕЛДА И КИСЕЛО МЛЯКО

Ще загубите и до 10 кг на седмица, ако го сторите
Тази диета възстановява баланса на микроелементи-

те в тялото, помага при стрес, безсъние, умора.
Препоръчва се за ле-

чение на анемия, кожни 
и ставни заболявания, 
заболявания на черния 
дроб и жлъчния мехур.
Елдата е много енерго-

емък продукт, който съ-
държа повече белтъчини 
и много по-малко въгле-
хидрати в сравнение с 
други зърнени продукти.
Киселото мляко е доказан лек за много заболявания.
Елдата подобрява храносмилането и тена на лицето, 

неутрализира процесите на гниене в червата, извежда 
токсините от организма, стимулира функцията на чер-
ния дроб, облекчава състоянията на алергия.
Диетата е предназначена за 1-2 седмици, ако желае-

те, можете да я повторите не по-рано от месец.
Как се готви?
Елда се залива с вряла вода, поставя се капак на тен-

джерата и се увива в покривало.
Зърната набъбват и се превръщат в каша, която съ-

държа всички витамини и полезни вещества.
По време на диетата яжте кашата без да я подпра-

вяте с масло. Количеството е неограничено. Едновре-
менно с това приемайте по 1 литър нискомаслено ки-
село мляко, най-добре да е 1%.
Кашата действа като четка - отстранява токсините 

и шлаката от чревните стени и ги извежда от тялото.
Ако се чувствате гладни, яжте от кашата.
Киселото мляко се приема половин час преди хране-

не или половин час след това. По принцип не е препо-
ръчително да ядете 4-6 часа преди лягане.

ДА ПОГЛЕДНЕМ В КОШЕРА -
ИМА ЛИ ВАРОАТОЗА ИЛИ НОЗЕМАТОЗА
Първите слънчеви дни напомнят на пчеларите, че е 

време да прегледат кошерите и да помислят за трети-
ране на пчелите срещу най-значимите и често срещани 
заболявания – вароатоза и нозематоза.
Вароатозата е най-често срещаното заболяване по 

пчелите у нас. Практически почти няма пчелин, в който 
болестта да не се е появявала. Името на заболяването 
е свързано с названието на паразита – Varroa jacobsoni, 
който е причинител на болестта. Той представлява дре-
бен акар (кърлежче), който живее изключително върху 

пчелите и се виж-
да с просто око.
Как изглеждат 

акарите:  Жен-
ските екземпля-
ри на дължина 
достигат 1,1 мм и 
ширина – 1,6 мм, 
докато мъжки-
те са значително 

по-дребни – 0,7х 0,7 мм. Паразитите се хранят с хемо-
лимфата на възрастните пчели, ларвите и какавидите. 
Цветът на акарите е от сиво-бял, жълтеникав (при мъж-
ките) до червено-кафяв (при женските).
Причинителите се локализират в основата на крила-

та, между главата и гърдите, между гърдите и коремче-
то или между коремните сегменти на пчелата, където 
се закрепват здраво с вендузи. При внимателен оглед на 
опаразитените насекоми тези малки натрапници лесно 
могат да се видят.
Защо щетите от акара са сериозни:
* Акарите нарушават нормалното развитие на ново-

излюпените пчели;
* Водят до аномалии в различни сегменти на тялото;
* Скъсяват продължителността на живота на пчелите 

работнички (до 25-30 дни);
* Намалява се количеството на общия белтък в хе-

молимфата и гликогена в летателната мускулатура (при 
новоизлюпените пчели работнички) и др.
Всички тези вредни въздействия отслабват пчелното се-

мейство и водят до масово измиране на пчелите и ларвите.

Как изглежда заболяването клинично?  Установяват 
се следните видими промени:

* Рязко намалява популацията на възрастни пчели, 
последните пълзят пред кошера, без да могат да летят, 
а малка част умират в кошерите;

* Пилото е прошарено и изглежда като изоставено 
- цветът на умрелите ларви е сиво-черен с неприятна 
миризма;

* Част от пчелите умират в момента на излюпване-
то, като се установяват недоразвити крила, крачка и 
коремче. Много често върху тях се наблюдават акари. 
Както вече споменахме, при внимателен оглед на пче-
лите и пчелното пило може да откриете наличие на 
кърлежчета – червеникави, сплеснати „точки” с голе-
мина на главичка на карфица.
Тези малки паякообразни поразяват не само отделни 

пчели, но влияят и на цялото семейство, като наблю-
даваните клинични признаци зависят от степента на 
опаразитеност.
Опасен пропуск на пчеларя - заболяването се нами-

ра в начален стадий, влиянието на паразита е слабо 
и това обикновено остава незабелязано. Впоследствие 
обаче броят на акарите се увеличава многократно и 
обикновено достига няколко хиляди в семейство. То-
гава вече се нарушава толерансът между популацията 
пчели и паразити и семейството изпада в колапс. Най-
често това се случва през есента (август – септември) 
или през следващата пролет. Това е и най-благоприят-
ното време за борба с вароатозата.

КАКВИ ГРЕШКИ СЕ ДОПУСКАТ ПРИ АСМИТЕ?
При формирането на асмите 

стопаните много често допус-
кат някои нежелателни грешки.
Една от тях е оголване на 

кордоните, което не е препо-
ръчително.
Причина за нея е фактът, че 

любителите оставят за всеки 
случай дълги продължители 
при създаването на кордоните.
А когато се остави дълга пръчка, се развиват предимно 

пъпките към върха й, а тези в средната част много често 
не покарват.
За да се избегне оголването, пръчката за продължител 

на кордона трябва да бъде по-къса и да има 6-8 очи.
В много случаи и броят на кордоните на една асма е 

неоправдано голям. Но тогава върху скелето се получава 
прекалено гъста мрежа от кордони.
Причината за това явление е, че много стопани на асми 

не приемат възприетата резитба с къси плодни пръчки.
Кои са основните препоръки:
Както при резитбата Гюйо, старите пръчки трябва да се 

премахват ежегодно, а не да има стремеж да се създават 
нови плодни звена по тях.
Трябва да се следи и това рамената да не се разрастват 

много, а навреме да се подмладяват.

С КАКВО СЕ ЗАГРЯВАТ ПАРНИЦИТЕ
Ако искате да засаждате ран-

ни и средноранни зеленчуци, се 
налага да отгледате разсада на 
закрито, тъй като топлинните 
условия не позволяват това да 
осъществи навън.
Най-лесно това може да ста-

не в оранжериите с отопление, 
с каквито повечето любители градинари нямат. Затова 
препоръката е да използвате биотопливо.
Как се приготвя биотопливо?
Доброто биотопливо се получава от равни обеми уме-

рено влажен пресен оборски тор и слама. Те се наплас-
тяват последователно на купове, широки 1,5-2 м и горе 
долу толкова високи.
За да се постигне така желаната топлина, купчините 

трябва да се завият с полиетиленово платно, а в студено 
време, под минус 10 градуса, и с рогозки. Биотопливото 
е добре загрято, ако температурата му е 50-60 градуса. 
Ако се постави в парниковия трап недобре загрято, 
ферментацията спира и то изстива.
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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.

РОСЕН - DICTAMNUS ALBUS       
Росена е едно от най-красивите наши растения, 

което може да се използва направо като градинско 
цвете. Среща се рядко и главно по южните склонове 
на предпланините. Образува по няколко стъбла с 
почти еднаква височина (90см), които завършват с 
голям грозд от цветове с форма 
на разперена пеперуда.
Баграта на цветовете е бяла, 

розова или червена. Те отделят 
голямо количество етерично 
масло, което така насища въз-
духа, че ако в горещ, слънчев 
ден се поднесе запалена клечка 
кибрит към растението, възду-
хът около него може да избухне 
в пламък и се отделя черен дим. 
Растението при това изобщо не 
страда. За жалост миризмата на 
маслото не е приятна и росенът 
може да се нарече цвете за гле-
дане, но не и за мирисане. Той цъфти през юни-юли 
и е превъзходен за вилните градини. 
Размножава се чрез семена, разделяне на храста и 

с резници. Растенията, отгледани от семена цъфтят 
едва след втората година. Разделянето на храста се 
прави през есента или рано напролет. На едно място 
може да расте 8-10 години.
Според народното поверие от росен самодивите 

вият венците си. Разпространен е обичаят ходене по 
росен, който се изпълнява срещу Спасовден. 
Болни от различни болести хора и бездетни жени 

отиват в гори и ливади, където расте лековитият ро-
сен. Хората носят със себе си нова зелена стомна, нов 
пешкир, бъклица с вино, пита хляб, печена кокошка 
и чорапи или пешкир — дар за русалките, който 
закачат на клоните. Води ги техен близък, който се 
уважава като „побратим“ или „посестрима“ на бо-
лния. Престояват до втори петли, а после мълчешком 
стават, поръсват се с водата в стомната и скришом 
влизат в селото. Вярва се, че така ще оздравеят.
В съвременната народна медицина се използва 

коренът (Radix Dictamni), който се изважда в края 
на лятото

 „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                                                                                                              

При зъболекаря отива пациент, който много се страхува. 
Докторът му предлага чаша водка за кураж.

- Е, сега как е?
- Докторе, ако може още една...
Получава още една.
- А сега как е?
- Искам още една.
Получава още една.
- Е, вече добихте ли смелост? - пита докторът.
- Охооо, и още как! Само някой да посмее да ми пипне зъба!!

- Жената непрекъснато ми иска пари!
Кога 200, кога 300... аман от нея!
- И за какво ги харчи?
- Откъде да знам, никога не съм и давал.

ри зъболекаря отива пациент който много се стр

ПЕЧЕНИ ЯБЪЛКИ
С ОВЕСЕНИ ЯДКИ И ОРЕХИ

Печените ябълки са бърз и полезен десерт, който ще 
допадне на вкус и на децата, и на възрастните. А ако 
ги напълните с апетитен пълнеж, то те имат всички 
шансове да се превърнат в любим десерт за цялото се-
мейство. Печените ябълки са лека закуска или вкусен 
десерт по време на Великите пости и отличен пример 
как може да се готви постно във фурната с минимални 
усилия и разходи.
Продукти:
- 22 големи ябълки,
- 50 г орехи,
- 2 суп. лъж. овесена каша,
- 1 суп. лъж. мед,
- 1/2 ч. лъж. канела.
Приготвяне: Нарежете 

орехите на ситно с остър 
нож и смесете с овесените 
ядки. Добавете мед и канела. Измийте ябълките и ги 
разрежете наполовина. Извадете внимателно с малко 
лъжичка сърцевината и напълнете с орехите и овесе-
ните ядки. Поставете ябълките в тавата, налейте малко 
вода. Покрийте с фолио, за да не изгори пълнежа и 
печете в предварително загрята до 180 градуса фурна 
за 20-25 минути.
Сервирайте десерта топъл.


