
20 - 26 юли 2015 г., година (XI), 29 /509/

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

В дните 18 и 19 юли 2015 година за 11-ти пореден път благодарение на проявеното 
разбиране и съдействие на всички собственици на ливади, които за поредна година 
безвъзмездно предоставиха имотите си за провеждането на традиционния събор на 
ваклиновските ливади.
За пореден път крупното мероприятие се проведе без инциденти. Организаторите 

отново бяха осигурили добър обществен ред, спокойствие и сигурност чрез органите 
на МВР, безопасност на движението от органите на КАТ, противопожарна безопасност 
от органите на РС ПАБ, контрол на хранителните стоки от органите на Областна ди-
рекция по безопасност на храните и ДВСК, здравно обслужване от СД „Медика”, как-
то и добра организация по разпределението на терена, определен за паркинг, охрана, 
лунапарк, полеви ресторанти, сцена, борби и т.н.. 
Добрата организация на мероприятието допринесе за приятни емоции и спокойно 

прекарване на събора за всички присъстващи. Полевите ресторанти отново бяха с 
капацитет над 5000 седящи места, а търговската площ (сергиите) - на около 10 дка 
земеделски терен. По време на събора полевите ресторанти бяха пълни. Продаденото 
количество храна, бира и безалкохолно бе завишено значително в сравнение с пре-
дишни години.  Многото машини за понички и дюнери  буквално прегряха от жегата и 
от поръчки. За радост на децата, както при всяко увеселително мероприятие, в района, 
предназначен за детско забавление, бе най-оживено и най-интересно. Родителите се 
бяха погрижили децата им да се повеселят и да прекарат приятни моменти на люлките 
в лунапарка. Въпреки големите горещини посещаемостта на събора отново надхвър-
ли 25 хиляди души. Съборяните не се изплашиха от горещото слънце и по време на 
музикалната програма с удоволствие и интерес гледаха и слушаха изпълненията на 
самодейците от читалищата в общината: Кочан, Ваклиново, Слащен, Сатовча, Пле-
тена, Вълкосел, Туховища и Годешево. В музикалната програма освен фолк звездата 
Фики, Крисия Димитрова, Радостена Паньова и Славена свои изпълнения представи-
ха и Фолклорен ансамбъл „Неврокоп“ от гр.Гоце Делчев, фолклорните групи от село 
Яворница, самодейци от читалищата в Мосомища и Пещера.
Минути преди полунощ небето над Ваклиново се озари от красива и много ефектна 

празнична заря с най-различни цветове и фигури, която с възхищение наблюдаваха 
всички присъстващи на събора. 
По традиция в следобедните часове на втория ден от мероприятието се проведоха и 

очакваните за много от посетителите зрелищни борби свободен стил.

За трета поредна година се проведе атрактивното състезание по канад-
ска борба в категории с победители,  както следва: до 80 кг. първо място 
Ибраим Ролев и над 80 кг. Исмаил Косин.
За организацията и безпроблемното провеждане на мероприятието 

Инициативният комитет организира свой бюджет, събран изцяло от спон-
сорство, такси от наеми на ресторанти (скари), такса пазар на сергии, 
такса наем на място за лунапарк и такса паркинг, като за мероприятието
не са похарчени средства от общинския бюджет. Със събраните сред-

ства са обезпечени концертните програми, изхранването и транспортът 
на самодейците, турнирът по борба свободен стил и канадска борба, оси-
гуряването на здравна помощ по време на събора, монтажът и демонта-
жът на сцената, дадените дежурства на паркинги, сергии и охраната на 
събора, прокарването на ел. мрежа, озвучаването на концертните про-
грами, поканите, обявите и оповестяването в медиите за събора, запи-
сът с видеокамера, хонорарът на водещите, почистването на терена след 
мероприятието, наторяване на ливадите и други. След обобщаване на 
приходите и разходите на мероприятието Инициативният комитет по ор-
ганизиране и провеждане на събор Ваклиново 2015 година предоставя за 
сведение на жителите на общината подробна информация по разходва-
нето на средствата. 
Инициативен комитет по организиране и провеждане на крупното ме-

роприятие сърдечно благодари на всички спонсори,  с чието финансово 
подпомагане се реализира успешно и безпроблемно Събор Ваклиново 
2015 година.



ПРИТЧА:  ПРИКАЗКА ЗА ПРОШКАТА    
Веднъж в училище, една учителка решила да подискутира със своите ученици темата за човешките взаи-

моотношения. Всеки споделял своите мисли, изказали се най-различни мнения – едни се подкрепяли, други 
се допълвали, трети си противоречали. Накрая учителката направила едно предложение на децата:

– Отправям ви едно предизвикателство – казала им тя. – Вие самите да направите един експеримент, който 
ще ви даде незабравим житейски урок. Приемате ли?
На учениците им станало интересно и всички единодушно закимали в знак на съгласие.
– Обещавате ли обаче, да изпълнявате безпрекословно всичко, което ви кажа оттук нататък? И да не се 

отказвате по средата на експеримента?
Когато учениците и тук отговорили утвърдително, учителката казала:
– Искам утре всеки от вас, идвайки на училище, да донесе по една торба с картофи. Това ви е първата задача.
Децата се спогледали недоумяващо и започнали да задават въпроси, но учителката отговорила, че сега 

повече нищо няма да им издаде.
На следващата сутрин всички ученици от класа носели по една голяма торба с картофи. Като ги видяла, 

учителката се усмихнала:
– Виждам нетърпението и любопитството в очите ви, затова минавам направо на въпроса. Вземете сега 

чувалчетата с картофи и ги сложете пред вас на чиновете. Аз сега ще ви раздам по една празна чанта. А 
от вас искам следното: да се замислите и да си спомните имената на всички хора, на които поради някаква 
причина сте отказали да простите за нещо, което са ви причинили. За всеки такъв човек, за който се сетите, 
вземете по един картоф от вашата торба, издълбайте името на този човек върху кората на картофа и го 
пуснете в празната чанта. Хайде направете го…
И учениците се захванали да изпълняват заръките. Те усърдно прехвърляли картофи от едната чанта в другата, 

надписвайки на тях имената на хора, които са оставили трайни негативни спомени в тяхното съзнание. В края на 
часа в чантите на някои от децата имало по 4-5 картофа, но имало и такива, които били пълни почти догоре…
Учениците отправили отново въпросителни по-

гледи към учителката, питайки я какво ще следва 
сега. А тя отвърнала:

– През следващата една седмица, където и да 
ходите, каквото и да правите, вие трябва да носите 
със себе си вашата торба с картофи. През деня – на 
училище, после вкъщи, на срещи с приятели, дори 
когато си лягате вечер, тя пак трябва да е неотлъчно 
до вас…
Един по един се изнизали дните на седмицата. 

Но още с влизането на учителката в клас, ученици-
те които стриктно били изпълнили препоръките й, 
започнали да се оплакват:

– Много ми е трудно да мъкна навсякъде със себе 
си толкова тежка торба…

– Тия картофи вече започнаха да миришат, от къ-
дето и да мина, хората ме гледат странно и шушукат 
зад гърба ми…

– Изморихме се вече, а и ни писна от това…
– Така и не разбрахме каква беше поуката от този 

“експеримент”…
Учителката се усмихнала:
– Целта на този опит беше да ви покаже, че отказ-

вайки да простим, ние всъщност наказваме най-вече 
себе си. Сами обричаме душата си да носи такъв 
тежък товар и така се самоизмъчваме. Мислим си, че 
прощавайки, ние отстъпваме пред този, който по няка-
къв начин ни е наранил. А всъщност истината е, че с 
ПРОШКАТА ние правим добро на самите СЕБЕ СИ…

БЛАГОДАРСТВЕНО
ПИСМО

Моя Бог и при вашия Бог! На днешния ден имен ден празнуват 
Магдалена, Меглена, Малена и др.

25 Юли 2015, Събота
Успение на Св. Анна
На този ден православната църква почита успението на Света 

Анна - майката на Света Дева Мария. Чества се като покрови-
телка на бременността, раждането и майчинството. На този ден 
не се работи, защото жените ще раждат трудно или ще помятат. 
Иконата на св. Ана се окичва с цветя, пред нея се поставят 
дарове. Имен ден имат хората, носещи името Анна, Янa, Eнчo. 
Това е вторият ден през годината, посветен на света Анна. На 9 
декември се отбелязва Зачатие на Св. Анна.

26 Юли 2015, Неделя
Празник на служителите от национална служба Жандармерия
Службата отбелязва годишнината от създаването си, с указ на княз Александър 

Батенберг от 26 юли 1881 г. е приет Привременен устав за устройството на жандар-
мерията. До септември 1944 г. е разформирана и възстановявана три пъти. От 1948 до 
1961 г. съществува като Вътрешни войски по съветски модел. През 1985 г. е създадена 
Национална служба „Вътрешни войски“ като обновена структура за осигуряване на 
вътрешния ред. Със Закона за МВР от 1997 г. Национална служба „Вътрешни войски“ е 
преобразувана в Национална служба „Жандармерия“ като специализирана охранителна 
и оперативно-издирвателна служба на МВР за охрана на стратегически и особено важни 
обекти, борба с терористични и диверсионни групи, охрана на обществения ред и борба 
с престъпността. От 1 октомври 2004 г. службата е напълно професионализирана. Със 
Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от 40-ото Народно събрание 
на 9 февруари 2006 г. Националната служба „Жандармерия“ се преобразува в Главна 
дирекция „Жандармерия“ към Национална служба „Полиция“.

СТИПЕНДИЯ ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА
НА SAATCHI&SAATCHI

Краен срок: 26 юли 2015 г., 23.59 ч. 
Рекламната агенция Saatchi&Saatchi, Университетът по финанси, бизнес и предпри-

емачество - ВУЗФ и „Кариери“ обявяват конкурс на тема „Как да направим кариера от 
нещата, които обичаме“. Авторите на трите най-интересни и вдъхновяващи истории 
ще получат стипендии за обучение в магистърската програма“Реклама, иновативен 
маркетинг и бранд мениджмънт“на Saatchi&Saatchi и ВУЗФ, всяка от които покрива 
50% от таксата за обучение. 

  За да участвате в конкурса, изпратете презентация на тема „Как да направим кариера 
от нещата, които обичаме“ на saatchi@vuzf.bg до 26 юли, 23.59 ч. Няма ограничения 
за формата - може да се използват текст, илюстрации, рисунки, видео, снимки и всич-
ко друго по преценка на кандидатите. Презентацията обаче задължително трябва да 
включва следната информация:

- Кратко представяне – потърсете интересен и вълнуващ начин, с който да се пред-
ставите. (2-3 слайда)

- Селекция и анализ на 3 любими „неща“. Изберете това, което ви вдъхновява – 
предмет, бранд, животно, компания, място и т.н. и обяснете защо сте се спряли на този 
избор. (3-4 слайда)

- Комбинирайте трите неща и създайте интересна възможност за бъдещата ви карие-
ра. Това може да бъде изцяло нов продукт/услуга или пък вече съществуващ, който да 
доразвиете в ролята си на маркетинг/бранд мениджър. Важно е да използвате и трите 
избрани от вас любими неща. (8-10 слайда)

- Подгответе кампания за популяризирането на новия продукт/услуга. Измислете му 
име и рекламно послание, помислете кой би го купил, изберете подходящи канали за 
комуникация. (5-6 слайда)

- Опишете финално идеята си в 1 слайд.

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

20 Юли 2015, Понеделник
Илинден - св. пророк Илия 
Свети Пророк Илия се тачи от всички християни като 

най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като 
един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял 
около 900 години пр. Христа в град Тесвия (Палестина), 
по времето на израилския цар Ахав. Когато се родил, 
баща му получил видение – внушителни мъже го поз-
дравили, повили бебето с огнени пелени и го накърмили 
с пламък. Смутен, той разказал това на свещениците в 
Йерусалим, а те го успокоили с думите: „Не бой се, твоят 
син ще живее в светлина и ще съди израилския народ с огън и меч.“ Това обяс-
нява и името - означава „крепост Господня“. Израилските царе се покланяли 
на идоли и живеели нечестиво. От всички най-недостойни били Ахав и жена 
му. Илия отишъл при нечестивия цар и му предрекъл поради греховете суша, 
която продължила три години и шест месеца. Тогава Илия събрал народа, 
жреците и пророците на Ваал в планината Кармил. Помолил се на истинския 
Бог и огън паднал от небето и запалил жертвеника. При смъртта му огнена 
колесница с огнени коне го отнесла с вихър на небето. Същия образ рисува 
и иконографията - Свети Илия е в позлатена небесна колесница, теглена от 
четири бели коня. Хората от всички времена са оказвали почит към неговата 
нравствена извисеност и духовна близост с Бога. И до днес стъпките му в 
Палестина се смятат за осветени от силата му. Денят на Пророк Илия е сред 
най-почитаните от българския народ празници. Народните вярвания са, че 
Свети Илия носи дъжд и влага и закриля живота. Заради силата, която при-
тежавал го нарича Илия Гърмодолец, Гърмоломник, Гръмовник. Народните 
представи рисуват Свети Илия като господар на летните небесни стихии и 
градушката. Той ходи по небето със златна колесница и преследва ламята, 
която „пасе“ житата. Светкавиците са огнени стремена, които хвърля по ла-
мята. Огънят, излизащ от ноздрите и изпод копитата на конете му, дава дъжд 
и роса. На този ден се спазва строго забраната за работа. В чест на светеца се 
коли курбан от най-стария петел и се изпича погача. Трапезата се прекадява от 
най-възрастния член на семейството. Организират се и общоселски сборове с 
жертвоприношение на мъжко животно - овен или вол. Общоселската трапеза 
се нарежда на високо място или под вековни дъбови дървета. Освен носещите 
името на светеца, на този ден празнуват още занаятчийските еснафи на ко-
жарите, кожухарите, самарджийте и керемидчиите. В София има два храма 
посветени на Свети Пророк Илия - единият е в квартал “Княжево” и е строен 
в края на ХІХ век. В двора му има една необичайна сграда – гробницата на 
Бали Ефенди, известен мюсюлмански духовник и лечител, живял и лекувал 
тук през ХVІ век. Мястото се почита от мюсюлмани и християни, които идват 
да се поклонят най-вече на 2 август, когато е Илинден по стар стил.
Международен ден на шахмата
Отбелязва се от 1966 г. Годишнина от основаването 

в Париж, Франция, на Международната шахматна 
федерация, в която членуват 170 страни /1924/.

22 Юли 2015, Сряда
Църквата почита паметта на Св. Магдалена
Църквата почита паметта на Св. равноапостолна 

мироносица Мария Магдалeна. В нейното житие се 
разказва, че когато Иисус Христос ходел по Галилея и извършвал чудеса, към 
него пристъпила жена на има Мария Магдалина (от гр. Магдала). Тя го молила 
за помощ. Господ изгонил из нея седем бесове и напълно я изцерил от болес-
тта. Оттогава благодарната Мария служила непрестанно на Господа, слушала 
неговото учение и вървяла след него до самата Негова кръстна смърт. Мария 

Магдалeна с други свети жени, приготвили благовонно 
миро за да помажат с него, според юдейския обичай, 
тялото на Иисус Христос. Но най-рано от всички, още 
до разсъмване в неделя, дошла Мария Магдалина и за 
нейно учудване тя видяла, че камъкът е свален и гро-
бът празен. Смутена от видяното, Мария Магдалина 
отива при апостолите. Те дошли в пещерата, видели, 
че тялото на Иисуса го няма и се върнали, а Мария 
останала на гроба, стояла и плачела. И докато плачела, 
надникнала в гроба и видяла два ангела в бяло облекло 
да седят – единият при главата, а другият при нозете, 
гдето било лежало тялото Иисусово. Те й казали: „Жено, 
защо плачеш?“ – Вдигнали Господа моего – отговорила 
тя – и не зная где са Го положили. Като казала това, тя 

се обърнала назад и видяла Самия Иисус, но не Го познала и мислила, че е 
градинарят. – Жено – казал й Той – защо плачеш, кого търсиш? – Ако си Го 
ти изнесъл – казала тя, – кажи ми где си Го положил и аз ще Го взема. – Ма-
рийо! –казал й тогава Спасителят. Едва сега Мария Го познала и радостно 
извикала: „Учителю!“ – Не се допирай до мене – казал й Господ, – но иди 
при братята ми и им кажи че възлизам при Моя Отец и при вашия Отец при 
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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



Въпрос: Имам ли право да получавам парично обез-
щетение за бременност и раждане до 410 календарни 
дни и за периода на отглеждане на малко дете до 
2 годишна възраст, ако започна работа през тези 
периоди по втори трудов договор?
Отговор: Съгласно чл. 46, ал. 3 от Кодекса за соци-
ално осигуряване парично обезщетение за временна 
неработоспособност и за бременност и раждане не 
се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, 
която е основание за осигуряване за общо заболяване 
и майчинство през периодите, за които са им издадени 
актове от здравните органи.
На основание тази разпоредба лицата, които продължа-
ват да упражняват трудова дейност, която е основание 
за осигуряване за общо заболяване и майчинство, през 
периодите, за които са им издадени болнични листове 
за временна неработоспособност или бременност и 
раждане (за срок до 135 календарни дни), нямат право 
на парично обезщетение за тези периоди.
Когато обаче едно лице, осигурено по едно правоот-
ношение или основание за осигуряване към деня на 
настъпване на риска, продължава да ползва отпуск за 
бременност и раждане и да получава обезщетение, има 
право да получава паричното обезщетение и за остатъка 
от периода след 135-я календарен до 410 календар-
ни дни по заявление-декларация, приложение 2 към 
Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните 
обезщетения и помощи от ДОО в пълен размер по това 
правоотношение/основание, в случай че започне рабо-
та и по друго правоотношение/основание и не ползва 
отпуск по него.
Видно от гореизложеното, ако Вие получавате парично 
обезщетение по чл. 50, ал. 1 от КСО по заявление-де-
кларация, приложение 2 за остатъка от периода до 410 
календарни дни, няма проблем да започнете работа по 
друго правоотношение и да получавате в пълен размер 
паричното си обезщетение при бременност и раждане.
В случаите, когато майката ползва отпуск за отглеждане 
на дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и без да 
прекъсне неговото ползване, започне работа при друг 
работодател или възложител, обезщетението по чл. 
53, ал. 1 от КСО – за отглеждане на малко дете следва 
да се изплаща в пълен размер до прекратяването или 
изтичането на отпуска за отглеждане на детето чрез 
работодателя, който го е разрешил.

Кодекс за социално осигуряване
До 25 юли 
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-

ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за съпрузите на лицата, реги-
стрирани като упражняващи свободна професия и/или 
занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски 
производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно 
съгласие участват в упражняваната от тях трудова дей-
ност за месец юни 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица 
на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за 
месец юни 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително пен-
сионно осигуряване: за лицата, на които през месец юни 
2015г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за съпругите/съпрузите на дъл-
госрочно командировани служители в дипломатически 
служби по време на задграничния им мандат осигурител-
ни вноски, отнасящи се за месец юни 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за избралите да се осигуряват за 
фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсион-
но осигуряване за месец юни 2015г.: - лица, изпратени на 
работа в чужбина от български посредник; - лица, работе-
щи в международни органи или организации със съгласи-
ето на компетентните български държавни органи.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за работещите в чужбина по 
трудови или служебни правоотношения с български оси-
гурител, които подлежат на задължително осигуряване 
по българското законодателство, осигурителни вноски, 
отнасящи се за месец юни 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за морските лица, за положения 
труд през месец юни 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата, които работят без 
трудови правоотношения върху изплатените възнаграж-
дения през месец юни 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Коде-
кса за социално осигуряване, върху получените, включи-
телно начислените и неизплатените или върху неначисле-
ни през месец юни възнаграждения, които се отнасят за 
труд, положен през месец юни 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Коде-
кса за социално осигуряване, върху допълнителни дохо-
ди от трудова дейност (например допълнителни трудови 
възнаграждения за постигнати резултати) начислени или 
изплатени след 25 юни 2015г., отнасящи се за труд поло-
жен през месец май 2015г.
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НОИ СТАРТИРА ЧЕТИРИ НОВИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ 1 ЮЛИ  
От 1 юли 2015 г. Националният осигурителен инсти-

тут (НОИ) допълва списъка си с електронни услуги с 
четири нови възможности за заявяване на администра-
тивни услуги по електронен път.
Първата услуга е “Издаване на удостоверение за 

получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване в 
друга държава”. С издаденото удостоверение лицата до-
казват при необходимост получения доход от пенсия/и 
и добавка/и за определен период от време пред компе-
тентни институции в други държави.
Друга нова услуга е “Издаване на удостоверение за 

месечен размер на получаваните суми за пенсия/и и 
добавка/и за ползване в друга държава”. Издаденият 
документ може да послужи на лицата за доказване при 

необходимост на месеч-
ния размер на получава-
ната сума от пенсия/и 
и добавка/и пред ком-
петентни институции в 
други държави.
Тези две услуги ка-

саят издаване на удос-
товерения от дирекция 
„Европейски регламен-

ти и международни договори“ (ЕРМД) или териториал-
ното поделение (ТП) на НОИ, което изплаща пенсията/
те и добавката/те
Третата услуга “Издаване на удостоверение за об-

стоятелството, че лицето не е пенсионер” е само от 
компетенциите на дирекция ЕРМД в НОИ. Така лицата 
с настоящ адрес на територията на други държави доказ-
ват обстоятелството, че не получават пенсия, отпусната 
по законодателството на Република България.
Трите електронни услуги са платени съгласно Та-

рифата на услугите в НОИ, като цената е за един брой 
удостоверение.
Изплащането на неполучена пенсия от починал 

пенсионер също ще бъде възможно чрез подаване на 
заявление по електронен път от наследниците към 
съответното териториално поделение, изплащало пен-
сията на починалото лице или дирекция ЕРМД на НОИ. 
Изплащането в чужбина на неполучена пенсия от почи-
нал пенсионер е възможно само в държави-членки на 
Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП) и на Швейцария, както и в държави, 
с които Република България прилага международен 
договор в областта на социалното осигуряване. Тази 
услуга е безплатна.
При подаване на електронно заявление за съответната 

услуга, то трябва да се подпише от заявителя с квалифи-
циран електронен подпис или да се въведе Персонален 
идентификационен код (ПИК) за физическите лица 
с ЕГН/ЛНЧ. В случай че към заявлението се прилага 
пълномощно, изготвено в друга държава, същото следва 
да е заверено с „Апостил“ или легализирано по реда на 
Правилника за легализациите, заверките и преводите 
на документи и други книжа.
Новите електронни услуги са достъпни чрез интернет 

страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика “Е-услуги”, 
раздел “Административни услуги”.

 ДОХОДИ И ДАНЪЦИ НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В разпоредбите на НСС 41 „Селско стопанство” 

съществуват текстове, които водят до неточно предста-
вяне на финансовия резултат, както и до нарушаване 
на принципите за текущо начисляване съпоставимост 
между приходи и разходи.

 По данни на Министерството на земеделието и 
храните, през 2013 година броят на земеделските сто-
панства е бил 254 406, включващ и 264 кооперации. 
Съгласно чл. 38а и сл. от Закона за подпомагане на 
земеделските производители (ЗПСП), земеделските 
стопани получават подпомагане чрез директни пла-
щания на земеделски площи (СЕПП).

  Съществуват две основни групи въпроси, свързани 
с подпомагането по СЕПП (субсидиите), и очертаващи 
част от кръга на проблематиката в сектор „Земеде-
лие”. Първата група засяга счетоводното отчитане на 
субсидиите – както на получените приходи/доходи, 
така и отражението им върху докладваният финансов 
резултат. Втората група въпроси е свързана с данъчното 
третиране на получените приходи/доходи от субсидии, 
формирането на облагаем доход (по ЗДДФЛ) или да-
нъчен финансов резултат (по ЗКПО).

 Предмет на настоящата публикация ще бъдат 
въпросите от първата група – тези, които засягат 
счетоводното третиране на получените субсидии. В 
допълнителен материал ще бъде разгледана другата 
част на проблематиката.

 На пръв поглед, за голяма част от земеделските сто-
панства - тези, които прилагат разпоредбите на Закона 
за счетоводството, отчитането на получените субси-
дии не представлява методологична или практическа 
трудност. Тези стопанства формират предприятие (по 
смисъла на ЗСч.) и отчитането на субсидиите се осъ-
ществява съгласно разпоредбите на НСС 41 „Селско 
стопанство” и НСС 20 „Отчитане на правителствени 
дарения и оповестяване на правителствена помощ”, 
съответно: на МСС 41 „Земеделие” и МСС 20 „Счето-
водно отчитане на безвъзмездни средства, предоставе-
ни от държавата, и оповестяване на държавна помощ”.

 Земеделските предприятия, които прилагат МСС 
41 „Земеделие” признават субсидията като доход „... 
когато и само когато стане възможно това дарение да 
бъде получено.” (параграф 34 от стандарта). Т.е., след 
подаването на заявлението за подпомагане (от 1 март до 
15 май) на годината, за която се кандидатства, субсиди-
ята ще се признае като текущ доход в рамките на тази 
стопанска година. Допълнително правно основание за 
това счетоводно отразяване е текстът на чл. 4, ал. 3 от 

Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за 
подаване на заявления по схеми и мерки за директни 
плащания, видно от който заявлението за подпомагане 
се подава „за съответната стопанска година”. Следва 
да отбележи, че понятието „стопанска година” намира 
своята легална дефиниция в разпоредбите на параграф 
2, т. 3 от Закона за арендата в земеделието, който гла-
си: „„стопанска година” е времето от 1 октомври на 
текущата година до 1 октомври на следващата година”. 
Представената последователност на отчитане ще до-
веде до това, че срещу отразена като доход субсидия 
ще противостоят съпоставими разходи – понесени 
през същата стопанска година, в която е отразено 
подпомагането. Например: Доходът от подпомагане 
за стопанската 2013-2014 година ще бъде съпоставим 
с понесените разходи за 2013-2014 стопанска година. 
Част от тези разходи ще бъде покрита от признатата 
като доход субсидия, което ще позволи на земедел-
ските предприятия да съобразят текущите си разходи 
с размера на подпомагането. В този случай докладва-
ният резултат (печалба/загуба) намира отражение в 
Годишният финансов отчет за 2014 годна, независимо 
от факта, че субсидиите по СЕПП бяха изплатени в 
началото на 2015 година. Най-важното – няма коли-
зия с разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗСч., изискващ 
спазването на принципите  за текущо начисляване и 
съпоставимост между приходи и разходи.

  Колкото и малко да са земеделските предприятия, 
които прилагат МСС, то те са в привилегирована пози-
ция, спрямо прилагащите НСС. Причината: Разпоред-
бите на параграф 4.1 от НСС 41 „Селско стопанство” 
изискват правителствено дарение, предоставено без 
условия, да се „... признава като приход в периода на 
получаването му.”. Това означава, че в посоченият 
пример субсидията, отнасяща се за стопанската 2013-
2014 трябва да бъде докладвана в годишния финансов 
отчет за 2015 година, т.е. когато срещу нея няма да 
има съпоставими (за стопанската година) разходи. 
Последствията от това отразяване водят до:

• Неточно представяне на финансовия резултат.
• Невъзможност за реалистичен анализ и стопанско 

управление, което вече намира своята актуалност и в 
земеделския сектор.

• При определена последователност от агромете-
орологични условия – до ощетяване на земеделските 
предприятия или фиска.
Във връзка с представените методологични несъот-

ветствия в националните и международни счетоводни 
стандарти, свързани с отчетните процеси в сектор 
„Земеделие”, резонен е въпросът за тяхната хармони-
зация, още повече че различията между тези стандарти 
не са само в посоченият обект на отчитане.

ПРОЕКТ НА НОВ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
Основната цел на проекта на нов Кодекс за застрахо-

ването е въвеждането в българското законодателство 
на разпоредбите на Директива 2009/138/ЕО относно 
започването и извършването 
на дейността по застраховане 
и презастраховане (Плате-
жоспособност ІІ), както и на 
последващите й изменения 
и допълнения с Директи-
ви 2011/89/ЕС, 2012/23/ЕС, 
2013/58/ЕС и 2014/51/ЕC. С 
проекта се въвеждат и раз-
поредбите на Директива 2002/92/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно застрахователното 
посредничество, изменена и допълнена с Директива 
2014/65/ЕС, както и на Директива 2009/103/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно застра-
ховката „Гражданска отговорност“ при използването 
на моторни превозни средства и за контрол върху 
задължението за сключване на такава застраховка.    
Предлага се проект на изцяло нов кодекс, а не 

изменение и допълнение на действащия, тъй като 
промените в уредбата, произтичащи от въвеждането 
на изискванията на европейското законодателство, са 
многобройни и важни. В допълнение на транспонира-
нето на горепосочените директиви, с проекта на кодекс 
се предлага усъвършенстване на нормативната уредба 
с цел по-добра защита на интересите на ползвателите 
на застрахователни услуги. Предвидено е изменение и 
допълване на регламентацията на разпространението 
на застрахователни продукти, на изискванията към дей-
ността на застрахователните посредници, а също така и 
доразвиване на уредбата за застрахователния договор.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   ЮЛИ 2015г.

Въпрос: Работя по трудов договор в държавната ад-
министрация. Мога ли, ако ми бъде разрешен непла-
тен отпуск за една година, да започна срочна работа 
като държавен служител в друга администрация?
Отговор: Известно е, че в съответствие с чл. 7, ал. 2, 
т. 6 от ЗДСл не може да бъде назначавано за държавен 
служител лице, което едновременно с това работи по 
трудово правоотношение, освен като преподавател във 
висше училище. Ползването на неплатен отпуск не пре-
кратява трудовото правоотношение. Поради това само 
ако трудовият му договор е за преподавател във висше 
училище, служителят може през време на неплатен 
отпуск по този договор да бъде назначен за държавен 
служител в същата или в друга администрация.



ВКУСНО И ПОЛЕЗНО ЗА ЛЯТОТО 
С наближаването на лятото все по-често дамите 

се обръщат към огледалото и с ужас разбират, че са 
понатрупали някое и друго килце.
Това е доста печално, особено ако организирате 

почивка на плажа. Предлагаме няколко вкусни и 
здравословни рецепти, които няма да ви карат да се 
чудите дали да спазите обещанието си за въздържание 
или да се поглезите. Рецептите са прости и не изискват 
специална  предварителна 
подготовка.

Овесени сладки
Продукти: около 120-150 г 

овесени ядни, 8 супени лъжици  
растително масло, 1 ч. чаша 
вода, плодове (ябълки, круши, 
банани), сода, оцет и сушени 
плодове (по желание)
Приготвяне: В дълбока купа разбъркваме овесените 

ядки с водата и олиото.
В друг съд измиваме, почистваме и нарязваме на ситно 

плодовете. Прибавяме към овесените ядки.
Добавяме предварително загасената сода (на върха на 

ножа), сушените плодове и малко канела. Тази подправка 
не само придава неповторим вкус на сладките, но и 
подобрява обмяната на веществата.
Вземаме тава за печене. Дъното или застиламе с хартия 

за печене или намазваме обилно с масло.
С помощта на лъжичка оформаме бисквитите върху 

тавата и печем в предварително загрята фурна 15-20 
минути. 

Чипс от точени кори
Продукти: 2 суп. лъж. сметана, 1 яйце, няколко листа 

точени кори (най-добре да са домашно точени)
Приготвяне: Разбъркайте яйцето със сметаната и 

добавете подправки на вкус.
С тази смес се намазва едната страна на кората и 

се режат квадрати или правоъгълници. Внимателно 
нареждаме бъдещия чипс с намазаната страна нагоре.
Печете в средно загрята фурна до получаването на 

златиста коричка (5-10 мин.).

ЖЪЛТИЯТ КАНТАРИОН СПИРА 
ДИАРИЯТА НА МАЛКИ ТЕЛЕТА
Ако сте добър стопанин, няма да пропуснете възмож-

ността да се заредите с жълт кантарион.
Тази билка е безценна - може да я ползвате самите 

вие, а е добре да заделите част от нея и за приготвянето 
на лечебна отвара за малки телета с диария
Какво съдържа жълтият кантарион:
- дъбилни и смолисти вещества;
- етерично масло;
- каротин;
- аскорбинова киселина;
- витамин РР;
- сапонини и др.
Тези вещества притежават бак-

терицидни, кръвоспиращи, про-
тивовъзпалителни и стимулира-
щи свойства.
Как да берете кантариона
Надземната част - стъблото, листата и цветовете, се 

отрязва с дължина 15-20 см по време на цъфтежа. Суши 
се на сянка, разстлан на открито под навес или в прове-
триво помещение.
Пригответе отварата
200 грама изсушен жълт кантарион, ситно смлян, по-

ставете в тенджера или стъклен огнеупорен съд. Залей-
те с 10 л вода със стайна температура.
Покрийте съда с капак и оставете да заври - 15 ми-

нути за цялата процедура. Разбърквайте често билката. 
След това прецедете през два слоя марля и добавете 
вода до обем 10 л (да запълните изврялото количество).
Отварата запазва лечебните си свойства до 3 дни като 

я държите в хладилник. Но е най-добре да я използвате 
в деня на приготвянето.
Как да я давате на телетата
Два-три пъти вместо коластра дайте на телетата от 

отварата. Количеството е 10 мл на 1 кг живо тегло.
Билковата отвара може да давате заедно с назначени-

те от ветеринаря препарати.
Всеки ден може да давате от нея по 4-5 пъти дневно 

по 30-40 мл преди даването на коластра.
ВАЖНО!
Отварата бързо ще възвърне апетита на телетата. Ще 

подобри общото им състояние. Ще възстанови нормал-
ните функции на стомашно-чревния им тракт.
Профилактична доза - 5 мл/кг живо тегло
За да предпазите новородените телета от диария, да-

вайте им от отварата 30-40 минути преди второто запой-
ване с коластра. След това в продължение на 4-5 дни.

 КАК ДА СЕ СПАСИМ
ОТ НАХАЛНИТЕ КОМАРИ  

Нахалните комари могат да провалят и най-роман-
тичната почивка. Тези малки кръвопийци са като сти-
хийно бедствие. Да се отървеш от тях съвсем не е лесна 
задача. Днес ще ви предложим няколко хитри начина да 
се спасите от напастта.
Ароматни масла
Най-подходящите етерични масла за борба с кръ-

восмучещите насекоми са лавандула, валериана, евка-
липт, здравец, анасон, мащерка, мента, чаено дърво, 
кедър. Как да ги използвате?
Вземете памучни кърпи или парцалчета и ги напоете 

с някое от изброените етерични масла. Поставете на 
перваза на прозореца или близо до леглото. Друг начин 
е да смесите избраното ароматно масло с крема, който 
ползвате. С получената смес намажете откритите места 
от тялото си.
Стайни растения
Мента, розмарин и здравец - това са стайни растения, 

които със силния си аромат отблъскват насекомите. 
Едно от най-силните и сигурни средства за борба с ко-
марите са листата от домат.
Лимон и карамфил
Разрежете лимона на половина 

и набодете в него зърна карам-
фил. Поставете близо до леглото 
си и можете спокойно да спите 
на отворен прозорец. Приятният 
аромат и пълното отсъствие на 
комари са гарантирани.
Борови шишарки и хвойна
Сред природата в борбата с комарите ще ви помогнат 

смърчови шишарки и клонки от хвойна. Достатъчно 
е да ги хвърлите в огъня и ароматът им ще прогони 
насекомите.
Дива череша и офика
Ако се намирате на улица-

та, достатъчно е да натриете 
откритите части от тялото си 
с листа от офика или дива че-
реша и комарите ще спрат да 
ви досаждат
Лук и чесън
Ефективно средство за облекчаване на сърбежа при 

ухапване от комар са кромидът и чесънът. Глава лук се 
разрязва на две и разрезът се притиска към ухапаното 
място. Що се отнася до чесъна, 1 скилидка трябва да 
се смачка. Прибавя се малко вода и с получената ка-
шица се налага ухапаното място.
Сода
Содата за хляб е най-разпространеното домашно 

средство за лечение на ухапвания от комари. Смесете 
3 ч. лъж. сода и 1 ч. лъж. вода до образуването на гъста 
паста. Получената паста се нанася върху ухапаното 
място и се оставя да изсъхне.
Лимонов сок
Мястото на ухапването 

може да се намаже и с ли-
монов сок.
Лъжица
С гореща вода нагрей-

те чаена лъжичка и я по-
ставете върху мястото 
на ухапване. Притиснете 
плътно и задръжте за ня-
колко минути. Когато махнете лъжичката, сърбежът 
трябва да е преминал.

 ОПАСНОСТ ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ
НА ЯБЪЛКОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ

Гъсениците от второ поколение на ябълковия 
плодов червей вече са в градините, предупрежда-
ват специалистите от областната служба по расти-
телна защита.
Праг на икономическа вредност за това поколение е 

1.2-1.5% пресни вгризвания в плодовете.
Развитието на гъсениците от второ поколение е 

свързано с разширяване кръга от гостоприемници – 
круши, орехи, дюли и къснозреещи костилкови видо-
ве.
Повредите, причинени от второто поколение на не-

приятеля, са най-големи. Вследствие на тях плодовете 
предварително узряват и окапват. Вредната дейност 
на гъсениците от тази генерация продължава до края 
на септември, а в благоприятни години и до началото 
на октомври.
Младите гъсеници 

след излюпване най-
често се вгризват, къ-
дето се допират два 
плода, плод и лист 
или плод и клонка. В 
плодовете гъсеници-
те правят ходове до 
семенната кутийка, 
изяждат семената из-
цяло и изпълват хода 
с извержения.
В един плод се среща по една гъсеница, но при по-

слаба реколта в един плод могат да се намерят и по-
вече гъсеници. Една гъсеница от това поколение за 
пълното си развитие поврежда 2-3 плода.
За всички плододаващи ябълкови, крушови и оре-

хови градини трябва да се направи незабавно първо 
пръскане равнинните агроекологични райони, а до ня-
колко дни – и в предпланинските.
Специалистите напомнят на всички производители 

да не се удължава периода между две поредни пръска-
ния повече от 10-12 дни.
В условията на летните горещини да се работи с 

органофосфорни средства, осигуряващи по-дълго по-
следействие и защита срещу пресни вгризвания.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Чудодейни плодове
за вашето здраве

Болки в гърба и мускулите, умора след тежко фи-
зическо натоварване - всичко това е добре познато на 
хората от древността. Има различни препоръки как 
да се справим с проблема, но има една стара рецепта 
за възстановяване на силите, която се е 
използвала още от първите олимпийци.
Оказва се, че можеш да възстановиш 

силите си и да премахнеш болките в 
гърба с помощта на три плода - смоки-
ни, сушени кайсии и сини сливи.
Вземете 5 сушени кайсии, 1 голяма 

смокиня и 1 голяма сушена синя слива. Всичко много 
старателно се смила и разбърква. Много е важно да 
се спази пропорцията, тъй като така те се допълват и 
усилват действието си. Тази смес се яде всяка вечер 
преди сън, като курсът е месец и половина. Лечебният 
ефект на сместа се крие в това, че възстановява меките 
тъкани около гръбначните дискове.
Трябва да споменем и за целебните свойства на всеки 

един от плодовете:
Смокинята е изключително полезна за всички стар-

чески болести и има добро профилактично действие 
за онкологични заболявания. Подобрява работата на 
щитовидната жлеза. НО! Смокините са противопо-
казни за диабетици, тъй като съдържат 70% захари.
Сушените кайсии са прекрасно средство за норма-

лизиране работата на сърдечно-съдовата система. Те 
съдържат много желязо, калций и витамини.
Настойката от сини сливи е много полезна за бъбре-

ците, черния дроб, при ревматизъм и атеросклероза. 
Има укрепващо действие на стените на съдовете, 
за работата на сърцето и нервната система. Да не 
забравяме, че сините сливи прекрасно се справят и с 
проблеми като запек.

Мъж  си  стоял  в  колата  по  време  на  задръстване . 
Неочаквано на стъклото се чука: 

- Какво искате? - попитал мъжът. 
- Ами, терористи са хванали за заложник министъра 

на финансите и искат 10 милиона евро откуп. В проти-
вен случай ще го залеят с бензин и ще го запалят. Ние 
решихме да минем по колите и който колкото даде - да 
помогнем. 

- Е... Аз мога да дам около 5 литра.

- Скъпа ,  докторът  ни  препоръча  да  идем  на  Баха-
мите или да се отпуснем на Канарските острови. Къде 
отиваме? 

- На друг лекар!

ъж си стоял в колата по време на задръст

 „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!


