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

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

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

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Община Сатовча, благодарение на дарители и благодетели като Вас пет поредни години 
успешно провежда  благотворителна кампания в навечерието на Коледа и Нова година  за 
набирането на средства за деца сираци и деца с увреждане до 16 годишна възраст. Идеята на 
кампанията е децата сираци, на които им предстои абитуриентски бал да бъдат финансово 
подпомогнати за закупуване на облекло за паметната за 
тях абитуриентска вечер. Според събраната сума се под-
помагат и деца сираци, които не са абитуриенти, както и 
деца с увреждания до 16 годишна възраст. 
Като организатор на мероприятието община Сатовча 

се обръща към всички жители и гости на общината, към 
местния бизнес, както и към всички институции имащи 
отношение към местната администрация  с молба за фи-
нансова подкрепа и съпричастност към инициативата.
Благотворителната кампания е съпроводена и с им-

провизирано наддаване на предмети изработени от 
местни майстори - дърворезба, картини от камък,  пясък 
и акварел, старинни вещи и интересни артикули изра-
ботка на деца от местните детски градини и училища.
Присъствието Ви на традиционната благотворителна 

вечер и подкрепата, която оказвате на децата на община Сатовча, са безценни. Това ни прави 
все по-уверени в инициативата да организираме благотворителни кампании и все по-уверени 
да очакваме подкрепата Ви.
Благотворителността е върховно чувство на удовлетвореност и възхищение, което те из-

пълва със задоволство и благодат, защото да подадеш ръка на имащият нужда човек е благо-
родство и високо морално деяние, което не трябва да се забравя.
Включете се в благотворителната кампания за набиране на средства за децата сираци на 

община Сатовча, която се провежда за шести пореден път.
Това, което ще направим за нашите деца, не може да бъде измерено в думи, защото усмив-

ката на детското лице и  топлото отношение към наранените от съдбата хора са неизмерими 
в материално отношение.
Нека тези наши дела бъдат малкият подарък за децата на Сатовча в празничните дни. Ма-

кар и скромни дарове, радостта и топлото отношение са безценни. Това е, което ни крепи. 
Това е, което ни сближава. Това е което ни прави истински човеци. Нека им дадем нашето 
приятелство, милосърдие и обич.    
Подкрепете благородната кауза на община Сатовча! 
През месец декември Общинска администрация – Сатовча ще проведе мероприятия, пос-

ветени на каузата, в които приканваме всички вас да се включите и бъдете съпричастни.
Вярваме, че заедно можем да постигнем онази радост за нашите деца, чрез която да им 

вдъхнем надеждата и вяра в доброто, че утрешния ден може да бъде по-светъл и по-успешен.
Средства могат да се даряват в определената за целта касичка в Общинската администра-

ция и/или в кметствата по населените места до края на календарната година.

На 11 ноември 2015 г. в Сатовча се 
проведе спортна среща между СОУ 
Сатовча и СОУ Слащен.
Състезанията бяха в спортовете – 

футбол, волейбол, баскетбол, лека 
атлетика и шах-мат. Макар, че СОУ 
Сатовча в последните части и геймове 
изпускаше победата, спортния дух и 

честната игра доминираше над всич-
ко. Единствено в леката атлетика мла-
дите сатовчански таланти се справиха 
блестящо.
Ръководител на отборите от Слащен 

и Сатовча останаха много доволни. 
Ученици и ръководители си пожелаха 
още много спортни срещи.
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ЛОТАРИЯ С КАСОВИ БЕЛЕЖКИ НА НАП
Всяка седмица в 

продължение на една 
година НАП ще връчва 
по един смарт телефон 
с четириядрен проце-
сор, 2 СИМ-карти, 5,3 
инча HD дисплей със 
180-градуса зрителен 
ъгъл. Другите му ха-
рактеристики също 
са впечатляващи. Те-
лефонът разполага с 
батерия от 4000mAh, 
която издържа 24 часа 
време разговори в 3G 
мрежа или 43 часа в 2G. Телефонът има 8-мегапикселовата задна камера 
с автоматичен фокус, както и предна камера за видео-разговори. Първата 
седмична награда ще бъде изтеглена на 20 декември 2015 г. в предаването 
„Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.
Месечните победители в Лотария с касови бележки на НАП ще полу-

чат чисто нов 40 инчов 3D телевизор с вградена безжична LAN мрежа, 
FullHD резолюция на екрана, аналогов 
и цифров тунер  и много други екстри. 
Първата месечна награда ще бъде изтег-
лена на 10 януари 2016 г., отново в наци-
онален ефир.
Големият победител от Лотария с ка-

сови бележки пък, ще се сдобие с лек 
автомобил.
Междувременно всеки, който иска да 

участва в Лотария с касови бележки, 
може да се запознае с отговорите на най-
често задаваните въпроси за кампанията 
или да звънне на телефон 0700 18 700 за 
повече информация.

РЕГИСТРИРАТ ПО ТЕЛЕФОНА
КАСОВИ БЕЛЕЖКИ В ЛОТАРИЯТА НА НАП

Касовите бележки на участниците в лотарията на НАП и МФ могат да 
бъдат регистрирани и чрез телефона на агенцията 0700 18700. Обажда-
нето е на цената на градски разговор от стационарен телефон или според 
тарифния план на мобилните оператори. Услугата работи денонощно и 
е напълно автоматизира-
на, допълват от приходната 
агенция.
Лотарията на НАП и Ми-

нистерството на финансите 
продължава да трупа попу-
лярност. До момента сайтът 
на играта www.kasovbon.
bg е посетен над 2.5 млн. 
пъти, регистрирани са близо 
1.5 млн.  касови бележки на 
обща стойност 20 млн. лв.
Голямата награда лек ав-

томобил с всички екстри ще 
бъде изтеглена по Коледа 
догодина, а дотогава всяка 
седмица след 20 декември данъчните ще дават смартфон, а всеки месец – 
40 инчов смарт 3Д телевизор. Да участва в лотарията може всеки, навър-
шил 14 години, който има профил в сайта www.kasovbon.bg и регистри-
рал валидни касови бележки, издадени след 16.11.2015 г., включително. 
Няма ограничения за вида на покупката, нито изискване за минимална и 
максимална стойност, допълват от НАП. Данъчните обаче предупрежда-
ват, че задължително условие за получаване на награда е участникът да 
пази хартиено или сканирано копие от фискалния бон. 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
По случай Празника на българските студен-

ти - 8-ми декември  искрено Ви поздравявам, че 
имате смелостта и упоритостта да продължава-
те напред. Да придобивате все повече знания и 
умения в избраните от Вас направления. Да се 
развивате и да инвестирате в себе си, защото 
знаем, че високообразованите хора са бъдеще-
то на нашата държава, затова не пестете сили и 

средства, бъдете мащабни в мисленето и независими в делата си!
Пожелавам на всички вас здраве, успех и сбъдване на мечтите ви!
Честит празник!

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Кмет на община Сатовча



ПРИТЧА:  ИСТИНСКИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА     
Чедо, искам да ти кажа, аз не съм беден, защото дрехите са ми опърпани. И 

не съм бездомен за това, че скитам по улицата.
Аз съм богат, защото е богата и щедра душата ми и дом имам – погледни 

надолу под краката си. Моят дом са тези стръкове трева, които ти така безот-
говорно тъпчеш. 
Те, да знаеш, са най- щастливи и честити, защото винаги гледат небето, а 

има ли по-красива гледка от небосклона?
Да ти кажа, чедо, не е страшно да си беден, страшно е да си алчен. Защото 

онзи, който е алчен на чувства е празен човек. Празен като стомна. А от нея 
очаквай само да се пукне и да те замери с остатъците си.
На него му е чужд дарът на даването. И, да, правилно ме чу. Дар е да даваш.
Богатият дава, бедният взема - той няма какво да предложи.
Но чедо, искам да ти кажа, че не ми е лесно. От ярост тишината ми е малко.
Заключвам се в следващата книга и само чакам снега да падне, че да заспя зимен сън с мечките. Не се 

заблуждавам, синко. Знам, напразно сняг ще вали. Трудно целият свят се пречиства.
Знай, чедо, че когато умът започне да крещи, тялото остава безгласно. Това, което разум и чувства могат 

да сторят с тебе, думите няма как да опишат. Чувства трудно се обличат в слова.
Кройката никога не им по мярка. Когато усетиш устремът на съзнанието, не го оставяй да си отиде, не 

го потискай.
Поспри, помълчи, дай воля на сърцето си. Нека то ти говори, крещи, плаче и страда. Нека се счупи на 

хиляди малки парчета и нека падне в нозете ти. Там е събрана твоята душевност. И после, в окото, и в 
сълзата. Пусни мъката навън да си отиде. Остави ненужното на пода. Там му е мястото. Запази волята. 
Волята- това си ти.
За своя кратък живот, синко, научих, че историята винаги е лична. Страните на монетата са две. Ин и 

Ян. Винаги има и друга гледна точка по въпроса. Уважавай палитрата от мнения.
Уважавай обаче и своята идентичност. Бъди себе си. Другите отдавна са заети. 
И позволи на детето си да бъде себе си. Не бъди егоист – фактът, че си му създател, не те прави по-

добър от него.
Това е нашият свят, дете мое. Един стъклен похлупак, под който мрем като мушици.
Слаби и беззащитни в своите вселенски помисли, но толкова исполински и верни на своя човешки род 

и принципи. Не гледай на живота като на бреме.
Не бъди духовен роб. Бъди истински. Определяй сам своята идентичност.

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧАСТВАЩИ В
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+  

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

7 Декември 2015, Понеделник
Конкурс за есе за ученици
По повод 200-годишнината от рождението на първата светска учителка - 

Анастасия Димитрова екипът на www.koprivshtica.eu обявява конкурс за есе 
на тема „Кой е учителят, когото българската история ще запомни?“ Какви 
са идеалите и постиженията му? В какво се изразява наследството, което е 
оставил? Има ли той своите наследници днес?
Изпращайте своите есета в обем до 10 000 знака на адрес: koprivshticaeu@

gmail.com (като посочите като тема на писмото „есе”) до 31 декември 2015 г.
В конкурса могат да участват ученици от всички класове, като е необходи-

мо да се посочи име, клас, училище, град и начин за връзка. Победителят от 
конкурса ще бъде обявен на 15 януари 2016 г. и съответно награден с уикенд 
в гр. Копривщица.

http://koprivshtica.eu/KonkursEseDimitrova.htm
8 Декември 2015, Вторник
8 Декември 2014г., Понеделник, Студентски 

празник
Студентският празник - 8-ми декември се 

чества в България от 1916 г.
8-ми декември е денят на свети Климент Ох-

ридски по нов стил на календара. Българската 
православна църква празнува деня на свети 
Климент Охридски по стар стил (25 ноември). Свети Климент Охридски е 
един от Светите Седмочисленици и е считан за покровител на българското 
висше образование.
През 1897 г. за годишен празник на Университета се предлага датата 3 

октомври, на която се предвижда и помен на дарителите Евлогий и Христо 
Георгиеви. На заседанието си от 2 ноември 1902 г. Академичният съвет 
определя деня на св. Седмочисленици – 25 ноември за празник на Висшето 
училище. В Правилника на Университета от 1905 г. за пръв път е записан 
текстът, че 25 ноември, денятна св. Климент Охридски, става патронен праз-
ник на Университета.

9 Декември 2015, Сряда
Зачатие на Св. Анна
В календара на православната църква този празник е тясно свързан с праз-

ника на Рождество на Пресвета Богородица. На него се почита зачатието на 
Св. Анна - майка на Богородица.
Св. Анна се смята за покровителка на брака, семейството, майчинството, 

закрилница на девиците, вдовиците и бременните жени. Дълго време Йо-
аким и Анна нямали деца. Освен личната си мъка трябвало да понасят и 
обществения укор, тъй като бездетството, считано за Божие наказание, не се 
посрещало със съчувствие.
С молитва и надежда дошла вестта за дългоочакваната рожба, която ще 

бъде наречена Мария. Църквата почита света Анна няколко пъти в годината: 
на 8 и 9 септември, когато празнуваме Рождеството на Пресвета Богородица 
и възпоменаваме Нейните родители - св. Иоаким и св. Анна. И на 25 юли - 
денят на успението (смъртта) й.

10 Декември 2015, Четвъртък
Годишнина от падането на Плeвен
Обсадата на Плевен е най-тежката и продължителна битка в хода на Руско-

турската война (1877–1878). В нея османските сили задържат в продължение 
на почти пет месеца град Плевен, обсадени от числено превъзхождаща ги 
армия на Русия, Румъния и Финландия, като с това забавят руското настъп-
ление в Тракия.
Осман Нури паша, наричан още Осман ал-Гази остава в историята със 

защита на Плевен срещу руски войски по време на Руско-турската война. 
Осман паша е възпитаник на Военна академия в Константинопол през 1853 
г. постъпва на служба в кавалерията, участва в Кримската война (1853-1856), 
по-късно в Ливан (1860 г.), на о. Крит (1866 - 1869 т. ) в Йемен (1871 г.).
В началото на Сръбско-турската война през 1876 г. Осман паша получава 

командването на корпус от 35 000 души, който е базиран във Видин. Но с 
избухването на Руско-турската война през лятото на 1877 г. армията на Осман 
паша е прехвърлена на изток, за да блокира преминаването на река Дунав от 
руснаците. Осман паша не успява да достигне навреме до Никопол и затова 
избира стратегически да се укрепи в Плевен. Под командването му града 
остава непревземаем в продължение на 5 месеца.
Руското командване предприема 3 атаки, но не успя да проникне в града, 

затова го обсажда и блокира вътре турския гарнизон. На 10 декември 1877 г. 
Осман паша прави опит за разкъсване на блокадата в посока към София. Обо-
зите тръгват да пресичат река Вит на няколко места, но след първоначалния 
успех срещат силен отпор. Заедно с войските има много цивилни, именно от 
тях падат най-много жертви - предимно жени и деца.
Обкръженият от всички страни Осман паша разбира, че опитите за съ-

протива са безсмислени и единственият разумен изход е да сложи оръжие и 
запази живота на войниците от своята 20 000 армия - със сълзи на очи той 
дава заповед да се прекрати стрелбата и да се издигне бяло знаме, след което 
предава сабята си на генерал Иван Ганецки. След завръщането си от руски 
плен Осман паша заема почетни длъжности в султанския двор и четирикратно 
е военен министър на Османската империя.

Н О В И Н И
7 - 13 декември 2015 г., брой 49

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
Краен срок: 15 януари 2016 г. 
Целта на поканата за предложения е да 

се представят предложения за подкрепа 
на малки и средни предприятия (МСП), 
предоставящи възможности за професио-
нална подготовка, които или поемат нови 
задължения, или значително увеличават 
предлаганите понастоящем места за про-
фесионална подготовка. Следва да се от-
бележи, че настоящата покана за предло¬ 
жения не предоставя пряка финансова 
подкрепа на МСП. Тя има за цел да увеличи 
предлаганите места за професионална под-
готовка, което е един от петте европейски 
приоритета съгласно ПОО за 2015—2020 
г. и една от основните цели в съответствие 
с Европейския алианс за професионална 
подготовка.
Допустими кандидати
Партида 1:
Кандидатът (координатор) трябва да бъде 

една от следните организации или група от 
организации:

- търговски камари, промишлени и за-
наятчийски сдружения или подобни орга-
низации в съответните сектори/професии;

- предприятия от обществения или част-
ния сектор;

- доставчици на услуги в областта на 
ПОО;

- други организации, имащи за задача 
да оказват подкрепа на МСП с оглед уве-
личаване на предлаганите от тях места за 
професионална подготовка;

- Партньорството трябва да се състои от 

най-малко две допустими държави (едната 
от които трябва да бъде държава от програ-
мата „Еразъм+“).
Партида 2:
Кандидатът (координатор на проекта) 

трябва да бъде мрежа от организации с 
пълни или асоциирани членове в най-малко 
12 държави от програмата „Еразъм+“, от 
които най-малко 6 участват в проекта като 
партньори. Допустимите участващи орга-
низации (партида 1 и партида 2) включват:

- министерства;
- социални партньори (организации на 

работодатели и на работници);
- дружества от обществения или частния 

сектор;
- търговски камари, промишлени и зана-

ятчийски сдружения или подобни организа-
ции в съответните сектори/професии (напр. 
занаятчийски организации);

- обществени служби по заетостта;
- обществени регионални и местни ор-

гани;
- доставчици на ПОО;
- агенции/центрове за ПОО;
- училища или други учебни институции;
- висши учебни институции;
- научноизследователски центрове;
- международни организации;
- организации с нестопанска цел (НПО);
- младежки организации;
- родителски сдружения;
- други съответни органи.
Физически лица и еднолични търговци 

не се допускат за участие.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 4.12.2015 г.
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Въпрос: На колко дни болнични имам право при 
откриване на онкологично заболяване на черен 
дроб и от кога започва да се брои.
Отговор: Нормативната уредба, която касае експер-
тизата на временната работоспособност е Наред-
бата за медицинската експертиза и Правилника за 
устройство и организацията на работа на органите 
на медицинската експертиза и на регионалните кар-
тотеки на медицинските експертизи (Правилника). 
Компетентни да установяват временната неработос-
пособност са определени медицински органи. Тях-
ната компетентност зависи от продължителността 
на неработоспособността и от нейната причина. 
Експертизата на временната неработоспособност 
се извършва от лекуващия лекар/лекар по дентална 
медицина, от лекарските консултативни комисии 
(ЛКК), от териториалните експертни лекарски коми-
сии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска 
комисия (НЕЛК). 
На основание чл.13. (1) от същата Наредба, болничен 
лист за временна неработоспособност се издава на 
осигурено лице еднолично от лекуващия лекар/ле-
каря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато 
за едно или повече заболявания, но не повече от 40 
дни, с прекъсване в рамките на една календарна 
година. (2) След изтичането на отпуска по ал. 1 
болният се насочва към ЛКК. При подготовката 
за ЛКК, здравноосигуреното лице се насочва за 
прегледи към специалисти от лечебни заведения за 
извънболнична медицинска помощ, сключили до-
говор с НЗОК, с „Талон за медицинска експертиза“ 
(бл. МЗ - НЗОК № 6).
Болничен лист за цялото време на болничното лече-
ние се издава еднолично от лекуващия лекар/лекаря 
по дентална медицина. В случаите, когато след бол-
ничното лечение болният се нуждае и от домашно 
лечение, при изписването се издава един болничен 
лист от ЛКК, в който се включват дните за болнич-
ното лечение, включително денят на изписването, 
както и не повече от 30 дни за домашно лечение. В 
историята на заболяването, в ЛАК и в епикризата се 
отразява издаденият болничен лист и се обосновава 
необходимостта от отпуск за домашно лечение.
Съгласно Правилника за устройството и организаци-
ята на работа на органите на медицинската експер-
тиза и на регионалните картотеки на медицинските 
експертизи, чл. 26. (1) Лекарските консултативни 
комисии разрешават непрекъснат отпуск за вре-
менна неработоспособност до 180 календарни дни 
и не повече от 30 дни еднократно. В тези 180 дни 
се включват и дните по предхождащия еднолично 
издаден болничен лист, но не се включват 135-те 
дни от отпуска по чл. 45 от Наредбата за работното 
време, почивките и отпуските.
Когато временната неработоспособност е продължи-
ла повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца 
с прекъсване в две предходни години и в годината 
на боледуването, отпускът се разрешава само след 
контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, 
при условие че са налице обективни признаци за 
възстановяване на работоспособността в следващите 
6 месеца (чл.6, ал.5 от Наредбата за медицинската 
експертиза).

Въпрос: През 2008 г ми беше издадена ЕЗОК карта 
преди да замина като студент в Англия. Картата 
ми беше изгубена и ми трябва удостоверение че 
ми е била издадена и валидна 2008/2009. Не мога 
да си спомня номера на картата или до кога беше 
валидна. Издадена ми бе в София. Исках да подам 
заявление за подмяна, но в декларацията пише, 
че трябва да се осигурявам единствено в Бъл-
гария. Здравна застраховка плащам до колкото 
знам само в Англия от 2009. Има ли някаква въз-
можност да ми преиздадете картата със същия 
номер или да ми дадете данните на картата. 
Мога да изпратя допълнителни документи ако 
е необходимо.
Отговор: Срокът на валидност на Европейската 
здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е една година 
от датата на издаване. Тя е документ, който доказва 
наличие на непрекъснати здравноосигурителни 
права в компетентната държава по осигуряването 
(в случая - България). 
Ако става въпрос за документ, който доказва за-
вършените Ви периоди на здравно осигуряване в 
България, съответната компетентната институция 
по осигуряването в Англия може го да изиска по 
служебен път чрез формуляр S040 от Национална 
здравноосигурителна каса. Срокът за издаване на 
документи съгласно Закона за здравното осигуря-
ване е 1 месец.

До 25-ти декември:
Кодекс за социално осигуряване
• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 

за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани 
служители в дипломатически служби по време на зад-
граничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи 
се за месец ноември 2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата, на които през месец ноември 2015г. е изпла-
тено обезщетение за оставане без работа.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите 
месечни осигурителни вноски за месец ноември 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за съпрузите на лицата, регистрирани като упражнява-
щи свободна професия и/или занаятчийска дейност и 
на регистрираните земеделски производители и тютю-
нопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в уп-
ражняваната от тях трудова дейност за месец ноември 
2015г. .

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата, които работят без трудови правоотношения 
върху изплатените възнаграждения през месец ноември 
2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за морските лица, за положения труд през месец ноем-
ври 2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за работещите в чужбина по трудови или служебни пра-
воотношения с български осигурител, които подлежат 
на задължително осигуряване по българското законо-
дателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец 
декември 2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и до-
пълнително задължително пенсионно осигуряване за 
месец Ноември 2015г. : - лица, изпратени на работа в 
чужбина от български посредник; - лица, работещи в 
международни органи или организации със съгласието 
на компетентните български държавни органи.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигу-
ряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност 
(например допълнителни трудови възнаграждения за 
постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 
Ноември 2015г. , отнасящи се за труд положен през ме-
сец октомври 2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата, чието уволнение от работа е обявено за неза-
конно с акт, който е влязъл в сила през месец ноември 
2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за трудоустроените лица, на които през месец ноември 
2015г. се полага обезщетение, тъй като не им е предос-
тавена подходяща работа.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигу-
ряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност 
(например допълнителни трудови възнаграждения за 
постигнати резултати) начислени или изплатени през 
месец Ноември 2015г. , отнасящи се за труд положен 
преди месец октомври 2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата, чието недопускане или отстраняване от ра-
бота е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила 
през месец ноември 2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата, които през месец ноември 2015г. са възстано-
вени на работа по реда, определен в специални закони.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигу-
ряване, върху получените, включително начислените и 
неизплатените или върху неначислени през месец Но-
ември възнаграждения, които се отнасят за труд, поло-
жен през месец ноември 2015г. 
Закон за данъците върху доходите на физиче-
ските лица

• Издаване от работодателите и предоставяне на ра-
ботниците/служителите на служебна бележка по чл. 45 
от ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми до-
ходи от трудови правоотношения и за удържания през 
годината данък (образец 2), когато трудовото правоот-
ношение е прекратено през течение на годината и , ако 
служебната бележка не е издадена в едномесечен срок 
от датата на последното плащане.31.12.2015г.

• Подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ 
от физически лица – регистрирани като земеделски про-
изводители за упражняване правото на избор за облага-
не с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от 
ЗДДФЛ. 31.12.2015г.
Закон за корпоративното подоходно облагане
• Деклариране на направените залози и данъка от орга-

низатори на хазартни игри и от оператори на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга за проведе-
ни през предходния месец хазартни игри, при които за-
логът за участие е чрез цената на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък 
от операторите на телефонна или друга електронна съ-
общителна услуга.10.12.2015г.

• Месечните авансови вноски за декември за корпора-
тивния данък по Закона за корпоративното подоходно 
облагане.15.12.2015г.

• Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие 
за корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане.15.12.2015г.

• Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО 
от чуждестранни юридически лица, които са избрали да 
преизчислят данъка, удържан при източника.

• Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за 
упражняване на правото на избор за облагане с данък 
върху дейността от опериране на кораби.
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ОТ ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” 
ЩЕ ПРИЕМА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 4,2
 За разлика от мерките 4,1 и 6,1, където напливът от 

кандидати превиши бюджета в пъти, при преработката 
бяха поставени редица нови изисквания, които според 
консултанти и експерти ще затруднят потенциалните 
получатели на субсидии. Едно от тях е задължението е 
свързано с използването на новозакупеното оборудване.
Според наредбата през трите години от изпълнени-

ето на бизнес плана кандидатът за субсидия трябва да 
докаже 50-процентно натоварване на мощностите. По 
този начин ще се избегне досегашната практика, при 
която проектът се изработваше само, за да се усвоят 
едни субсидии от хора, които могат да си го позволят.
Консултантите обаче поискаха допълнителни указа-

ния от министерството на земеделието, за да се уверят, 
че няма да се оценяват проекти, при които машините 
имат само 1% натоварване през първата година, а през 
останалите две 80-90%.
Заместник-министърът на земеделието Васил Грудев 

обясни, че министерството ще даде „възможност по 
преценка на кандидатите да се определи как да стане 
натоварването”. Грудев допълни, че средно претеглено 
няма как мощностите през първата година да се нато-
варват само един, десет или 20 процента. Това означава, 
че средногодишно това натоварване трябва да над 30%, 
за да се докаже, че с тази инвестиция бизнесът постига 
ефективност.
По повод останалите въпроси, свързани с новото кан-

дидатстване, Грудев обясни, че експертите от фонда са 
инструктирани и ще отговорят на всеки по-сложен казус.

ПЛАЩАНИЯ В БРОЙ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО
10 000 ЛЕВА ОТ 2016 ГОДИНА

Предложението на правителството за намаляване на 
позволения размер за плащания в брой от 15 000 лв. 
на 5 000 лв. бе отхвърлено на второ четене в бюджетна 

комисия в парламента. 
Все пак комисията реши, че 

прагът от 15 000 лева за плаща-
ния в брой е прекалено висок и 
гласува ограничаването му до 
10 000 лева.
В мотивите към предложе-

нието си за драстичното нама-
ляване на прага Министерство 

на финансите посочва, че това е мярка за ограничаване 
на сивата икономика, а предлаганото допълнително 
ограничаване на плащанията в брой е в съответствие 
с наложилата се практика в държавите членки на 
Европейския съюз, където прагът за ограничаване на 
плащанията в брой е в диапазон от 2 до 3 хил. евро.
Предстои текстовете да се гласуват на второ четене 

в НС, заедно с пакета с промени на основните данъч-
ните закони за 2016 година.

ПУБЛИКУВАНИ СА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА 
ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ 
ЗА ДЕЦА И ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ  

Публикувани са двете декларации за ползване на 
данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното 
облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона 
за данъците върху доходите на физическите лица 
(ЗДДФЛ).
Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания 

за 2015 г. могат да се ползват по два начина. Първият е 
с подаване на годишната данъчна декларация за 2015 
г. – до 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е 
официален почивен ден - Великден). Към нея трябва 
да се приложи и съответния образец на декларация:

- Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване 
на данъчното облекчение за деца (образец 2005) и/или

- Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване 
на данъчното облекчение за деца с увреждания (обра-
зец 2006).
Вторият начин, по който може да се ползват данъч-

ните облекчения за деца и за деца с увреждания, е чрез 
работодателя по основното трудово правоотношение, 
който е задължен да извърши годишно облагане на 
доходите от трудови правоотношения на съответното 
лице, в срок до 31 януари 2016 г. В този случай е не-
обходимо работникът или служителят да предостави 
на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от 
ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или де-
кларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното 
облекчение за деца с увреждания), както и останалите 
необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 
декември 2015 г.
Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) 

дава възможност сумата от годишните данъчни основи 
да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. 
за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв.  – за 
две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три 
или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията, 
при които е възможно да се прилага облекчението, се 
декларират в специалния образец на декларация по чл. 
22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005). Към формуляра се 
прилага и декларация от другия родител, че за 2015 г. 
същият няма да ползва намалението.
Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 

22г от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните 
данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане 
на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на уврежда-
не. Условията, при наличието на които е възможно да се  
прилага облекчението се декларират в декларацията по 
чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Към формуляра 
се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, 
както и декларация от другия родител, че за 2015 г. той 
няма да ползва намалението.
И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреж-

дания) се ползват до размера на сумата от годишните 
данъчни основи. 
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ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ С КАРФИОЛ
Продукти:
•  3  картофа ,  100 г . 

карфиол, 250 г. сирене, едно 
яйце, 3 суп. лъжица олио, 
15 чушки, магданоз.
Приготвяне: 
Приготвя се плънка, като 

яйцето се разбива и към 
него се добавят сиренето, 
натрошено на ситно, малко олио, карфиолът, начупен 
на малки розички, картофите, предварително сварени и 
нарязани на ситно, магданозът и солта.
Когато плънката е готова, чушките се пълнят, 

подреждат се в тавичка, намазана с олио. Поливат се 
с чаша хладка вода и ястието се пече до омекване на 
чушките в силна фурна.
Поднасят се или със салата, или като предястие.

9 ЧЕСТИ ГРЕШКИ ПРИ ПРАНЕ  
Прането е домакинска работа, която никога не свърш-

ва. Колкото и често да пускате пералня, винаги има 
нова купчина с мръсни дрехи, които чакат своя ред. Ви-
жте 9-те най-чести грешки, които допускаме при пране.

1. Не проверяваш джобовете 
- повечето хора имат навика да 
пъхат различни неща в джобо-
вете си и после да забравят да 
ги извадят. Монети, салфетки, 
билетчета от градския транс-
порт най-често попадат в пе-
ралнята, като по този начин не 
само създават затруднения при 
почистването на дрехите, но 
стават опасни и за самия уред.

2. Не закопчаваш циповете - 
друг навик, който много дома-
кини нямат, е да пускат дънки, 

жилетки, якета, без да са им закопчали циповете или 
по-големите копчета. Всъщност по този начин ципът 
може да се закачи за друга дреха и да увреди тъкан-
та. Ако пък ползвате по-силна центрофуга, по-масивен 
цип или копче може да пукне стъклото на прозорчето 
на пералнята.

3. Не четеш етикетите - етикетите на дрехите са сло-
жени, за да се преглеждат и да се грижите правилно за 
материите. Понякога е от значение дали дадена дреха 
се пере на 30 или на 40 градуса, дали е подходяща за 
сушилня и на каква степен да я сушите, дали трябва да 
се пере ръчно или може да я пуснете в пералнята.

4. Не тестваш дали дрехата изпуска - когато имате 
нова дреха и не сте сигурни дали няма да боядиса оста-
налите дрехи в прането, първо проверявайте. За целта 
потопете част от дрехата във вода и ако изпусне, тогава 
знаете, че трябва да я перете отделно.

5. Търкаш петната силно - силовото третиране на 
петната по дрехите не е решение на проблема. По този 
начин само може да увредите материята и да направите 
петното по-голямо. По-добре използвайте специален 
препарат, с който да обработите лекето.

6. Тъпчеш дрехите в пералнята - дори пералнята си 
има лимит, който ако не спазвате, ще ви създаде про-
блеми. Прекалено голямото количество пране в уреда 
води до не добре изпрани дрехи. Освен това може да се 
отрази на пералнята, като я размести и след това да се 
наложи пак да я нивелирате.

7. Използваш много прах - ако сложите повече прах в 
пералнята, това не означава винаги, че дрехите ще из-
лязат по-чисти. Понякога завишеното количество може 
да доведе до образуване на много пяна и така пералнята 
да прелее. Друг проблем е, че ако използвате повече 
гранулиран прах за пране, той може да заседне под яка-
та и около лактите на блузите, така че да не се отмие 
хубаво.

8. Забравяш прането - на всеки му се случва да за-
брави да простне прането. Ако сте оставили пералня-
та отворена, след като е свършила, и става дума само 
за няколко часа - това не е проблем. Но при затворена 
вратичка и продължително време дрехите придобиват 
неприятен аромат, материите се разтягат и в крайна 
сметка трябва пак да пускате пералня.

9. Не почистваш пералнята - пералнята също се нуж-
дае от внимание. Като уред, който постоянно е изложен 
на влага, тя трябва редовно да се почиства и забърсва 
след използване. Обърнете специално внимание на гу-
мените филтри около вратичката на уреда.

КОИ МНОГОГОДИШНИ
ЗИМУВАТ НА ЗАКРИТО
Многогодишните цветя, зи-

муващи на закрито, не са много. 
При нашите условия те не могат 
да зимуват навън, поради което 
всяка есен преди настъпването 
на студовете техните подземни 
части - грудки, грудколуковици, коренища и други под-
земни образувания се изваждат от почвата и се съхра-
няват в помещения с температура над 0°С
Въпреки че това затруднява до известна степен 

тяхното отглеждане, те са широко разпространени. 
У нас най-популярните многогодишни цветя са гер-
гината и каната.

 ОГЛЕДАЙТЕ  ПЧЕЛИНА  СЛЕД
БУРИТЕ  И  ДЪЖДОВЕТЕ

Независимо от добрите грижи, които е положил за 
пчелните семейства през есента, пчеларят трябва да 
ги контролира и през зимата, за да се избегнат някои 
неблагополучия и да се осигури доброто им зимуване. 
Особено важно е след бури и валежи да се посeти пче-
линът.
По това време на годината пчелите вече са събрани 

в кълбо и са в полуактивно състояние. Те се движат 
бавно към хранителните запаси, прогризвайки похлу-
пачетата на килийките с мед, който изразходват много 
пестеливо.
През този месец в повечето райони на страната има 

няколко периода на значително затопляне на времето. 
Макар и кратки (по няколко дни или часове на деня), те 
могат да бъдат добре използвани за пълно облитане на 
пчелите,  което е много важно за по-нататъшното нор-
мално зимуване и активизиране. Резултатите биха били 
още по-добри, ако то става масово. Когато температура-
та се повиши над 12 градуса и част от пчелите излетят 
навън, трябва леко да се почука по кошера, за да излетят 
и останалите.
Преди облитането пред кошерите трябва да се осигу-

ри сух терен, без сняг и вода, като се поставят подръчни 
материали. При това облитане опитният пчелар може 
до голяма степен да установи състоянието на пчелните 
семейства.

ОБЕЗЗАРАЗEТЕ ПОЧВАТА ЗА РАЗСАДИ
Ако за разсадите ще използвате почва от градината, 

която е възможно да съдържа зарази, трябва да я обезза-
разите. Най-подходящо е да го направите сега. За целта 
изберете някои топъл период, през който не се предвиж-
дат валежи.
Кои са акцентите
Изберете подходящо място. Препоръ-

чително да е под навес, за да няма опас-
ност от намокряне.
Осигурете почва от градината или дру-

го място, може и горска. Желателно е към 
почвата да прибавите и добре угнил обор-
ски тор. Съотношението да е 1:1, но може 
и по-малко тор.
Разстелете слой почва и оборска тор, 

която предварително сте смесили. Дебелината на 
пласта е около 5 см. Отгоре наръсете базамид грану-
лат - 50-60 г/кв. м. Задължително използвайте гумена 
ръкавица! След това отново насипете почва, този път 
може с дебелина 10 см. Отгоре отново поставете от 
растително защитния (РЗ) продукт. Повтаряйте дока-
то свършите почвената смес.
Накрая се завършва с почва.
Отгоре и отстрани се покрива с найлон, като се затиска 

добре, за да не излиза газът, който се отделя от препарата.
Така приготвената купчинка престоява 10 дни.
След това найлонът се маха и сместа се разпръсва, за 

да просъхне.
Обеззаразената почва се прибира на подходящо място, 

докато потрябва за разсадите.

ОРГАНИЧНИЯТ ТОР Е ЕСТЕСТВЕНА ХРАНА
Различно стоят нещата при различните видове торове 

и почви за есенното подхранване на лозята.
Някои стопани имат на разположение и могат да из-

ползват органични торове, но те всъщност са малцина.
Ако използват оборски тор... при глинесто-песъчливи 

почви, те могат да правят есенното торене и през две - 
три години.
На по-тежките почви това може да се прави през 3-4, 

дори и 5 години.
За един декар са достатъчни 2-4 тона прегорял обор-

ски тор или компост.
Ако имате овчи тор... и искате да подхранвате с него 

лозите, трябва да сложите на един декар лозе 1-2 тона, 
не повече - само на бедни почви може да завишите мал-
ко тази доза.
Ако прибавите към органичните торове и близо 80-

100 кг суперфосфат и 40-60 кг калиев сулфат на декар, 
ще гарантира още по-добър резултат от торенето.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Жълт Кантарион
 Hypericum Perforatum 

Описание: Многогодишно тревисто растение, силно 
разклонено, голо, високо 30-100 см. Листата са срещупо-
ложни, без дръжки, овално елипсовидни, дълги 1-3 см. 
Цветовете са жълти, събрани на върха на стъблото в 
съцветие - метлица. Тичинките са 
много, сраснали в основата си в 
3 снопчета. Плодът е тригнездна 
кутийка. Цъфти май - септември.
Разпространение: Расте из 

цялата страна по тревисти места, 
из храсталаците и сечищата и из 
нивите. У нас се срещат около 22 
вида жълт кантарион.
Употребяема част: Надземната част се събира в нача-

лото или през времето на цъфтенето чрез отрязване на 
облистените стъбла с цветовете и пъпките на около 20см 
от върха. Не трябва да се събират прецъфтели стръкове.
Лечебно действие: Разнообразни и много полезни 

свойства - противовъзпалително, противомикробно, ад-
стрингентно, ранозаздравяващо и противоязвено действие, 
тонизиране на нервната система, подчертан кръвоспиращ 
ефект, подобряване на оросяването на сърдечния мускул, 
засилване на сърдечната дейност, леко повишаване на 
артериалното налягане, диуретичен ефект.
Приложения: • възпалителни заболявания на храно-

смилателни органи
• смущения в храносмилането - язвена болест на стомаха 

и дванадесетопръстника
• остри и хронични гастрити, ентероколити, парене, лошо 

храносмилане, диария
• при изгаряния, замърсени гнойни и бавно зарастващи 

рани по кожата и лигавицата
• при болни с депресия, възпаление на седалищния 

нерв, неврологични страдания, при изтощение след тежко 
боледуване. Билката подобрява общото състояние на 
болния, теглото се увеличава, напрежението, безсилието 
и страхът изчезват. Успокояващото действие се засилва 
при комбинирането й с хмел.
Начин на употреба: Съществуват различни пред-

писания за приготвяне на запарки и отвари от билката. 
Вътрешно тя се приема най-често като запарка, приготвена 
от една супена лъжица ситно счукана билка на 250 г вода. 
След като ври 10—15 минути, запарката се прецежда и 
след изстиване се изпива за 1 денонощие.
За лечение на язвената болест у нас се използува и 

запарка от 1 супена лъжица билка на 1 л вода, която се 
пие вместо вода за 1 денонощие.
Приготвяне на маслен извлек
100г  билка, се накисва в 500 г зехтини се поставя в 

продължение на 10 дни на светло (може и на слънце). От 
извлека се взема по 2 чаени лъжички сутрин, на обед и 
вечер преди хранене.
Като продукт: Жълт кантарион - стрък
Препоръчва се при: стомашно - чревни възпаления 

- гастрит, язва, хиперацидитет; при леки до средно тежки 
симптоми на психовегетативни разстройства, състояния на 
тревожност, потиснато настроение, изгаряне.

 „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                                                                                                              

Едно дете отива до магазина и пита магазинерът:
– Здравейте , да имате свинска глава? – попитало момчето
– Да, имам! – отвърнал магазинерът…
– А имате ли телешки език ?
– Да, имам! – учудено отговорил магазинерът…
– А случайно да имате рибешки очи –
– Да момче, имам! – погледнал го отново съмнително 

магазинерът…
– Еее ти си бил много грозен бе !

Влиза блондинка в пицария.
-На 6 или на 12 парчета да бъде пицата ви, госпожице?
-На 6, аз 12 не мога да изям.

дно дете отива до магазина и пита магазинерът:


