
Във връзка с „Проекта“ по френски език на тема „Гра-
дина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината 
на Европа“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, 

Стратегически партньорства, г-жа Силвина Адамова – старши учители по 
Физика и астрономия, проведе два учебни часа под формата на дебати с уче-
ниците от XI–a и XI–б клас на теми „Вредата и ползата от радиоактивните 
лъчения“ и „Вредата и ползата от топлинните машини“.
Основни цели на дебатите:
• Разбиране принципите на термодинамиката
• Оценяване принципните ограничения за коефициента на полезно дейст-

вие на топлинните машини
• Анализиране на термодинамичните процеси – вредата и ползата
• Усвояване на понятията радиоактивни изотопи и радиоактивни лъчения
• Анализиране на радиоактивните процеси – вредата и ползата
Какво означава думата „дебат“? Това е метод, който се осъществява във 

вид на спор по определена тема, воден от противоположна гледна точка. 
Провежда се по правила: първо се изказват 2-те противоположни хипотези и 
се определят техните привърженици. След това тезите се сравняват и защи-
тават. Всяка страна се стреми да убеди противника и слушателите в своята 
правота, излагайки доказателствата си. Не се позволяват личности обиди.
Водещи на дебатите бяха Димитър Славчев - XI–a клас и Даяна Доспатли-

ева - XI–б клас. Класовете бяха разделени на отбори - XI–a клас – Отбор 
„Протон“ и Отбор „Електрон“; XI – б клас – Отбор „А“ и Отбор 
„Б“. Всеки отбор имаше свой капитан.
Г-жа Силвина Адамова бе подготвила учениците предварител-

но, като всеки ученик имаше поставена задача. Изготвени бяха 
постери, помощни материали, презентации, използвайки компю-
търната програма – PREZI, видеофилми по темите.
Учениците се справиха много добре с поставените задачи – 

защитиха убедително своите тези, създадоха цветна градина от 
физични знания и явления.
Дебатите бяха оценени от жури в състав: г-н Джеват Дунчев – 

Директор на училището, г-жа Цветана Янева – Заместник-дирек-
тор, учител по Химия и опазване на околната среда; г-жа Нели 
Бурова - учител по Химия и опазване на околната среда и учени-
ците – Ави Гущерова и Кирил Стоилов.
На мероприятието присъстваха: г-жа Лиляна Камбова – стар-

ши учител по Математика; г-жа Величка Карабунарова – старши 
учител по Математика; г-жа Гюлзара Качанова – старши учител 
по История и цивилизация; г-жа Зара Кавракова – старши учи-
тел по Информатика и информационни технологии; г-жа Райка 
Славчева – старши учител по Френски език.

Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – 
старши учител по френски език, Директор по Европейски 

проекти във Френски Алианс, гр.Благоевград и
 Координатор на проекта.
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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

ГЛОБИТЕ ЗА ГРАТИСЧИИ СКАЧАТ ДО 50 ЛВ.
Това решиха депутатите 

с приетите на второ четене 
поправки в Закона за авто-
мобилните превози.
Глобите за гратисчии се 

увеличават, решиха депу-
татите с приетите на второ 
четене поправки в Закона 
за автомобилните превози.
За пътуване без билет във 

вътрешноградския транс-
порт сумите вече ще могат 
да варират от 10 лв. до 50 
лв., а не както беше досега 
- закована на 10 лв.
Конкретният размер на санкцията ще се определя от съответната община.
Така, на практика народните представители узакониха глобата за пътниците 

без билет в столичния градски транспорт, която е 40 лв. за спипан на място 
гратисчия и 200 лв. с акт.
На точно 50 лв. пък се вдига и глобата за пътуване без билет в междуселищ-

ния транспорт. До момента тя бе 30 лв.
Санкцията ще се налага и на пътници, които са се качили в нерегламентиран 

транспорт като масовите бусчета, платили са си на шофьора, но нямат билет. 
Депутатите не промениха само глобата за пътуване без документ с между-

държавен транспорт, като сумата остава 300 лв.
Разписано бе и санкциониране с 1000 лв. на превозвачи, които не правят 

регламентираните отстъпки за ученици и пенсионери например.

Промяната в закона дойде след 
серия от протести на рокери и 
къмпингари
Народното събрание прие на 

второ четене промени в Кодекса 
за застраховането, с които въведе 
срочна застраховка „Гражданска 
отговорност“ за каравани, кем-
пери, мотоциклети и мотопеди. 
Досега т.нар. сезонни превозни 
средства трябваше да сключват 
годишна гражданска застраховка.
С промените в Закона за застра-

ховането собствениците на тези 
моторни превозни средства, ще 
имат право да сключват „Граж-
данска отговорност“ единствено 
за месеците, в които ползват спе-
циализираната техника, но за не 
по-малко от 30 дни.
След изтичането на срока на застраховката, моторните превозни средства, няма да 

бъдат дерегистрирани от КАТ. 
Решението ще доведе до по-малко разходи на собствениците на мотори и кара-

вани, а промяната в закона дойде след серия от протести на рокери и къмпингари, 
които не са съгласни да плащат застраховки за цяла година. 



 СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
В ПОДКРЕПА НА СТУДЕНТСКИ АРТ ПРОЕКТИ 

Краен срок: 19 март 2017 г. 
 Два нови арт проекта на студенти ще подкрепи през 2017 година Фондация „Св. 

Св. Константин и Елена“ чрез стипендиантската си програма „Изкуства“. 
До 19 март 2017 г. желаещите могат да участват в 

кампанията за набиране на проектни предложения 
и да представят пред Фондацията творческите 
си идеи, които биха искали да осъществят пред 
публика. Това могат да бъдат проекти за самос-
тоятелни изложби в сферата на изящните или 
визуалните изкуства, театрални спектакли, му-
зикално-сценични или танцови постановки, кон-
церти, идеи в областта на киното или анимацията, 
сценографията, модата или дизайна. Студентите 
могат да представят повече от един проект. 
Програма „Изкуства“ е за бакалаври или магистри, изучаващи изкуства в акредити-

раните висши учебни заведения в България. Няма ограничения за формата, по която 
се провежда обучението им. Тя може да бъде редовна, задочна или дистанционна. 
Двамата кандидати, чиито проекти спечелят финансиране, ще имат на разположение 

една година, за да ги реализират. Всяка от стипендиите е 3 000 лв, а програмата се 
осъществява с финансовата подкрепа на „Куадрант Бевъриджис“.
С оглед една от основните мисии на Фондацията – да подпомага образованието на 

студенти в неравностойно положение, новата сесия на програма „Изкуства“ е отворена 
и за студенти израснали под институционална грижа, сираци, полусираци, студенти 
с ТЕЛК или с ниски доходи.

 ФОНДАЦИЯ ,,АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЗАПОЧНА ДА НАБИРА КАНДИДАТИ 
ЗА ПРОГРАМА „ЛИДЕРИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“, СЪЗДАДЕНА ОТ НАС В ПОДКРЕПА 

НА ХОРАТА С ПОТЕНЦИАЛ ДА РАБОТЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МОДЕРНО
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ    

Краен срок: 31 януари 2017 г. 
 „Лидери в земеделието” пре-

доставя възможност за интен-
зивни, краткосрочни групови 
обучения в САЩ, в рамките на 
около две седмици, с тясна про-
фесионална насоченост. През 
2017 година участие в програмата 
„Лидери в земеделието” могат 
да вземат 16 български фермери, 
мениджъри, технически специ-
алисти, учени, преподаватели или администратори. Те ще се обучават в две основни 
направления: 1) млечно говедовъдство – производство и преработка; и 2) месно гове-
довъдство – производство, преработка и маркетинг.

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

16 Януари 2017г. Понеделник
 Професионален празник на хората, работещи в областта на расти-

телната 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 121 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 2017г., Сряда,
• 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 по-
даръци 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
Имен ден празнуват: Атанас, Атанаска, Наска, Наско, Hасo, Hася, Начо, 

Tанас, Таньо, Таню, Тинка. 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.

20 Януари 2017г., Четвъртък,
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 назва-
ния 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.

21 Януари 2017г., Петък,
• Международен ден на прегръдката
Прегърнене човека до вас, даже да не ви е много близък. Пре-

гръдката е символ на топлота и приятелство, дарява доверие и 
обич. Чух една китайска мъдрост: „Ние, хората , сме родени като 
ангелите, с едно крило. За да полетим, трябва да се прегърнем...“ 
Прегръщайте се, не само днес, а всеки ден! Прегръщайте се!
Имаме нужда от четири прегръдки дневно, за да оцелеем. Имаме нужда от 

осем прегръдки, за да поддържаме добрата си форма. Имаме нужда от двана-
десет прегръдки всеки ден, за да растем... Да прегръщаш е здравословно. Пре-
гръдките помагат на имунната система, правят те по-здрав, лекуват депресията, 
намаляват стреса, помагат да заспиш по-лесно, въодушевяват, подмладяват, 
нямат неприятни странични ефекти.
С една дума, прегръдките са вълшебно лекарство. Да прегръщаш е нещо 

напълно естествено - екологично чисто, с естествена сладост, без пестициди, 
без консерванти, без изкуствени съставки, и е 100 процента здравословно.
Прегръщането няма никакви недостатъци. Няма подвижни части, няма ба-

терии, които да се изтощават, няма нужда от профилактични прегледи, има 
ниска консумация и висока производителност на енергия, няма инфлационни 
процеси, от него не се напълнява, няма месечни вноски, не са необходими 
застраховки, защитено е от кражба, не се облага с данъци, няма замърсяващ 
ефект и , разбира се, има стопроцентова възвращаемост.....

• Ден на родилната помощ
Чества се официално от 1951 г. на Бабинден тогава на 8 януари. С въвеждане-

то на Григорианския календар през 1916 г., датата се измества с 13 дни напред. 
Българската православна църква приема тази промяна през 1968 г. Така се стига 
до отбелязването на Бабинден на две различни дати, добили гражданственост 
според двата календара - на 8 януари (денят след Ивановден по църковния ка-
лендар) и на 21 януари, който от 1951 г. се празнува по гражданския календар 
и като Ден на родилната помощ. В деня на празника се отдава почит на хората, 
допринесли за развитието на родилната помощ в България.
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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

ПРИТЧА ЗА ДВЕТЕ СВЕЩИ
Всяка сутрин ставаме, пием кафе, отиваме на работа. След това се срещаме с приятели или се при-

бираме у дома. И на следващия ден отново същия план. Знаем ли как да живеем живота си максимално, 
да вземем всичко положително и да го развием? Следващата поучителна история ще ви напомни, че не 
бива да се отдавате на рутината, а да бъдете значими.
Притча за двете свещи
Две свещи си говорели:
– Жал ми е за теб. Кратък е твоят живот. – казала незапалената свещ на горя-

щата си приятелка. Ти гориш през цялото време и скоро нищо няма да остане от 
теб. Аз съм много по-щастлива. Не горя и следователно няма да изчезна. Лежа 
си спокойно на рафта, ще живея много по-дълго, а твоите дни са преброени.
Горящата свещ отвърнала:
– Аз не съжалявам за това. Животът ми е красив и изпълнен със значение. 

Аз горя, восъкът ми се топи, но моят огън запалва много други свещи и по този начин той не намалява. 
Неговата светлина разпръсква мрака на нощта, радва очите на детето на празничната елха, оздравява 
въздуха в спалнята на болния, защото микробите не издържат на огън, придава увереност на молещите 
се пред иконите.
И на мен ми е жал за твоята зла участ, незапалена моя сестро. Ти не изпълняваш своето предназна-

чение. И къде е душата ти – огънят? Да, ти ще лежиш непокътната години наред, никому ненужна и каква 
полза и радост от теб? По-добре е да гориш, да бъдеш полезна и да умреш.
Защото в горенето е животът, а в неподвижността е смъртта. И не ме съжалявай. Аз скоро ще изгоря 

и ще престана да съществувам, но ще съм изживяла живота си, а ти така и няма да си живяла изобщо.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 13.01.2017 г.
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До 20-ти януари: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС 

подава справка-декларация за доставки на далекосъ-
общителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен 
път, по които получатели са данъчно незадължени 
лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребивават на територията на държа-
ва членка за предходното календарно тримесечие и 
внася дължимия данък.  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
декември 2016 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти януари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец декември на предходната година 
за доходи от трудови правоотношения.  

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 правоотношения, направени през месец 
декември на предходната година, когато пълният 
размер на начислените от работодателя доходи от 
трудово правоотношение за този месец не е изпла-
тен до 25 януари. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
16 - 22 януари  2017г., брой 3 

ЖИВОТНОВЪДИ ЩЕ СКЛЮЧВАТ
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА „БЕЛИ ПЕТНА“
Това предвиждат новите промени в Закона за соб-

ствеността и ползването на земеделските земи. 
Какво ще е новото
Според тях собственици 

на животновъдни обекти, 
които са регистрирани в 
интегрираната информаци-
онна система на Агенцията 
по храните ще могат да 
участват в сключване на 
споразумения за ползване 
на т. нар. „бели петна“ за пасища и ливади, с изклю-
чение на лицата, които ползват пасища, мери и ливади 
над законово определената норма.
Споразумението ще се сключва и актуализира всяка 

година до 20 декември за следващата календарна го-
дина. Към заявлението собствениците и ползвателите 
ще прилагат декларация, че не са свързани лица по 
смисъла на Търговския закон с лица, които не са из-
платили задълженията си за „белите петна“.
Ползвателите на пасища, мери и ливади по споразу-

мение за ползване на „белите петна“ могат да подават 
заявления за участие в споразумението в общинските 
поземлени служби по местонахождение на имотите 
до 31 октомври.
Внимание! Площта на пасища, мери и ливади, 

за които няма сключени договори и за които не са 
подадени декларации от собствениците им, ще се 
разпределя между ползвателите, с изключение на 
имотите от държавния и общинския поземлен фонд, 
както и на имотите, за които собствениците са по-
сочили в декларация, че не желаят да се включват в 
масиви за ползване.

В КРАЯ НА ЯНУАРИ ЩЕ ПРЕВЕДАТ 
ОСТАНАЛИТЕ СУБСИДИИ ЗА ПЛОЩ

В края на януари Държавен фонд „Земеделие“ трябва 
да преведе предвидените по график останали директни 
плащания за площ на земеделските производители.
Субсидиите на хектар по схемата СЕПП, които не 

бяха пуснати на фермерите през декември 2016 г., се 
отнасят за близо 12 000 парцела, казаха от МЗХ.
Според зам.-минис-

търа в оставка Свилен 
Костов и колегата му 
Васил Грудев при тези 
площи оставаше да се 
извърши окончателно 
заснемане в края на 
2016 година
За пълна яснота по 

въпроса на страница-
та на МЗХ в началото 
на тази седмица бяха качени 11 245 уникални регис-
трационни номера. Те са на терените, за които през 
декември не беше свършена работата и заради това не 
бяха преведени субсидиите на площ. Техните стопани 
сега в края на януари трябва да получат парите си.
При тези плащания те ще вземат по 19,80 лв. на декар.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕНАТА
НА ОБАЖДАНИЯТА КЪМ ЕДИННИЯ

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР 0700 14 802
Във връзка с появилата се в публичното простран-

ство информация относно цената, която заплащат кли-
ентите на НОИ при обаждане на единния телефонен 
номер 0700 14 802 за връзка с институцията, Наци-
оналният осигурителен институт (НОИ) информира, 
че посоченият телефон не работи с тарифа с добавена 
стойност и по никакъв начин не натоварва сметките 
на потребителите повече от обявенaтa на интернет 
страницата на институцията цена за минута разговор.
Още с въвеждането на универсален номер 0700 на 

интернет страницата на НОИ ясно е посочено, че раз-
говорите, провеждани през телефонен пост от фикси-
рана мрежа, са на цената на един градски разговор за 
цялата страна, а при тези, при които свързването се 
осъществява от мрежата на мобилен оператор или 
международна линия, се заплаща цената на разговора 
в зависимост от абонаментния план на лицето. Това са 
стандартните условия за използване на универсален 
номер 0700, който се предлага от много други дър-
жавни институции.
Националният осигури-

телен институт се стреми 
чрез своя Контактен център 
да осигурява навременна и 
полезна информация на кли-
ентите си и да способства 
ефективното им възползване 
от осигурителни права. Големият брой потребители 
на услугите на НОИ и ограниченият капацитет на 
Центъра създават в определени времеви интервали 
ситуации, при които се налага по-продължително 
изчакване за връзка с оператор. Въпреки голямата 
натовареност, операторите полагат усилия да консул-
тират или отговорят на въпроса на всеки гражданин. 
Средната продължителност на разговора е под 5 
минути, а на изчакването за включване – 9 минути. 
Част от потребителите обаче прекратяват изчакването 
и прекъсват връзката до четвъртата минута.
В отговор на нарасналия в края на 2016 г. поток от 

входящи обаждания към контактния център са пред-
приети действия за увеличаване на неговия капацитет. 
Същевременно НОИ разширява каналите за достъп до 
информация чрез развитие на електронни справочни 
услуги, достъпни чрез ПИК и ЕГН на лицата.

ОТ ТАЗИ ГОДИНА ВНОСКАТА ЗА ПЕНСИЯ 
ЗАПОЧВА ДА РАСТЕ

За първи път от много време насам осигурителната 
тежест за работещите българи се увеличава с директно 
увеличение на вноските. Допълнително тежестта тази 
година ще нарасне и заради ръста на минималната 
заплата и съответно средното увеличение на мини-
малните осигурителни прагове за около 2 млн. заети.
От 1 януари вноската за фонд „Пенсии“ на Дър-

жавното обществено осигуряване се увеличи с 1 
процентен пункт и вече е 18.8%. Догодина ще е 
втората стъпка на това увеличение, с още един пункт.
Този ръст засяга всички осигурени - според данните 

на Националния осигурителен институт за третото 
тримесечие за миналата година около 2.750 млн. бъл-
гари се осигуряват за пенсия. Съотношението остава 
60% за работодателя и 40% за работника.
От общата вноска за всички родени след 1959г., 

5 на сто отиват за универсалните фондове, а ос-
таналите 13.8% за НОИ. За хората, родени преди 
1960г., пълната вноска от 18.8% отива в Държавното 
обществено осигуряване.

Само от ръста на осигуровката НОИ очаква допъл-
нителни приходи от около 230 млн. лв. тази година. 
Отделно в бюджета за пенсии трябва да влязат и 
допълнителни над 24 млн. лв. от увеличението на 
минималните осигурителни доходи за 85 икономи-
чески дейности, което е средно 2.6%.
За тази година не бяха договорени увеличения на 

минималните осигурителни прагове заради кате-
горичния бойкот на работодателите. Въпреки това 
заради увеличението на минималната заплата от 420 
лв. на 460 лв., която навсякъде е и минимален доход за 
осигуряване, 45% от праговете ще бъдат увеличени.
Масово за тази година това е минималната сума за 

осигуряване не само на всички нискоквалифицирани 
работници, но и на средния ешелон. С ръст от 9.5% на 
минималната заплата нетният доход на наетите с най-
ниско заплащане ще се увеличи с 9% или 29.70 лв. 
Увеличават се минималните прагове и за самооси-

гуряващите се българи. И при тях минимумът е 460 
лв. (при 420 лв. за м.г.) за доход до 5400 лв. След 
това до 6500 лв. прагът става 500 лв., тоест има ръст 
с 50 лв., до 7500 лв. - 550 лв., а над 7500 лв. - 600 лв. 
Земеделските производители ще продължат да се 
осигуряват и тази година на минимум 300 лв. 
Вноската на служителите на сектор „Сигурност“ 

също се увеличава, и то драстично - с 20 процента до 
60.8 на сто. Тези пари обаче се плащат от държавата, 
а не от служителите.
Въпреки това увеличение фондът на НОИ, в който 

постъпват приходите от осигуровките на полицаи 
и военни, остава на дефицит от почти 131 млн. лв. 
Това означава, че държавата ще доплаща тази сума 

за пенсиите на ранно пенсиониралите се военни и 
полицаи въпреки забележителното ниво на осигу-
ровката на работещите им колеги.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ 2017г.

Въпрос: Здравейте! Колко тест-ленти годишно 
се полагат на инсулинозависим диабетик на 36 год.
Отговор: Значение има каква инсулинотерапия Ви 

се прилага.
Съгласно Указанието за работа със списъка с ме-

дицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в 
условията на извънболничната медицинска помощ, 
и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, 
право да получават тест-ленти за самоконтрол, имат 
всички здравноосигурени лица (ЗОЛ) на инсулиново 
лечение. Конкретно:

- при лечение с инсулин - 150 бр. за една година, 
считано от датата на получаване;

- лица над 18-годишна възраст при интензифици-
рано лечение с инсулин (интензифицираната схема 
на инсулинотерапия включва приложение на бързо-
действащ инсулин и инсулин със средно продължи-
телно или продължително действие) - 300 тест-ленти/
годишно, считано от датата на получаване.
Указанието е публикувано на интернет страницата 

на НЗОК (www.nhif.bg) - линк „Лекарства“ – подлинк 
„Медицински изделия и диетични храни“.

Въпрос: В Закона за семейните помощи за деца    
( с промени от 09.12.2016 г. ), член 8д, ал (5), т. 2 
гласи: 2. осигуряване на грижа и подкрепа в домашна 
и семейна среда за децата с определени 90 и над 90 
на сто вид и степен на увреждане или степен на 
трайно намалена работоспособност, които се от-
глеждат от семействата по ал. 1. Това би трябвало 
да означава, че единствено за децата с определени 
90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена работоспособност се 
изплащат средства за осигуряване на грижа в до-
машна среда. Моля за пояснение - сумата за деца с 
определени под 90 на сто вид и степен на увреждане 
или степен на трайно намалена работоспособност 
включва ли и грижа в домашна среда или не?
Отговор: Съгласно чл. 8д, ал. 3 от Закона за семей-

ни помощи за деца (ЗСПД) размерите на месечните 
помощи по ал. 1 и 2 се определят ежегодно със Закона 
за държавния бюджет на Република България, като не 
може да бъдат по-ниски от предходната година и се 
определят в зависимост от степента на увреждането 
или степента на намалената работоспособност и в съ-
ответствие с предназначението им, определено в ал. 5. 
На основание чл. 8д, ал. 5 от ЗСПД месечните помощи 
за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоста-
вят за: 1. задоволяване на основните и специфичните 
поради увреждането потребности на децата с трайни 
увреждания; 2. осигуряване на грижа и подкрепа в 
домашна и семейна среда за децата с определени 90 
и над 90 на сто вид и степен на увреждане или сте-
пен на трайно намалена работоспособност, които се 
отглеждат от семействата по ал. 1. В този смисъл, за 
децата с определени от компетентните здравни органи 
под 90 на сто вид и степен на увреждане или степен 
на трайно намалена работоспособност месечните 
помощи по реда на чл. 8д от ЗСПД се предоставят за 
задоволяване на основните и специфичните поради 
увреждането потребности на децата с трайни увреж-
дания и не включват средства за осигуряване на грижа 
и подкрепа в домашна и семейна среда. Също така, 
следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 8д, 
ал. 5, т. 2 от ЗСПД се отнася само за родители (осино-
вители), които отглеждат деца с трайни увреждания. 
Решението за промяна в условията и реда за предос-
тавяне на месечни семейни помощи за деца, както и 
определянето на техните размери, е преди всичко от 
компетенциите на законодателната власт.

Въпрос: Наскоро почина бащата на децата ми,с 
когото живяхме заедно на семейни начала. Децата 
ни са на 16 и 10 години, и двете са признати от 
него. Имат ли те право на наследствена пенсия от 
баща си и аз имам ли право на някакви помощи от 
държавата като самотен родител?
Отговор: За деца с един жив родител семейните 

помощи се предоставят независимо от доходите на 
семейството. По смисъла на § 1, т. 9 от Допълнител-
ни разпоредби на Закона за семейни помощи за деца 
(ЗСПД) „дете с един жив родител“ е ненавършило 
пълнолетие дете, както и навършилото пълнолетие, ако 
продължава да учи, до завършване на средното обра-
зование, но не по-късно от навършване на 20-годишна 
възраст, на което единият от родителите (осиновите-
лите) е починал и което се отглежда от другия родител 
(осиновител), в случай че не е сключил граждански 
брак. В случай, че отговаряте на горецитираното опре-
деление, Вие бихте могли да получавате месечни по-
мощи за отглеждане на деца до завършване на средно 
образование, но не повече от 20-годишна възраст, по 
чл. 7 от ЗСПД, ако са изпълнени останалите условия 
за тяхното предоставяне. 



СТУДЪТ ВЛИЯЕ ЗЛЕ НА ХОРАТА
СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Студът има неблагоприятен ефект върху сърдечно-

съдовите заболявания – влошаване на симптоматика-
та, когато тя е налична, както и по-голяма честото и 
повече инциденти в хода на сърдечно-съдови заболя-
вания.
Нашето тяло, 

като топлокръвни 
същества, е свик-
нало на една зона 
на температурен 
комфорт, която е 
между 19 и 20 и 
22 градуса. Всяка 
рязка температу-
ра, било то в по-
сока надолу или 
нагоре, извежда 
организма ни извън подобна зона на комфорт. По от-
ношение на студа, рязкото смъкване на температурите 
с около 10 градуса води до мозъчен инсулт и миокар-
ден инфаркт – периферните съдове се свиват с цел да 
се запази температурата в организма, от друга страна 
това покачва кръвното налягане, покачва съсирвае-
мостта на кръвта и всичко това при предразположени 
индивиди увеличава техния риск.
Хората, които вземат лекарства за кръвно налягане 

да коригират дозировката си, тъй като тя е различна 
през лятно време и зимно време. Припомняме, че по 
време на празници често пъти се прекалява с храната, 
солта и алкохола, което има неблагоприятен ефект и 
влошават здравето.
За нормално кръвно налягане се приемат стойности-

те до 140/ 90.
С ЦВЕТЯ СРЕЩУ СТРЕСА

За хората в градовете озеленяването на помещения-
та с декоративни растения не само е украса за интери-
ора, но и подобрява сериозно състоянието на психи-
ката, твърдят учени от Университета на щата Тексас.
Според тях стайните растения помагат за премахва-

не на емоционалното напрежение, спомагат за реша-
ването на проблемите и повишават способността за 
внимание и концентрация.
Освен това растенията 

намаляват нивото на раз-
дразнение и стрес, мотиви-
рат работещите да изпълня-
ват по-добре задълженията 
си, а същевременно пони-
жават концентрацията на 
замърсители във въздуха.

“Растенията оказват и положително въздействие 
при главоболие, умора, суха кожа. Доказано е, че при 
наличие на декоративни растения се подобрява про-
изводителността и се увеличава с 12% скоростта на 
реакциите при работа с компютър. В училищата расте-
нията влияят положително на нивото на усвояване на 
новите знания”, посочват още американските учени.

КАК ДА СЪЗДАДЕТЕ ХИГИЕННИ НАВИЦИ 
НА МАЛКОТО КУЧЕ

Необходимо е да подхо-
дите с много любов и по-
стоянство, за да изградите 
необходимите хигиенни 
навици. Не подхождайте 
към кученцето грубо и с 
физическо насилие - то 
няма да ви разбере.
Разходките да са по 

едно и също време рано 
сутрин.
Само така ще привикнете кученцето да пишка на-

вън. Трябва да го извеждате всяка сутрин, възможно 
по-рано, но винаги по едно и също време. Същото пра-
вете и след всяко хранене и ще видите, че кученцето 
ще привикне в рамките на 15-20 дни да удовлетворява 
физиологичните си нужди извън дома.

АКО КРАВАТА ВИ ЗАПОЧНЕ ДА КАШЛЯ
Грижите за кравите през зимата се увеличават 

многократно. Променливите температури, високата 
влажност и мъглите са основните причини за прос-
туда на животните. Най-често се разболяват най-про-
дуктивните животни.
Как да разпознаете болната крава
Симптомите са следните:  животното е потиснато 

- постоянно лежи или обратно, постоянно стои с от-
пусната глава, затваря очите; носът е сух и топъл - 
при здраво животно е влажен и хладен; липса на апе-
тит, не преживя; намалява млечната продуктивност; 
повишена или понижена температура - за нормална 
се приема 37,5-39,5 градуса; при простуда темпе-
ратурата се повишава, а при отравяне се понижава; 
учестено дишане - получава се при възпаление на бе-
лите дробове.
И още: болните кра-

ви спират да се хранят; 
космената им покривка 
настръхва; животните 
се изгърбват; ушите им 
изстиват; носното огле-
дало изсъхва.
Когато кравата се 

преохлади е възможно 
да се появят и слузни изтечения от носа.
Какво да предприемете?
1. Затоплете обора.
2. Максимално бързо затоплете и кравата.
3. Покрийте я с вълнено одеяло.
4. Според степента на простудата, ако се нала-

га, променете и храненето.

КОЗАТА Е ЗАПЛОДЕНА, АКО НЕ СЕ РАЗМЪРЛЯ
Сигурен показател, че козата е заплодена (след като 

е била покрита от пръч) е, че 18-20 дни не се раз-
мърля, т.е. трябва да се 
наблюдава периодът за 
първо размърляне (18-20 
дни) и евентуално за вто-
ро размърляне - след 36-
40 дни от покриването.
Друг признак е, че след 

70-80 дни от покриване-
то млечността ѝ  силно 
намалява и започва уве-
личаване на коремната област. Животното започва да 
се движи по-бавно и внимателно.
Опитни козевъди могат да определят бременността 

при козата между 60-ия и 100-ия ден след покриване-
то чрез опипване.
Сутрин на гладно се натиска коремната стена с юм-

рук - на 20-25 см преди вимето, и се отпусне.

СТУДЪТ Е НАЙ-ОПАСЕН ЗА МЛАДИТЕ
И СТАРИТЕ ДРЪВЧЕТА

Най-опасни са зимните 
студове за т. нар. южни 
култури – смокиня, ба-
дем, киви, маслина. След 
тях се подреждат праско-
ва, кайсия, череша, слива, 
круша, вишня, ябълка.
Неиздръжливите на 

студ дръвчета могат да се 
повредят при температу-
ри 2-4 градуса.
Опасните температури за костилковите видове 

както и за крушата през периода на дълбокия покой 
са около минус 25 – минус 30 градуса. Ябълковите 
дръвчета могат да издържат на кратковременно за-
студяване до минус 35 градуса.
Чувствителността към ниски температури е раз-

лична в зависимост от възрастта на дръвчето. В слу-
чай на силни студове най-засегнати са младите и 
много старите дръвчета.
Ниските температури могат да са опасни и за дръвче-

та, които са дали отлична реколта през миналия сезон 
и затова имат по-малко резервни хранителни вещества.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Арника
Arnica montana L. 

Арниката е едно изключително подходящо за 
култивиране лечебно, етеричномаслено и медоносно 
растение в климатичните условия на България, но, за 
съжаление, абсолютно непознато като такова у нас. 
Много рядко се среща в селските градинки като де-

коративно растение. Неговата родина са планините 
на Испания и Франция. 
В цяла Западна Европа 
това растение е сред 
най-отглежданите  в 
култура като лечебно и 
въпреки всичко негово-
то търсене на билковия 
пазар не намалява.
Арниката е многого-

дишно тревисто расте-
ние с късо, цилиндрич-
но коренище, червени-
кавокафяво на цвят.
От това коренище излизат голям брой тънки ко-

ренчета. Стъблото е високо и окосмено. Цветовете 
са жълтооранжеви, събрани в кошнички на върха 
на стъблото. Цъфти през май-септември. Да се 
различава от невена! Цялото растение има силна и 
приятна миризма.
Внимание! Цялото растение е отровно!
Употребяеми части: За лекарствени средства се 

използват цветовете на арниката , които се берат без 
дръжките. Те съдържат етерично масло, багрилни 
вещества, органични киселини, мазнини, захари и 
др. От тях се произвеждат ценни лекарства, поради 
което това растение се култивира в много страни 
на Европа.
Химичен състав. Цветните кошнички съдържат 

етерично масло. Коренището съдържа етерично 
масло, серни съединения, изомаслена и мравчена 
киселина, дъбилни вещества, инулин, восък, сли-
зести вещества и др.
Лечебно действие и приложение.   Кръвоспира-

що, маточно.
 - стимулиращо и възбуждащо сърцето и централ-

ната нервна система. 
 - прилага се при маточни кръвоизливи в следро-

довия период при недостатъчно обратно развитие на 
матката. Има благоприятен ефект при гръдна жаба 
и сърдечна слабост. 

 - употребява се още при парализи, епилепсия, 
задух, бронхит, равматизъм, мозъчни, очни и кожни 
кръвоизливи при диабетици и др. 

 - външно за компреси при рани, циреи, изгаряния, 
навяхвания, при ударено, за гаргара при зъбобол. 

 - във ветеринарната медицина – за налагане при 
ударено, подкожни кръвоизливи, парализи. 

 „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: 
0894/588-939 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                                                                                                              

В кабинета на лекаря се срещат двама приятели, които 
страдат от безсъние.
Единият се оплаква:
- Напоследък не мога да заспя.
- Аз пък намерих решение на проблема - казва другият.
- Броя наум до три и заспивам като къпан.
- До три ли? - учудва се първият.
- Е, понякога се е случвало и до четири без петнайсет.
Женен мъж при психолог:
– Всичко в живота ми е ок, но ми липсват силни усещания. 

Как да си кача адреналина? Опитах всичко – скокове с парашут, 
бънджи, подводно плуване. Искам нещо ново.
Психологът:
– Хванете си любовница.
– Имам си три, не помага.
– Тогава разкажете за тях на жена си.

кабинета на лекаря се срещат двама приятели, 

ВКУСНО ДОМАШНО КРЕМА СИРЕНЕ
Три  литра  прясно 
мляко се варят с 1,5 
супена лъжица сол. 
Млякото се оставя да 
изстине до 35-37 гра-
дуса (малко по-топло 
от заквасването).
Слагат се 15 капки мая 
за сирене в 2 супени 
лъжици кисело мляко, 
разбърква се хубаво 
и се изсипва в млякото. Отново се разбърква добре.
Оставя се да престои 5 часа. След това се изсипва 
в тензух и се поставя в панерка с дупки да се изцеди 
или в калъпче. Отгоре се поставя тежест.
Млякото може да бъде козе, овче или краве.


