
На 8 декември 2017 г. учи-
телите и учениците от СУ 
„‘Св. Кл. Охридски‘‘ отбеля-
заха своя патронен празник.
Тържествено слово по повод 
празника прочете директо-
рът на училището г-н Валери 
Шкодров. 
Той връчи грамоти на уче-

ници, постигнали успехи в 
конкурси и състезания. 
Ученици от 9 клас, участни-

ци в клуб” Магията на словото” 
по проект „ Твоят час”,  чрез 

презентации и рецитал, запоз-
наха присъстващите с живота 
и просветителската дейност на 
Св. Климент Охридски . Деца-
та от 2 и  4 клас  рецитираха 
стихотворения за България. 
Учениците от  шести и сед-

ми клас изненадаха присъст-
ващите със своите изпълне-
ния, а участниците в клуб” 
Магията на фолклора” пред-
ставиха  динамичното хоро 
‚‘Стамена‘‘,с което завърши и 
празничният ден. 

27 декември  2017г. - 3 януари 2018г., година (XIII), 51 /634

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 20 декември 2017 г. беше официално от-
крита новата пешеходна зонаq велоалея,  места 
за любители на ролери и кънки, места за детски 
игри  с кътове за отдих, край река Бистрица в 
село Сатовча. Преустройството на крайбрежната 
улица заедно с укрепване на част от бреговете на 
реката в селото беше реализирано в рамките на 
проекта „Да мислим за природата, културата и 
водата – да бъдем европейски туристи“,  съфи-
нансиран от Европейския съюз чрез Програма 
Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничест-
во България - Македония 2014-2020г.
Кметът на община Сатовча Д-р Арбен Миме-

нов в своето слово отбеляза важността на изпъл-
нените дейности за подбряване на жизнената среда в селото, както и че с този проект е запълнена 
една празнота в устройството на селото – в непосредствена близост с местния стадион е създадена 
площ, в която семействата с деца могат да прекарват свободното си време в приятна среда. Вече са 
получени много отзиви от хората от Сатовча за това колко необходимо е било такова място.
Партньори по проекта са община Липково от Македония и читалище „Просвета 1937“, село Плетена. 
Приветствие за събитието и в подкрепа на бъдещите партньорски вазаимоотношения про-

изнесе  кметът на Липково от Македония. В него той подчерта, че развитието на условията за 
туризъм е важна задача и за двете партньорски общини и че община Липково има интерес парт-
ньорството с община Сатовча да продължи и в бъдеще в името на реализацията на общите им 
цели за развитието на устойчив туризъм като форма на икономическо развитие.
Представителите на третия партньор Читалище „Просвета 1937“ от Плетена поднесоха своето 

приветствие за събитието с изпълнения на фолклорния си състав.
В рамките на проекта беше изградена част от пътя от село Липково до езерото Липково, което 

е важен туристически обект за района. 
Останалите дейности по проекта включват изработване на рекламни материли за двете общи-

ни и за проекта. 
Общата стойност на проекта е приблизително 500 хиляди Евро, от които малко под 200 хиля-

ди бяха използвани в България. 
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На 27.ХІ.2017 г. в ос-
новно училище „Братя 
Миладинови” се про-
веде открит урок по „ 
Биология и здравно об-
разование”. 
Методична единица: 

Размножителни органи 
при растенията
Тип на урока: За нови 

знания.
Преподавател: Деян 

Чавдаров Хаджиев
Поканени гости: д-р 

Арбен Мименов – кмет 
на община Сатовча; 
г-жа Евелина Чолаков 
– кмет на село Годеше-

во; Илия Хаджиев – директор на училището, учи-
тели и родители.
Основна задача: Интерактивни методи и тех-

ники в обучението по  „Биология и здравно об-
разование” – 7 клас. Приложиха се светкавицата 
и мозъчната атака.   Светкавицата се приложи в 
уводната и заключителната част на урока. Чрез 
изказани идеи и предложения учениците сами 
стигнаха до извода, защо има голосеменни и по-
критосеменни растения. 
На оплодена шишарка, видяха семето на бор, 

от него пониква малко борче. Всички се изнена-
даха, когато учителят раздаде на всеки ученик по 
едно борче да засади на подходящо място. Само 
записаха в плана на урока размножителните ор-
гани при покритосеменните растения: цвят, плод 
и семе.
При изясняване на понятията сложен околоц-

ветник и двуполов цвят, се анализира бялата роза. 
Интерес предизвикаха символите на розите с раз-
личен цвят. 
Червената роза – символ на любовта и приятел-

ството;

Бялата роза – сим-
вол на вярност и 
др. В хода на урока 
учениците разбра-
ха, че при опложда-
нето, плодникът се 
превръща в плод, а 
семепъпката в семе. 
Показан беше плод 
от тиква, със семе-
на. Тиквата, като 
лечебно средство 
се използва при бъ-
бречни и сърдечно-
съдови заболявания.
Тиквените семки 

за лечение на прос-
татата.
Подчертано беше, че „Биология и здравно обра-

зование” е основа за придобиване на  много про-
фесии:
Лекари, агрономи, еколози, генетици, микроби-

олози и др.
Учителят съветва учениците, каквато и про-

фесия да изберат, където и да учите, у нас или в 
чужбина – творете под родно българско небе. На 
въпроса: Какво е за теб България? Всички отго-
вориха: „България е нашата родина и отечество, 
тук ще посрещаме изгрева и изпращаме залеза на 
слънцето”.
Изказаха се: д-р Арбен Мименов – Педагогиче-

ското майсторство на учителя е на ниво. Възхитен 
съм от това, което видях, и пожелавам на учени-
ците все така да учат и да бъдат радост на роди-
тели и учители. Урокът трябваше да бъде заснет с 
видеокамера.
Илия Хаджиев – Интерактивните методи и тех-

ники направиха урока още по-интересен. Еколо-
гичното, здравното и патриотично възпитание 
доминираха в открития урок. Получените знания 
бяха приложени в практиката.
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Новата пешеходна зона в центъра на село Сатовча е продължение на 
предходния проект в същото партньорство и съфинансиран в рамките на 
същата програма в предходния програмен период. Тогава бяха укрепени 
бреговете и беше оформена крайбрежната зона в центъра на село Сатовча. 
По време на проведената последна работна среща за управление на 

проекта бяха обсъдени резултатите и заключителния отчет на проекта. 
Най-важният елемент на тази среща беше подписването на споразуме-
ние за дългосрочно сътрудничество в сферата на устойчивия туризъм 
и устойчивото развитие между община Сатовча в България и община 
Липково в Македония.

Росица Исева – математичка. Учебното съдържание беше 
поднесено достъпно и разбираемо. Осъществени бяха междуп-
редметни връзки.
Информацията е предоставена от Методическото обединение.



компютърна диагностика!компютърна диагностика!

Властомир, Влайко, Ваца, Въло, Въла, Въто, Царена, Ца-
рил, Царила. На 1 януари източноправославната църква 
празнува Васильовден или Сурваки. На този ден източните 
християни почитат паметта на Св. Василий Велики. Един 
от великите философи и писатели на раннохристиянската 
църква. Празничната трапеза на Васильовден е богата и 
блажна. Трапезата се прекадява с тамян, за да се прогонят 
злите духове. На празничната трапеза, освен новогодишната 
баница с късмети присъства и свинска пача приготвена от 
коледното прасе. В някои райони на страната в това число 
и Еленския край се коли петел. Обикновено той се пригот-
вя с кисело зеле. На масата също трябва да има плодове и 
пуканки. Наред с Коледа и Сурваки може да се причисли 
към най-мистичните български празници, защото по-голяма 
част от ритуалите и обредите извършвани през тези дни носят духа на старите българи.

 „ЗАЕДНО В ЧАС“ 
ОТНОВО НАБИРА УЧАСТНИЦИ ПО ПРОГРАМАТА СИ                

Краен срок: 20 януари 2018 г. 
„Заедно в час“ обяви нова възможност 

за кандидатстване по програмата си.
Учителите по програмата премина-

ват взискателен подбор и интензивно 
обучение, фокусирано върху работа 
с ученици с ниски образователни по-
стижения и от финансово затруднени 
семейства. „Заедно в час“ помага нови 
хора - успешни професионалисти и 
завършващи студенти, да влязат в сис-
темата на българското образование и да 
работят дългосрочно за положителна 
промяна и намаляване на образова-
телното неравенство в страната. По време на двете години преподаване участниците 
получават от „Заедно в час“месечен финансов стимул като допълнение към заплатата 
от училище. В допълнение, те ще имат постоянната подкрепа на общността от съмиш-
леници и партньори на организацията, които споделят общи цели и ценности и работят 
заедно с участниците за успеха на всяко дете.
За кандидатстване не е нужен предишен преподавателски опит, нито предварително 

придобита професионална квалификация ,,учител”. Необходима е завършена бакала-
върска степен (до 15 септември 2018 г.) и нагласа, че всяко дете може да успее и за-
служава равен достъп до качествено образование. Участниците, които предварително 
нямат квалификация “учител”, ще преминат специализирано обучение в университет 
партньор на организацията и ще придобият правоспособност за преподаване при за-
вършване на програмата.

ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД             
Краен срок: ежемесечно до 25-то число 
Фонд „Условия на труд“ към министъра 

на труда и социалната политика предоставя 
безвъзмездно средства за:

1. финансиране на проекти и програми за 
подобряване условията на труд с браншова 
значимост и приложимост на резултатите;

2. финансиране до 30 на сто от стойността на 
проекти за подобряване на условията на труд в 
отделни предприятия с конкретна практическа 
приложимост, свързани със:
а) реконструкция и модернизация на същест-

вуващи обекти;
б) внедряване на нови и модернизиране на 

съществуващи технологии и/или съоръжения;
в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на 

работното място;
г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
д) подобряване на санитарно-хигиенните условия;
е) обезопасяване на машини и съоръжения;
ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;
3. разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;
4. разработване и издаване на учебни и информационни материали;
5. организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и 

безопасни условия на труд.
Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми имат всички физически и 

юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд.
Максимален размер на средствата за финансиране от фонда: до 30% от одобрените и 

действително извършени разходи за реализиране на проекта, но не повече от 100 000 лв. 
НАРЕДБА № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и 

програми от фонд „Условия на труд“ (https://www.mlsp.government.bg/ckfi nder/userfi les/
fi les/baneri/fond%20usloviq%20na%20trud/naredba1.doc)
Документи за кандидатстване (https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=

POLICIESI&I=601&lang=)

27 Декември 2017, Сряда,
Свети първомъченик и архидякон Стефан (Стефановден).
 Имен ден празнуват: Венчо, Венцислав, Венцислава, Запрян, 

Стамен, Стамена, Стан, Стана, Стане, Станимир, Станимира, 
Станислав, Станислава, Станчо, Стефан, Стефана, Стефанка, 
Стефания, Стефи, Стефка, Стефко, Стефчо, Стоил, Стоила, 
Стоилка, Стоимен, Стоичко, Стою, Стоян, Стояна, Стоянка, 
Таня, Теки, Теньо, Фани, Цако, Цанка, Цанко, Цано, Цанчо, 
Цоко, Цона, Цонко, Цоню, Шон, Шона.

 Преп. Теодор Начертаний) Стефановден - денят на Свети Стефан, се чества 
на третия ден след Рождество - 27 декември. Култът към този светец е голям, 
почитта към него - също. От времето на Апостол Павел насам всички наричат 
Св. Стефан пръв мъченик (първомъченик), защото е една от първите жертви 
на христянската вяра. Това е третият ден на Коледа и последният празник за 
годината. За него хората разказват, че „затваря кръга“ на старата година. Се-
мейството се събира около обща трапеза с месни ястия.

 29 Декември 2017, Петък,
 Международен ден на биологичното разнообразие
 Отбелязва се по решение на 49-ата сесия на Общото събрание на ООН от 

1995г. в деня на влизане в сила през 1993 г. на Международната конвенция за 
биологичното разнообразие, подписана на 14 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, 
Бразилия. Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално оби-
таемо място и има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехра-
ната и културната цялостност на хората. Поради географското си положение, 
релеф и климатични условия България притежава едно от най-богатите сред 
европейските страни и най-съхранено биологично разнообразие.

 31 Декември 2017, Събота,
 Новогодишна нощ 
Нова година е празник, при който се 

отбелязва краят на текущата и начало-
то на следващата календарна година. 
Всички култури, използващи годишен 
календар, празнуват в някаква форма 
Нова година. Посрещането на новата 
година датира отпреди 4 000 години, 
когато на първия ден от новата година 
(„Акиту“) са се организирали празнен-
ства в древен Вавилон. За римляните 

новата година е започвала от 1 април - денят в който встъпвали в длъжност 
новоизбраните консули. Но през 153 г. пр. Хр. избухва голямо въстание против 
римската власт в Иберия, което налага консулите, които са били и главнокоманд-
ващи армията, да заемат постовете си предсрочно на 1 януари. Този прецедент 
се превръща в традиция. С въведения през 45 г. пр. Хр. Юлиански календар 
промяната вече е окончателна. На 1 април започва да се празнува „лъжливата“ 
нова година и постепенно този ден се превръща в празник на шегите и смеха. 
В Египет през 4241 г. пр. н.е. в Хелиополис е създаден най-древният кален- 
дар, в който годината е разделена на 12 месеца и има 365 дни. В него новата 
година започва през месеца на разливането на Нил - Юли. Този календар бил 
използван в Египет до въвеждането на Юлианския през 26 г. пр. н. е. През 
2700 г. пр. н. е. китайците съставили свой цикличен календар, според който 
новогодишните тържества, наричани „Празник на пролетта“, траят 3 дни и се 
честват през февруари. Едва 3 000 г. по-късно те приели, че годината има 365 
и половина дни. От 1949 г. в Китай се използва Григорианският календар, но и 
сега в някои области продължават да си служат с цикличния. Според древния 
японски календар, всяка година преминава под знака на един от всичките 12 
зодиакални символа: плъх, бивол, тигър, заек, дракон, змия,кон, овца, маймуна, 
петел, куче и прасе. Новогодишният празник трае от 30 декември до 3 януари 
и се отбелязва с 108 камбанни удара. Според индийския 
календар от 1952 г. новата година започва на 22 март, а 
високосната - на 21 март. Виетнамската Нова година, нари-
чана „празник Тет“, се празнува според лунния календар.

 1 Януари 2018, Неделя,
 Международен ден на молитвата за мир 
Отбелязва се от 1967 г. Обявен от папа Павел Шести в 

рамките на католическата общност. 
Ден на световното семейство 
Чества се от 2007 г. по инициатива на американската фондация „Световно 

семейство” с подкрепата на Конгреса (Парламента) на САЩ и на Общото съ-
брание на ООН като ден на мира и разбирателството между хората и народите, 
за обединението на човечеството в едно световно семейство.
Ден на Свети Василий Велики (Васильовден)
 Имен ден празнуват: Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Весе- 

лина, Весела, Василий, Василина, Васияна, Васо, Влада, Властин, Властина, 
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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

Всеки има право на избор, но дали 
винаги е правилен!?

Какъв е смисълът на живота за вас? Само 
един ли е, намерихте ли го или все още го търси-
те? Не бързайте да отговаряте на тези въпроси, 
а прочетете следващата поучителна история.
Притча за избора
Вървял един мъдрец към дома си и бил из-

преварен от човек, който толкова много бързал, 
че случайно докоснал рамото му. Мъдрецът на 
свой ред, спокойно и учтиво се обърнал към 
него с въпроса:

– Кажи, човече, закъде бързаш толкова, че не 
забелязваш нищо по пътя си? 

– Съжалявам – казал мъжът, без да забавя 
темпото. – Бързам, защото съм зает да търся 
смисъла на живота и нямам право да отлагам, 
докато не постигна целта си.

– Чувал съм за човек, който търсил този сми-
съл цял живот. – казал мъдрецът.

– Надявам се, успял е да открие истината? – 
попитал нетърпеливо пътникът.

–  Да ,  т о й 
у м р я  п р о с -
ветлен ,  като 
успя  да  про-
ш е п н е  н а 
онези ,  които 
бяха близо до 
т о в а ,  к о е т о 
р а з б и р аше , 
вече умирай-
ки. – отвърнал 
учителят.

– И какво им 
казал?

– Казал, че смисълът на живота е избор...
– Добре, благодаря ти за разговора – казал 

мъжът, поклонил се на мъдреца и продължил 
почти да тича по пътя.

– ... избор, да живея или да прекарам целия 
си живот, търсейки този смисъл. – завършил 
мъдрецът, но думите му прозвучали напразно, 
защото мъжът бил далеч и не успял да ги чуе.

ПРИТЧА ЗА ИЗБОРА 



- да не са придобили право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно 
пенсиониране. Нуждаещите се лица, които попадат 
в обхвата на програмата са лица с 90 и над 90 на сто 
трайно намалена работоспособност или вид и степен 
на увреждане, с определено право на чужда помощ. 
Обръщам внимание, че трайно намалена работоспо-
собност или вид и степен на увреждане, с определено 
право на чужда помощ се удостоверява с Експертно ре-
шение на ТЕЛК. Преценка за включване в програмата 
се осъществява от дирекция „Социално подпомагане“ 
по настоящ адрес. Услуги в домашна среда се предос-
тавят и от частни доставчици, вписани в Регистъра на 
доставчиците на социални услуги към Агенцията за 
социално подпомагане. Регистърът на доставчиците 
е публичен и е достъпен на електронната страница на 
Агенцията за социално подпомагане. Предоставянето 
на услуги от частни доставчици е по договаряне между 
доставчика и потребителя на услугите.

Въпрос: Майка ми е 95% инвалид с чужда по-
мощ. Трудно се обслужва сама от диабета. Има 
много влошено зрение.До 15.08.2017 година й бях 
асистент по ОПРЧР. Междувременно от месец 
април бяха назначени нови асистенти. Идва зимен 
период, в който е немислимо да е сама.Ще има ли 
скоро нова програма за асистенти?
Отговор: Отчитайки реалните потребности и съ-

ществения принос на социалните услуги в домашна 
среда за подкрепата на хората с увреждания, усилията 
на Министерството на труда и социалната политика са 
насочени към осигуряване на устойчивост на услугите 
личен асистент, социален асистент и домашен помощ-
ник с национално финансиране. С Постановление 
№ 137 от 05.07.2017 г. Министерският съвет одобри 
вътрешно компенсирани промени на утвърдените 
разходи по области на политики/бюджетни програми 
по бюджета на Министерството на труда и социалната 
политика за 2017 г. за предоставяне на социалните 
услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и 
„Домашен помощник“. За 2017 г. са осигурени допъл-
нителни средства за оказване на подкрепа на над 15 
000 лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзмож-
ност за самообслужване чрез назначаване на близо 6 
400 лични асистенти, 1 000 социални асистенти и 2 
500 домашни помощници в 178 общини и райони на 
общини на територията на страната. Средствата за на-
значаването на лични асистенти, социални асистенти 
и домашни помощници се предоставят на общините 
чрез Агенцията за социално подпомагане и касаят 
общините, чиито проекти по процедура „Независим 
живот“ по Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси“ 2014-20120 г. приключват в рамките на 
2017г. Средствата са за продължаване на грижата на 
потребителите, на които е извършена социална оцен-
ка по правилата на процедура „Независим живот“. 
Услуги в домашна среда, освен по процедура „Неза-
висим живот“ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020г., се предоставят и 
по Националната програма „Асистенти на хора с ув-
реждания“, по която се осъществява дейност „Личен 
асистент“. Преценката за включване в програмата се 
осъществява от дирекция „Социално подпомагане“ по 
настоящ адрес. Услуги в домашна среда се предоста-
вят и от частни доставчици, вписани в Регистъра на 
доставчиците на социални услуги към Агенцията за 
социално подпомагане. Регистърът на доставчиците 
е публичен и е достъпен на електронната страница на 
Агенцията за социално подпомагане. Предоставянето 
на услуги от частни доставчици е по договаряне меж-
ду доставчика и потребителя на услугите.

До 31-ви декември: 
ЗДДФЛ
1. Търговските банки и клоновете на чуждестранни 

банки в страната декларират и внасят окончателния да-
нък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по 
банкови сметки на местни физически лица, придобити 
през м. ноември.

2. Подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ 
за упражняване правото на избор за облагане с данък 
върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ от 
началото на следващата година от физически лица – ре-
гистрирани като земеделски стопани. 

3. Подаване на декларация за избор по чл. 29а, ал. 6, 
т. 2 от ЗДДФЛ от физически лица – регистрирани като 
земеделски стопани, които са се облагали с данък вър-
ху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ поне 
пет последователни години и от началото на следващата 
година желаят да преминат към облагане по реда на чл. 
29 от ЗДДФЛ. 

4. Издаване от работодателите и предоставяне на ра-
ботниците/служителите на служебната бележка за до-
ходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 
2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през го-
дината облагаеми доходи от трудови правоотношения 
и за удържания през годината данък, когато трудовото 
правоотношение е прекратено през течение на годината.

5. Дипломатическите представителства на други дър-
жави, които са избрали от началото на следващата го-
дина да определят, удържат и внасят данък за доходи от 
трудови правоотношения, сключени с местни физиче-
ски лица, във връзка с извършваните от представител-
ствата функции в Република България, уведомяват ком-
петентната териториална дирекция на Националната 
агенция за приходите.
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ДО 2 ЯНУАРИ 2018 Г. ДА СЕ ДАВАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗА ПОДМЯРКА 4.2 ЗА ПРЕРАБОТВАТЕЛИ

Това става ясно от съобщение на Министерството на 
земеделието за периода на прием по подмярка 4.2, оп-
ределен със заповед на министъра от 6 ноември 2015 г.
По повод въпросите на много фермери и фирми се 

уточнява, че в рамките на периода на прием по подмяр-
ката за инвестиции в преработка и маркетинг на сел-
скостопански продукти са постъпили общо 597 заяв-
ления за пре-
доставяне на 
безвъзмездна 
финансова по-
мощ със зая-
вени разходи 
в  размер  на 
848 672 524 
евро и заяве-
на субсидия в 
размер на 420 
829 213 евро.
Заявената финансова помощ от страна на кандида-

тите вече едва ли не по традиция надхвърля четири-
кратно първоначално определения бюджет.
До края на ноември 2017 г. са сключени общо 194 

договора с одобрените разходи в размер на 295 309 
930 евро и одобрена субсидия в размер на 146 493 
464 евро.
За 308 от постъпилите заявления не е наличен 

бюджет и затова не е издадена заповед за одобрение 
или отказ.
Министерството на земеделието, храните и горите 

представя за писмени предложения и възражения 
проект на заповед за увеличаване на бюджета и за 
сключване на договори над наличния бюджет, обявен 
със заповедта.
Предложения могат да бъдат изпращани на елек-

тронна поща: rdd@mzh.government.bg.

КОГА И КАК НАЕМОДАТЕЛЯТ МОЖЕ ДА УВЕЛИЧИ НАЕМА 
В някои слу-

чаи наемодате-
лят  изведнъж 
решава, че иска 
да увеличи нае-
ма на жилище, 
което  отдава 
под наем.
Причин ат а 

може да бъде 
и основателна, 

като например облагородяване на района, където се 
намира имотът. Така хазяинът започва да притиска 
квартирантите със заплахи или дори им изпраща пре-
дизвестие за напускане.
Има ли разлика дали договорът между двете страни 

е нотариално заверен или не? Според Закона за задъл-
женията и договорите не се изисква нотариална заверка 
на подписите или съдържанието на договор за наем, 
сключен за срок от една година, коментират адвокати.
Съгласно чл. 237 от ЗЗД при прехвърляне на недви-

жим имот договорът за наем остава в сила спрямо 
наемодателя, ако е бил вписан в Имотния регистър. 
Договорът за наем, сключен преди прехвърлянето на 
имота, ако има достоверна дата, е задължителен за на-
емодателя до предвидения в него срок, но не за повече 
от една година от прехвърлянето.
Ако няма достоверна дата и наемателят е във владе-

ние на имота, договорът е задължителен за наемодателя 
като договор за наем без определен срок. Също така 
наемодателят дължи обезщетение на наемателя, ако го 
лиши от ползването на наетия имот преди изтичане на 
наемния срок поради прехвърляне на имота.
Договорът за наем може да бъде сключен и без но-

тариална заверка на съдържанието и/или подписите.
Договорът, съгласно българското законодателство, 

има силата на закон между страните, които са го 
сключили. Нито една от страните не може да променя 
съдържанието на договора без съгласието на другата, а 
още по-малко едностранно да промени наемната цена.
Предизвестие се дължи съгласно уговореното в до-

говора, но вие като наемател можете да търсите цената 
на направените подобрения по жилището.
Наемодателят ви или ще трябва да изчака да изтече 

срокът на договора (ако е срочен) или ще трябва с до-
пълнително споразумение да промени наемната цена.

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР     
Въпрос: С каква нормативна 

база е уредено използването на 
счетоводен софтуер в България? 
Може ли българска фирма, която 
е 100 процента собственост на 
американска да води счетовод-
ството си на тяхна счетоводна 
програма, която няма лиценз в 
България и Европа, да съхранява 

счетоводните данни само на техния сървър в Амери-
ка, включително и личните данни на хората, които 
работят в България?
Отговор: Няма нормативни изисквания в българ-

ското счетоводно законодателство относно използва-
нето на счетоводен софтуер. Затова къде софтуерът е 
лицензиран, или дали е лицензиран, няма значение.

Важно е обаче да се има предвид, че съгласно чл. 
5, ал. 1 от Закона за счетоводството счетоводните 
документи в предприятията се съставят на български 
език, въпреки че могат да се съставят и на чужд език.
Според чл. 9, т. 1 от Закона за счетоводството не се 

допуска отчитане на стопански операции в извънсче-
товодни книги или регистри. Това означава, че всички 
извършени операции трябва да се отчитат счетовод-
но, независимо дали са на специализиран софтуер.
Когато при осъществяване на счетоводството се 

използва счетоводен софтуер, той трябва да е раз-
работен при спазване на изискванията на Закона за 
счетоводството, включително посочените по-горе, и 
да дава възможност обработваните чрез него данни 
и изходните документи да са на български език (чл. 
12, ал. 2 от закона).
Това означава, че ако чрез американски софтуер 

може да се спазва българското счетоводно законо-
дателство, включително съставяне на документи и 
справки на български език (наред с други езици), 
той може да се използва от българските предприятия.
Относно съхраняването на документите – важни са 

сроковете, посочени в чл. 12 от Закона за счетовод-
ството, а не сървърът, в който се съхраняват.
Относно защитата на лични данни – трябва да се 

имат предвид разпоредбите на Закона за защита на 
личните данни.

ИМА ЛИ ПРАВО БАЩАТА НА ПАРИЧНО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ? 
От 1 януари 2009 г. осигурените за общо заболяване и 

майчинство бащи имат право на парично обезщетение 
при раждане на дете за срок до 15 календарни дни, 
считано от датата на изписване на детето от лечебното 
заведение при следните условия:

-   осигурени са  за общо заболяване и майчинство 
към момента на ползване на правото;

-   имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж 
като осигурени за общо заболяване и майчинство лица;

-   разрешен им е отпуск при раждане на дете по чл. 
163, ал. 7 от Кодекса на труда;

-   майката и бащата се намират в брак или живеят 
в едно домакинство.
От 1 януари 2009 г. осигурените за общо заболяване и 

майчинство бащи/осиновители имат право на парично 
обезщетение при раждане на дете в размера, определен 
по реда на чл. 49 (размера на паричното обезщетение за 
бременност и раждане) , след навършване на 6-месечна 
възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, 
през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на 
труда, ако са осигурени за общо заболяване и майчин-
ство към момента на ползване на правото и имат не по-
малко от 12 месеца осигурителен стаж като осигурени 
за общо заболяване и майчинство.
Начинът за изчисляване на паричните обезщетения 

на бащите/осиновителите при раждане на дете след 
навършване на 6-месечна възраст на детето е същият 
като на майките (осиновителките) и на бащите при 
раждане на дете до 15 календарни дни.
Дневното парично обезщетение е в размер 90 на сто 

от среднодневното брутно трудово възнаграждение или 
среднодневния осигурителен доход на бащата/осинови-
теля, върху който са внесени или дължими осигурител-
ни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени 
осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство 
за периода от 18 календарни месеца, предхождащи 
месеца, в който е датата, от която е разрешен отпускът.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2017г.

Въпрос: Здравейте,можете ли да ми ка-
жете нещо повече за програмата за лични 
асистенти,майка ми е възрастна и е на лег-
ло имаме нужда от помощ през деня поне-
же работя,как да кандидатстваме по тази 
програма,колко е заплащането което се осигуря-
ва от програмата за асистент и можем ли ние 
да си изберем човек който знаем че ще се грижи 
добре за майка ми?
Отговор: Дирекции „Социално подпомагане“ 

изпълняват Националната програма „Асистенти 
на хора с увреждания“, по която за пълнолетните 
лица с увреждания се осъществява дейност „Личен 
асистент“. Съгласно регламента на програмата 
като лични асистенти могат да бъдат наемани 
безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане или отговарящи на условията за 
отпускането на този вид помощ и полагащи посто-
янни грижи за хора с увреждания или тежко болни 
лица. Безработните лица могат да бъдат включвани 
в дейността „Личен асистент”, ако отговарят и на 
следните условия: - да са членове на семейството 
или роднини по възходяща или низходяща линия 
до втора степен, по съребрена линия до втора 
степен, роднини по сватовство до втора степен 
или съжителстващи лица по смисъла на §1, т. 2 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за социално 
подпомагане; - да живеят в едно и също населено 
място с това на лицето, за което полагат грижи; 



ВСИЧКИ БОЛЕСТИ БЯГАТ ОТ ШИПКАТА!
Лекарствените свойства на шипките са известни на 

човека от векове. С тях са лекувани скорбут, болести 
на стомаха, бъбреците и очите.
Шипките съдържат  голямо количество витамини. 

Те са естествен витаминозен концентрат, силно вита-
минозно хапче, чието действие се подсилва от съдър-
жащите се в тях въглехидрати, органични киселини и 
минерални соли. Така се повишава тонуса и се засил-
ват защитните сили на организма, като се подобрява и 
обмяната на веществата.
Препоръчват се като допълнително средство при 

възпалени бъбреци, безсъние, хепатит, диария, кърве-
не на венците, маточни кръвотечения, чернодробни за-
болявания. Шипките помагат и при диабет, и болести 
на сърцето.
Използва се 

плодът на шипка-
та в прясно състо-
яние или изсушен. 
Добре изсушени-
ят плод трябва да 
бъде счукан на 
люспи и освобо-
ден от семките. 
Оправдано е и консумацията на шипки в непрерабо-
тено състояние, защото при термична обработка се 
губи голяма част от биологично активните вещества, 
посочва известният наш билкар Васил Канисков.
Казват, че всички болести бягат от шипката, и пора-

ди тази причина тя е предпочитано място и средство 
за лекуване. При премерване на ръста на човек с пръч-
ка от шипка, тя става негов заместител, върху който 
се предават болестите и той оздравява. Според други 
практики, ако болният се провре няколкократно през 
шипковия храст, то той ще хвърли болестта там.
Пепелта от шипкови стебла получена при тяхното 

изсушаване и изгаряне се ползва външно като мехлем 
при псориазис.
Отварата от плода, както и мармаладът от него се 

препоръчват профилактично срещу образуване на ка-
мъни в бъбреците и жлъчката.
Класически чай от шипка: Направете запарка : 1 

суп.л. плод с люспите се кисне в 250 мл.вода. Може да 
се пие вместо вода или подсладен с мед.
Много полезно е и шипковото вино: 500 гр. сухи 

шипки се заливат в 4-5 л.вода, прибавя с разбърква-
не 500 гр. захар. За по-бърза ферментация ( по жела-
ние) може да се сложи парченце хлебна мая. Виното 
се държи на топло 10-15 дни, след което се консумира 
вместо вода. 

КАК  ДА  СИ  ЗАСАДИМ  ДЖИДЖИФИЛ
Стъпка по стъпка
1. Снабдете се с пресен ко-

рен от джинджифил.
2. Оставете джинджифила в 

съд с топла вода за една нощ.
3. Пригответе саксия с раз-

мери 35 сантиметра дълбочи-
на и 30 сантиметра широчина.
Това е едно напълно доста-

тъчно пространство, което може да побере до 3 броя 
от растението. Също така не забравяйте, че тя трябва 
да има добър дренаж, за да може водата, с която поли-
вате растението, да се отцежда правилно.

4. Засадете корените на повърхността на почвата, 
оставяйки място между отделните парчета.

5. Поставете саксията на леко сенчесто място и на 
стайна температура от 29-30°С.

6. В началото полейте растението с малко вода, след 
което постепенно увеличавайте количеството, докато 
не изникнат първите листенца на джинджифила.

7. Дръжте растенията сухи през зимата, тъй като то-
гава те изпадат в латентно състояние (спят). След 10-
12 месеца растението узрява и пораства на височина 
от 0,6 - 1,2 метра.

8. Премахнете пръстта и отстранете кълновете, кои-
то се появяват на повърхността на стария корен.
Използвайте ги директно или ги пресадете на друго 

място, където ще образуват нови коренища.

ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА НАКАЗВАТЕ КОТКАТА?
За разлика от другите домашни животни котките не 

живеят с човека, а редом с него. Те си имат своя тери-
тория и свои интереси. На своята територия котката се 
чувства пълновластна господарка и смята, че може да 
парви всичко, което иска. В някои случаи това може да 
създаде неудобства: като си точи ноктите по мебелите, 
краде храна от масата или събаря вази с цветя.
Специалистите съветват в никакъв случай да не 

наказвате домашната си котка, да не говорим за бой. 
Подобни мерки няма да бъдат разбрани от животно-
то и ще предизвикат негативно отношение към вас 
или пък котката ще свърже наказанието с това, че във 
ваше присъствие не трябва да прави това, с което се 
е занимавала.
Ако например я навикате или я шляпнете, защото е 

откраднала парче месо от масата, тя няма да го прави 
пред вас. Но само да излезете от стаята или просто да 
се обърнете и тя ще се възползва от момента. И няма 
да я е грижа за последствията.
Какво да правите в подобни ситуации?
Има смисъл да се възползвате от косвени въздейст-

вия. Например, ако котката обича да скача върху маса-
та, сложете на края й поднос, така че като скочи върху 
него, той да се преобърне и тя да се окаже на пода.
Ако котката обича да прегризва кабели, намажете ги 

със слаб оцетен разтвор. Може да купите от зоомага-
зин и специален отблъскващ спрей.
Някои пръскат котката с 

вода при неприемливо по-
ведение.
Ефективни са и профи-

лактичните мерки.
Напрмер да купите играч-

ки за котката след които да 
тича из къщи.
За точенето да ноктите й 

осигурете специална дъска.
И тъй като много от пако-

стите са, защото няма какво да прави, отделяйте дос-
татъчно време на котката си.
Котките ценят както отделеното им внимание, така и 

ненамесата в живота им.

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ОРЕХОВО ДРЪВЧЕ
Тъй като ореховите дръвчетата израснали от семена и 

не носят качествата на изходното растение, е необходи-
мо те да се облагородят.
Затова за да се получат овошки с ценни качества, раз-

множаването става чрез присаждане.
За целта са необходими няколко условия. Първо, да 

имате добре развити семеначета, и второ - да си наме-
рите подходящ сорт, с който да ги облагородите.
Отлични резултати се получават, когато за подложка се 

използва обикновен орех, който расте навсякъде у нас.
Препоръчително е калемите да се събират от маточни 

дървета на ценни орехови сортове. Те трябва да се взе-
мат само от напълно узрели леторасли от периферията 
на дървото, където няма видими признаци от болести.
Подходящите калеми имат зелено-кафява кора и де-

белина около 12 мм.
Присаждането при ореха се прави 

рано напролет или късно през лятото 
- от средата на август до към първата 
десетдневка на септември.
Окулиране или на калем
При ореха има два начина за при-

саждане - чрез окулиране и на калем.
Присаждането на калем е подходящо 

за промишлено производство на голе-
ми количества посадъчен материал.
За любителски цели по-лесно е да се извършва при-

саждане чрез окулиране.
То дава добри резултати и не е свързано с допълни-

телно съхранение на подложки и калеми, а се прави 
на място.
Присаждане на прозорче
При окулирането на орех има някои различия от оста-

налите овощни видове, затова и операцията се нарича 
присаждане на прозорче.
Операцията се извършва с нож с две успоредни ос-
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Кокосовото мляко -
сходно до майчината кърма?     
Кокосовата ядка съдържа 70 на сто мазнини. По 

химичен състав кокосовото мляко много прилича 
на майчината кърма. Когато се приема прясно, то е 
истинска протеи-
нова храна.
Съдържа всич-

ки аминокиселини 
и е сред млеката, 
лесни за усвоя-
ване. Кокосовото 
мляко е много по-
лезно особено по 
време на бременност, твърдят специалисти по аюрведа.
Млякото от зелен кокос е богат източник на ми-

нерални соли и витамини, особено на витамин С и 
по-голямата част от витамин В-комплекс.
Кокосът пречиства кръвта, има и диуретичен ефект. 

Препоръчва се като храна при различни проблеми 
на уринарния канал, при обща слабост, диспесия, 
нервност и умора.
Кокосът съдържа октанова киселина, която има 

антибактериално и противогъбично действие. Той 
съдържа витамините А и В, и известно количество 
витамин С. Съдържа още много  калий, натрий и хлор. 

 „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                                                                                                              

Заекът и вълкът пили водка. Пили, пили и останала една 
бутилка. Решили да си избиват зъбите. Който избие повече 
зъби на другия, той ще изпие бутилката.
Засилва се заекът. Бууум! Вълкът пада по гръб.
- Колко?
- Сссееест съба...
Засилва се вълкът. Буууум! Заекът пада по гръб, претър-

кулва се няколко пъти и се фраска в едно дърво.
- Колко!
- Цетири...
- Що толкова малко?
- Стото няма повесе...

Разговор между дежурни сестри в спешното:
- Как е днес, имахте ли работа?
- До 6 вечерта жив човек нямаше...

аекът и вълкът пили водка Пили пили и останала

триета, разстоянието между които е 3 см. С негова по-
мощ първо се отделя кората на подложката под форма-
та на правоъгълно прозорче.
След това с обикновено овощарско ножче прозорче-

то леко се разширява във всички страни с около 1,5 мм, 
за да се получи луфт между подготвеното прозорче и 
кората на пъпката за присаждане.
Отново с двойното ножче се отделя избраната пъп-

ка, заедно с правоъгълно щитче от кората на калема. 
Отделянето трябва да става бързо, като се внимава под 
щитчето да няма дървесина и да не се повреди пъпката.
Отделеното щитче с пъпката се поставя бързо в раз-

ширеното правоъгълно прозорче на подложката и се 
привързва плътно и стегнато с лико или подходяща 
превръзка.
След около две седмици превръзката леко се раз-

хлабва, за да не се вреже в подложката.
Ако присаждането е успешно кората и пъпката са 

свежи, а след около две седмици листната дръжка пада 
при леко докосване.

ГОЛИ ЗЕЛЕВИ САРМИ НА ФУРНА
Голите зелеви сарми 

са страхотна възмож-
ност да спестите време. 
Не е необходимо нито 
да ги завивате, нито да 
варите зелевите лис-
та. Готвенето им е удо-
волствие.
Продукти: 300 г бяло 

зеле, 400 г кайма, яйце, 
морков, копър, зелен 
лук, 2 суп. лъж. галета или смес за паниране, 4 суп. 
лъж. доматена паста, сол и черен пипер на вкус
Приготвяне: Зелето се нарязва в дълбока купа. 

Добавя се мляното месо. Посолява се и се поръсва с 
черен пипер на вкус. Прибавят се яйцето и галетата. 
Всичко добре се смесва.
Оформят се малки кюфтета, които се нареждат в 

подходяща тавичка.
Поръсете със настъргани моркови и ситно нарязан 

копър. Доматено пюре, разредете с 1 чаша гореща вода 
и малко сол. Полейте кюфтенцата с доматената смес.
Покрийте с фолио и поставете във фурна, загрята до 

180 градуса, за 1 час. Извадете от фурната и поръсете 
със ситно нарязан зелен лук.
Нашите вкусни мързеливи зелеви сарми на фурна 

са готови. Може да се сервира на масата.


