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Тази година, въпреки
изключително студеното време и заледилата се
вода в река „Бистрица“
с.Сатовча се извърши
традиционното хвърляне на кръста. Поверието
за този ден е, че колкото
по-студен е денят, толкова по-богата и плодородна ще е годината.
Ако кръста замръзне във
водата годината ще дава
здраве и голям берекет, а този който извади
кръста ще е здрав през
цялата година. Тази година смелчагата, който
се хвърли в буквално
заледената воде беше
Георги Илиев от с. Мусомища. Празникът Йордановден е един от най-значимите в християнската
религия и има различни имена в страната - Кръстовден, Водици, Водокръщи и други. На този ден
се почита светеца Йоан Кръстител, който според библейската легенда е покръстил Исус Христос
във водите на река Йордан. По стара традиция на този ден в Сатовча за здраве всички жители
християни, мюсюлмани и роми се събират на традиционното място, на най-дълбоката част на
реката, която преминава през селото, за ритуала по спасяването на кръста. След освещаването на
водата и празнична черковна служба, свещеникът хвърля Светия кръст във водата и по традиция
мъже или юноши се хвърлят въпреки студа и ниската температура и изваждат кръста от водата.

От 10.01.2019г.
О
10 01 2019 започва данъчно - осигурителната кампания, в която трябва да декларираме
доходите си от 2018-та година.
За първи път кампанията започва от 10 януари, а не както преди - от началото на годината.
За първи път тази година данъчното облекчение
за деца ще може да се използва сумарно и от
двамата родители.
Възможността и двамата родители да използват данъчното облекчение за дете е, ако при
нито един от тях доходът не е достатъчен, за да
може да се приспадне цялата сума от данъчната
основа. Тогава оставащата част е да другия
родител. За едно дете може да се използва 200
лева намаляване на данъчната основа, което
фактически прави 20 лева по-малко данък.
И тази година ще можем да използваме отстъпка от данъка за довнасяне. Тя остава 5% от
сумата за довнасяне, като за да се възползваме
от тази възможност, трябва да декларираме
доходите си онлайн до 31 януари и да нямаме
задължения към хазната.
„Запазва се вече познатото изискване да няма
никакви стари неплатени данъчни, осигурителни или изобщо други задължения към държавата, защото ако такива има, 5% отстъпка не може
да бъде ползвана, а също така не би могло да
бъде ползвано и нито един вид от съществуващите данъчни облекчения“, коментират от НАП
и обясняват, че в кампанията има промени с цел
улеснение на данъкоплатците:
„Отпадат стотинките в данъка за довнасяне. Вече се закръглява на цял пълен лев. Има
някои промени по отношение на паричните и
предметни награди, като при изплащането и
при връчването на тези награди вече платецът
на дохода трябва да удържи данък“.

ПОДМЕНЯТ КАСОВИТЕ АПАРАТИ

Регистрираните по ДДС
търговци имат 80 дни да сменят софтуера за управление на
продажбите си в търговските
обекти и касовите си апарати,
припомнят от НАП. Срокът
за регистрираните по ДДС е
31 март 2019 г., а за фирмите
без ДДС регистрация до края на юни 2019г.
С промени в законодателството от 1 април
2019г. се забранява едновременната употреба
на касов апарат и софтуер, управляващ продажбите в един и същи обект, без софтуерът
и касовият апарат да са свързани и софтуерът
да отговаря на новите изисквания в наредба
Н-18/2006г. Въвежда се изискване софтуерът
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Младите семейства ще трябва да подават
по-малко документи, за да използват данъчното
облекчение за ипотека.
За първи път облекчението за деца ще може
да се използва от двамата родители:
„Истината е, че тук става дума за един сравнително много тесен кръг от хора дотолкова,
доколкото ако доходите на единият родител на
практика не са достатъчни, за да си намали той
задължението с 20 лева за едно дете, 40 за две
и 60 за три и повече деца, тогава законодателят
допуска възможността да се сподели ползването на данъчното облекчение, ако доходите
на единият от родителите не са достатъчни, с
втория родител“.
Самоосигуряващите се задължително ще
подават декларации онлайн, но не се очакват
проблеми. Около половината данъчни декларации за физически лица се очакват по интернет.
Минималният осигурителен доход за тази
година е 560 лв. Промяна има и за земеделските
производители и тютюнопроизводителте.
„Ако през миналата година минималният
им осигурителен доход е бил 350 лв, през
2019-а е 400 лв“. Максималният осигурителен
доход е 3000 лева
задължително да управлява всички фискални
устройства или принтери.
Едновременно с това са въведени и нови
изисквания към касовите апарати, като всяка
касова бележка трябва да има отпечатан QR
код и данни за нея да се подават към сървърите
на НАП в реално време. Новите правила забраняват издаването на т.нар. служебни бонове.
От приходната агенция съветват всеки търговец, който ползва софтуер за управление на
продажбите, да се свърже с производителя
му и да провери дали той ще бъде доработен
съобразно новите правила. Допълнителна
информация за промените е достъпна в специално създадената рубрика на сайта на НАП
http://nap.bg/page?id=744 и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.
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На 28 декември 2018 година се
проведе заседание на Общински
съвет – Сатовча.
На заседанието бяха приети:
- План-сметка за разходите и
прогнозните приходи за 2019 г. за
сметосъбиране, сметоизвозване и
депониране на битови отпадъци
и почистване и поддържане на
обществени територии в община
Сатовча;
- актуализация на Поименния
списък за капиталови разходи на
община Сатовча за 2018 г.;
- актуализация на Програмата
за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост,
в община Сатовча през 2018 г.
Общинският съвет – Сатовча,
даде съгласие:
- за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба на:
• УПИ X, кв. 2 по плана на село
Слащен, с площ 480 кв. м ;
• УПИ IX - 962, кв. 64 по плана
на село Кочан, с площ от 694 кв.;
• УПИ VIII, кв. 52 по плана на
село Кочан, с площ от 550 кв. м ;
• УПИ VII, кв. 52 по плана на
село Кочан, с площ от 550 кв. м ;

- за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване
под наем на:
• общински терен с площ от
1 кв. м за поставяне на вендинг
машина пред сградата на здравна
служба в УПИ I, кв. 42 по плана
на село Сатовча;
- за придобиване на земеделски
имот №000445 в землището на
село Крибул, с площ 2,685 дка,
местността Срещу оградите,
собственост на наследниците
на Иляз Ахмедов Альов – бивш
жител на село Крибул;
- разрешаване изработване на
ПУП – изменение на уличната
регулация от О.Т. 115 до О.Т.159
между кв. 39 и кв. 40 по плана на
село Долен;
- разрешаване изработване на
ПУП – изменение на уличната
регулация от О.Т. 130 към О.Т.
124 в участъка между УПИ I-470
от кв. 30 и УПИ IV-470 от кв. 29
по плана на село Долен;
- за започване на процедура за
поставяне на паметна плоча в
село Жижево на загиналите през
1913 година.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаема редакция,
Искам да разкажа за човечността и добрината, която все още я има
в сърцата на младия човек.
Преди 15 години съпруга ми получи „инсулт” – учител в СУ „Христо
Ботев” с.Вълкосел. Той беше душата и любимеца на своите ученици, но
…..съдба – случи се. Сега се борим за неговото състояние и възстановяване. Колеги и приятели останаха все по-малко – в смисъл, че не е между
тях, а заболяването и времето вече го разделиха от социалния живот.
Но каква беше нашата изненада???
Нова година е! Всеки се радва и си пожелава какво ли не. Съпруга
ми също получи новогодишен подарък изненада от неговите ученицимомчетата от набор 1983-1984 година.
Мили момчета,
Благодарим Ви!!! С Вашия благороден жест, предизвикахте сълзи в
очите ни, а Вашия любим учител каза: „Ето това са моите момчета”,
възпитани, благородни, човеци с голямо „Ч”, момчета – станали вече
големи, възмъжали, станали родители. Но добрите им сърца помнят
своя учител, както и той ги помни и се гордее с всички тях.
Мили момчета, Благодарим Ви от сърце! Бъдете здрави, щастливи и много успехи и късмет Ви желаем! Запазете добрината в
сърцата си , дарявайте усмивки около Вас!!!
От семейство Фатме и Тенчо Зейневи - с.Вълкосел, общ.Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв.
07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча
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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

14 Януари 2019г., понеделник,
Банго Васил — Циганската Нова година
От 13-ти всяка година започват големите
ромски тържества за Нова година Банго
Васил, още и Банго Василий (Васильовден),
наричан още Василица е най-големият
празник на ромите - това е циганската Нова
година. Празникът се отбелязва на 13, 14 и
15 януари.
16 Януари 2019г. Сряда,
Професионален празник на хората,
работещи в областта на растителната защита
На 16 януари се отбелязва професионалния празник на хората, работещи в
областта на растителната защита (обявен с Решение на Министерски съвет
от 28 септември 2005 г.). Преди 123 години, с указ на княз Фердинанд от 16
януари 1896 г., е утвърден първият нормативен акт в България в областта на
растителната защита: „Закон за мерките против филоксерната зараза (чума
по лозата) и за възстановяването на опустошените от нея лозя“. С него се
поставя официално регламентираното начало на борбата с вредителите по
растенията и на растителнозащитната дейност у нас.
18 Януари 2018г., Петък,
Международния ден на Снежния човек
Легендата разказва, че първият снежен човек
в историята е направен на 7 януари 1809 г. в Ю
Клер, Уисконсин. Вернън Н. Пол решил да направи снежния човек за 9-годишната си дъщеря
Йети Пол. Старо предание разказвало, че в Деня
на Коледните подаръци идват елфите и взимат за
себе си всички коледни дарове, предназначени за
децата. Пол обяснил на малката Йети, че снежният човек ще държи далеч палавите елфи от
подаръците. Момиченцето веднага разказало на
своите приятели и така пред всички домове в градчето се появили снежковци.
Атанасовден - Атанасовден се празнува на 18 януари. Разрешава се вино
и елей. Св. Атанасий бил голям защитник на Православната вяра. Участвал
в Първия Вселенски събор, дето се показал с благодатно озарен ум в защита на вярата против ереста на Арий. На 28-годишна възраст, след смъртта
на архиепископ Александър, е ръкоположен за архиерей на негово място в
Александрия. За вярата преследван в изгнание 15 години.
Атанасовден: Имен ден празнуват: Атанас, Атанаска, Наска, Наско, Hасo,
Hася, Начо, Tанас, Таньо, Таню, Тинка.
20 Януари 2019г., Неделя,
Петльовден - Св. патриарх Евтимий
Търновски
Имен ден празнуват: Евтим, Евтимия,
Ефтим, Евтимий, Ефтимия.
Този ден е посветен на паметта на
Преподобни Евтимий Велики, роден в
град Милетин и живял през V век, както
и на паметта на българския патриарх св.
Евтимий Търновски (ок.1327 - 1402). По
народному празникът е известен като
Ихтим, Ихтима, Петльовден, Петеларовден или Петларовден. Последните
три названия са свързани с основната обредна практика - жертвоприношение
на петел. Петел се коли във всяка къща с мъжка челяд. Обикновено жертвеният акт се извършва на къщния праг, който според традиционните народни
схващания разграничава усвоеното пространство на дома от дивата природа.
Петелът се коли от петнадесет-шестнадесетгодишно момче, което трябва да
отговаря на изискването за „полова чистота“, т. е. момчето не трябва да е имало сексуална връзка. В ситуацията на обреда юношата се нарича „петелар“.
След като заколи птицата, той прави кръстен знак с нейната кръв по челата на
всички момченца в къщата, за да бъдат здрави през цялата година. С кръвта
на петела се рисуват кръстове и по външните страни на вратите и портите.

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА
„БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА: МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ“

Краен срок: 22 януари 2019 г.
Българският еврокомисар по
цифровата икономика и общество г-жа Мария Габриел обяви
ученически конкурс за компютърна рисунка на тема „България
в Европа: минало, настояще,
бъдеще“, посветен на Националния празник на страната 3
март. Авторите на най-добрите
рисунки ще бъдат поканени в
Европейската комисия в Брюксел, където Мария Габриел предвижда организиране на изложба
на творбите на победителите
броени дни преди празника като
част от тържествено отбелязване
на 3 март. Конкурсът се реализира с подкрепата и съдействието на Министерство на образованието и науката.
Творческото съревнование е разделено в две възрастови категории, обхващащи учениците 8-9 клас и 10-12 клас на всички училища, школи, клубове и центрове за подкрепа
на личностното развитие от страната. Всеки участник може да изпрати 1 творба.
Рисунките, участващи в конкурса, трябва да бъдат представени на хартиен носител с
размер на листа формат А3 – паспартирана бяла с размери 50х70см.
Във всяка от категориите ще бъдат отличени по 6 творби.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 9.01.2019 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 11 ɆȿɋɌȺ

8
1
1
1

1 ɍɱɢɬɟɥ,ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
2 ɍɱɢɬɟɥ,ɦɭɡɢɤɚ ɜ ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
3 ɍɱɢɬɟɥ,ɪɟɫɭɪɫɟɧ
4 ɋɬɚɪɲɢ ɭɱɢɬɟɥ,ɧɚɱɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 248 ɆȿɋɌȺ

13
126
73
6
7
1
1
3
1

Ɂɚɪɟɠɞɚɱ,ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɰɟɧɢɬɟɥ,ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ɇɚɲɢɧɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɤɪɨɟɧɟ ɫ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɦɚɲɢɧɚ
ɑɢɫɬɚɱ/ɏɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɞɴɪɜɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɒɨɮɶɨɪ,ɚɜɬɨɛɭɫ

1

Ʉɪɟɞɢɬɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ,ɛɚɧɤɚ

1
1
1

ɉɪɨɞɚɜɚɱ-ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
Ⱦɨɦɚɤɢɧ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ

1

Ɉɝɧɹɪ

4
1
1
1
1
1

ɉɨɦɨɳɧɢɤ,ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ,ɝɨɬɜɚɱ
Ʉɚɫɢɟɪ,ɞɨɦɚɤɢɧ
Ƚɨɬɜɚɱ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ⱥɧɤɟɬɶɨɪ

3

Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɨ /ɲɨɮɶɨɪɫɤɢ ɭɦɟɧɢɹ/
ɋɪɟɞɧɨ/Ɏɢɧɚɧɫɢ,ɛɚɧɤɨɜɨ ɢ
ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɧɨ ɞɟɥɨ/
ɋɪɟɞɧɨ/ȿɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ/
ɋɪɟɞɧɨ
ɋɪɟɞɧɨ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɝɧɹɪ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɋɪɟɞɧɨ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɋɪɟɞɧɨ

ПРИТЧА: ГОЛАТА ДУША

Китаец си татуирал
известна българска
поговорка!
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

Веднъж при един мъдрец дошло младо момиче.
Красивата девойка обаче била обляна в сълзи.
- Какво да правя?- рекла тя. - Старая се винаги
да бъда добра към хората, да не ги наранявам,
да не ги обиждам, да им помагам с каквото мога.
И въпреки цялата ми доброжелателност, вместо
благодарност и уважение, получавам обиди и
горчива насмешка. Дори сред тях има такива,
които се държат откровено враждебно с мен.
Толкова несправедливо и обидно! Кажи ми какво
да правя мъдрецо?
Той я погледнал с усмивка и казал:
- Съблечи се чисто гола и мини така през града!
- Полудяхте ли?! Нали в този вид всеки би ме
обезчестил и кой знае какво още направил!
- Ето, виждаш ли! - усмихнал се отново мъдрецът. - Да разкриеш пред хората красивото си
тяло се срамуваш. Защо тогава ходиш по света
с гола душа? Тя е разтворена като тази врата.
Всеки, който поиска, влиза в твоя живот и ако
вижда твоите добродетели като отражение на
безобразието на собствените си пороци, то се
старае да те обиди, оклевети или унизи. Не всеки
има мъжеството да признае, че някой е по-добър
от него. Нежелаейки да се променя, порочният
човек воюва с праведника.

- Но какво да направя? - попиталo момичето.
- Да излезем, искам да ти покажа градината си.
Навън той продължил:
- Виж тези прекрасни цветя! Дълги години аз се
грижа за тях и ги поливам, но нито веднъж не съм
видял как се разпуква пъпката на цвете, макар че
след това се наслаждавам на красотата и аромата
на всяко от тях.
Бъди като цвете, разкривай сърцето и душата
си на хората бавно и незабележимо. Виж кой е
достоен да бъде твой приятел и да твори добро,
както се полива цвете с вода, и кой къса листчетата и тъпче цветята с крака.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ОТ

П ЧЕЛАРИТЕ КАНДИДАТСТВАТ
7 ЯНУАРИ ПО МЕРКИТЕ НА НПП

От 7 до 18 януари 2019 г. ще се проведе нов прием
за финансовата 2019 г. по мерките от Национална
програма по пчеларство (НПП). Документи ще се приемат в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото
лице и по адресна регистрация на юридическо лице.
Мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019 г. включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на
лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери,
пчелни семейства и майки.
П о м я р ка А
ка н д и д ат и т е
ще бъдат подпомагани при
закупуването на дребен
пчеларски инвентар, докато мярка В е
насочена към
п од в и ж н о т о
пчеларство.
Националната програма по пчеларство за периода
2017-2019 г. е одобрена от Европейската комисия с
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102, като общият
бюджет на пчеларската програма възлиза на приблизително 14.28 млн. лева, от които 50% са осигурени
от ЕС и 50% - от националния бюджет. За 2019 г. финансовият ресурс е 4 758 590 лева, като по време на
първия период на приема през месец ноември 2018 г.
са подадени близо 1 400 заявления за подпомагане с
размер на заявената финансова помощ над 3.9 млн. лв.
Повече информация за мерките и условията за
финансиране по НПП 2017-2019 г., както и образец
на заявлението за подпомагане, заинтересованите
могат да получат в областните структури на фонда, в
Централно управление на ДФЗ-РА, както и от сайта
на институцията.
Отново ще се дава възможност инвестициите по
мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФ „Земеделие“. След одобрение
и сключване на договор за безвъзмездна финансова
помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по
постоянен адрес на физическото лице и по адресна
регистрация на юридическо лице.

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНА ПОМОЩ ЗА
ДЕТЕ БЕЗ ПРАВО НА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ

Агенцията за социално подпомагане (АСП) приема
заявления-декларации за предоставяне на месечна
помощ за дете без право на наследствена пенсия от
починал родител по реда на чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). Заявленията се подават в
дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в цялата
страна по настоящ адрес на лицето.
Помощта ще може да се получава с останалите видове помощи, предвидени в ЗСПД, но не и заедно с персонална пенсия, отпусната за дете по чл. 92 от Кодекса
за социално осигуряване. Отпуснатите до 31 декември
2018 г. персонални пенсии на деца ще продължат да
се изплащат в размерите, определени към тази дата по
досегашния ред. Персоналната пенсия на дете, за което
е отпусната новата месечна помощ, ще се прекратява
поради отпаднало основание за получаването ѝ.
Месечна помощ ще се предоставя независимо от
доходите на семейството и детето, на другия родител или на настойника/попечителя, които отглеждат
детето и живеят постоянно в страната. Необходими
условия за отпускане ѝ са: детето да няма право на
наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса за
социално осигуряване; да не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето (ЗЗД); редовно да посещава
подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна
предучилищна подготовка на децата, освен ако това
е невъзможно поради здравословното му състояние;
до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст; редовно да посещава училище,
освен ако това е невъзможно поради здравословното
му състояние; да има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно
възрастта и здравословното му състояние; да живее
постоянно в страната.

ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАНА СТОПАНИТЕ ДОКАЗВАТ
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
ПО СХЕМИТЕ ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ

От 2 януари до 31 януари 2019 г. земеделските
производители, кандидатствали за Кампания 2018
по схемите за обвързано подпомагане за плодове и
зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да
предоставят документи, които доказват минимални
добиви и реализация на произведената продукция.
Утвърденият образец на електронен опис на документите, доказващи реализацията на произведената
продукция е достъпен за изтегляне и попълване на
сайта на ДФ „Земеделие“. На същото място е публикувана и инструкцията за попълване. Файлът съдържа възможност за създаване на опис до 100 реда. В
случай на необходимост земеделските стопани могат
да поискат по-голям файл с възможност за създаване
на повече редове от областните структури на фонда.
При попълване на приложения файл не се обединяват
редове, не се добавят работни страници и по никакъв
начин не се променя форматът на зададената таблица.

Попълненият опис по образец се подава до 31
януари 2019 г. на електронен и на хартиен носител,
придружен от копия на описаните документи. Те се
депозират в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес
на управление на кандидата – юридическо лице или
едноличен търговец.
Припомняме, че не подлежат на подпомагане
кандидатите по схемите за обвързано подпомагане
за плодове и зеленчуци, които не са предоставили
декларация и опис по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената
продукция през годината на кандидатстване, както
и документи, които доказват нейната реализация в
периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.

Помощта ще се предоставя и на семействата на
роднини и/или близки, при които е настанено дете
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето в
случаите, когато семейството не получава месечна
помощ за него по реда на същия закон.
Размерът на помощта се определя ежегодно със
Закона за държавния бюджет на Република България,
като не може да бъде по-малък от предходната година.
За 2019 г. нейният размер е 115 лв.
Образецът на заявлението-декларация за отпускане
на новата месечна помощ и необходимите документи
за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на АСП в раздел „Административни услуги“,

Въпрос: В края на 2018 ни се роди внук в София.
Децата са записали внук ни при педиатър които
не работи с Националната Здравна Каса. .Прегледите са необосновано високи цени от 10 лв. на
преглед и 60 лв. посещение-първото, разбира се
без фактура или касава бележка. Въпросът ми е
-могат ли да си сменят детският лекар сега? Има
ли определен срок за това? И къде могат да запишат бебето за детски педиатър, които работи
с Здравната каса? Благодаря ви предварително.
Отговор от НЗОК: Първоначален избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) може да се направи
по всяко време на годината. Формулярът за първоначален избор на личен лекар може да се разпечата
от интернет страницата на НЗОК- www.nhif.bg. Той
е поместен в секция „За гражданите”.

ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ ЗАПОЧВА НА 10-И ЯНУАРИ
Първите данъчни декларации за доходите
от миналата година или
печалбите на фирмите
ще могат да се подадат
на 10-ти януари, но образците на формулярите вече са достъпни на
сайта на Националната
агенция за приходите.
Оттам припомнят, че
ако подадем декларацията си по Интернет
до 31-ви януари, можем да използваме 5 процента отстъпка от данъка за довнасяне.
Облекчението е достъпно единствено ако нямаме
стари задължения към хазната.
Годишното приключване на данъчноосигурителните сметки на фирмите и гражданите ще бъде извършвано от Приходната агенция от днес до 10-и януари.
Новоизбраният общопрактикуващ лекар (ОПЛ)
трябва да попълни във формуляра своите лични
данни и тези на практиката, в която работи. Вписва
се и датата, на която е изборът, като от тази дата
здравноосигуреното лице може да ползва услугите на
здравноосигурителната система и здравно обслужване
по линия на НЗОК.
При първоначален избор на ОПЛ, общопрактикуващите (личните) лекари нямат задължение да предоставят на лицата, записани в пациентските им листи
здравноосигурителни книжки. Всяка РЗОК е създала
организация за предоставянето на здравноосигурителни книжки на гражданите.
В конкретния случай, при осъществяване на първоначален избор на общопрактикуващ лекар за тяхното
дете, родителите трябва да се обърнат към районната
здравноосигурителна каса, с която личният лекар,
който са избрали, е сключил договор, т.е. към РЗОК
София-град,1408, ул. “Енос” 10, вх. Б. Книжката
остава валидна, независимо от евентуална смяна на
общопрактикуващия лекар. Първата здравноосигурителната книжка е безплатна.
Справка за общопрактикуващите лекари, сключили
договор с НЗОК, може да се направи на сайта на НЗОК
- меню „Информация за договорени дейности“ - линк
„Търсене на договорни партньори и дейности“ – подлинк „Общопрактикуващи лекари“. Другият вариант
е родителите да потърсят съдействие на място – от
РЗОК в София.
При първото посещение, извършено от общопрактикуващия лекар или от лекар със специалност
„Педиатрия“, в зависимост от това кой ще изпълнява
наблюдението на новороденото по програма „Детско
здравеопазване”, няма причина прегледът да бъде
заплащан от родителите.
Въпрос: Здравейте! Интересува ме кои лекарства
могат да се изписват за срок от три месеца?
Отговор от НЗОК: Лекарят предписва лекарствени
продукти, напълно или частично заплащани от НЗОК,
медицински изделия или диетични храни за специални
медицински цели, за лечение на хронични заболявания
- на два вида рецептурни бланки: рецептурна бланка
бл. МЗ-НЗОК № 5 или № 5А, в зависимост от лекарствения продукт и състоянието на пациента.
Справка относно реда за предписване, отпускане и
получаване на лекарствените продукти може да направите на сайта на НЗОК - меню „Лекарства”, линк
„Лекарствени продукти” – Списък с лекарства, които
НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март
2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински
цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 януари
2019 година - колона „Образец на рецептурна бланка,
съгласно Наредба № 4/2009 г. на МЗ“.
Въпрос: Имам здравна книжка, в която обаче
страниците за семеен стоматолог вече са изчерпани (запълнени). Могат ли да ми бъдат добавени
още страници за стоматолог или трябва да ми бъде
издадена нова книжка? На кой адрес в София мога
да получа нова книжка?
Отговор от НЗОК: При изчерпване на страниците
в здравноосигурителната книжка, към нея се използва
допълнителен лист-притурка (по образец) за извършени дентални дейности.
Документът се издава безплатно, на място.
Този допълнителен лист към здравноосигурителната книжка ще Ви предоставят в районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по избор на личен лекар,
след като представите здравноосигурителната си
книжка и последната заверена притурка (когато има
издадена такава).
Може да отидете в РЗОК София - ул. „Енос“ № 10,
вх.Б., или в някое от териториалните поделения на
РЗОК-София, в ДКЦ №№ 8, 12, 10, 20 и 25, в зависимост от местоживеенето Ви.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ЗАЩО ТРЯБВА ДА ЯДЕМ ХЛЯБ РЕДОВНО
Когато човек реши да отслабне, първото, което маха от
менюто си, е хлябът. Но е голяма грешка да не консумирате изобщо хляб, тъй като той
е много полезен за организма.
Хлябът е важен източник
на ценни растителни белтъчини, който съдържа редица
незаменими аминокиселини.
Хлябът е източник на витамини от групата В. Той служи
като всекидневен доставчик на растителни влакнини.
Хлябът е източник на необходими минерални вещества и най-вече калий, калций, магнезий, натрий, фосфор и желязо. В белия хляб няма да намерите всички
тези витамини и минерали, но те се съдържат в пълнозърнестият хляб, както и в хляба от покълнали зърна.
Ако премахнете изцяло хляба от менюто си, първото, което ще се случи, е че ще изпаднете в депресия,
ще станете избухливи и раздразнителни, ще се преуморявате твърде лесно.
Освен това ще сте постоянно недоволни от себе си и
няма да сте уверени в собствените си сили. Това се предизвиква от липсата на достатъчно витамин В, който се
съдържа в големи количества в хляба. Той изпълнява ролята на регулатор на функциите на нервната система и е
сериозна защита срещу стрес.
Следващата неприятност, която ви очаква, ако се откажете от хляба, са проблемите със стомаха, тъй като
хлябът съдържа много влакнини, които подобряват работата на червата.
Ако изцяло игнорирате хляба, това може да се отрази негативно върху състоянието на вашите кожа и
мускули. В пшеничните продукти се съдържат много
полезни аминокиселини.
Мекият бял хляб е вреден за организма, но е много
трудно да се въздържите да хапнете поне малко от него,
тъй като е мек, ароматен, с хрускава коричка.
Но точно този мек топъл бял хляб вреди най-много на
организма, тъй като предизвиква обилно слюноотделяне,
което при редовна консумация може да отключи гастрит.
Добре е да съчетавате хляба със супи, тъй като така
организмът ви получава двойна полза – от супата и от
полезните влакнини в хляба, които ще ви заситят.

Н АТУРАЛНИ

СРЕДСТВА ЗА БОРБА С МРАВКИТЕ

Имате мравки у дома и не знаете
как да се отървете от тях? Ако не
искате да използвате химикалите,
които се предлагат на пазара, не
грешите. Повечето от тях са вредни за здравето и околната среда и могат сериозно да
навредят на домашния ви любимец, ако имате такъв.
За щастие, съществуват редица естествени средства
за решаване на проблема с малките насекоми.
Преди да започнете да изпробвате методите, които
ще ви предложим, трябва да се подготвите.
Първото нещо, което трябва да направите, е да идентифицирате мравуняка, както и точката на достъп на
мравките към къщата. Обикновено са ъглите на вратите или прозорците. Наръсете тези места със сол.
Наличието на мравки също показва, че в къщата има
остатъци от храна. Затваряйте пакетите със захар и
бурканите с мед. Добре съхранявайте храната, за да
нямат насекомите достъп до нея, а и винаги отстранявайте всички трохи от мебелите и подовете.
Ако имате растения в къщата си, проверете почвата.
Може мравките да се крият в нея, тъй като е естественото им местообитание. Преместете временно растенията извън къщата.
Измийте повърхностите и подовете с вода, оцет и
лимонов сок, защото това ще ви помогне да се отървете по-лесно от насекомите. Подходящо е да се запечатат пукнатините, от които мравките могат да влизат,
със силикон или циментова замазка.
След като сте се подготвили, вижте и няколко натурални средства за борба с мравките в следващата ни галерия.
Ябълковият оцет е отличен репелент срещу мравките,
който ги държи далеч. Поставете го в пулверизатор и го
разпръснете по ъглите на вратите, прозорците и первазите, по кухненските плотове и зоната на мравуняка. Дори
ако оцетът бързо изсъхне, миризмата му все още ще се
усеща от мравките, които ще останат далеч. Можете да
добавите и няколко капки етерично масло от евкалипт.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

З АЩО КОТКАТА ТИ ЯДЕ ТРЕВА ?
Котките са хищници, но това не им пречи понякога
да проявяват интерес и към растителната храна. Дори
и да не сте стопани на котка, със сигурност сте виждали писани, които си хапват зелена тревичка.
Този навик на мъркащите ни приятели винаги ни е
правел впечатление. Много от нас дори се чудят дали
не е свързан с проблем при животното. Зооспециалистите обаче обясняват, че той е съвсем нормален.
Предполага се, че котките ядат трева по две основни
причини. Едната е, че те се нуждаят от разнообразна
храна, съдържаща витамини, минерали и фибри.
Ако те могат да си набавят тези елементи от обичайното си меню, съвсем естествено е да ги търсят на
друго място. По този начин нормализират функциите
в тялото си и се предпазват
от проблеми като запек например.
Другата причина, подтикваща котаните към дъвчене на трева, е желанието
да пречистят организма си.
Както знаете, тези същества са много взискателни
към хигиената и тоалета си.
Почиствайки се многократно всеки ден, те поглъщат
косми. Консумацията на растения, от своя страна, им
помага да се отърват от ненужното в стомаха им.
След като разяснихме този въпрос, вероятно сами си
давате сметка, че е добре да има нещо зелено около
вашата писана. Ако не желаете да напада цветята ви,
потърсете в зоомагазин тревички за котки. Там ще ви
предложат най-добрите варианти, които да са от помощ за вашето котаче.
КАКВИ ЦВЕТЯ СЕ ЗАСАЖДАТ В ГРАДИНАТА,
ЗА ДА СЕ УВЕЛИЧАТ ДОБИВИТЕ ОТ КУЛТУРИТЕ
Цветята в градината могат да бъдат много полезно
допълнение, а не само ефектно украшение. Какво
трябва да се има предвид при подреждането на цветно-зеленчуковите лехи.
Ако отглеждате цветя и зеленчуци на различни места
в градината, сега е моментът да преразгледате плана си.
Съвместното засаждане на цветя и зеленчуци на
едни и същи лехи е стратегия, използвана от професионалните градинари за увеличаване на добивите и
поддържане здравето на растенията поради простотата и достъпността на метода. Най-важната причина
за отглеждане на цветя заедно с ядливи култури е
привличането на пчели и други полезни опрашващи
насекоми. Без пчелите в градината реколтата е слаба.
Добра комбинация от
цветя и култури на една
и съща леха:
Роза и чесън. Чесънът
ще прогони вредителите по розата, а розата
ще неутрализира острия
аромат на чесъна.
Невен и пъпеши, дини. Някои сортове невен контролират нематодите в корените на пъпешите и дините
без използване на химически средства.
Краставици и латинки. Латинките защитават краставиците от вредни насекоми и служат за място на
живот на полезни хищни акари.
Декоративен тютюн и салата. Салатата в компанията на цъфтящ тютюн не потъмнява и запазва
свежестта на листата.
Ягода и дамаска челебитка са растения, които отлично съжителстват и могат да се използват и като храна.
При планирането на комбинацията цветя-зеленчуци е
необходимо да се изучат особеностите на отглежданите
растения, а също и индивидуалните им особености. Неправилното съчетание на цветя и зеленчуци в градината
може да донесе не само вреда на растенията, но и до
загиване на посадъчния материал.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

М АНДАРИНИ
Мандарините са едни от най-безценните представители на семейство цитрусови, защото освен големи
количества витамин С, те съдържат и голям запас от
витамин D, който има антирахитно действие, както и
витамин К, който о сигурява
еластичността
на кръвоносните съдове.
В мандарините обаче никога
няма нитрати,
защото те не
могат да оцелеят при наличието на лимонена
киселина. Не е
трудно да се избере най-вкусната мандарина
от купчината.
Най-киселите
са леко сплескани, със среден размер.
Огромните, с дебела кора мандарини лесно се чистят, но също не са от най-сладките. Но каквито и да
са на големина, техният сок е полезна диетична и
лечебна напитка. Той се препоръчва дори на бебета.
Сокът от мандарини е полезен при жажда, възникнала от висока температура. Полезен е и при лечение на астма и бронхит, защото съдържат голямо
количество феноликова аминокиселина, която е
противоотточно средство.
Ако имате секрет в бронхите, всяка сутрин изпивайте по една чаша сок от мандарини на гладно.
Отхрачващо действие при бронхит имат и настойки
и отвари от изсушена кора на оранжевия плод.
Пресните мандарини са полезни при заболявания
на стомашно-чревния тракт, а за стимулиране на
апетит се препоръчват 10 капки настойка от суха
кора половин час преди ядене.
Тези плодове са полезни за засилване на имунитета
през зимата и вдигат настроението. Благодарение на
съдържащите се в тях фитонциди те имат антимикробно действие.
Сокът им е толкова богат на фитонциди, че може
да убие гъбички, ако много пъти се натърква поразеното място с резенче мандарина. Мандарините не
се препоръчват при язваи гастрит, колит и хепатит.
КАРАМЕЛИЗИРАНИ МАНДАРИНИ

Продукти:
• захар - 1 ч.ч.
• мандарини - 12 бр.
• фъстъци - 4 с.л. ситно нарязани
• ванилия - 2 щипки
• портокалов ликьор - 2 с.л.
|Приготвяне: Обелете мандарините и ги запържете на слаб огън.
Прибавете захарта и
бъркайте внимателно,
но докато се разтопи
напълно.
Залейте с 300 мл вода
и продължете да бъркате до пълното разтваряне на захарта.
Нарежете кората от мандарините и ги прибавете в
тигана, добавете канелата и гответе за още 5 минути.
Отнемете от огъня и залейте с ликьора. Оставете да се
охладят, покрийте ги с фолио и ги оставете в хладилника
за 5 часа.
Преди сервиране поръсете с фъстъци.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лвева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да
подадете сигнали за замърсяване на околната
среда и за нарушения на екологичното
законодателство.
Сигнали се приемат в рамките на работната
седмица от 08.00ч. до 17.00ч.
При аварийни ситуации за замърсяване
на околната среда в извънработно време
могат да се подават сигнали на телефон:
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!

Мотоциклетист
отоциклетист блъска джебчия на улицата и бяга от
о местопроизшествието. Към пострадалия приближава полицай.
- Запомнихте ли му номера?
- Не, - хрипти джебчията, - но това му е портфейла.
Прокурорът към обвиняемата:
- Госпожо, като сложихте отрова в яденето и го дадохте на мъжа си, изпитахте ли угризение на съвестта?
- Да, изпитах.
- И кога стана това?
- Когато поиска допълнително.
- Как можахте да убиете този нещастен човек само
за някакви си десет долара?
- Е, господин съдия, десет оттук, десет оттам и те
се събират...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

