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11 май - Ден на братята Ки-
рил и Методий, 11 май - па-
тронен празник на СУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ с. Сатовча, 
11 май - 145 годишен юбилей 
на училище Сатовча.
На този 11 май в СУ „Св. св. 

Кирил и Методий“ с. Сатовча 
атмосферата бе изключител-
но емоционална и вълнуваща. 
Всички ученици и учители 
пристигнаха още от ранни 
зори и проведоха най–важния 
за всички час – часът посве-
тен изцяло на родното учи-
лище, часът на Светите братя 
Кирил и Методий, часът на 
патронния ни празник.
След този важен за всеки ученик от СУ Сатовча час, празникът започна с „Химн на родното 

училище“, изпълнен със самочувствие и гордост от всички ученици и учители. Посрещнато 
бе знамето на училището. Представени бяха песни, танци, сценки. В продължение на два часа 
ученици, учители и гости на тържеството се забавляваха с богата и интересна програма. При-
помниха си историята от създаването на училище в Сатовча в далечната 1873 г., показаха как 
училището се развива в настоящето и си представиха бъдещето.

Прочетени бяха поздравителни ад-
реси от дъщерята на първата учител-
ка в Сатовча – Константина Сачева 
- Коца, Фондация „Българска памет” 
в лицето на г-н Милен Врабевски, от 
г-н Бисер Ушев - председател на НЧ 
„Св. св. Кирил и Методий - 1926“, 
всички те получени по повод 145 
годишния юбилей. Раздадени бяха 
грамоти от различни конкурси и със-
тезания проведени в чест на 145 го-
дишния юбилей на училището.
Учениците бяха поздравени от 

група учители с песента „Учителски 
валс“, а ученичката Цветелина Уше-
ва върна поздрава към учителите с 
песента „Учителко целувам ти ръка“.
На тържеството присъстваха:      

Елхан Кълков - депутат от 44 НС, д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, инж. Бисер 
Ушев – председател на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1926“, общественици, директори на учи-
лища от общината, бивши учители и ученици, родители и гости на селото ни.
Всички те бяха посрещнати по стар български обичай с пита и мед, получиха юбилеен вест-

ник изготвен от училището и финансиран от кмета на община Сатовча – д-р Арбен Мименов. 
На ръцете на всеки гост бе вързана малка роза, изработена от ученици в часовете по изобрази-
телно изкуство по повод инициативата на Министерството на образованието и науката „Розите 
на България“. Целта на тази инициатива бе ученици, учители и родители да изпълняват едно 
и също българско хоро независимо в коя точка на света се намират. За инициативата е избрана 
„Празнична сюита“, изпълнена от оркестъра за народна музика на БНР, хор на фолклорен ан-
самбъл „Тракия“ и хор „Космически гласове“, музика, на която ще танцуват навсякъде из Бъл-
гария и там, където има български общности в чужбина.
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Уважаеми учители и ученици,
Уважаеми просветни и културни дейци,
В един от най-светлите празници от нашата 

история - Деня на българската просвета и кул-
тура и на славянската писменост - използвам 
възможността да Ви поздравя и да Ви засви-
детелствам своето уважение. 
Приемете моята признателност към всички 

Вас, които с търпение и упоритост откривате 
нови хоризонти пред нас и пазите жив духа на познанието.
На всички, работещи в сферата на образованието и културата, же-

лая преди всичко здраве, неизчерпаема енергия и удовлетворение от 
труда, който полагате.
А Вие ученици, уважавайте своите учители и ценете българския 

език. Не спирайте да се усъвършенствате и да завоювате нови висини 
в образованието! 
Честит празник!    С УВАЖЕНИЕ
Сатовча, 24 май 2018 година   Д-р АРБЕН МИМЕНОВ
            Кмет на община Сатовча                  

На 6 май 2018 година се проведе тър-
жествено заседание на Общински съвет 
– Сатовча, на което бяха удостоени: 

- Албен Събинов Кумбаров със звани-
ето „Почетен гражданин на община Са-
товча” за изключителен принос, свързан 
с популяризиране на община Сатовча;

- Росица Невенова Заимова, с отличи-
ето „Почетен знак на община Сатовча” за 
изключителния � принос в развитието на 
обществено полезни дейности, социал-
но предприемачество и популяризира-
нето на община Сатовча. 

 Брой 57
На 8 май 2018 година се проведе за-

седание на Общински съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
-  актуализация на План за действие 

на община Сатовча за интегриране на 
ромите и други граждани в уязвимо 
социално положение 2017-2020 г.
Общинският съвет – Сатовча, даде                  

съгласие:

- за кандидатстване по Програма 
Interreg – ИПП за трансгранично сътруд-
ничество България; – Македония 2014-
2020 със следният проект „Обществото 
се развива, климатът се променя, хората 
се адаптират” с обект: „Укрепване кори-
тото на река Бистрица в село Сатовча за 
намаляване на риска от наводнения”;

- подписване на анекс към Споразу-
мение за партньорство, сключено на 
10.01.2017 година между общините – 
членове на от РУСО – Доспат, – Доспат, 
Девин, Борино, Сатовча и Сърница;

 И измени свое решение № Решение 
№362 от 05.04.2018 година за одобрява-
не ПУП – парцеларен план определяне 
на сервитут на съществуващ водопро-
вод по съществуващо трасе за обект 
„Подмяна на етернитови тръби с тръби 
ПЕВП на външен довеждащ водопровод 
от водохващане „Врисе-2” до резервоар 
Плетена - ПИ №054026, землището на 
село Плетена, община Сатовча”.

Послучай 145 години от създване на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча учениците от 
10 клас представиха тримерен, обърнат урок на тема „Радиоактивност. Радиоактивни лъчи“.
Тримерен, защото тази важна тема бе представена от гледна точка на трите природни науки - 

Химия, Биология и Физика. А обърнат, защото учениците влязоха в ролята на учители.
Под ръководството на г-жа С. Адамова - ст. учител по Физика, г-жа Н.Бурова - ст. учител по 

Химия и г-н Б.Топалов - ст. учител по Биология, десетокласниците бяха разделени в три отбора. 
След предварителна подготовка и издирване на информация, учениците, използвайки интересни 
табла,презентации и демонстрации, представиха подробна информация за същността на явлени-
ето радиоактивност, за откритието му, за приложението и влиянието върху живите организми.
Урокът бе представен пред МО на природо-математическите науки и ученици от 8 и 11 клас.
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На 11 май 2018 г. хиляди българи в над 25 държави танцуваха тра-
диционно българско хоро, за да отбележат празника на Светите братя 
Кирил и Методий. По инициатива на Министерство на образовани-
ето и науката (МОН), в различни точки по света, учениците от бъл-
гарски неделни училища, както и техните учители, родители и прия-
тели, се събраха, за да почетат българските традиции и култура, като 
част от инициативата „Розите на България”. Проектът се организира 
в партньорство с Министерството на външните работи и съответните 
дипломатически представителства, Министерството на културата и 
Държавната агенция за българите в чужбина.
В тази инициатива се включиха ученици и учители от българското 

училище  „Родина“ в САЩ, щата  Пенсилвания с училищен ръково-
дител Розина Абланичка, която е родом от село Кочан.
В уречения час 12:30 на 11 май, на публично и оживено място учители 

и ученици, както и българската общност от града показаха своите позна-
ния по народни танци и изпълниха традиционното българско хоро, така 
както в различни точки на света го направиха много българи.

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

 ЛЕТНИ ЛАГЕРИ TEENS REACT:
МЛАДЕЖКИЯТ ОТГОВОР СРЕЩУ НАСИЛИЕТО

Краен срок: 28 май 2018, 23:59 ч. 
Сдружение „Про европейска мре-

жа“ кани ученици от цялата страна 
на възраст между 14 и 18 години на 
тематични лагери, посветени на проти-
водействие на агресията и насилието, 
основано на пола. Измежду интерак-
тивните упражнения, театралните и 
видео работилниците ще остане време 
за приятно прекарване в басейните и 
СПА центъра на „Пирин голф“.
Програмата на лагерите по правило 

включва три работни сесии до 15:00 
часа и свободно време и релаксиращи задачи следобеда. Работните сесии включват инте-
рактивни тематични упражнения като работа по групи, ролеви игри и симулации, диску-
сии, театрални и видео работилници. След вечеря са предвидени неангажиращи групови 
занимания като прожекция на филм, игри за опознаване и др.
Трите идентични лагера със следните дати и възрастова насоченост:
- 02.07-06.07.2018 година – за ученици на 14 и 15 години
- 16.07-20.07.2018 година – за ученици между 16 и 18 години
- 30.07-02.08.2018 година – за ученици между 16 и 18 години
Разходите, свързани с настаняване, хранене, обучители и обучителни материали се покри-

ват от организаторите. Учениците съфинансират участието си в лагерите със символична 
такса от 50 лева, която може да бъде намалена или опростена за ученици от институции 
или семейства в затруднение. Тези случаи се комуникират с организаторите и се решават 
за всеки конкретен случай.
За лагерите могат да кандидатстват училищни групи (между 9 и 14 ученици и един 

преподавател от едно и също училище), които подават групова заявка за участие. Учи-
лищните групи се ползват с олекотена процедура по кандидатстване и с приоритет при 
избора на участници.

„КОЛЕЛО ЗА СМЕТ, ЗА ДЕТЕ ВЕЛОСИПЕД“ 2018 
Краен срок: за предаване на стари велосипеди - 25 май 2018 г. 
“Колело за смет, за дете велосипед” за чет-

върта поредна година ще направи детството 
на десетки деца по-щастливо, като им осигури 
техен велосипед. 
Тази година ремонтираните велосипеди ще 

отидат при децата, настанени в системата за 
приемна грижа. 
Отново се обръщаме към добрите хора в Бъл-

гария, които могат и искат да дарят своите стари 
и непотребни велосипеди или велочасти. Деца-
та са на възраст от 3–4 до 18–19 години, така че 
се приемат велосипеди с всякакви размери. Ще 
ги приведем в техническа изправност, а ако пък 
са в тежко състояние, ще намерим начин да използваме части от тях за други велосипеди.
Инициативата има за цел да срещне деца в неравностойно положение с техния първи 

велосипед, а най-хубавото е, че вие също можете да се включите като дарите старо 
или ново колело от 15 април до 25 май, или се включите с доброволчески труд. Както 
всяка година, екипът на 1bike ще организира и доброволчески уикенди. Този път те 
ще са на 5/6 май, 26/27 май и 9/10 юни.

23 Май 2018, Сряда,
Професионален празник на НРС 
На този ден през 1947г. се създава българското зад-

гранично разузнаване, което функционира до края на 
1989г. като структура в Министерство на вътрешните 
работи. С Указ 152 на Държавния съвет от 5 февруари 
1990г. се създава Национална разузнавателна служба 
при Държавния съвет на НРБ. По силата на указа 
външно-политическото разузнаване на държавата се 
възлага на новосъздаденото самостоятелно ведом-
ство. Със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет 
от 37-ото Народно събрание на 13 декември 1995г., в сила от 28 февруари 1996г., 
НРС е включена в състава на въоръжените сили. Със Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, приет от 39-ото Народно 
събрание на 5 април 2002г., НРС е извадена от състава на въоръжените сили на 
България. По отношение на правомощията на ръководителите и на статуса на 
служителите на НРС се прилага Законът за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, приет от 40-ото Народно събрание на 29 април 2009г. Функ-
циите, задачите и дейността й са в съответствие с Концепцията за национална 
сигурност на Република България, приета от 38-ото Народно събрание на 16 
април 1998г., както и със Закона за специалните разузнавателни средства, приет 
от 38-ото Народно събрание на 8 октомври 1997г. За професионален празник на 
НРС денят е обявен със заповед на директора на ведомствата от 2006г.

 24 Май 2018, Четвъртък,
Ден на българската просвета и култура 

и на славянската писменост
 Официален празник посветен на делото 

на Светите братя равноапостоли Кирил и 
Методий, създатели на славянската писме-
ност. За първи път, празникът в памет на 
създателите на славянската писменост се 
чества в епархийското училище „Св. Св. 
Кирил и Методий“ в Пловдив през 1851 г. по 
инициатива на Найден Геров. На 11 май 1856 
г. Йоаким Груев извежда за първи път на манифестация ученичките от Пловдив-
ското класно девическо училище. През 1857г. денят на Светите братя е почетен 
в българската църква „Свети Стефан“ в Цариград заедно със служба и за Свети 
Иван Рилски. През 1857 г. този ден е отпразнуван и в Пловдив в църквата „Света 
Богородица“. Учителят Йоаким Груев произнася вълнуващо слово за живота и 
делото на двамата братя. Първото честване на празника в София е през 1859 г., но 
традицията е свързана с дата 11 май, от 1880 г. започва да се провежда шествие. 
През 1885 г. дата е обявена за „Ден на просветата“ в малка църква край Златния 
рог в Цариград. С въвеждането на Григорианския календар 24 май се отбелязва 
като църковен, училищен и всенароден празник (1916 г.). През социалистическия 
период, денят е обявен за официален празник през 1957 г., но след 1969 г. цър-
ковното честване е отделено и остава на 11 май - Деня на Светите равноапостоли 
Кирил и Методий. За официален празник е обявен с решение на 9-ото Народно 
събрание на 30 март 1990 г. По традиция денят се отбелязва с литийно шествие 
до паметника на Светите братя Кирил и Методий пред Народната библиотека, 
поднасяне на венци и цветя в столицата. Празник на народните читалища Чест-
ва се съгласно Устава на Съюза на народните читалища, приет от 26-я редовен 

конгрес през ноември 1990 г. 
25 Май 2018, Петък,
Еврейски празник Шавуот
 Празникът е наричан още Празник на жът-

вата или Празник на цветята. Буквалният пре-
вод на думата „шавуот“ от иврит е „Седмици“ 
и идва от това, че с него се отбелязват точно 
7 седмици от най-древния еврейски празник 
Пасха (Песах). На Шавуот се празнува полу-
чаването на Тората (Петокнижието, което е в 
основата на Стария завет - първите пет книги 
от Библията: Битие, Изход, Левит, Числа и 

Второзаконие, известни под името Мойсеево петокнижие). Празникът съвпада 
с жътвата. На този ден се ядат млечни продукти, домовете и синагогите се укра-
сяват със зеленина. Правят се излети в природата или се гостува в стопанства. 

26 Май 2018, Събота,
Седмица на солидарност с народите от несамоуправляващите се територии 
Отбелязва се от 1973 г. с резолюция 2911 на Общото събрание на ООН от 2 

ноември 1972 г. първоначално като седмица за солидарност с колониалните 
народи от южната част на Африка, Гвинея-Бисау и островите Зелени нос (сега 
Република Кабо Верде), които се борят за свобода, независимост и равноправие. 
С резолюция A/RES/54/91 на Общото събрание на ООН от 6 декември 1999 г. е 
преименувана в Седмица за солидарност с народите от несамоуправляващите 
се територии. Започва от 25 май - Деня на Африка.
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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

За първи път Хитър Петър се появява през 
16–17 век, когато България е още под османско 
иго. Не е известно от коя точно част на България 
произлиза героят. Истории за него се разказват в 
българските области Добруджа, Тракия и Маке-
дония. Нека си припомним и посмеем на неговите 
истории, както и да почерпим малко „мъдрост и 
хитрост“ от тях!
Хитър Петър вървял по улицата. Един тур-

чин-нехранимайко го настигнал и му зашлевил 
плесница. Петър се обърнал.

— Прощавай, Петре! — рекъл побойникът.
— А-а-а, удари ме пък после — „прощавай!“ — 

възнегодувал Хитър Петър.
— Помислих, че е кадията!
— Та кадия бие ли се?
— Той ми е приятел — оправдал се турчинът.
— Я ела при кадията, да се разберем по-до-

бре! — хванал го Петър и отишли в съдилището.
— Какво има? — запитал кадията.
— Вървях по улицата, а този човек ме настига и 

ми удари една плесница — оплакал се Хитър Петър.

— Тогава нека ти 
заплати една сре-
бърна пара — при-
съдил кадията.
Турчинът бръкнал 

в пояса си, свил ра-
мене и казал:

— Нямам пукната 
пара!

— Иди да наме-
риш! — лукаво му 
смигнал кадията да се измъкне.
Петър стоял, стоял ... Чакал, но като разбрал, 

че искат да го изиграят, попитал кадията.
— Колко струва една плесница?
— Една плесница струва една сребърна пара.
Хитър Петър станал бързо, извъртял една 

здрава плесница на кадията и му казал:
— Нямам време да чакам. Щом приятелят ти 

донесе сребърната пара, ти я вземи вместо мене, 
така ще се разплатим за плесницата.
Из „Хитър Петър - приказки“, Сава Попов

НАРОДНА ПРИКАЗКА:  ПЛЕСНИЦА ЗА ПЛЕСНИЦА              

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 17.05.2018 г.
.     -   - 74  
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Въпрос: Майка съм на 13 г дете.Разведена . Нямам 
собствено жилище. Принудени сме да ползваме 
жилище под наем. Мога ли да кандидатствам за 
помощи за отоплителния сезон или др.? До какъв 
максимален праг на доход мога да ползвам добавки 
за дете и евентуални помощи.
Отговор: Никой не може да ограничи правото Ви 

да подадете заявление-декларация за получаване на 
целева помощ за отопление. Това става в дирекцията 
„Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес. 
Срокът за подаване на документите е от 1 юли до 
31 октомври. Също така в дирекцията можете да 
подадете заявление-декларация и за други помощи /
напр. месечни, еднократна или за наем за общинско 
жилище, ако живеете в такова/. След провеждане на 
социална анкета от колегите от дирекцията, ще ви 
бъде отпусанта съответната помощ, ако са изпълне-
ни нормативно определените условия и изисквания. 
Подробна информация за условията и реда отпускане 
на различните социални помощи е на разположение 
във всички дирекции „Социално подпомагане“, както 
и на сайта на Агенцията за социално подпомагане.

Въпрос: Пиша Ви относно методологията за 
изчисляване на платен годишен отпуск. Моля, да 
разясните на каква база се изчислява отпуск, кой-
то започва от 28.02.2018 година и продължава до 
02.03.2018 година. И за месец февруари и за месец 
март ли отпуската /и за двата/ месеца ще се изчис-
ли на база месец януари 2018 г. ако има най-малко 
10 работни дни? 
Отговор: В чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е 

предвидено, че за времето на платения годишен отпуск 
работодателят заплаща на работника или служителя 
възнаграждение, което се изчислява от начисленото 
при същия работодател среднодневно брутно трудово 
възнаграждение за последния календарен месец, пред-
хождащ ползването на отпуска, през който работникът 
или служителят е отработил най-малко 10 работни 
дни. Предвид изложеното в запитването и с оглед 
разпоредбата на чл. 177 от КТ, за база за изчисляване 
на възнаграждението за платения годишен отпуск на 
служителя следва да се вземе месец януари – месеца 
предхождащ ползването на отпуска, през който той е 
отработил най-малко 10 работни дни. За целия период 
на ползвания платен годишен отпуск от 28.02.2018 г. 
до 02.03.2018 г. база за изчисляване на възнагражде-
нието следва да бъде м. януари 2018 г. Съгласно чл. 
17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията 
на ралотната заплата, в брутното трудово възнаграж-
дение за определяне на възнаграждението за платен 
годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по 
чл. 228 от Кодекса на труда се включват: 1. основната 
работна заплата за отработеното време; 2. възнаграж-
дението над основната работна заплата, определено 
според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. 
допълнителните трудови възнаграждения, определени 
с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или 
с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на 
работодателя, които имат постоянен характер; 4. до-
пълнителното трудово възнаграждение при вътрешно 
заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възна-
граждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на 
труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой 
или поради производствена необходимост, по чл. 267, 
ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по 
реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

До 25-ти май:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на 

авансовия данък, удържан през ме-
сец април за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работодателя на 
авансовия данък, определен по реда 
на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на 
сумата от частичните плащания по трудови правоот-
ношения, направени през месец април, когато пъл-
ният размер на начислените от работодателя доходи 
от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 май.
До 31-ви май:
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите 
от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през м. април.
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ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА
ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ 

Режимът на облагане с данък при придобиване на 
имущества по дарение е регламентиран в чл.44-51 от 
Закона за местните данъци и такси.
Обект на облагане 
Обект на облагане с данък са имуществата, придо-

бити по дарение.
Не се облагат с данък 
Имуществата, придобити по дарение между роднини 

по права линия и между съпрузи, не се облагат.
Данъчно задължени лица 
Данъчно задължени лица са приобретателите на 

имущества.
Данъчна основа
Основа за определяне на данъка е оценката на иму-

ществото в левове към момента на прехвърлянето. 
Имуществото се оценява както следва:

• недвижимите имоти и ограничените вещни пра-
ва върху тях се оценява по уговорената цена или по 
определена от държавен или общински орган цена, а 
ако тя е по-ниска от данъчната оценка - по последната, 
съгласно приложение към закона.

• чуждестранната валута и благородните метали - по 
централния курс на Българската народна банка;

• ценните книжа - по пазарна стойност;
• превозните средства - по застрахователна стойност.
Данъчни ставки
При дарение на 

имущество, както и 
безвъзмездно при-
добитите по друг 
начин имущества, 
данъкът се начисля-
ва върху оценката 
на прехвърляното 
имущество в раз-
мер, определен от 
общинският съвет 
с наредба, както следва:

• при дарение между братя и сестри и техните деца 
- от 0,4 до 0,8 на сто; 

• при дарение между лица извън посочените - от 3,3 
до 6,6 на сто.
Освобождаване от данък
Освобождават се от данък:
• придобитите имущества от: 
1. държавата и общините;
2. образователните, културните и научните органи-

зации на бюджетна издръжка, както и специализира-
ните институции за предоставяне на социални услуги 
и домовете за медико-социални грижи за деца;

3. Българския червен кръст;
4. национално представените организации на хора 

с увреждания и за хора с увреждания;
5. фондовете за подпомагане на пострадали от 

природни бедствия и за опазване и възстановяване 
на исторически и културни паметници;

6. лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за 
лечебните заведения;

7. законно регистрираните вероизповедания в стра-
ната за храмовете и манастирите, предназначени за 
богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, 
върху които са построени, както и молитвените до-
мове заедно с поземлените имоти, върху които са 
построени.

• даренията за лечение на граждани на държава-
членка на Европейския съюз, или на друга държава-
страна по Споразумението за Европейско икономи-
ческо пространство, както и на технически помощни 
средства за хора с увреждания; 

• даренията с хуманитарна цел на лица с намалена 
трудоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби 
граждани;

• даренията за юридически лица с нестопанска цел, 
получаващи субсидии от централния бюджет, както и 
регистрирани в Централния регистър за осъществя-
ване на обществено полезна дейност, за получените 
и предоставени дарения;

• обичайните подаръци;
• даренията в полза на народните читалища;
• безвъзмездно предоставената помощ при услови-

ята и по реда на Закона за меценатството.
Деклариране на данъка
При безвъзмездно придобиване на имущество, 

с изключение на прехвърляне на недвижим имот, 
ограничени вещни права върху недвижим имот  и 
моторните превозни средства, лицата, получили 
имуществото, подават декларация за облагането му с 
данък в двумесечен срок от получаването му.
Не се подава декларация за придобитите по дарение 

имущества между роднини по права линия и съпрузи.
Внасяне на данъка
Данъкът се заплаща в общината по местонахожде-

нието на недвижимия имот, а в останалите случаи - по 
постоянния адрес (седалището) на данъчно задълже-
ното лице.
Администриране на данъка
Установяването, обезпечаването и събирането на 

данъка при придобиване на имущество по дарение се 
извършва от служителите на общинската администра-
ция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс.
Санкции
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗМДТ 

невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите 
по Закона за лихвите върху данъци, такси и други 
подобни държавни вземания.

ДОСТЪП НА ПАЦИЕНТА
ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ  

Достъп до специализирана извънболнична помощ
• Специализирана извънболнична медицинска по-

мощ се оказва на здравноосигурени лица, на които е 
издадено “Медицинско направление за консултация 
или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-
НЗОК № 3) от лекар/лекар по дентална медицина, 
работещ в лечебно заведение за извънболнична меди-
цинска/дентална помощ, и “Медицинско направление 
за ВСМД” (бл. МЗ-НЗОК № 3А) от лекар/лекар по 
дентална медицина от лечебно заведение за спе-
циализирана извънболнична медицинска/дентална 
помощ (СИМП/СИДП), сключило договор с РЗОК.

• Медицинското направление за консултация или 
провеждане на съвместно лечение може да се ползва 
до 30 календарни дни от издаването му. Срокът за 
извършване на вторични прегледи от изпълнител на 
СИМП е до 30 календарни дни от датата на извърш-
ване на първичния преглед.

• Изпълнителите извършват медико-диагностични 
изследвания въз основа на “Медицинско направление 
за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 
4), издадено от изпълнител на първична извънбол-
нична медицинска помощ или на специализирана 
извънболнична медицинска помощ (ПИМП/СИМП).

• Медицинското направление за медико-диагнос-
тични изследвания може да се използва до 30 кален-
дарни дни от издаването му.

• В срок до 30 календарни дни от издаването на 
медицинското направление за високоспециализи-
рано медико-диагностично изследване (ВСМДИ) и 
високоспециализирана медицинска дейност (ВСМД) 
здравноосигуреното лице е длъжно да избере лечебно 
заведение и да уговори ден и час за извършване на 
изследванията.

• Здравноосигуреното лице може да избере лечебно 
заведение за специализирана извънболнична помощ, 
сключило договор с РЗОК, на територията на цялата 
страна, като представи медицинското направление.

• Здравноосигурените лица могат да получат 
лабораторни и специализирани инструментални из-
следвания, специализирани медицински помощни и 
технически средства в избрани от тях самостоятелни 
лаборатории, медицински, дентални, медико-ден-
тални и диагностично-консултативни центрове или 
лечебни заведения за болнична помощ, сключили 
договор с РЗОК.
Достъп до лечебни заве-

дения за болнична помощ
• Лекарите и лекарите по 

дентална медицина от ле-
чебните заведения за извън-
болнична помощ насочват с 
“Направление за хоспита-
лизация” (бл. МЗ-НЗОК № 
7) пациентите към избрано 
от тях лечебно заведение за 
болнична помощ на тери-
торията на цялата страна. 
Необходимо е болницата да 
е сключила договор с РЗОК 
за лечение по съответната клинична пътека.

• Първичният медицински документ “Направление 
за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК № 7) има срок на 
валидност 30 дни до прегледа в диагностично-консул-
тативния блок на лечебното заведение - изпълнител 
на болнична помощ.

ПРЕВЕДЕНИ СА 30 МЛН. ЛЕВА
ЗА ПРОТЕИНОВИ КУЛТУРИ 

ДФ „Земеделие“ изплати близо 30 милиона лева 
по Схемата за обвързано подпомагане за протеино-
ви култури (СПК). Субсидиите са преведени на 16 
954 земеделски стопани, които са кандидатствали 
за подпомагане за Кампания 2017 и отговарят на 
изискванията на Наредба 3 от 17 февруари 2015 г.
Ставката на финансовата помощ за протеинови 

култури е определена със Заповед РД 09 – 434 от 
11.05.2018 г. на министъра на земеделието, храните 
и горите. Размерът на плащането за един допустим 
за подпомагане хектар по Схемата за обвързано под-
помагане за протеинови култури за Кампания 2017 
е 157,53 лева/ха.
Право на субсидии имат стопани, които обработ-

ват най-малко 0.5 хектара (заедно или по отделно), 
площите са допустими за подпомагане по СЕПП и 
са засети с фасул (зърно), леща, нахут, грах, фъстъ-
ци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, 
вигна, бурчак, лупина, звездан и/или смески от 
гореизброените.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2018г.



КЛЕНОВИЯТ СИРОП – АНАЛОГ НА ПЧЕЛНИЯ МЕД
Кленовият сироп е чудесен природен продукт, богат 

на антиоксиданти, органични киселини, а също калий, 
калций, желязо и много др. минерали, и затова има 
активиращо действие върху целия енергиен обмен. 
Прод у к т ъ т 
съдържа и 
лесно усвои-
ми захари, и 
в комбинация 
с витамините 
в него, той е  
концентри -
ран  полезен 
продукт.
Ползва се 

изключител-
но много като 
н а т у р а л е н 
подсладител, 
аналог е на 
пчелния мед. 
Съдържа естествени захари, които са лесно усвоими.
В комбинация с черния бъз също е много полезен. 

Черният бъз има силно противовъзпалително дейст-
вие при инфекции на горните дихателни пътища (ос-
три и хронични бронхити, астматични пристъпи и др.) 
Комбинацията кленов сироп и билката засилва полез-
ните свойства и на двете съставки.
Кленовият сироп е подходящ и за сезона на пролет-

ната умора, като се  препоръчва целогодишно на  всич-
ки, които страдат от хронична умора. Докато при про-
летната умора сутрин се събуждаме свежи, а вечер сме 
грохнали,  при хроничната умора отваряме очи уморе-
ни, и лягаме уморени. От 1990 г. хроничната умора се 
счита за болестно състояние.

KAĸВO МOЖE ДA НAПPAВИТE В ДOМAШНИ 
YCЛOВИЯ, ЗA ДA ПPEДПAЗИТE ДOМAШНИЯ CИ 

ЛЮБИМEЦ OТ НEПPИЯТНИЯ CЪPБEЖ В YШИТE?    
1. Πpoвepявaйтe yшитe нa живoтнoтo пoнe вeд-

нъж ceдмичнo. Oглeждaйтe дoбpe yшнитe ĸaнaли, 
зa дa ce yвepитe, чe нямa нищo пoлeпнaлo пo тяx. Зa 
дa cтe cпoĸoйни тpябвa дa видитe cлaдĸa и блecтящa 
пoвъpxнocт c лeĸ poзoв oттeнъĸ. Bcяĸo зaчepвявaнe 
тpябвa дa бъдe пoглeднaтo oт cпeциaлиcт.

2. Πoчиcтвaйтe cтapaтeлнo yшитe пoнe вeднъж ceд-
мичнo и зaдължитeлнo cлaгaйтe пaмyчeн тaмпoн пpи 
ĸъпaнe. Hяĸoи пopoди ĸyчeтa дopи изиcĸвaт eжeд-
нeвни гpижи, 
дoĸaтo дpyги 
нямaт нyждa oт 
пo - cпeциaлнo 
внимaниe. Bce 
пaĸ e пpeпopъ-
читeлнo yшитe 
нa живoтнитe 
дa ce пoчиcтвaт 
c т a p a т e л н o , 
пoнe вeднъж нa 
2 ceдмици.

3. Дoмaшни-
тe любимци c 
ĸocмaти yши 
тpябвa дa ca 
дoбpe пoдcтpигaни и oфopмeни. Πpи няĸoи ĸyчeтa 
мoжe дa ce нaлoжи пpeмaxвaнeтo нa ĸocми, ĸoитo 
pacтaт в yшния ĸaнaл.
Дoбpe e ĸocмитe oĸoлo yшнитe ĸaнaли cъщo дa ce 

пoдcтpигвaт пpeз гopeщитe лeтни мeceци, зa дa ce 
нaмaли eфeĸтa oт влaгaтa, пpичинявaщa инфeĸции.

4. Зaвeдeтe дoмaшния cи любимeц нa вeтepинap, 
пpи пъpвитe пpизнaци нa диcĸoмфopт – пocтoян-
нo тpъcĸaнe нa глaвaтa или чecaнe нa yшитe. Paн-
нoтo ycтaнoвявaнe нa пpoблeмa e ĸлючa ĸъм бъpзoтo 
излeĸyвaнe.

НА КАКВО РАЗСТОЯНИЕ ДА ЗАСАЖДАТЕ 
ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ       

При засаждане на цветята в група е важно да се 
поддържа определено разстояние, което ще позволи на 
растението да получава всички необходими хранителни 
вещества. Гледайки цветята, можете да разберете сами 
как се държат, дали имат достатъчно място за пълно 
развитие и цъфтеж.
Грешките по време на засаждането лесно ще попра-

вите, защото можете да пресадите или разсадите рас-
тенията. Но ако имате слабост за закупуване на много 
семена и цветя, винаги помислите къде ще засадите нови 
растения. Това ще ви предпази от спонтанни покупки, 
както и засаждането на цветя вече няма да бъде свързано 
с намирането на място за следващите растения.
Разстояние между растенията не трябва да бъде по-

малко от 1/3 от височината на възрастното растение.
Що се отнася до засаждане, тук е важно да се помни 

едно правило: колкото по-високо е растението, толкова 
повече се разпростира, толкова по-голямо разстояние 
трябва да се остави около него. Средно гъсти видове 
храсти могат да бъдат засадени на разстояние от 20 см 
един от друг. Култури с дълги коренища и пълзящи фи-
лизи - 30 см и повече.
По начина на разполагане, 

многогодишните декоративни 
се разделят на три големи групи.
Към първите се отнасят оп-

ределящите растения, които 
ще дадат тон на цялата цветна 
градина. По принцип това са 
високо растящи ефектни култу-
ри - Вайгела, Булчин венец, Смрадлика, Будлея и т.н. Те 
са засаждат поединично или в група по два храста на 
разстояние най-малко 60 см между растенията.
Културите с по-малък размер, но с не по по-малко ярки 

цветове, се отнасят към групата на придружаващите 
многогодишни. Такива са рудбекия, маргаритки, тлъс-
тига. Те изглеждат по-скромно, но ако ги засадите на 
групи на разстояние най-малко 40 см те ще се покажат 
в цялата си красота!
Божурите не трябва да се засаждат близо едни до други. 

Разстоянието между тях трябва да бъде поне 1 м.
Към третата група се отнасят растения с помоща, на 

които се запълват празните пространства на цветните 
лехи, алпинеумите - астри, цариче, див слънчоглед 
-doronicum и някои други ниско растящи многогодишни 
храсти образуващи красив плътен килим. Техните ярки 
петна могат да разкрасят всяка градина. Тези цветя може 
да засаждате на разстояние до 25 см.
По отношение на розите, мини розите се препоръчва 

да се засаждат на разстояние 30 см, чаено-хибридните 
рози - 0,5-1 м, храстовидните рози се нуждаят от повече 
пространство - 2 м между храстите.

ДРЪВЧЕТАТА ИМАТ НУЖДА ОТ
ДОПЪЛНИТЕЛНО ТОРЕНЕ       

Овощните дръвчета растат и плододават, като използ-
ват хранителни вещества от ограничен обем почва през 
целия си живот. Този обем не е в състояние непрекъс-
нато да поддържа необходимото количество елементи 
за нормалния им живот. Затова се налага периодично 
почвените запаси да бъдат обогатявани чрез торене.
Торенето на овощните дръвчета се прави по два начи-

на - почвено и листно.
Почвеното торене е основно
Основното торене е внасянето на хранителни елемен-

ти в почвата. Обикновено то се прави в началото или 
края на вегетацията на дръвчетата. С него се внасят и 
трите основни макроелемента – азот, фосфор и калий.
През вегетацията - листно торене
Листното торене се прави във вид на подхранване на 

дръвчетата през вегетацията. То може да включва как-
то основните макроелементи, така и микроелементи. 
Листното торене не може да измести основното. То е 
само допълнение към основното хранене.
Най-добре признаците на определен недостиг при 

овошките се изразяват през време на вегетацията. Тога-
ва по листата, плодовете, клоните или кората призна-
ците се виждат най-ясно.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЛИПА - TILIA CORDATA MILL 
Описание: Високи дървета, разклонени с гъста 

корона. Листата са последователни с неправилна сър-
цевидна форма. Цветовете са събрани в полусенник. 
Съцветията на дребнолистната и среднолистната липа 
са дребни, обикновено са 5-7, дори до 15 цветчета, а 
на едролистната 2-5 едри цветчета. Дребнолистната 
липа цъфти най-късно към 
средата на лятото - след ед-
ролистната и сребролистната.
Разпространение: Сребро-

листната липа е най-широко 
разпространена у нас. Оста-
налите два вида са разпрос-
транени по-рядко в горите, по 
каменистите склонове на предпланините и планини-
те. Отглеждат се и като декоративни дървета. 
Употребяема част: Използват се съцветията с и 

без присъцветниците, събрани по време на цъфтене. 
Лечебно действие: Силно потогенно и пикочо-

генно действие, противоспазматично, тонизиращо, 
противомикробно. Лечебният ефект на билката се 
дължи на съдържащите се в нея етерично масло, 
дъбилни и слузни вещества.
Приложения: • чай: при остри катари на горните 

дихателни пътища. Прилага се като отхрачващо 
средство при болести на дихателните пътища (брон-
хити, пневмонии, катари, ангини), при температурни 
състояния, ревматични болки, неврити;

• чай: ларингити, трахеобронхити;
• леко диуретично средство, заболявания на пикоч-

ните пътища; 
• запарка и отвара: външно за гаргара при заболя-

вания на гърлото и устната кухина; 
• отвара: външно при изгаряния, кожни обриви, 

ставни болки, възпалени хемороидални възли;
• В българската народна медицина цветът на липата 

се използва при кожни обриви, шарка, стомашни бол-
ки, диарии, виене на свят, главоболие, епилепсия, хис-
терия, присипнал глас, за изпотяване при настинка. 
Външно приложение: За бани като нервоуспоко-

ително средство; сварена в оцет - против косопад; 
за гаргара при гърлобол; за налагане на лапи при 
ревматични болки и натъртване.
За външна употреба се приготвя отвара от 100 г 

липов цвят и 2 л вода.
За гаргара се приготвя отвара от 20 г липов цвят на 

250 г вряща вода, като в топлата отвара може да се 
прибави и 1 чаена лъжичка сода бикарбонат.
Вътрешно приложение: 2 с.л. от билката се заливат 

с 500 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се вместо вода 
преди ядене по 100 мл.
Приготвя се запарка от 1 супена лъжица ситно 

нарязан липов цвят на 250 г вряща вода. След около 
20 мин запарката се прецежда и се пие гореща.

 „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                                                                                                              

Трима нашенци отишли на ловно сафари в Африка. Вечерта 
на първия ден почнали да се хвалят край лагерния огън:

- Аз свалих лъв!
- Аз пък ударих носорог!
- Аз убих едно номистераки - казал третият.
Другите се спогледали, но го подминали без коментар.
На следващата вечер третият казал:
- Днес успях да сваля две номистеракита.
Другите пак премълчали. На третата вечер обаче, когато 

същият обявил, че е убил десет номистеракита, не издържали:
- А, бе, ти за баламурници ли ни вземаш? Какви са тия 

номистеракита?!
- А, едни черни такива, викат „Но, мистър! Но, мистър!“

ПРЕДЯСТИЕ “ПТИЧЕ ГНЕЗДО“
Продукти:

• 6 картофа
• 1 зелена салата
• 1 краставица
• 2 стръка пресен лук пера
• сварени яйца
• лимонов сок
• сол на вкус
• щипка червен пипер за 
поръсване
• олио
 Начин на приготвяне:
Картофите се обелват и нарязват на пръчици. Загрява 
се олио, пържим до зачервяване с щипка сол.
Зелената салата, краставицата се измиват и нарязват 
на парчета с перата лук.
В плитка чиния от пържените картофи се оформя 
гнездо, пълним с овкусената салатка.
В средата поставяме сварено яйце поръсено с щипка 
червен пипер.
Ефектно и вкусно предястие!


