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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

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

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

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

На националните празници 
правителствените, областни и 
общински служби на Република 
България са затворени. 
Както е описано в член 154 от 

Кодекса на труда, ако официални-
те празници (с изключение на Ве-
ликденските празници) съвпадат 
със събота и/или неделя, първи-
ят или първите два работни дни 
след тях са неприсъствени.
Списък с официалните праз-

ници на Република България за 
2020 година:
● Нова година (1 януари, сряда)
● Ден на Освобождението на 

България (3 март, вторник)
● Великденски празници (17 до 

20 април, петък до понеделник)
● Ден на труда (1 май, петък)
● Ден на Българската армия (6 

май, сряда)
● Ден на българската просвета 

и култура и на славянската пис-
меност (24 май, неделя - 25 май 
2020 е неработен ден)
● Съединението на България (6 

септември, неделя - 7 септември 
2020 е неработен ден)
● Ден на Независимостта на 

България (22 септември, втор-
ник)
● Коледни празници (24 до 26 

декември, четвъртък до събота 
- 28 декември 2020 е неработен 
ден)

В деня Йордановден, традиционно и в Сатов-
ча се извършва ритуала по спасяването на кръ-
ста. Въпреки изключително студеното време, 
заледилата се вода в местната река „Бистрица“ в 
село Сатовча се извърши традиционното хвър-
ляне и спасение на символа на Христовата вяра.
За спасението на кръста в ледените води на 

реката в Сатовча се хвърлиха двама смелчаци 
– Катерина Начева и Иван Шкуртов от село 
Сатовча.  Опита на младежът Иван Шкуртов 
оказа влияние и той изключително бързо успя 
да извади кръста. 
Поверието за този ден е, че колкото по-студен 

е денят, толкова по-богата и благодатна ще бъде 
годината. Ако кръста замръзне във водата годи-
ната ще дава здраве и голям берекет, а този кой-
то извади кръста ще е здрав през цялата година. 

Празникът Йордановден е един от най-
значимите в християнската религия и има 
различни имена в страната - Кръстовден, Во-
дици, Водокръщи и други. На този ден се по-
чита светеца Йоан Кръстител, който според 
библейската легенда е покръстил Исус Хрис-
тос във водите на река Йордан. По стара тра-
диция на този ден в Сатовча за здраве всички 
жители християни, мюсюлмани и роми се съ-
бират на традиционното място, на най-дъл-
боката част на реката, която преминава през 
селото, за ритуала по спасяването на кръста. 
След освещаването на водата и празнична 
черковна служба, свещеникът хвърля Све-
тия кръст във водата и по традиция мъже или 
юноши се хвърлят въпреки студа и ниската 
температура и изваждат кръста от водата.

Седмицата на четенето  СУ „Св.св. Климент 
Охридски“ село Слащен отбеляза с различни 
прояви.
Кулминационният момент бе срещата с мест-

ния поет от село Годешево Деян Чавдаров Хад-
жиев. За него бе удоволствие да представи част 
от своята поезия пред учениците от 8-ми до 
12-ти клас. Звездица Пачеджиева, учителка по 
БЕЛ, представи поета в препълнената зала. Той 
прочете свои стихове по следните теми:

- За Родния край и Родината: - „Село Сла-
щен“, „Земята ЧЕЧ“, „Бялата лястовица“ и „Тук 
е България“;

- На историческа тема: - „Ода за Васил Лев-
ски“, „Посока Освиенциум“ и „Сирийски бежа-
нци“;

- Любовна лирика: „Клетва“, „Моята Вселе-
на“ и „ Любовен подарък“ ;
Стиховете извиращи от сърцето на поета, 

грабна цялата зала и бурно го аплодираха. Про-
ведена бе дискусия по вечните теми: за при-
ятелството, любовта и щастието. Активно се 
включиха учениците: Алека Хаджиева от 8-ми 
клас, Емине Семерджиева от 8-ми клас, Селин 
Топалова от 11-ти клас, Адиле Илязова от 12-
ти клас, Деян Дормишев от 12-ти клас, Ахмед 
Мустафов от 12-ти клас и Ерол Додумов от 11-
ти клас. Разсъжденията им бяха точни и верни. 
Всички се съгласиха, че приятелството за добро 
е истинското приятелство, че без любов не може 
да се живее, че щастието можем да го намерим, 
стига да го потърсим. 
Накрая учителя-поет поздрави всички учени-

ци и целия педагогически колектив със стихо-
творението „Средно училище с. Слащен“

Средно училище Слащен
Вървя по коридорите,

Спирам за миг.
Искам да напиша
за училището стих.

Колко отличници само,
От ученолюбивите деца.
Правят презентации,
Откриват чудеса.

Те са нашата гордост, 
Греят техните лица.
Те са нашата гордост,

На Слащен, вълшебните чеда!
Учители усмихнати,
С химикалка в ръка.
Учат учениците,

Как да променят света.
В спомените си ще се върна,

Няма да бързам.
Ето моята учителка,
Която ще прегърна.
Възпитаници твои,
Те са твоята слава.

Прославиха те по света,
Това е твоята награда.

Годините минават, химнът пак звучи.
Абитуриенти се сбогуват,
Пълни със сълзи на очи.
Няма да те забравя,
Училище средно.

И учителите в моя път,
това е за последно,
Чака ме върхът!

Автор: Деян Чавдаров Хаджиев
Информацията е предоставена от Звездица Па-

чеджиева и Ема Манова, преподаватели по БЕЛ

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ
И НЕРАБОТНИ ДНИ ПРЕЗ 2020Г.



КОНКУРС „МОЕТО СТОПАНСТВО“ 
Краен срок: 31 март 2020 г.
Учениците, обучаващи се 

по специалности от професии 
от професионално направ-
ление „Растениевъдство и 
животновъдство“ от XI и XII 
клас, могат да представят 
своите идеи за стартиране на 
бизнес в областта на земеде-
лието – в конкурса „Моето 
стопанство“, организиран 
от Министерство на земе-
делието, храните и горите, 
в  партньорство  с  Минис-
терство на образованието и 
науката. Конкурсът е част от 
съвместната кампанията на 
двете министерства - „Супер 
фермер“, която има за цел да 
подкрепи младите хора, като 
им се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна, както и да 
се осъществи връзка между учениците и бизнеса.
Заявление за участие в него може да подаде всеки, който предстои да завърши 

професионално образование от професионалното направление „Растениевъдство и 
животновъдство“. За участие е необходимо да се попълни заявление, което да съдържа 
- имена и данни на ученика, както и кратко описание с представяне на идеята, което 
да не бъде повече от 3 страници.

14 Януари 2020г., Вторник,
Банго Васил — Циганската Нова година 
От 13-ти всяка година започват големите 

ромски тържества за Нова година  - Банго 
Васил, още и Банго Василий (Васильов-
ден), 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 2020г. Четвъртък,
Професионален празник на хо-

рата, работещи в областта на 
растителната защита

 На 16 януари се отбелязва про-
фесионалния празник на хората, 
работещи в областта на растител-
ната защита (обявен с Решение на 
Министерски съвет от 28 септември 
2005 г.). Преди 124 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 офици-
ално регламентираното начало на борбата с вредителите по растенията и на 
растителнозащитната дейност у нас. 

18 Януари 2020г., Събота,
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 Коледни-
те 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 защи-
та на вярата против ереста на Арий. На 28-годишна 
възраст, след смъртта на архиепископ Александър, 
е ръкоположен за архиерей на негово място в Алек-
сандрия. За вярата преследван в изгнание 15 години.

 Атанасовден: Имен ден празнуват: Атанас, Ата-
наска, Наска, Наско, Hасo, Hася, Начо, Tанас, Таньо, 
Таню, Тинка.

МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС  НА  НИКОН
ЗА  ФОТОМИКРОГРАФИЯ  „МАЛЪК  СВЯТ“ 2020  
Краен срок: 30 април 2020 г.
„Малък  свят“ за  фотография  на 

Никон се счита за водещ форум за 
показване на красотата и сложността 
на живота, гледани през светлинен 
микроскоп. Конкурсът по фотомикро-
графия е отворен за всеки, който про-
явява интерес към микроскопията и 
фотографията.
Конкурсът за видео, озаглавен „Ма-

лък свят в движение“, обхваща всеки 
филм или таймлапс цифрова фотогра-
фия, направени през микроскоп.
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 10.01.2020 г.
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Един човек всеки ден носел вода от близкия 
кладенец. Той имал две делви – едната била 
безупречно здрава, а другата имала пукнатина 
и когато напълвал делвите, докато се прибирал 
до дома си, от пукнатата делва изтичала поло-
вината вода.
Ходел човекът до кладенеца ден след ден и 

винаги се прибирал с една пълна и с една полу-
празна делва с вода. Пукнатата делва много се 
срамувала от това, че не му служи добре и че не 
може да съхрани цялата вода, докато здравата 
делва се гордеела със себе си и със своя принос.
Един ден пукнатата делва се обърнала към 

човека и казала:
– Толкова съм виновна пред теб, за това че 

всеки ден разливам половината вода. Искам да 
ти се извиня за моето несъвършенство, защото 
ти се трудиш толкова много, а заради мен една 
част от усилията ти отива напразно.

– Не прави прибързани заключения – отговорил 
човекът. – Искам сега, като тръгнем от кладенеца 
към дома ми, да наблюдаваш пътеката, по която 
минаваме всеки ден. Обърни внимание на тази 
страна, от която минаваш ти, и после ми кажи 
каква е разликата в двата края на пътя.

Когато се прибрали, делвата казала:
– Да, наистина двете страни на пътеката из-

глеждат по много различен начин, но не виждам 
какво общо имам аз?

– От тази страна, от която те нося, растат приказ-
но красиви цветя и заслугата е изцяло твоя. Защото 
всеки ден, с водата, която изтича през твоята 
пукнатина, ти ги поливаш и им даряваш живот.
Тази красота, която всеки ден радва очите на 

всички преминаващи по пътеката, се дължи на 
теб и твоя недостатък. Всъщност аз трябва да ти 
благодаря за това, че си точно такава.

ПРИТЧА: ПРИТЧА ЗА СЧУПЕНАТА ДЕЛВА



документи за Онкокомисия, отказаха да изпишат 
болкоуспокояващи с жълта рецепта, т.к. биопсия 
липсва и според тях липсва верификация на диа-
гнозата. Майка ми има болки, които се засилват и 
необходимостта от палиативно лечение при силен 
болков синдром настъпва. При личната лекарка 
липсват жълти рецепти. Как да постъпя? Кой 
може да изпише болкоуспокояващи при липса на 
биопсия? Възможно ли е през 21 век тежкоболен 
човек да бъде оставен да страда, поради бюрокра-
тични неуредици? 
Отговор от НЗОК : В Приложение №1 на Позитив-

ния лекарствен списък  (ПЛС), съгласно който НЗОК 
заплаща напълно или частично лекарствени продукти  
за домашно лечение, не са включени болкоуспокоя-
ващи при онкологични заболявания. Такива са вклю-
чени в „Списък на противо туморните лекарствени 
продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 
„Системно лекарствено лечение при злокачествени 
солидни тумори и хематологични заболявания“ и № 7 
„Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при зло-
качествени заболявания и при вродени хематологични 
заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 
245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, 
на необходимите еритро- и гранулоцитните колони 
стимулиращи фактори и бифосфонати“ и се заплащат 
от НЗОК.  Предписват се   от  лекари, работещи в 
лечебни заведения-изпълнители на болнична помощ 
по договор с НЗОК, при диспансерно наблюдение 
на здравноосигурени лица (ЗОЛ) със злокачествени 
заболявания, но задължително трябва хистологично 
потвърждаване на диагнозата.

 Въпрос: Майка е получавала помощи по чл.8д 
от ЗСПД до 01.10.18г. Подадена е молба за преос-
видетелстване същия месец. Детето е преосвиде-
телствано от ТЕЛК през м. август 2019г. Има ли 
право майката да получи месечни добавка по чл.8д 
за периода от 10.2018г. до юни 2019г.
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 24б, ал. 4 от Пра-

вилника за прилагане на Закона за семейни помощи 
за деца (ППЗСПД) в случаите на преосвидетелстване 
на дете с трайно увреждане месечните помощи се 
отпускат от първо число на месеца, през който е от-
паднало основанието за отпускането им, но не повече 
от една година назад, считано от месеца на подаване 
на заявлението декларация, при условие че няма про-
мяна във вида и степента на трайното увреждане или 
в степента на трайно намалената работоспособност, 
които да водят до отпадане на правото, когато заяв-
лението декларация е подадено в тримесечен срок от 
датата на издаване на новото експертно решение на 
ТЕЛК/НЕЛК. Размерът на помощта за периода преди 
подаването на заявлението декларация се определя 
по реда на чл. 8д, ал. 3 от Закона за семейни помощи 
за деца. Следва да имате предвид, че компетентната 
институция за определяне на датата за явяване на де-
тето за преосвидетелстване, както и издаване на ново 
експертно решение е ТЕЛК, поради което въпросът за 
забавяне издаването на експертното решение на ТЕЛК 
не е от компетенциите на Министерството на труда 
и социалната политика. В допълнение, на основание 
чл. 24б, ал. 6 от ППЗСПД, когато преосвидетелства-
нето на детето е извършено със закъснение и закъс-
нението не е по вина на родителите или на лицата, 
които полагат грижи за детето, месечната помощ се 
предоставя по реда на ал. 4. В тази връзка, в случай 
че са изпълнени посочените условия, Вие би следвало 
да получите помощта за съответния минал период.

СЪС ЗАПОВЕД Е ОТПАДНАЛА ДЛЪЖНОСТ ОТ ТЕЗИ, ЗА 
КОИТО Е УСТАНОВЕН НЕНОРМИРАН РАБОТЕН ДЕН. РАБОТ-
НИКЪТ ОТКАЗВА ДА ПОДПИШЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРА-
ЗУМЕНИЕ ЗА ТАЗИ ПРОМЯНА. ЗАПОВЕДТА ДОСТАТЪЧНО 
ОСНОВАНИЕ ЛИ Е ЗА СПИРАНЕ НА ТОЗИ ВИД ОТПУСК?
Съгласно чл. 

139а от Кодекса 
на труда (КТ) 
за някои длъж-
ности  поради 
особения харак-
тер на работата 
работодателят 
след  консул -
тации с пред-
ставителите на 
синдикалните организации и представителите на 
работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ може 
да установява ненормиран работен ден. Списъкът 
на длъжностите, за които се установява ненормиран 
работен ден, се определя със заповед на работодателя. 
Работниците и служителите с ненормиран работен 
ден са длъжни при необходимост да изпълняват тру-
довите си задължения и след изтичането на редовното 
работно време. Работата над редовното работно време 
в работни дни се компенсира с допълнителен платен 
годишен отпуск. Мнението ни е, че в описаната от 
Вас хипотеза, след като работникът изпълнява длъж-
ност, за която не е установен ненормиран работен ден 
(няма да изпълнява трудовите си задължения и след 
изтичането на редовното работно време), няма право 
на отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ.

ВАЖНО ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА
Е-УСЛУГИ НА НАП.

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БРАУЗЪРИТЕ СЛЕД 17 ФЕВРУАРИ  
Уважаеми потреби-

тели на електронните 
услуги на НАП,
За повишаване на 

сигурността в обме-
на на данни между 
приходната агенция 
и клиентите и до-
пълнителна защита 
на информацията от 
17.02.2020 г. всички  
електронни услуги, 
предоставяни от На-
ционалната агенция за 
приходите, ще бъдат 
достъпни единствено, чрез използването на криптог-
рафски транспортен протокол, версия 1.2 /TLSv1.2./ 
Този протокол се поддържа от новите версии на най-
популярните браузъри, но невинаги се поддържа от 
по-стари версии на браузъри и операционни системи. 
За безпроблемно използване на е-услугите на НАП 

след 17.02.2020 г. са ви необходими:
• Компютър с инсталирана операционна система, 

която е в поддръжка от производителя, с коректно инста-
лиран софтуер за работа с електронен подпис - Windows 
8; 8.1(преустановена стандартна поддръжка на 9 януари 
2018 г. с налична разширена поддръжка до 10 януари 
2023 г.); Windows 10 (32bit и 64bit), Linux (32bit и 64bit) 
или OSX (64bit);

• Web браузър: Internet Explorer/Edge, Google Chrome 
или Mozilla Firefox в актуални версии, поддържащи 
TLS 1.2;

• Java, версия 8.х.
В тази връзка напомняме, че на 14 януари 2020 г. 

Microsoft спира поддръжката на операционна система 
Windows 7, което означава, че компютърът ще продъл-
жи да работи, но ще стане по-уязвим към рисковете 
за сигурността и зловреден код, защото вече няма да 
получавате актуализации на софтуера, включително 
актуализации за сигурност от Microsoft. Възможно 
е използването на Windows 7 след средата на януари 
2020 г., да доведе до затруднения при използването на 
електронните услуги на НАП.
Допълнителна информация за изискванията за полз-

ване на е-услугите на приходното агенция можете да 
получите на телефон 0700 18 700 от 9 до 17,30 ч. на цена 
според тарифата на съответния оператор.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
13 - 19 януари 2020г., брой 2

ВИЖТЕ КАК ДА ИЗВАДИТЕ
СКИЦА НА ИМОТ ОТ КАДАСТЪРА    
Видео уроци улесняват достъпа на потребителите 

до документи на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър.
Средно 5 минути отнема откриването на имот в 

кадастралната карта.
 Кадастрално – административната информационна 

система на Агенцията по геодезия, картография и ка-
дастър улеснява достъпа на потребителите до услуги 
на агенцията чрез видео уроци.
Видео материалите са достъпни на страницата на 

електронен адрес - https://kais.cadastre.bg/bg/Home/
GetAllVideoTutorials.
Видео уроците показват нагледно как се работи с 

портала и как могат да се заявяват и получават елек-
тронни услуги от АГКК.

Демонстрира се нагледно как се прави регистрация 
в него, без която няма как да се използват остана-
лите му функции – https://kais.cadastre.bg/bg/Home/
GetVideoTutorialById?id=3.
Онагледено е и как потребителят може да зареди 

авансово виртуалната си сметка, ако иска да подаде 
заявление за услуга, която се заплаща – например 
за издаване на скица на имот или схема на самос-
тоятелен обект - https://kais.cadastre.bg/bg/Home/
GetVideoTutorialById?id=101. 

 Плащането по този начин е бързо и удобно, като 
спестява време за проверка на платежни нареждания, 
когато сумата за дадена услуга е изпратена по банков 
път.
За да не се губи време в търсене тук може да се 

види, как най-бързо и лесно да се заяви скица без 
електронен подпис -  https://kais.cadastre.bg/bg/Home/
GetVideoTutorialById?id=41. Описани са необходимите 
стъпки за извършване на регистрация на заявление за 
скицата.
За заявяване на скица с електронен подпис, както 

и от нотариус също има подробни видео указа-
ния съответно на https://kais.cadastre.bg/bg/Home/
GetVideoTutorialById?id=81  и на https://kais.cadastre.
bg/bg/Home/GetVideoTutorialById?id=141.
Тъй като изгледът на самата кадастрална карта би 

могъл да затрудни потребителите, специален видео 
урок “Търсене на имоти по кадастрална карта” в про-
дължение на 5 минути показва подробно начините на 
търсене на имоти по кадастрална карта - https://kais.
cadastre.bg/bg/Home/GetVideoTutorialById?id=42, кое 
меню за какво служи, по какви параметри може да се 
зададе търсене на имот и каква информация може да 
се извлече. 
Освен в Кадастрално-административната инфор-

мационна система видео уроците са достъпни и в 
Youtube.

ПРОМЕНИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА 
ЕЛЕКТРОННА ВИНЕТКА  

От 31 декември 2019 г. до 16 януари 2020 г. елек-
тронна винетка може да се купи до 7 дни преди 
датата на активирането й. Промяната в срока за 
отложена покупка от 30 на 7 дни е временна и се 
налага заради внедряване на актуализации на елек-
тронната система за събиране на пътни такси във 
връзка с въвеждането на тол системата за тежкото-
варните автомобили над 3,5 тона.
След 16 яну-

ари 2020 г. ще 
бъде възстанове-
на възможността 
за предварител-
но купуване на 
е-винетка до 30 
дни преди датата 
на активирането 
й  както  за ле-
ките, така и за 
тежкотоварни-
те автомобили, 
както е било досега. Собствениците или ползвателите 
на камиони и автобуси с тегло над 3,5 тона, които ис-
кат да се възползват от максималния 30-дневен срок 
за отложена покупка на месечна винетка, могат да 
направят това на 30 декември 2019 г., тъй като за тях 
най-късно от 1 март 2020 г. се въвежда тол таксуване-
то. От 31 януари 2020 г. за тях ще бъде преустановена 
продажбата на месечни винетки.
След старта на тол системата за тежкотоварните 

автомобили също ще може да се предплаща пътна 
такса – чрез маршрутна карта. Тя ще може да се купи 
до 7 дни предварително от регистрирани потребители 
(регистрацията е чрез електронна поща през платфор-
мата за купуване на маршрутна карта) или два дни 
предварително – от нерегистрирани потребители (за 
днешния или до 23:59 часа на утрешния ден).

Данъчната кампания 
2020г. започна на 10 яну-
ари заради промени в 
законодателството. Де-
кларациите за доходите 
на физическите лица и 
тези за облагане с корпо-
ративни данъци могат да 
бъдат подадени най-рано 
на тази дата - както по 
електронен път, така и на 
място в офисите на НАП.
Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклари-

ране и плащане през 2020  година е 31 март, а крайният 
срок за обявяване на доходите 30 април, напомнят от 
приходната администрация. През март 2020 г. ще е дос-
тъпна и предварително попълнена декларация за дохо-
дите на гражданите, които имат персонален код на НАП 
или електронен подпис.  
Годишното приключване на данъчно осигурителни-

те сметки на фирми и граждани ще бъде извършено от 
НАП от 1 до 9 януари, като плащания чрез електронната 
система за разплащане без такси (т.нар. виртуален POS) 
ще се приемат до 9,00 ч. на 31.12.2019 г. Офисите на 
НАП ще приемат плащания с дебитни и кредитни карти 
на ПОС терминали до 13,00 ч. на 31.12.2019 г.
Допълнителна информация за данъчните и осигури-

телните изисквания може да се получи на телефона на 
Информационния център на НАП 0700 18 700.  

 ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2020 
ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 10 ЯНУАРИ   

Въпрос: Майка ми е диагностицирана с аванси-
рал карцином на панкреаса и метастази в черния 
дроб. При последния преглед бяха установени и 
метастази в перитонеума.
Майка ми беше оперирана през м. август 2019 

г. в ххх - гр. София, където й беше отстранена 
жлъчката. През същия месец й беше поставен 
стент във ххх. При операцията на жлъчка 
не е направена биопсия, т.к. според хирурга е 
съществувал риск от живото застрашаващи 
усложнения. До момента биопсия няма и нито 
един лекар, с когото се консултирахме, не може 
да направи биопсия поради тежкото състо-
яние на пациентката. В ххх, където подадох 



НЕПОДОЗИРАНИ  ПОЛЗИ  ОТ  ЛИМОНА
Векове наред по време на грипна епидемия се пие 

лимоново масло: един лимон се пуска за 1 минута в го-
реща вода, след това се смила с месомелачка (заедно с 
кората, но без семките), прибавят се 100 г меко краве 
масло и една-две супени лъжици мед. Съхранява се и се 
използва като кравето масло. През период на епидемия 
профилактично трябва да се яде от него 6–8 пъти днев-
но, като се намазва на парченце черен хляб.
Широко разпространение 

е получил и източният елик-
сир на младостта, използван 
при лечението и профилак-
тиката на склероза. Смесват 
се 1:2:0,5 лимонов сок, мед и 
растително масло. Сместа се 
приема сутрин на гладно по 
1 чаена лъжичка.
Компреси със сока на външната кора (беловината) на 

ствола на лимона са се смятали за доста полезни при 
очни възпаления.
Плодовете на лимона са се консумирали за неутра-

лизиране на последиците при прекомерна употреба на 
алкохолни напитки.
Скарлатина, дифтерит и ангина са били лекувани с 

30- процентов разтвор на лимонена киселина. С тях хо-
рата са плакнели гърлото си на всеки час в продълже-
ние на цял ден. Това много помага, особено в началния 
стадий на заболяването. Ако не разполагате с лимоне-
на киселина, може да почистите 2–3 резена лимон от 
кората  и да ги смучете, като ги поставите по-навътре 
в устата, а после да ги преглътнете. И така всеки час, 
докато не ви облекчи.
Чудесно средство срещу малария е следното: наре-

жете лимона на малки парченца и го залейте с чаша 
вода. Варете, докато водата не изкипи до половината, 
и прецедете отварата. Прибавете 1 супена лъжица вод-
ка и отново кипнете, като поставите 50 мг хинин на 
прах, хубаво разбъркайте и охладете. Изпивайте всяка 
сутрин на гладно цялата порция. Правете това в про-
дължение на 3–4 дни. Казват, че три лимона и три дни 
са достатъчни,за да ви излекуват от маларията, особено 
ако в рамките на деня изяждате по един лимон с кората.

СЪБЕРЕТЕ КАЛЕМИ,
КОГАТО ДРЪВЧЕТАТА ОЩЕ СПЯТ    

Когато искате да получите нов сорт или да облагородите 
диво растение, то пътят към това е да вземете калеми от 
желаните сортове и да ги присадите върху наличните ви 
подложки. Събирането на калеми обаче не може да се 
направи по всяко време от годината, моментът е през януа-
ри-февруари. Затова все още имате време да сторите това.
Пролетното облагородяване на избрани овошки може 

да се направи през март. Калемите трябва да са събрани 
преди това. Те трябва да бъдат автентични, нормално раз-
вити, запасени с резервни вещества, свежи и незаразени 
с вирусни и други болести. Калемите се изрязват само 
от силни леторасти, по чиято ос са образувани по-голям 
брой (12-18) растежни пъпки. Времето, в което се прави 
това, е дълбокият покой. Калеми не се взимат от лакомци 
и много силни клонки във вътрешността на короната, 
от незапасените клонки с недоразвити пъпки и невдър-
весинена напълно връхна част, от битите от градушка 
и предивременно обезлистени от болести и неприятели 
коронки. Калемите се навързват в снопчета по 15-20 броя 
непосредствено след като бъдат отрязани от дървото. Към 
снопчетата се закрепват етикети, върху които се отбелязва 
наименованието на сорта. Това изискване трябва да се 
спазва строго, за да се избегне смесването на калемите от 
различни маточни дървета.
Калемите в снопчетата се под-

равняват, за да се поставят ос-
новните отрези на една равнина. 
Долната им част се заравя плътно 
в навлажнен чист речен пясък. 
Поставят се в избено помещение с 
постоянна температура, която не надвишава 0-4 градуса. 
Температурата на въздуха и влажността на пясъка тряб-
ва да се контролира. Помещенията се проветряват през 
нощта. Не трябва да се допускат чести и прекомерни 
поливки, тъй като пъпките се събуждат преждевременно.
Малки количества калеми могат да се съхраняват за 

кратко време в хладилник. Поставят се в найлонов плик, 
като основата на калемите се обвива в навлажнен памук.

ЗДРАВЕЦЪТ УБИВА БАКТЕРИИ И МИКРОБИ  
Можете да го приложите и вътрешно, и външно, но 

с внимание
Известни са около 300 вида здравец, които са раз-

пространени в умерената зона на Северното полу-
кълбо. Представляват едногодишни и многогодишни 
коренищни, тревисти растения. Стеблата им достигат 
40-60 см височина, странично разклонени. Листата са 
лопатовидни или длановидно разсечени. Цветовете са 
единични, разпределени по един или два, в пазви, по-
някога са събрани в съцветия.
Здравецът предпочита да расте на места, където ца-

рят сянка, влага и умерени температури. Болшинството 
видове са със средна потребност от влага. За нормалния 
си растеж, обилното и продължително цъфтене се нуж-
даят от рохкави дренирани плодородни почви. Здраве-
цът расте добре на кисели, слабокисели и неутрални 
терени. При правилни грижи лехата с растението се 
разраства бързо, плътните храсти възпрепятстват раз-
витието на плевели. Добре е да почиствате терена от 
треви от ранна пролет до появата на листа. В това време 
почвата се разрохква и в нея се внасят разпръснато ком-
плексни минерални торове. Здравецът реагира добре и 
на добавянето на дървесна пепел. Поливането е важно 
през лятото, а след увяхването цветовете трябва да се 
почистват своевременно. През есента видовете здравец 
с незимуващи листа трябва да се подрежат и да се по-
крият с компост, а тези със зимуващи не се нуждаят от 
подобна процедура.

 Бори отит
Ако откъснете и размач-

кате с пръстите си листа от 
здравец, вие можете да ги 
сложите в ухото при отит – 
възпалението ще намалее и 
болката ще спре. Народна-
та медицина предлага да се 
използват свежи листа от здравец за компреси, лечеб-
ни настойки и обезболяващи средства. Добре е да се 
подържи в устата листенце здравец при зъбобол.
Внимание! Малките деца в никакъв случай не тряб-

ва да слагат здравеца в устата си, приложението може 
да е само външно!

 Лекува настинка
Болните от радикулит или остеохондроза се препо-

ръчва да правят компреси със смляни листа от здра-
вец, наложени на болното място за цяла нощ. Ако се 
сложи листо от здравец на китката на ръката, може да 
се нормализира кръвното налягане.
При започване на простуда или при запушване на 

носа се капе сок от листата и цветовете на здравеца по 
три къпки в ноздра. За през нощта палците на краката 
се обвиват в листа от здравец в 3-4 слоя, отгоре се пре-
вързват с бинт и се обуват чорапи.

 При разстроен стомах
Имате ли диария, то можете да си направите под-

ходяща настойка от здравец. Смесвате 3 с. л. каша от 
свежи листа и цветове се заливат с медицински спирт 
100 г. Престоява 3 денонощия на тъмно в затворен съд. 
Слагат се по 20 капки в супена лъжица с вода и се пие 
сутрин на гладно и вечер преди сън.
При парализа на лицев нерв стайният здравец се из-

ползва за компреси, апликации, приема се вътрешно и 
във вид на масло за втриване в засегнатите мускули.
Настойка при паралич: 3 супени лъжици наситнени 

свежи листа се заливат с 100 мл спирт. Престоява 3 де-
нонощия на тъмно и се приема по 20 капки в лъжица 
вода сутрин на гладно и вечер преди сън.

 Силен е и срещу катаракта
При наскоро поставена диагноза катаракта може да 

се спре развитието на болестта, като се капят по 1-2 
капки от сока на листата и цветовете на здравеца в 
ъгълчетата на очите.
Масло от здравец: една чаша кашица от свежи листа 

и цветове от здравец се слагат в стъклен съд, заливат се 
с половин чаша неразреден медицински спирт. Съдът 
се поставя на слънчево място за две седмици. След това 
се отваря и се пълни догоре със зехтин или слънчогле-
дово масло. Капака се затваря и пак се оставя на слънце 
за две седмици. Най-накрая маслото се отцежда.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

БРОКОЛИ РОМАНЕСКО -
ЗЕЛЕНЧУК, СЯКАШ ОТ ДРУГА ПЛАНЕТА 
Наскоро се загледах в този зеленчук, който ми беше 
напълно непознат. Не случайно казват, че е пренесен 
на Земята от извънземни. Причудливата му форма 
определено впечатлява. Не само тя, обаче. Оказа се, 
че и вкусът си заслужава.
Наричаме го броколи 
романеско (Romanesco 
broccoli, римско бро-
коли). Латинското му 
наименование е Brassica 
oleracea. Отглежда се 
още от 16 век в околно-
стите на Рим. Благода-
рение на холандските градинари, този зеленчук се 
появява и на световните пазари някъде около 1990 
година. Французите го наричат зеле, а германците кар-
фиол. Във Великобритания е известен като броколи 
романеско. В нашата страна все още е малко познат 
и разпространен.
Състав: Освен странен, този зеленчук е вкусен и 
полезен. Вкусът му е подобен на този на карфиола, но 
консистенцията му е по-мека. В състава му влизат не 
малко ценни вещества и витамини като каротин, вита-
мини А, С и К, цинк, желязо и фолиева киселина,както 
и минерални соли.
Броколи романеско съдържа само 25 калории за 100 
гр и около 0,3гр мазнини. Въглехидратите и белтъчи-
ните на свой ред са 2,4 и 2,3гр
Ползи: Една от най-големите ползи на този зеленчук 
е, че бързо засища и освен това е много лесно смила-
ем. Идеален е за хора с чувствителен стомах. И дори 
да не сте сред феновете на броколите, уверявам ви, 
че тази тяхна разновидност ще ви допадне повече.
Цинкът в този зеленчук помага при различни ув-
реждания в устната кухина и спомага за дейността 
на вкусовите рецептори. Също така премахва непри-
ятния метален вкус в устата, който понякога убива 
вкуса на храната.
Сред останалите изявени свойства е способността 
им да помагат при притеснение, апатия и депресия.
Как да го консумираме?
Романеско се приготвя подобно на карфиола и броко-
лите. Можете да го сварите на пара или да го задушите 
в масло, да го запечете, панирате или добавите в супа. 
Заливката от сос винегрет, зехтинът и горчицата са 
първи приятели на тази разновидност на броколите. 
Със сос от сирена или сметана, майонеза, кисело 
мляко, копър, мащерка или чесън, този извънземен 
зеленчук става удивително вкусен.
Ако пък сте толкова любопитни или прекалено влю-
били се във вида и вкуса на това растение и имате 
градина, купете си семена и опитайте да си отгледате 
романеско на собствена територия. 

 „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: 

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                                                                                                              

Млад мъж е на гости  в дома на американски 
милионер.

- Много обичам дъщеря Ви – заявява по някое 
време той пламенно. – Да, беден съм, но любовта 
ми е толкова силна, че нищо не може да ме спре! 
Искам да се оженя за нея, искам да я направя 
щастлива завинаги!

- Добре. Но коя от двете ми дъщери искате за жена?
- Която кажете, сър!

Мъж е пред болницата,в която жена му току що 
родила и се провиква:

-Любкееееее,момче ли е ?
-Неееееее!
-Ами, к‘во ееееее!?

ШОКОЛАДОВИ МЪФИНИ
С ШОКОЛАДОВА ГЛАЗУРА        
Необходими продукти: 200 г брашно, 

200 г пудра захар, 200 г масло,  3 яйца, 
разбити, 100 г какао,  200 г млечен 
шоколад, прясно мляко - по желание 
  Приготвяне: Загрейте фурната на 150 
градуса. Намажете с мазнина форми за мъфини и ги 
поръсете с брашно, за да не залепва тестото.
С миксер разбъркайте маслото и захарта в купа. До-
бавете яйцата. Пресейте брашното с какаото. Добавете 
1-2 супени лъжици прясно мляко. Добавете брашнената 
смес към останалото тесто. Разбийте добре с миксера. 
Разпределете сместа във формичките за мъфини, като 
пълните до средата. Печете за 20-25 минути или до 
суха клечка. Когато мъфините са готови ги извадете от 
фурната и ги оставете да се охладят напълно преди да 
ги извадите от формичките.
Междувременно разтопете шоколада на водна баня. 
Разбърквайте непрекъснато, като внимавате да не 
загори. Залейте всяко мъфинче с глазурата и отново 
охладете, докато се стегне. 


