
НОВ ВПЕЧАТЛЯВАЩ УСПЕХ ПОСТИГНАХА ТЕНИСИСТКИТЕ 
ОТ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ С.КОЧАН

На 22 март 24 ученика на възраст от 16 до 18 години и трима учители от СУ Сатовча посе-
тиха Европейския парламент в Страсбург. Това е поредния проект на училището, финансиран 
от Европейския парламент по програма Евроскола.
Целите на посещението бяха учениците да научат повече за работата на европейските ин-

ституции, в частност за Европейския парламент, да придобият опит и самочувствие на евро-
пейски парламентаристи, да развият опит за участие в дебати на европейско ниво, както и да 
представят по най-добрия начин България и училището в Сатовча. Не на последно място, да 
се запознаят с културни и исторически забележителности на Страсбург и Франция.
Денят беше организиран по предварителна програма Евроскола. Участваха групи от 23 

страни-членки на Европейския съюз и 523 ученика.
При предварителната подготовка за участие в пленарните заседания бяха сформирани шест 

работни групи по конкретни теми, формулирани от организаторите на програмата. Учениците 
проучиха много информация за работата на Парламента, документи и решения по темите. 
Подготвиха информация за отношението и позицията на България, както и информация от 
община Сатовча.
Училището бе представено с кратка презентация на английски език от учениците Снежана Бо-

шнакова и Симона Будева, а Рени Хаджиева и Айше Айвазова изпяха българска народна песен.
Учениците и учителите бяха впечатлени от сградата на Парламента, просторните зали, ра-

ботните места на депутатите. Работиха и гласуваха, като истински евродепутати. Почустваха 
духът и начина на работа, и живот в европейската институция.
Учениците бяха топло посрещнати от сътрудници в Европейския парламент. На следващия 

ден групата посети културни и исторически забележителности на града.
Това посещение е една сбъдната мечта за учениците от Сатовча, която стана реланост бла-

годарение на програма Евроскола и Европейския парламент.

23 - 29 април 2018г., година (XIV), 17 /651

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 Зоналното първенство по тенис на маса за момичета и девойки 
в гр. Дупница, тенисистките от с. Кочан участваха като победителки 
в област Благоевград. Момичетата заеха първо място в Зона ,,Юго-
запад“, след убедителни и категорични победи срещу отбора на гр.  
Самоков с резултат 4:0,  срещу отбора на гр. Перник с резултат 4:0 
и на финала срещу отбора на гр. Кюстендил с резултат 4:0. По този 
начин те се класираха за Републиканското първенство по тенис на 
маса, което ще се проведе в гр. Разград в началото на месец юни. Там 
най-добрите десет отбора в България ще си оспорват шампионската 
купа. Девойките от с. Кочан също се представиха на ниво, като заеха 
трето място в крайното класиране, след като загубиха на полуфинал 
от миналогодишните Републикански шампионки от гр. Златица с 
резултат 4:1. В битката за третото място  кочанските тенисистки 
победиха убедително връстничките си от гр. Перник с резултат 4:0.

Н 22 24 16 18 СУ СС

Гражданите ще могат да получават свиде-
телство за съдимост в момента на подаване на 
заявленията си във всяко едно бюро съдимост 
към 113-те районни съдилища в страната, без 
оглед на това къде са родени и какво е местожи-
телството им.
С въвеждането на услугата, до средата на 

следващата година, данните в бюлетин съди-
мост ще се въвеждат от съдилищата електрон-
но, а не ръчно, както е в момента. 
Това заяви заместник-министърът на право-

съдието Десислава Ахладова по време на встъ-
пителната пресконференция по проект „Реа-
лизиране на Централизирана автоматизирана 
информационна система „Съдебен статус“. Той 
се финансира по Оперативна програма „Добро 
управление”, съфинансирана от Европейския 
социален фонд и се реализира от Министер-
ството на правосъдието с подкрепата на Вис-
шия съдебен съвет.

„Обединяването в единен електронен  ре-
гистър на всички децентрализирани системи 
в 113-те бюра за съдимост към районните съ-
дилища и Централно бюро „Съдимост“ към 
Министерството на правосъдието, ще бъде не 
само в услуга на гражданите, но и ще доведе до 
бързина и ефективност в работата на органите 
по разследване и обмяна на данни с органите на 
страните-членки на ЕС и трети страни, с които 
България си сътрудничи“, коментират от ВСС.
По думите на ръководителя на проекта от 

Министерството на правосъдието, чрез съз-
даването на централизирана автоматизирана 
информационна система „Съдебен Статус“ ще 
започнат да функционират общо 5 нови услуги:

• създаване на Електронен бюлетин съди-

мост,  който ще се актуализира автоматично 
с подаване на информация от всеки съд, чрез 
автоматизираната система, за влезналите в сила 
присъди;

• електронно уведомяване на бюрата по съди-
мост при наличие на реабилитация;

• уведомяване на гражданите по електронен 
път за промяна на съдебния им статус, при зая-
вено тяхно желание;

• електронно уведомяване на органа по ре-
абилитация за изтърпените наказания от граж-
дани и за платени от тях глоби.

• осъществяване на електронен обмен с Един-
ната Информационна система противодействие 
на престъпността.
Стойността на проекта е 1 378 858,43 лв., сро-

кът му за изпълнение е 18 месеца.

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА САТОВЧА - 6-ТИ МАЙ, 
КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 06 МАЙ 2018 ГОДИНА В ЦЕНТЪРА НА САТОВЧА 
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ

10:00 часа - Начало на празника –Музикална програма на самодей- 
                        ците при НЧ-Годешево, НЧ-Слащен и НЧ-Туховища
10:30 часа - Тържествена сесия на Общински съвет 
11:00 часа - Официално откриване на празника
11:30 часа - Музикална програма на Народно Читалище 
                    „Св.Св. Кирил и Методий- 1926” –село Сатовча 
12:15 часа - Концерт на народните певици Мария и Магдалена             
                     Филатови 
13:15 часа - Музикални изпълнения на самодейците при - НЧ- с. Плетена,
                     НЧ - с. Вълкосел, НЧ - с. Кочан и НЧ - с. Ваклиново
15:00 часа - Футболна среща - място на провеждане - стадиона 
                      на село Сатовча
18:00 часа - Веселие с оркестъра на Панчо Иванов
21:00 часа – Празнична заря                                   ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ССС

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ЩЕ СЕ ИЗДАВА НА МОМЕНТА 



Фирма търси,Фирма търси,
 да назначи шофьори! да назначи шофьори!

2018 ХАРТА „ЕРАЗЪМ +“ ЗА МОБИЛНОСТ В
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Краен срок: 17 май 2018 г. 
Хартата „Еразмус +“ за мобилност в 

професионалното образование и обучение 
(ПОО) има за цел да насърчи организаци-
ите, които имат високи резултати в орга-
низирането на мобилността в областта на 
ПОО за учащите и персонала, за да развият 
допълнително европейските си стратегии за 
интернационализация. 
Европейската интернационализация         

означава подпомагане на ученето в друга страна по програма „Еразъм +“ чрез включване 
на висококачествени мобилни дейности в учебните програми, както и разработване на 
международни подходи в изпращащата организация, например чрез работа в мрежа с ор-
ганизации в други страни, подходи. Процесът на интернационализация трябва да доведе до 
подобряване на капацитета на изпращащите организации да организират мобилността на 
обучаващите се и на персонала, като в същото време възнаграждава, насърчава и доразвива 
качеството на мобилността с учебна цел.
Допустими участници:
- всяка публична или частна организация (или нейно дъщерно дружество / клон), работеща 

в областта на професионалното образование и обучение (наричана доставчик на ПОО); или
- всяка публична или частна организация, действаща на пазара на труда (наричана 

„дружество“).

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НЕПУБЛИКУВАНА
ПОЕЗИЯ ЗА ДЕЦА “СТОЯН ДРИНОВ”

Краен срок: 8 май 2018 г. 
Община Панагюрище и Общинска библи-

отека “Стоян Дринов” организират Национа-
лен конкурс за непубликувана поезия за деца 
„Стоян Дринов” през 2018 година.
Условия за участие:
– стихотворенията да са с детска тематика;
– да не са публикувани;
– до 2 (две) творби – в три екземпляра.
Награди:
– Първа награда – 350 лв.
– Втора награда – 250 лв.
– Трета награда – 100 лв.

24 Април 2018, Вторник,
 Световен ден за защита на лабораторни-

те животни 
Световен ден за защита на лабораторните 

животни. Отбелязва се от 1979 г. по инициатива 
на Международната асоциация срещу болез-
нените експерименти с животни (IAAPEA). 
Международен ден на младежката солидарност
 Отбелязва се от 1957 г. по инициатива на Световната федерация на демо-

кратичната младеж и на Международния студентски съюз. Годишнина /1955/ 
от заключителното заседание на конференцията в Бандунг, Индонезия, на 
страните от Азия и Африка. Ден на солидарност на младежта в борбата й 
против колониализма и за мирно съвместно съществуване . 

Световен ден за борба с менингита 
Отбелязва се от 2009 г. по инициатива на 

международната Конфедерация на органи-
зациите за борба с менингита (CoMО), за да 
информира обществеността за симптомите на 
болестта, както и да се популяризира ролята 
на ваксинацията за предотвратяването на най-
смъртоносните форми на заболяването. За първи 
път денят е отбелязан на 25 април 2009 г., а от 

2010 г. се отбелязва на 24 април. Всяка година повече от 1,7 млн. души в света 
са засегнати от менингит. Бактериалният менингит е най-тежката форма на 
заболяването, като годишно в световен мащаб 
умират около 170 000 души.

 25 Април 2018, Сряда,
 Световен ден на борбата срещу маларията
 Найроби, Кения Обявен от 60-та сесия на 

Световната асамблея по здравеопазването на 
Световната здравна организация (14-23 май 
2007). Дотогава се отбелязва като Африкански 
ден на борбата срещу маларията по решение на 
държавните и правителствените ръководители 
на страните от Организация за африканско единство (от 11 юли 2001 г. - Аф-
рикански съюз), взето по време на среща на 10-12 юли 2000 г. в Ломе, Того.

 26 Април 2018, Четвъртък,
 Ден в памет на загиналите в радиационни аварии и катастрофи
 Украйна почитат паметта на загиналите в най-голямата ядрена катастрофа 

в света, в мирно време - този ден се отбелязва годишнината от аварията в Чер-
нобилската АЕЦ през 1986 г. Денят се отбелязва от 1993 г. Русия също почита 
паметта на загиналите в радиационни аварии и катастрофи - годишнината 
започва да се отбелязва от 1993 г., съгласно Постановление на Президиума 
на Върховния съвет на Руската Федерация от 22 април 1993 г. и по решение 
на Съвета на държавните ръководители на страните от ОНД от 2004 г.

 27 Април 2018, Петък,
Световната седмица на имунизациите
Инициативата започва през 2003 г. първо- начално 

в региона на Северна и Южна Америка. През 2012 
г. в нея се включват повече от 180 страни. Провежда 
се под егидата на Световната здравна организация 
(СЗО) и има за цел да популяризира използването 
на ваксини за защита на хората срещу болести. 

28 Април 2018, Събота,
Световен ден за безопасност на труда
Обявен през 2003 г. от Международната организация на труда (МОТ) с цел 

да привлече вниманието на световната общественост към охраната на труда и 
здравето на работника. От 1996 г. до 2003 г. се отбелязва като Международен 
ден на солидарност с пострадалите при трудови злополуки или професио-

нални заболявания.
 29 Април 2018, Неделя,
 Международен ден на балета 
Чества се от 1982 г. по инициатива на 

Международния театрален институт по повод 
годишнината от рождението на френския ба-
летмайстор, реформатор и теоретик на хорео-
графското изкуство Жан-Жорж Новер /1727/.

Н О В И Н И
23 - 29 април 2018г., брой 17

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

1. Щастието няма дълги ръце. То прегръща 
оня, който се доближи до него. – Сенека.

2. Достатъчен е един слънчев лъч, за да разсее 
много сенки. – св.Франциск от Асизи.

3. Трите най-съществени елемента на щасти-
ето са: нещо, което да правиш; някой, когото да 
обичаш; нещо, в което да вярваш. – Александър 
Чалмърс.

4. Усмихни се на някой непознат. Това може да 
се окаже единствената му радост за деня. - Хорас 
Джексън Браун.

5. Има два начина да изживеете живота си: 
като нещо обикновено или като чудо! – Айнщайн.

6. Колкото и да са кратки думите „да“ и „не“, 
те изискват най-сериозния размисъл. – Питагор.

7. Ако искаш да си щастлив за един час, 

подремни. Ако искаш да си щастлив цял живот, 
помогни на някого. – китайска поговорка.

8. Когато си с гръб към слънцето, не виждаш 
друго, освен сянката си. – Халил Джубран.

СВЕТЛИ МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН: КОГАТО СИ С ГРЪБ КЪМ 
СЛЪНЦЕТО, НЕ ВИЖДАШ ДРУГО, ОСВЕН СЯНКАТА СИ           

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 18.04.2018 г.
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Въпрос: Дъщеря ми не се осигурява от няколко годи-
ни. Предстои й първо раждане. На какви обезщетения 
и помощи ще има право?

 Отговор: В случаите, когато бременната жена или 
майката не е осигурена и няма право на обезщетение 
за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда 
на Кодекса за социално осигуряване (КСО), тя може за 
получи еднократна помощ при бременност по реда по 
чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) за 
периода от 45 дни преди определения термин за раждане 
и месечни помощи за отглеждане на дете до навършване 
на една година по чл. 8 от ЗСПД. Отпускането на тези 
помощи е обвързано с доходен тест, който за 2018 г. е 
450 лв. средномесечно на член от семейството за пре-
дходните 12 месеца, както и с допълнителни условия 
за отпускане на тези помощи. Този вид подкрепа се 
осигурява и на осигурените бременни жени и майки, 
когато нямат необходимия осигурителен стаж за полу-
чаване на обезщетение за майчинство по реда на КСО. 
За получаване на месечни помощи за отглеждане на дете 
до завършване на средно образование, но не повече от 
20-годишна възраст, по реда на чл. 7 от ЗСПД се прилагат 
два вида доходен критерий за семействата, в зависимост 
от който се определя не само правото на помощ, но и 
нейният размер. При средномесечен доход до 400 лв. на 
член от семейството помощта се предоставя в пълен раз-
мер, а при средномесечен доход от 400,01 лв. до 500 лв., 
включително, помощта по чл. 7 от ЗСПД е предоставя в 
размер на 80% от пълния й размер. Пълният размер на 
месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 
от ЗСПД (при доходен тест до 400 лв.), е както следва: 
• за семейство с едно дете – 40 лв.; • за семейство с две 
деца – 90 лв.; • за семейство с три деца – 135 лв.; • за 
семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо 
дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв. 
Освен тези помощи, майката има право и на еднократна 
помощ при раждане на дете по чл. 6 от ЗСПД, чийто 
размер е диференциран в зависимост от поредността на 
родените от майката деца. За 2018 г. помощта за първо 
дете е в размер на 250 лв. За преценка на възможността за 
получаване на тези и други видове помощи на различни 
нормативни основания, дъщеря Ви следва да се обърне 
към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по 
настоящ адрес. 

До 30-ти април: 
 ЗДДФЛ
1. Внасяне на дължимите ме-

сечни авансови вноски за ме-
сеците януари, февруари, март 
и април или дължимата триме-
сечна авансова вноска за пър-
вото тримесечие на годината 
от лицата, извършващи стопан-
ска дейност като търговци по 
смисъла на Търговския закон, 
включително едноличните търговци, както и физиче-
ските лица в случаите по чл. 29а. 

2.  Деклариране и внасяне на дължимите за първо-
то тримесечие окончателни данъци по глава шеста от 
ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим 
от местни физически лица за доходи от източници в 
чужбина.

3. Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-
новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през м. март.

4. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за 
предходната година от лицата, извършващи стопанска 
дейност като търговци по смисъла на Търговския за-
кон, включително едноличните търговци, както и от 
физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ.

5. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от 
ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през 
предходната година и внасяне на дължимите по декла-
рацията данъци (данък върху общата годишна данъчна 
основа; данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 
от ЗДДФЛ и окончателен данък, дължим от местни физи-
чески лица за доходи от източници в чужбина).

6. Подаване на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ от 
работодателите за доходи по трудови правоотношения, 
начислени и/или изплатени през предходната година 
в полза на чуждестранни физически лица, местни на 
държава – членка на Европейския съюз.

7. Предоставяне на информация по електронен път 
от пенсионноосигурителните дружества по глава де-
вета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване за 
пенсиите, начислени и/или изплатени през предходна-
та година в полза на физически лица, местни на друга 
държава - членка на Европейския съюз. 

8. Предоставяне на информация по електронен път 
от застрахователите по смисъла на Кодекса за застра-
ховането за застрахователни обезщетения/премии, из-
платени през предходната година в полза на физически 
лица, местни на друга държава – членка на Европей-
ския съюз, при настъпило застрахователно събитие по 
договори за застраховки „Живот“, когато не попадат в 
друг обмен на информация между държавите – членки 
на Европейския съюз. 
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ДФЗ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ОТ НПП 2017-2019 
До 15 август 2018г. в областните дирекции на Дър-

жавен фонд „Земеделие“ ще се приемат заявления за 
плащане по изпълнени договори от Националната 
програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 година по 
пет от мерките – А, Б, В, Г и Д.

   За всяка от посочените в договора дейности от 
мерките на Програмата може да бъде подадено отделно 
заявление за плащане. Важно изискване е кандидатът 
да има валидна регистрация като земеделски стопанин 
и да е подал актуална информация за регистъра на 
пчелините на БАБХ и за регистъра на земеделските 
стопани на МЗХГ.

  Подадените за-
явления за плащане 
подлежат на админи-
стративни проверки 
на внесените доку-
менти, както и на 
проверки на място за 
изпълнението на дей-
ностите по договора. 
Припомняме, че кандидатите по Пчеларската програма 
трябва да извършат одобрените им разходи в периода 
от 1 август на предходната финансова година до 31 
юли на финансовата година, за която се кандидатства 
за подпомагане.

   Финансовата помощ по Пчеларската програма се 
изплаща до 45 дни от приемането на заявленията. Ус-
ловие за получаването й е кандидатите да са изпълнили 
стриктно инвестициите, за които имат сключен договор 
с Фонд „Земеделие“.

   Образец на заявлението за плащане и информация 
за особеностите по окомплектоване на документите 
могат да бъдат намерени на сайта на ДФ „Земеделие“. 

   Напомняме Ви, че и тази година ДФ „Земеделие“ 
дава възможност за подпомагане реализирането на 
одобрените инвестиции по НПП чрез кредит, който се 
отпуска при годишна лихва от 4 процента. Крайният 
срок за кандидатстване за кредит е до 15 юли 2018 г. 
Подробна информация за условията и реда за канди-
датстване можете да бъде получена на следния адрес, 
а също и чрез областните дирекции на Фонда или на 
телефоните на дирекция „Инвестиционни схеми за 
подпомагане“ 02/81 87 216 и 02/81 87 574.

ДОСТАВКА НА УСЛУГА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ 
Въпрос: Дружество, регистрирано в България по 

ДДС (чл. 100 от ЗДДС) предоставя услуга на фирма от 
САЩ (създаване на видеоклипове), които се предоста-
вят по електронен път на клиента. Място на изпълнение 
на сделката е САЩ. Фирмата от САЩ е регистрирана 
също според тяхното законодателство. При издаването 
на инвойca, придружен от фактурата, длъжни ли сме 
да начислим ДДС 20%? Ако не сме, кой член от ЗДДС 
трябва да посочим като основание за неначисляване?
Отговор: При посочените обстоятелства, дружество-

то ви извършва доставка на услуга по електронен път, 
получател на която е данъчно задължено лице, устано-
вено в трета страна. Понятието „услуги, предоставяни 
по електронен път“ съгласно Директива 2006/112/ЕО 
включва услуги, които се предоставят чрез интернет 
или електронна мрежа, както и които се предоставят 
по принцип автоматизирано, при минимална намеса 
на човешкия фактор, и които е невъзможно да бъдат 
предоставени при отсъствието на информационни 
технологии.
По правило ре-

жимът за облага-
не доставките на 
услуги зависи от 
тяхното местоиз-
пълнение. По си-
лата на чл. 21, ал. 
6 от ЗДДС, както и 
на чл. 58, буква „в“ от Директивата за ДДС мястото на 
изпълнение на услугите, оказвани по електронен път, 
получател на които е данъчно незадължено лице, е 
мястото, където това лице е установено, има постоянен 
адрес или обичайно пребиваване. А когато получате-
лят е данъчно задължено лице (какъвто е случаят), се 
прилага общото правило на чл. 21, ал. 2 от закона, като 
местоизпълнението е в мястото, където е установен 
получателят. Или казано по друг начин – там, където 
се намира седалището му или негов постоянен обект, 
за който е предназначена услугата. Следователно във 
фактурата, която издава на клиента си от САЩ, в случая 
дружеството няма да начисли ДДС, а като основание 
за това ще посочи в документа „чл. 86, ал. 3 във връзка 
с чл. 21, ал. 2 от ЗДДС”.
Въпреки че когато става въпрос за услуга, извършвана 

по електронен път, по която получателят е установен 
извън ЕС, това дали той е данъчно задължено или 
данъчно незадължено лице няма водещо значение, все 
пак дружеството следва да притежава доказателства, че 
въпросният му клиент е данъчно задължено лице. Когато 
получателят на услугите е установен извън Общността, 
съществуват две хипотези, при чието наличие достав-
чикът може да смята, че контрагентът му има статут 
на данъчно задължено лице (стига да не разполага с 
противоположна по смисъл информация). Същите се 
съдържат в чл. 18, ал. 3 от Регламент 282/2011/ЕС.
Първата от хипотезите предвижда доставчикът да е 

получил от клиента си удостоверение, издадено от ком-
петентния данъчен орган на последния, което потвърж-
дава, че получателят извършва стопанска дейност, а при 
втората - доставчикът разполага с идентификационен 
номер по ДДС на получателя (или подобен номер, из-
пълняващ същата функция), издаден от държавата по 
неговото установяване и използван за идентифициране 
на данъчно задължени лица (например документ от 
търговско-промишлената палата на САЩ, община, 
стопанска организация и др.под.).

НЕПРАВИЛНОТО ИЗПРЕВАРВАНЕ
ЩЕ СТРУВА ОЩЕ ПО-СКЪПО

Шофьорите ще се разделят с повече точки при не-
правилно изпреварване, а при каране в насрещното 
ще има още по-сериозна санкция за нарушителите.
Освен това новите шофьори ще получават доста 

по-малко първоначални контролни точки от досега, 
а пълният брой от 39 точки ще се получава едва след 
достигането на две години стаж. Това предвиждат 
последните изменения и допълнения в Наредбата за 
контролните точки, която бе обнародвана в Държавен 
вестник от 23 март. 
Терминът „неправилно изпреварване” обобщава 

всички онези нарушения, описани в чл. 179, ал. 1, т. 5 
от Закона за движение по пътищата, а именно: който 
не спазва предписанието на пътните знаци, пътната 
маркировка и другите средства за сигнализиране, пра-
вилата за предимство, за разминаване, за изпреварване 
или за заобикаляне, ако от това е създадена опасност 
от катастрофа.
Водачите ще се разделят с 10 контролни точки, ако 

изпреварват неправилно и създадат опасност за дви-
жението. До момента за това нарушение се отнемаха 8 
точки. Така, ако шофьор допусне 4 неправилни изпре-
варвания ще изчерпи наличните 39 контролни точки 
и ще трябва да се яви на изпит за възстановяване им.
Друга новост е отнемането на 10 контролни точки 

при каране в насрещното платно. Ако нарушението се 
повтори, от КАТ ще отнемат 12. Тази санкция се добавя 
към глобата от 1000 до 4000 лв. и отнемането на книж-
ката от 3 до 6 месеца, които бяха приети през 2016 г.
Младите шофьори ще получават първоначално 26 

контролни точки, а оставащите 13 – след придобиване 
на стаж от 2 години като водачи на МПС.
Възстановяването на контролните точки може да 

се случи само веднъж в годината, а шофьорът трябва 
да е платил всичките си глоби. Има възможност за 
възстановяване на точките служебно – след изтича-
не на 2 години от датата на последното наказателно 
постановление. 

Вижте целия списък на нарушенията, за които се 
отнемат контролни точки:

1. за управление на МПС с концентрация на алкохол 
в кръвтанад 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включител-
но – 10 контролни точки;

2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно 
– 15 контролни точки;

3. за отказ да бъде извършена проверка с техническо 
средство за установяване употребата на алкохоли/
или наркотични веществаили техни аналози – 12 
контролни точки;

4. за управление на моторно превозно средство, на 
което табелите с регистрационния номер не са поставе-
ни на определените за това места – 8 контролни точки;

5. за управление на моторно превозно средство, 
което не е регистрирано по надлежния ред или е ре-
гистрирано, но е без табели с регистрационен номер 
– 10 контролни точки;

6. за нарушаване на правилата за преминаване през 
железопътен прелез  – 5 контролни точки;

7. за превишаване на разрешената максимална скорост 
с над 50 km/h в населено място – 12 контролни точки;

8. за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни дви-
жещите се по пътя с предимство!“  – 8 контролни точки;

9. за използване на мобилен телефон, освен при нали-
чие на устройство, позволяващо използването на теле-
фона без участието на ръцете му – 6 контролни точки;

10. за неизпълние на задължението за използване 
на предпазен колан или за носене на каска  – 6 кон-
тролни точки;

11. за превозване на деца в нарушение на изисква-
нията – 6 контролни точки;

12. за преминаване при червен сигнал на светофара 
– 8 контролни точки;

13. когато нарушението по т. 12 е извършено пов-
торно – 12 контролни точки;

14. за неосигуряване на предимство при преминава-
не през пешеходна пътека – 8 контролни точки;

15. когато нарушението по т. 14 е извършено пов-
торно – 12 контролни точки;

16. (ново – в сила от 23.03.2018 г.) за неправилно 
изпреварване, ако от това е създадена непосредствена 
опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 5 
от ЗДвП) – 10 контролни точки;

17. (ново, в сила от 23.03.2018 г.) за движение в 
платното за насрещно движение по автомагистрала 
или скоростен път (чл. 178ж, ал. 1, предл. 2 от ЗДвП) 
– 10 контролни точки;

18. (ново – в сила от 23.03.2018 г.) когато наруше-
нието по т. 17 е извършено повторно (чл. 178ж, ал. 2 
от ЗДвП) – 12 контролни точки.
На водач, който притежава контролен талон „Водач 

на МПС без наказания“, не се отнемат контролни точки 
при налагане на наказание за нарушение, посочено 
по-горе, с изключение на нарушенията по т. 1, 2 и 3.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2018г.



ДИАБЕТ С КРЪВНА ЗАХАР НАД 7.28? 
(ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ)

Нивата над 7,00 са прекалено високи. Но е добре да 
се запомни, че за диабетикът, независимо дали е на 
хапчета или на инжекции, ниските стойности на кръв-
ната захар са по-опасни от високите.
Добре е в менюто за 

хранене да се включи 
повече канела.
Също така е препо-

ръчително редовно да 
използвате Диабор - 
хранителна добавка
Ето някои съвети:

1. Да се яде варено 
жито, като житото да е вряло 1 час. Да се дъвче бавно 
и добре. Когато житото узрее, да се вземат по 50гр. 
сурово жито на ден.

2. Да се свари царевица. Зърната да се ядат, а сока да се пие.
3. Да се правят слънчеви бани.
4. Всяка вечер да се мият краката с топла вода.
5. Никакви захарни храни, никакви тлъстини. Като се 

яде да не се преяжда, ще ставате от масата леко гладни.
6. Да се употребява по 100-150 гр. хляб на ден.
7. Повече зеленчуци да се ядат: спанак, салата, пи-

перки, домати, моркови и т.н. Боб да не се яде. Да се 
набляга на киселите плодове.

8. Да се употребява тархана.
9. Да се намалят киселините, като оцета например, 

но лимони може да се ядат. 
10. Мляко и млечни продукти: сирене, кашкавал и 

т.н., да не се употребяват. Може само по съвсем малко 
прясно мляко. Солено също да не се яде много.

11. Да се правят екскурзии на чист въздух, сред природата. 

СЯРАТА ПОДОБРЯВА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
ИНСЕКТИЦИДИТЕ СРЕЩУ ЗЕЛЕВАТА МУХА   
За важното значение на сярата при торенето на кръс-
тоцветните култури се говори много през последните 
няколко години. Този елемент е част от фитоацексините 
и глюкозинолатите, съдържащи се в кръстоцветните, 
вкл. в зелевите култури. Фитоацексините отблъскват 
вредните насекоми. Колкото по-високо е тяхното съ-
държание, толкова по-малко атрактивно е растението за 
неприятелите. А съдържанието на глюкозинолатите оп-
ределя привлекателността на растението към женските 
на зелевата муха.
Женските на зелевата муха смучат 
сок от растението преди да отло-
жат яйцата си до него. В Холандия 
на опитната станция в Зваагдайк в 
продължение на три години праве-
но сравнение на ефективността на 
различни инсектициди на фона на прилагане на различ-
ни торове, съдържащи сяра. Опитите са правени на пар-
цели с брюкселск зеле, тъй като именно тази култура се 
поврежда особено силно от зелевата муха. 
Сярата е внасяна както с основното торене, така и чрез 
листно подхранване със магнезиев сулфат или торове 
Фолиплюс Сяра (100 г S/л). Внасянето на сяра преди 
засаждането на разсада и листното подхранване с маг-
незиев сулфат се оказали неефективни, а пръскането с 
торовете Фолиплюс Сяра дало положителен ефект. Из-
следователите смятат, че е възможно постъпването на 
сяра от почвата и магнезиевия сулфат да е било много 
бавно, отколкото от специалните торове. 
През 2017 г. подобно изпитване е правено паралелно в 
Зевенхойзен, където брюкселското зеле е пръскано осем 
пъти с Фолиплюс Сяра (5 л/ха) в периода на развитие на 
второто и третото поколение на зелевата муха. Прилага-
на е схема на обработка от 10-дневен интервал съвмест-
но с регистрирани и нови инсектициди. При оценка със-
тоянието на растенията в края на октомври на парцелите, 
където е прилагана смес от торове и инсектициди, били 
открити 69 зелки с ларви на зелева муха на 40 растения, 
а на участък, където е прилаган само инсектицид - 130 
повредени головички зеле на 40 растения.
Според ръководителя на изследването Маурицио ван 
дер Хоут (представител на фирма CZAV), много важно 
е правилно да се определи момента на пръскането как-
то с инсектицид, така и със сяросъдържащите торове. 
Инсектицидите следва да се прилагат до тогава, дока-
то развитието на популяцията достигне своята пикова 
стойност, но не по-късно. 

ГРИЖИ ЗА ЛЮЛЯКА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА   
Наближава времето, когато красивото растение от 

семейство Маслинови ще ни зарадва с цветовете си.
Но както всички растения, които отглеждаме и лю-

лякът се нуждае от някой макар и елементарни грижи, 
за да се подчертае декоративният ефект, за който е 
предназначен.
В какво се състоят тези грижи?
При набъбване на пъпките на люляка вече е необ-

ходимо да се премахнат всички прецъфтели съцветия 
от миналите години, които са над новите пъпки и 
задържат тяхното развитие. Необходимо е също така 
люляковият храст да се почисти от всички стари, счу-
пени или изсъхнали клонки, както и да му се придаде 
чрез съответно подрязване желаната от нас форма. 
Прекопайте почвата под храста, като предварително 
разхвърлите комбинирани минерални торове, от ко-
ито люляка също има нужда. Според големината на 
храста са необходими от 150 
до 300 г комбиниран тор. 
Почистването на издънките 
също е наложително за да 
се подчертае декоративният 
ефект на люляка.
Почистените издънки мо-

гат да се използват за вко-
реняване на нови растения, 
но трябва да имате предвид, 
че получените от тях храсти също ще дават издънки. 
Такива не се получават, ако растенията са получени 
от семена или са облагородени на семенна подложка.
Люляка съдържа циановодородна – синилна ки-

селина в много малка концентрация. Тази отрова се 
съдържа не само в цветовете на люляка, но и в неговите 
листа. Циановодордната киселина е силно летлива и 
растението излъчва минимални количества от нея, а тя 
унищожава мухи, комари и молци. Ето защо люлякът 
е полезен и се предпочита в градините.

КОИ СА ОСНОВНИТЕ НЕПРИЯТЕЛИ 
ДО ЦЪФТЕЖА НА ДРЪВЧЕТАТА    

Предцъфтежните пръскания са изключително важни, 
защото чрез тях ще предотвра-
тим развитието на вредителите 
и болестите, започващи своята 
вредна дейност заедно с вегета-
цията на дръвчетата.
Кои са най-важните неприяте-

ли, които започват активната си 
дейност в началото на пролетта 
при различните видове овошки?

• Ябълката и крушата се нападат от брашнеста мана, 
струпясване, ябълков цветопробивач, плодови оси, кру-
шова листна бълха и др. 
Срещу тях се пръска от 1 до 3 пъти - първият път от 

разпукване на пъпките до фаза „миши уши“, вторият - 
от фаза зелен конус до фаза червена пъпка, и третият 
- от фаза червена пъпка до розов бутон.

• Дюлята се напада ог загниване на завръзите, кафяво 
гниене, кафяви листни петна.
Срещу тези болести тя се пръска 1 път при показване 

на цветните бутони.
• Сливата се напада от бактерийно изсъхване, сливо-

ви плодови оси, хоботници и др.
Срещу тях се пръска само 1 път в периода от разпук-

ването на пъпките до фаза бял бутон.
• Прасковата и кайсията се нападат от къдравост по 

прасковата, ранно кафяво гниене, бактерийно изсъхва-
не, анаразия.
Срещу тях се пръска при набъбване на пъпките и не-

посредствено преди цъфтежа.
• Черешата и вишнята се надапат от сачмянка и ранно 

кафяво гниене.
Срещу тях се пръска при разпукването на пъпките.
• Орехът се напада от бактериоза и антракноза.
Срещу тях се пръска непосредствено преди цъфтежа.
• Бъдемът се напада от струпясване, сачмянка, баде-

мова листна оса
Срещу тях се пръска непосредствено преди цъфтежа.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ГЛУХАРЧЕ - TARAXACUM OFFICINALE
Описание: Многогодишно тревисто растение високо до 30 

см, чиято надземна част се състои от розетка от листа и цилин-
дрично, кухо стебло, на върха на което се намира една цветна 
кошничка. Листата са неправилно изрязана петура, с едри 
заострени дялове. Цветната кошничка е съставена от жълти, 
езичести цветове. Плодът е елипсовиден. Растението развива 
късо коренище, преминаващо в дебел месест корен, дълъг до 20 
см. Цъфти от ранна пролет до есента.
Разпространение: Расте из цялата 

страна по песъчливи места, из лива-
дите и пасищата, по зелените площи 
на паркове и градини.
Употребяема част: Използват се 

корените, събрани през есента, кога-
то листната розетка започва да увяхва. Корените се изкопават, 
изчистват от пръста и от кореновата шийка и се измиват със 
студена вода. След отцеждане на водата корените се изсушават.
Лечебно действие и приложение: Надземната част с корените 

подобрява функциите на черния дроб, действа жлъчогонно, 
пикочогонно, противоглистно, възбужда апетита. Лечебният 
ефект се дължи на съдържащите се в растението горчиви 
вещества, органични киселини и гликозиди. Усилва действието 
на подстомашната жлеза - повишава отделянето на инсулин и 
намалява количеството на холестерола в кръвта.
Прилага се при чернодробни заболявания, болести на пикоч-

ните пътища, хемороиди, стомашни и чревни смущения, леки 
форми на захарен диабет. Използва се при кашлица, запек, 
екземи, водянка, подагра, болести на далака, възпаление 
на червата, анемия, газове, кръвохрачене, за регулиране на 
кръвното налягане.
Външно приложение: За бани при бяло течение и ревматични 

болки, за налагане на лапи при екземи, рани, циреи, лунички по 
лицето, за промивки при възпаление на очите, за гаргара при 
болки в гърлото. Млечният сок се препоръчва за назане при 
брадавици. При екзема за мазане се използва смляно цялото 
растение, смесено с мед и топла млечна суроватка. Прясно 
растение във вид на салата (подправено с лимон) се препоръчва 
при пролетна умора и авитаминоза.
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от билката се слагат 

в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие се по 100 мл преди ядене, 4 
пъти дневно.

• В ранна пролет пресните листа на растението се използуват 
за приготвяне на богата на витамини салата, от корените се 
прави заместител на кафето. Те се използуват и при приготвяне 
на лекарствени форми.  Може да бъде използвано в умерени 
дози за непродължително време без опасност от отравяне.

• Пресните листа и сокът от растението се препоръчват за 
лечение, на анемия, авитаминоза С, ате¬росклероза, диабет и 
някои кожни болести.

• Използува се извлек, като 2 чаени лъжички ситно нарязани 
корени се заливат с 250 см3 студена вода и се оставят да прес-
тоят 8 часа. Изпива се на глътки за 1 ден. Прилага се и пресен 
сок от билката, както и млади листа като салата. Корените влизат 
в състава на много билкови чаеве.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0879/12-18-04 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Един мъж решил да се отърве от котарака на жена си. Сложил 
го в торба, закарал го на 2 км от къщата и го оставил там.
С леко сърце се върнал вкъщи. Какво да види? На изтривал-

ката пред вратата седи котаракът, чака го и радостно мърка.
Мъжът побеснял. На следващия ден пак взел котарака и го 

закарал на 4 км.
Пак същата история: котаракът седи на прага и търпеливо 

чака. Мъжът си заскубал косите. Мислил, мислил и решил: взел 
котарака, седнал в колата и карал 10 км направо, 20 км наляво, 
7 км на югозапад и 15 км на североизток, хвърлил котарака и 
тръгнал.
След два часа мъжът звъни на жена си по телефона:
— Котаракът вкъщи ли е?
— Да, скъпи, върна се преди пет минути, а ти защо питаш?
— Дай ми го изрода на телефона, че се изгубих …..

дин мъж решил да се отърве от котарака на жена си С

ТОРТА „РАФАЕЛО“ 
Продукти: 2 и 1/2 пакета бисквити 

Роден край с масло или мляко, 150 мл 
прясно мляко (за напояване на бис-
квитките), 125 г крем масло, 200 г 
бял шоколад, 400 г заквасена сметана, 
200 мл сладкарска сметана, кората 
от 1/2 лимон, 1 ванилия, 100 г кокосови стърготини
 Начин на приготвяне: Разтопяваме маслото и шоко-
лада. Като се охладят, към тях прибавяме заквасената 
сметана. Добавя се с лъжица и се бърка внимателно, за 
да не се втечни. Разбиваме течната сметана с миксер до 
сгъстяването ѝ. Прибавяме и нея към другата сметана. 
Накрая добавяме настърганата кора, ванилията и кокоса. 
Разбъркваме. Всяка бисквитка потапяме за секунда в 
прясното мляко. Дъното на форма мажем с тънък пласт 
от крема. Най-добре е формата да бъде с откопчаващ се 
ринг. Мокрите бисквитки редим върху намазаното с крем 
дъно. Мажем с крем и пак редим бисквити.
Завършваме с крем. Тортата се поставя в хладилник 

за 12 часа. Преди изваждането ѝ минаваме с нож между 
формата и тортата, за да ги разделим. Ръсим с кокосови 
стърготини отгоре и отстрани. Може да я украсите 
с парчета от десерт Баунти или с бонбони Рафаело.


