
19 февруари е денят, в който почитаме паметта на един от 
най-великите българи  живели и дали живота си за  нашата  Ро-
дина  - България.  Ден, в който във всички учебно-възпитателни 
заведения на територията на община Сатовча се проведоха въз-
поменателни тържества по случай 143 годишнината от обесва-
нето на Васил Левски. 
Ден, в който с почит и преклонение пред подвига на Апосто-

ла на свободата се рецитираха стихове и пяха песни. Разказваха 
се незабравимите и завладяващи думи и дела на безсмъртния 
герой на България -  Васил Иванов Кунчев, наречен от народа  
–Левски.  Думите  му звучаха в училищата и детските градини. 
Думи, които помним и до днес и никога небива да забравяме:  
„Ще имаме едно знаме, на което ще пише „Свята и чиста репу-
блика”, но за да бъдат реалност тези негови думи е необходимо 
преди това да изпълним другата му заръка: „Кажи ти моите и аз 
твоите кривици, па да ги поправиме“.
Училищните мероприятия напомниха отново битието на бъл-

гарския революционер, чрез възпроизвеждане на сценки от не-
говия кратък, но изпълнен с много трепети живот, посветени на храбростта му и нелеката участ да 
платиш с живота си за свободата. 
Нека незабравяме и помним подвига и целите му. Нека помним, но и да осъзнаем  смисъла в изрече-

ните от него слова: „Дела трябват, а не думи!”  Поклон Апостоле!
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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

От 1 февруари 2016г. официално стартира 
проект  „Създаване на общински център за по-
часово предоставяне на социални услуги за 
хора в неравностойно положение” на стойност 
499972,00 лева,  финансиран по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020г.- схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG05М9OР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, 
съгласно  Договор за безвъзмездна финансова по-
мощ № BG05M9OP001-2.002-0201-C001.
По проект се предвижда създаване на Общин-

ски център за почасово предоставяне на социал-
ни услуги в помощ на хората с увреждания.  Чрез 
него ще се създаде възможност лицата с трайни 
увреждания с ограничения или невъзможност за 
самообслужване да получат комплексни социал-
ни и здравни услуги, чрез почасово предоставяне 
на услуги в домашна среда. 
По проектът ще се осигури заетост на общо 85 

безработни лица на два етапа  и ще промени в по-
ложителна посока живота на 82 лица и деца  с ув-
реждания и възрастни хора, включени в дейност-
ите, финансирани по тази процедура. На първи 
етап ще бъдат сключени договори с 50  одобрени 
потребители, а на втори етап ще се сключат дого-
вори с 32 одобрени потребители.
В тази връзка община Сатовча обявява първа 

покана за набиране на же-
лаещи да кандидатстват за 
потребители на социални и 
здравни услуги по Проект  
„Създаване на общински 
център за почасово предос-
тавяне на социални услу-
ги за хора в неравностой-
но положение” и за лични 
асистенти.  Желаещите кан-
дидати за потребители на 
социални и здравни услуги 
трябва да са лица/деца с ув-
реждания или самотно живеещи възрастни хора 
над 65 години в невъзможност  за самообслуж-
ване и следва да представят следните документи: 

1. Заявление по образец, което се предоставя от 
община Сатовча и от всички кметства по населе-
ни места;

2.  Документ за самоличност /копие/; ако е дете 
– удостоверение за раждане /копие/;

3. Документ за самоличност на законния пред-
ставител – родител, настойник, попечител. /ко-
пие/;

4. Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, 
Епикриза, Протокол от ЛКК /копие/;

5. Документ, определящ конкретното лице за 
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настойник или попечител на кандидата за услугата /копие/;
6.  Пълномощно /свободен текст/, за лице, което да пода-

де Заявлението от името на кандидата /когато не се подава 
лично;

7. Декларация по образец – предоставя се от община Са-
товча и от всяко кметство по населени места. 
Специално назначена оценителна комисия ще изготвят 

оценки на потребностите на всички кандидат-потребите-
ли, желаещи да ползват комплексни социални и здравни 
услуги. Изготвените оценки се предоставят на екипа за ор-
ганизация и управление на проекта, които в съответствие с 
приета методика  и правила и съобразно нуждите и потреб-
ностите им ще бъдат включени в списъка на потребители в 
проекта, а с 50 от тях ще бъдат сключени срочни договори 
за предоставяне на социални и здравни услуги за период 
от 18 месеца, като всеки потребител ще има възможност да 
ползва максимум  80 часа комплексни социални и здравни 
услуги, съобразно личните му потребности.
Лицата, желаещи да кандидатстват за работа по Проекта 

като  „Лични асистенти”, трябва да са регистрирани безра-
ботни лица или работещи членове на семействата на хора/
деца с увреждания и следва да представят следните доку-
менти: 

1. Заявление по образец, което се предоставя от община 
Сатовча и от всяко кметство по населени места;

2. Документ за самоличност /копие/;
3. Автобиография – по образец, предоставя се от община 

Сатовча и от всяко кметство по населени места;
4. Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по 

труда;
5. Служебна бележка от работодателя, в случай че са ра-

ботещи;
6. Копие от сертификат/и за завършени обучителни кур-

сове по сходни програми/ проекти, или Декларация в сво-
боден текст с описание на завършен обучителен курс;

8. Копие на трудова книжка;
9. Копие на диплома за завършено образование;
10. Пълномощно /свободен текст/, за лице, което да по-

даде Заявлението от името на кандидата – ако не се подава 
лично.
Подборът ще се проведе на два етапа – след подаване на 

необходимите заявления и документи и след събеседване. 
Критериите които ще се ползват при подбора ще бъдат: 

- Интелектуални способности – ще се оценява социална-
та интелигентност на кандидата;

- Професионални умения – ще се оценяват уменията за 
общуване, специални умения и опит в полагане на грижи 
за лица от целевата група;

- Личните качества  - ще се оценява желанието за со-
циална работа, чувството на отговорност, зрялост, съпри-
частност, съчувствие, контактност, общителност и поло-
жителни нагласи към целевата група.
Одобрените кандидати за „Лични асистенти”, ще бъдат 

класирани на база горепосочените критерии и ще бъдат 
обявени в списък на информационното табло в сградата на 
общината и в офиса на проекта. С 50 от одобрените канди-
дати ще бъдат сключени трудови договори за период от 18 
месеца на 4 часов работен ден. 
Пакета от документи за кандидатстване можете да по-

лучите от Общинска администрация Сатовча и от всяко 
кметство по населени места
Всички заявления могат да 

се подават:
1. В  офиса на проект  „Со-

циални услуги в домашна 
среда - качествени социал-
ни услуги на територията 
на община Сатовча”, който 
се намира на първият етаж 
в сградата на Общинска ад-
министрация Сатовча  от 
25.02.2016г. всеки работен 
ден от 08:00 до 12:00 часа и 

от 13:00 до 17:00 часа до 11.03.2016г. 
2. Във всяко кметство по населени места от 25.02.2016г. 

всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа до 11.03.2016г.
За повече информация можете да се обръщате към Румен 

Орачев –  заместник кмет на община Сатовча - телефон за 
контакти: 0879121720;
Кандидатите, които няма да имат възможност да пода-

дат документи на първи етап на подбор, ще имат право да 
се включат и да подадат документи при обявяването на 
втората покана за подбор на потребители и лични асис-
тенти, която ще бъде обявена на по-късен етап. Канди-
датите, които не са одобрени на първи етап, ще участват 
в класирането и на втори етап, като не е необходимо да 
подават документи отново.

BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”     
ДОГОВОР №  BG05M9OP001-2.002-0201-C001

„СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд



 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА
РИСУНКА ”ПРИКАЗКИ ТЕ ”, ВАРНА, 2016 Г.,

НА ТЕМА: „ПРИКАЗКИ НА ИЗТОЧНИТЕ НАРОДИ”  
Краен срок: 10 май 2016 г. 
Организатор: Общински детски комплекс-Варна. ЦЕЛ: Конкурсът е насочен към всич-

ки ученици в България и българските деца, които живеят извън пределите на страната. 
Има за цел да провокира желание у децата да се запознаят с богатия извор от приказки 
и детски книги, които носят много послания и поуки, но все по-малко се четат. 
Конкурсът е ИНДИВИДУАЛЕН. 
Всеки участник може да участва с една творба във всеки раздел.
І. Раздел КОМПЮТЪРНА РИСУНКА
Възрастови групи:
• Първа възрастова група – от І до ІV клас
• Втора възрастова група – от V до VІІ клас
• Трета възрастова група от VІІІ до ХІІ клас.
ІІ. Раздел РИСУНКА
Възрастови групи:
Първа възрастова група – предучилищна 

възраст от 5 години
Втора възрастова група – от І до ІV клас
Трета възрастова група – от V до VІІ клас
Четвърта възрастова група – от VІІІ до 

ХІІ клас.
Рисунките да бъдат нарисувани на картон 

35х50 см. (без паспарту) с материали по 
избор, по една индивидуална рисунка на 
участник. 
За участници извън границите на България при невъзможност да изпратят рисунката 

на хартиен носител се допуска рисунките да бъдат снимани с резолюция 300 dpi пик-
села във формат *.jpg, с размер не по-голям от 10 МВ изпратени на адрес: e-mail: odk.
picture@gmail.com във формат *.jpg. 
Приемат се необработени с компютърни програми заснети рисунки.
За контакт: Григория Иванова, GSM: 0878126029

 

СТАЖОВЕ - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ   

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

23 Февруари 2016, Вторник
Национален празник на Гвиана

Националният празник на страната е Деня на 
републиката /1970/.
Национален празник на Бруней

Националният празник на страната е Деня на независимостта /1984/.
24 Февруари 2016, Сряда
Национален празник на Естония

Националният празник на страната е 
Деня на независимостта /1918/.

25 Февруари 2016, Четвъртък
Национален празник на Суринам 
Националният празник на страната е Деня на освобожде-

нието и обновлението /1980/. 
27 Февруари 2016, Събота
Национален празник на Домининската република
Националният празник на страната е Деня на провъзгласява-

нето на независимостта /1844/. 
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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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 19.02.2016 г.
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Всяка година Съдът на Европейския 
Съюз предлага ограничен брой пла-
тени стажове с максимална продъл-
жителност от пет месеца. Стажовете 
се провеждат основно в дирекция 
„Изследвания и документация“, в 
служба „Преса и информация“, в 
генерална дирекция „Писмени пре-
води“ и в дирекция „Устни преводи“ 
(вж. условията за стаж в дирекция 
„Устни преводи“ по-долу).
Периодите за стаж са два:

- от 1 март до 31 юли (формулярът 
следва да се изпрати не по-късно от 
30 септември)

- от 1 октомври до 28 февруари 
(формулярът следва да се изпрати не 
по-късно от 30 април)
За достоверна се счита датата на 

пощенското клеймо.
Кандидатите ,  които  трябва  да 

притежават университетска диплома 
по право или политически науки (с 
правна насоченост) или, за стажовете 
в дирекция „Устни преводи“, диплома 
за конферентен преводач, трябва да 
попълнят, а после да разпечатат този 
формуляр за кандидатстване: EN / 
FR и да го изпратят по пощата до 
отдел „Човешки ресурси“ на Съда на 
Европейския съюз (unité Ressources 
humaines de la Cour de justice de 
l‘Union européenne, Bureau des stages, 

TA/04 LB0019, L - 2925 Luxembourg), 
заедно с подробна автобиография и 
копия от дипломи и/или удостове-
рения.
Ако срещнете затруднения при от-

варянето на формуляра, Ви препоръч-
ваме да го изтеглите и да го отворите 
с помощта на софтуера Adobe Reader 
вместо браузъра, който използвате.
По съображения, свързани с рабо-

тата, е желателно добро владеене на 
френски език.

Стажовете  в  дирекция  „Устни 
преводи“, чиято продължителност е 
от десет до дванадесет седмици, са 
насочени на първо място към млади-
те дипломирани конферентни пре-
водачи, чиито езикови комбинации 
представляват интерес за дирекция 
„Устни преводи“. Целта е да се поз-
воли на младите устни преводачи да 
бъдат проследени при усъвършенст-
ването на техните умения по устен 
превод, по-конкретно юридически 
превод, което обхваща едновременно 
подготовка на материалите, работа 
във връзка с терминологични изслед-
вания и практически упражнения в 
„тренировъчна кабина“. Изисква се 
пасивно владеене на френски език 
(четене). Моля, обърнете внимание, 
че по време на съдебните ваканции 
не се провеждат съдебни заседания.

ПРИТЧА: МОМИЧЕНЦЕТО И БОГ          
Той не знае, кога се е родил и дали въобще някога се е раждал, или винаги е бил такъв, какъвто 

е сега. Той разбира какво е да виждаш и чуваш. Той вижда, чува и същевременно знае всичко за 
всички. Единствено само времето Му е непознато, затова и са Го нарекли безсмъртен. Само че, това 
не Неговото е име. 
Наричат го още всевиждащ, всечуващ, назовават Го с много имена. Единствено инстинското Му 

име не знае никой, макар че не спират да Го призовават всеки миг. А Той чува всички, вижда всички, 
познава всеки. Той винаги е някъде близо до нас. 
Никой от живите не е виждал лицето Му. А Той — ето какъв е Той: всеки ден, всеки миг някого 

спасява. И всеки иска, Той да се вслуша именно в неговата просба. Затова онова, което може да се 
изпълни, Той го изпълнява. И Го наричат всемогъщ. 
Но ето, веднъж Му се стори, че нещо е пропуснал да види, да чуе, да узнае, че нещо е проспал. 

Виждаше Му се странно, защото Той никога не спи, просто няма време за сън. Какво да се прави? 
Нали за Бога времето изобщо не съществува. 
Той погледна в огледалото и то се разпадна, докосна се до вейката и тя изчезна. Бог се огледа 

наоколо, в един миг видя всичко. Всичко беше такова, каквото и преди: и утрото, и вечерта, и земята, 
и водата, и небето — всичко, което Той безкрайно обичаше и всичко, което Му отвръщаше със съ-
щата неизмерима любов. И все пак, нещо се беше променило, Той знаеше това, но… предпочиташе 
да не знае. Виждаше го, но Му се искаше, да не вижда… Така се получаваше винаги, а не трябваше 
да предприема нищо, защото всичко наоколо, освен Него самия, имаше отредено време. Ето и сега 
това отново се случи. Далече, далече и същевременно съвсем близо до Него заспа едно малко моми-
ченце. То заспа тихо, толкова тихо, че все още никой освен Него не бе разбрал, какво се е случило, 
нито лекарите, нито медицинските сестри, нито дори майката на детето. А Той много обичаше това 
момиченце, обичаше разбира се и лекарите, и болногледачките, и майката. Но момиченцето обичаше 
повече от всички, съжаляваше за него повече от всички, защото сега единствено на него времето му 
свършваше. Да свършваше… В такива случаи Бог се отнасяше към нещата съвършено спокойно, но 
ето, че хората, уви, не можеха да го приемат… За Него нямаше нищо невъзможно, нямаше нещо, което 
сега да го спре, да пожали момиченцето. 
И Той я съживи, постави в ръката й най-любимата играчка и едва чуто прошепна в ушенцето на 

детето: „Не се притеснявай за Мен! Аз всеки ден върша това. Живей…“ 
Тази сутрин никой така и не разбра, че там — в креватчето вместо момиченцето, в неговия облик 

се намира Този, Който не знае нито времето, нито Своето име. А малкото момиченце е живо. Сега 
то вижда всичко, чува всичко и познава всички. И най-важното, винаги ще помни и обича Онзи, Който 
остана в креватчето вместо него… 



ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ 
ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2016 Г.
Промени в обхвата на необлагаемите доходи (чл. 13, 
ал. 1, т. 28 и чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ). С приетата нова 
разпоредба на чл. 13, ал. 1, т. 28 от ЗДДФЛ не са обла-
гаеми средствата, получени по програма „Еразъм+“ на 
Европейския съюз в областта на образованието, обуче-
нието, младежта и спорта. С промяната в чл. 38, ал. 9 от 
ЗДДФЛ окончателен данък за доходите от доброволно 
осигуряване и застраховане, в случаите по чл. 38, ал. 8 от 
ЗДДФЛ, не се дължи в частта, съответстваща на частта 
от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно 
облекчение по реда на чл. 19 от закона или по чл. 24, ал. 
2, т. 12 от закона.
Промени при формирането на годишните данъчни 
основи (чл. 30, 32, 34, и 36 от ЗДДФЛ). Направените 
промени са свързани с формирането на годишните да-
нъчни основи за доходите от друга стопанска дейност, от 
наем или от друго възмездно предоставяне за ползване 
на права или имущество, от прехвърляне на права или 
имущество и от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. 
След промяната при определянето на годишните данъчни 
основи за тези доходи от съответния облагаем доход, 
придобит през данъчната година, се приспадат вноските, 
които лицето е задължено да прави за данъчната година 
за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, когато този 
облагаем доход се включва при годишното изравняване 
на осигурителния доход.
Въвежда се авансово облагане за паричните доходи 
от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (чл. 44а от 
ЗДДФЛ). С новата регламентация се предвижда аван-
сово облагане за паричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ 
(обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв 
характер, награди от игри, от състезания и конкурси, 
които не са предоставени от работодател или възложител 
и др.), когато платецът на тези доходи е предприятие или 
самоосигуряващо се лице. 

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО
 ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2016 Г.

Променят се правилата за ползване на данъчно об-
лекчение под формата на преотстъпване на корпо-
ративен данък при условията на държавна помощ за 
регионално развитие (чл. 91, нова ал. 2; чл. 171, нова 
ал. 3; чл. 172, нова ал. 3; чл. 173, ал. 1, 4 и 5; чл. 182, 
ал. 1, т. 1 и 4; чл. 183, ал. 1, нови ал. 4 и 5; чл. 184, т. 
1; чл. 185; чл. 189 и нов чл. 189в от ЗКПО). Данъчно 
задължените лица подават до Българската агенция за ин-
вестиции  (БАИ) формуляр за кандидатстване за помощ 
по образец най-късно преди началото на работата по 
проекта за първоначална инвестиция. БАИ ще извършва 
оценка на формуляра за кандидатстване за помощ, ще 
проверява дали са спазени всички условия в ЗКПО и ще 
издава заповед за предоставяне на помощта.
В заповедта за отпускане на помощта се определя мак-
сималният интензитет на помощта и размерът на помо-
щта за всеки проект. Впоследствие НАП ще проверява 
дали е спазена заповедта на БАИ и дали фактически са 
спазени условията на ЗКПО за ползване на данъчното 
облекчение.
За да се ползва преотстъпване на данък за 2015 г., 
формулярът следва да е подаден в БАИ в периода от 
01.01.2016 г. до 29.02.2016 г. и БАИ да е издала заповед 
до 31.03.2016 г.
Промяна в данъчното третиране на разпределени 
дивиденти (чл. 27, ал. 2, нова т. 3 и чл. 47а, ал. 4, нова 
т. 4 от ЗКПО). Промяната е в изпълнение на Директива 
(ЕС) 2014/86/ЕС и Директива (ЕС) 2015/121 - ще се при-
знават за данъчни цели начислените приходи в резултат 
на разпределение на суми, доколкото тези суми са при-
знати за данъчни цели разходи и/или водят до намаление 
на данъчния финансов резултат на разпределящото лице.
Допълва се определението за “разпореждане с фи-
нансови инструменти“ (§ 1, т. 21, б. „а“ от ДР на 
ЗКПО). Сделките с държавни ценни книжа, извършени 
на регулиран пазар по смисъла на Закона за пазарите на 
финансови инструменти, ще се ползват от същия данъчен 
режим, предвиден в ЗКПО по отношение на сделките с 
други  видове финансови инструменти, извършени на 
регулиран пазар.
Променя се определението за “юрисдикции с префе-
ренциален данъчен режим” (§ 1, т. 64 от ДР на ЗКПО). 
В ЗКПО се заложени критериите за определяне на дадена 
държава/територия като юрисдикция с преференциален 
данъчен режим, а поименният списък се утвърждава от 
министъра на финансите и се обнародва в „Държавен 
вестник“ (вж. ДВ, бр. 102/29.12.2015 г.)

До 25-ти февруари
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец януари за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания по тру-
дови правоотношения, направени през месец януари, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 февруари.

 3. Внасяне от работодателя по основното трудово 
правоотношение към 31 декември на предходната го-
дина на данъка, удържан при годишното облагане на 
доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 
49, ал. 5 от ЗДДФЛ. 
До 28-ми февруари 
ЗМДТ
Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от 

предприятия при промяна на отчетната стойност на 
недвижими имоти, настъпила към 31 декември  на 
предходната година. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
22 - 28 февруари 2016г., брой 8

ВЕЧЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРОПАДНАЛИ ПЛОЩИ
От 15 февруари до 2 март в областните дирекции на 

Държавен фонд „Земеделие“ се приемат заявления по 
схемата за държавна помощ за компенсиране на загу-
бите на земеделски стопани в резултат на природни 
бедствия или неблагоприятни климатични условия, 
настъпили през 2015 г. 

   Финансовият ресурс по схемата е в размер на 6 
млн. лева. 4 196 400 лв. са предвидени за пропадна-
ли през 2015 г. площи. С държавната помощ ще се 
компенсират 80% от щетите за плодове, зеленчуци, 
царевица за зърно, царевица за силаж, сладка царе-
вица, тютюн, памук и други култури. Обезщетението 
за зърнени и фуражни култури е 50 на сто, а за зимна 
маслодайна рапица – 30%.

   На подпомагане подлежат земеделските стопани, 
които имат констативни протоколи за 100% пропад-
нали площи със земеделски култури, в резултат на 
неблагоприятни климатични условия.

   Ресурс в размер на 1 803 600 лева е отложено пла-
щане от миналата година - компенсация за пропаднали 
площи през 2014 г. за зърнени и фуражни култури и 
за зимна маслодайна рапица. Към момента са изпла-
тени близо 1 760 000 лв. на 390 земеделски стопани. 
ДФЗ напомня, че за доплащането не е необходимо 
бенефициерите да подават нови заявления.

ДЕКЛАРИРАМЕ ДОХОДИТЕ СИ ОТ 
БРИГАДИ В ЧУЖБИНА   

Българите, работили в чужбина трябва да подадат 
данъчна декларация за получените доходи от 2015 г. 
Законът гласи, че всеки, който е полагал труд извън 
страната по-малко от 183 дни, трябва да декларира 
доходите си за годината, тъй като се води местно лице.
Доходите трябва да се попълнят в Приложение №9 

от годишната данъчна декларация, където се посоч-
ват получените 
доходи и аван-
сово удържа-
ните в чужбина 
налози.
Преди да по-

дадете декла-
рация е добре 
да  проверите 
дали имате пра-
во да ви върнат 
част от авансо-
во събраните 
данъци в чужбина. Причината е, че в България е в сила 
плоският данък от 10%, докато повечето страни по 
света има необлагаем минимум и прогресивна скала 
на облагане, тоест по-високите доходи се облагат с 
по-висок процент.
В страната работят редица фирми, специализирани 

в уреждането на документите за връщане на част от 
удържаните при работа в чужбина налози, към които 
всеки може да се обърне.
Добре е едва след като ви върнат част от налозите, 

удържали зад граница, да подадете годишната си да-
нъчна декларация в България. Така в нея ще можете 
да напишете реалния размер на получените доходи 
и крайната сума на платените данъци зад граница.
Ако например през лятото сте били на бригада в 

САЩ и сте получили 5000 долара, са ви удържали 
федерален авансов данък от 10%.Необходимо е да 
подадете данъчна декларация там и ще ви върнат 
удържаните 500 долара, тъй като България и САЩ 
имат Споразумение за избягване на двойното данъчно 
облагане (СИДДО).
При подаване на годишна данъчна декларация в 

НАП обаче доходът от 5000 долара също ще бъде об-
ложен с данък от 10%. Ако при работата си в чужбина 
сте спечелили доход над необлагаемия минимум за 
съответната страна, вероятно ще ви възстановят само 
част от удържания данък. Налозите, които сте платили 
в чужбина може да се приспаднат от данъците, които 
дължите в България, ако между двете страни има 
подписано СИДДО.
Крайният срок за подаване на годишните данъчни 

декларации до НАП за доходите от 2015 г. е 3 май.

ЗАПОЧНА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЩЕТИ ПО 

ЖИВОТНИ И КОШЕРИ
Заявления по схемата Държавна помощ за ком-

пенсиране на материални щети по загинали селско-
стопански животни и унищожени пчелни семейства 
в резултат на природни бедствия се приемат от 15 
февруари, до 26 февруари в областните дирекции на 
ДФ „Земеделие“,напомнят от фонда.
На подпомагане 

подлежат  земе-
делските стопани, 
които през 2015 
г.са  включени  в 
регистъра на Ми-
нистерството на 
земеделието и хра-
ните. Те ще полу-
чат обезщетение 
за пчели, едър и 
дребен рогат добитък, юници над 12 месеца, говеда 
за угояване от 12 до 24 месеца и агнета до 6 месеца.
Бюджетът на държавната помощ за 2016 г. е 100 000 

лева. След приключването на приема и проверката на 
предоставената от кандидатите информация средства-
та ще бъдат изплатени до 15 март.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто 

намалена работоспособност или вид и степен на 
увреждане и лицата и семействата, отглеждащи 
деца с трайни увреждания до 10-годишна възраст 
и до завършване на средно образование, но не по-
късно от 20-годишна възраст от винетни такси при 
ползване на републиканските пътища
Нормативно основание
Чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 

г. за условията и реда за освобождаване на лица с 
50 и над 50 на сто намалена работоспособност или 
вид и степен на увреждане и лицата и семействата, 
отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна 
възраст и до завършване на средно образование, но 
не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси 
при ползване на републиканските пътища.
Кратко описание и необходими документи
Приемане на заявления-декларации за получаване 

на безплатен едногодишен винетен стикер за един 
собствен или съпружеска имуществена общност лек 
автомобил по реда на Закона за пътищата и Наредба 
Н-19 от 2 декември 2008 г. на министъра на транс-
порта, информационните технологии и съобщенията 
и министъра на труда и социалната политика.
Нормативно основание - чл. 2, ал. 2 от Наредба 

Н-19 от 2 декември 2008 г. Лицата подават заявление-
декларация за получаване на безплатен едногодишен 
винетен стикер /по образец/ до директора на дирекция 
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес.
Към заявление-декларацията се прилагат копия от:
1. Копие от експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/

НЕЛК;
2. Копие на пълномощно;
3. Копие от личната карта или личен паспорт на ли-

цето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност 
или вид и степен на увреждане, на което при подаване 
на документите да е вписано „Вярно с оригинала“ и 
подписано от упълномощеното лице;

4. Копие от свидетелство за регистрация на мотор-
ното превозно средство;

5. Копие от застрахователна полица за сключена 
застраховка „Гражданска отговорност“;

6. Копие на заповед от директора на дирекция 
„Социално подпомагане“ за настаняване на детето 
при роднини или близки или приемно семейство по 
настоящ адрес на детето;

7. Копие на удостоверение за раждане на детето;
8. Удостоверение от учебното заведение, когато 

детето е навършило 18 години, че е записано като 
ученик/ученичка;
Образец на заявление-декларация - Приложение 

№ 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба Н-19 от 02.12.2008 г.

  СОЦИАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НАМАЛЯВА 
ОЩЕ ЕДИН СРОК ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ

Новите пенсионери ще имат двойно по-кратък 
срок, в който да направят изрядни документите си 
за отпускане на пенсия пред Националния осигури-
телен институт. Ако подаденото заявление за пенсия 
е с липсващи документи или с нередности в тях, то 
хората ще имат един месец вместо сегашните два, за 
да отстранят пропуските. 
За отпускане на пенсиите по международни до-

говори срокът остава два месеца. Тези изменения в 
наредбата предлагат от социалното министерство, 
като не се посочват мотиви за по-краткия срок. От 
началото на година е намален и срокът от три месе-
ца на един месец, в който хората могат да обжалват 
размера на отпуснатата им от НОИ пенсия.
Изменения-

та в наредба-
та отразяват 
пенсионната 
реформа в Ко-
декса за соци-
ално осигуря-
ване от лятото 
на миналата 
година . Раз-
писват се не-
обходимите 
стаж и възраст 
за излизане в 
пенсия по години - за всички категории труд и за 
служителите в сектор „Сигурност“. 
От януари тази година например жените се пен-

сионират на 60 години и 10 месеца с 35 години и 2 
месеца стаж, а мъжете - на 63 години и 10 месеца с 38 
години и 2 месеца осигуряване. За военни и полицаи 
възрастта е 52 г. и 10 месеца.
Нова промяна в наредбата е, че хората с решение 

от ТЕЛК вече няма да дават копие към заявлението 
за отпускане на пенсия за инвалидност, защото то ще 
се изпраща по служебен път. Персоналните пенсии, 
които Министерският съвет отпуска по предложение 
на социалния министър, вече ще се дават със заявле-
ние до общинския съвет, а не до НОИ.
От социалното министерство предлагат изменения 

и заради възможността хората да се пенсионират 
по-рано - една година преди да навършат възрастта 
за трета категория. Хората, които имат 12 месеца, 
докато навършат годините за пенсия и имат право 
на обезщетение за безработица могат да изберат 
него или пенсията. Трябва да имат предвид обаче, че 
пенсията ще е намалена с 0.4% за всеки недостигащ 
месец възраст и то пожизнено.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2016г.



ТЕЛЕШКО ЗАДУШЕНО С МАЩЕРКА 
Продукти:2 суп. лъжици олио, килограм телешко, 

нарязано на кубчета, 2 чаени лъжички сушен 
риган или мащерка, 3-4 средно големи моркова, 
нарязани на кръгчета, 4 стръка целина, нарязани 
на кръгчета, 2 големи глави лук, литър телешки 
бульон, 2 супени лъжици брашно.
Приготвяне: 
В  тенджера ,  в  сгорещеното 

олио се запържва месото, докато 
покафене е .  Подпра вя  с е  с 
мащерката, сол и черен пипер на 
вкус. Изважда се месото и в същата 
мазнина се слагат морковите, лука и 
целината. Зеленчуците се задушават 5 минути, като се 
разбъркват от време на време. Месото се връща в съда.
Отделно се разтваря брашното с бульона и се изсипва 

в тенджерата при останалите продукти. Ястието се 
оставя да заври, след което огъня се намалява и се 
оставя да къкри 40-50 минути до пълно омеква.

ИГЛОЛИСТНИТЕ РАСТЕНИЯ
СА ИЗТОЧНИК НА ЗДРАВЕ  

При простуда
Събират се 1 кг. млади борови връхчета (може елха), 

заливат се с 3 литра вода и се варят докато течността 
стане 1 литър. Прецежда се и към отварата се добавят 1 
кг мед и 10 г спиртен разтвор на прополис.
Нагрява се до 45 градуса, 

оставя се да изстине и се на-
лива в бутилки.
Съхранява се на прохладно 

място и при необходимост се 
взема по 1 чаена лъжичка три 
пъти дневно. Помага за по-
нижаване на температурата 
и при дихателни проблеми.
Хвойнови пластири се приготвят от борови иглички, 

които се смилат в месомелачка и се поставят в половин 
литров буркан, запълнен до половината. Прибавят се 2 
суп. лъж. мед и се разбърква добре. От получената смес 
се нанася върху кърпа и се поставя на гърдите или носа. 
Компресът се държи 2 часа. Тази процедура действа за-
гряващо и като инхалация.
При радикулит са много полезни хвойновите вани
За пълна вана са необходими 1,5 кг борови или елхови 

клонки, които се заливат със студена вода и се варят 5 
мин. Съдът се покрива с кърпа и се оставя да престои 
12 часа.
Добрият екстракт трябва да има кафяв цвят. Прецежда 

се и се прибавя към водата във ваната. Този екстракт съ-
държа леки етерични масла, които оказват благотворно 
влияние на централната нервна система, кожата и диха-
телните пътища. Хвойновите вани действат укрепващо 
на организма, повишават съпротивителните сили, нор-
мализират обмяната на веществата.
Внимание! Ваните са противопоказни за хора със сър-

дечно-съдови заболявания.

ИМА ЛИ ДОСТАТЪЧНО ХРАНА В КОШЕРА
За целта трябва да установите количеството и разпре-

делението на меда в кошера.
Кога семейството е осигу-

рено с храна - когато покрай 
горните летви на питите от 
центъра на гнездото има иви-
ци от мед по цялата дължина.
Кога няма достатъчно хра-

на - когато пчелите се излезли 
върху горните летви на пити-

те и в централните пити не се виждат участъци с мед. 
Дори в крайните пити да се виждат медени площи, това 
семейство трябва да се смята за неосигурено с храна. 
Това крие голям риск, защото при понижаване на 
температурите под 6-7 градуса С пчелите образу-
ват плътно кълбо върху пилото в центъра. Те се от-
късват от крайните пити с мед и ако застудяването про-
дължи повече от 4-5 дни, не могат да се хранят. Медът 
е далеч от тях и те умират от глад въпреки наличието на 
мед в крайните пити.
Затова въпреки студено време, проверете кошерите. 

Защото няма ли достатъчно храна за пчелите и има за-
студяване, пчелите умират от глад.

ПРАВИЛЕН ИЗБОР НА ПОДЛОЖКА ЗА ЧЕРЕША
При избора на нови дръвчета наистина 

е добре градинарите да се поинтересуват 
на каква подложка са присадени. Под-
ложката е важно условия за правилното 
развитие на овощното дръвче. Тя трябва 
да се определя в зависимост от свойства-
та на почвата - механичен състав, кисе-
линност, влагозапасеност, дълбочина на 

плодородния слой, ниво на подпочвени води и др.
Най-общо подложките могат да се разделят на семен-

ни и клонкови.
Семенни подложки
Дръвчетата, присадени на такива подложки имат по-

силен растеж. Те развиват много мощна коренова сис-
тема, която осигурява добра устойчивост на дървото и 
привикване към почвените условия.
Клонкови подложки
Придават по-слаб растеж на присадените дръвчета. 

Започват да дават плодове по-рано, но овошките са по 
чувствителни на стресови условия.

КАКВА РЕЗИТБА СЕ ПРАВИ НА АРОНИЯТА
По принцип резитбата на този ягодоплоден вид е 

лесна. През първите години храстът се оставя да расте 
свободно и почти не се реже. Може да се изрежат само 
много криви или счупени клонки.
Целта на умерената резитба е да не се провокира из-

растването на много нови издънки.
До седмата-осмата година не се премахват основните 

клонки, които плододават, тъй като от една страна се 
намалява добивът, а от друга - се образуват повече нови 
издънки. През този период се режат болните и клонки-
те, които сгъстяват храста.
Храстът трябва да е добре просветлен
Плододващите клонки след 7-ата година се премахват
По време на пълното плододаване растението трябва 

да има до 30-40 основни клонки, които са на различна 
възраст. За правилното развитие на растенията, всяка 
клонка трябва да е 
добре осветена.
Това се постига 

като се премахват 
клонките, които 
сгъстяват или рас-
тат накриво.
Резитбата на 

аронията за прос-
ветляване не бива 
да се прави навед-
нъж, тъй като се провокира поникването на много нови 
леторасли и коренови издънки.
Затова просветляването се извършва постепенно, т. е. 

всяка година се отстраняват излишни клонки.
Застаряващи клонки, които са на възраст над 6-7 го-

дини, постепенно също се отстраняват. На тяхно място 
се оставят нови жизнени клонки.
Аронията е изключително красива, може да се 

отглежда и като декоративно растение. 

КОГА ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА СЕЕТЕ ДОМАТИТЕ
Трудно е да се дадат точни препоръки кога точно 

да започне сеитбата на семената на доматите, както 
и кога да се засаждат готовите разсади в градината. 
Това е поради различните в климатично отношение 
райони в страната ни, 
а освен това има и зна-
чителна разлика през 
отделните години.
Ежегодно градина-

рите ни се обаждат 
да им напишем ори-
ентировъчно дати, 
за да могат по тях да 
правят и своето про-
изводство. 
Кои са акцентите за разсадите вкъщи:
Посочените срокове са за средноранно производ-

ство, което е най-застъпеното сред любителите.
Като ориентир за засаждане в градината сме взели 

датата 1 май. Въпреки че тя е за по-топлите райони. 
В Северна България и планинските райони това се 
прави доста по-късно - чак към края на май.
За покълването на семената и показването на пър-

вите кълнове сме предвидили 10 дни. Това, разбира 
се, при по-високи температури в помещението може 
да стане и за по-кратко време, а при по-ниски - да 
отнеме повече дни.
За развитието на разсада, в зависимост от услови-

ята, са необходими между 60 и 65 дни, а понякога и 
до 70-75 дни.
Затова още веднъж казваме, че тези данни са ори-

ентировъчни и всеки градинар, трябва да си направи 
сам по-точни изчисления.
През февруари има и други сеитби на разсади за 

хоби градините.
Около десети февруари се засяват семената за про-

изводство на разсад за ранни домати за Южна Бълга-
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Кестените
Те са били познати дори на първобитния човек, 

за което има много запазени свидетелства от ка-
менната и бронзовата ера. През V век най-добрите 
сортове растели в Мала Азия и Гърция, откъдето се 
разпространили и в 
Централна Европа. 
Химичен състав 
Ядките  на  раз-

личните  сортове 
имат приблизител-
но един и същ със-
тав, но вкусовите 
им качества се раз-
личават. Пресните 
почистени ядки съдържат 49,8% вода, 42,8% въ-
глехидрати, 2,8% протеини, 1,9% мазнини и 1,4% 
целулоза. От въглехидратите 16% се падат на скор-
бялата, 7% на декстрина и 4% на захарта (глюкоза и 
захароза). Кестените съдържат яблъчна, лимонена и 
млечна киселина и голямо количество лецитин (355 
мг%). Те са богати на минерални соли и главно на 
калий - 707 мг%, фосфор - 87 мг%, магнезий - 45 
мг%, калций - 33 мг%, натрий - 1,5 мг%, и желязо 
- 1,3 мг%, както и на микроелементи мед, хлор и 
силиций. В плодовете на кестените има и витамини: 
С - 27 мг%, РР - 0,87 мг%, В2 - 0,24 мг%, В6 - 0,2 
мг% и А - 80 мг%. 
Енергийна стойност 
Кестенът е единствената нискокалорична ядка. В 

30 г ядки има само 1 г мазнина и 70 калории. Голямо 
предимство е това, че съвсем малко количество от 
тях засища глада. 

 „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                                                                                                              

Бай Стамат и колегата му Ламби човъркат нещо в уличен 
кабелен канал.

- Извинете госпожо, бихте ли ми подали онзи кабел? -моли 
Бай Стамат преминаваща жена.

- Заповядайте - услужливо подава жената оголения кабел 
и отминава.

- Видя ли бе Ламби, че е нула. А ти фаза та фаза..

Двама си говорят:
– Вчера намерих десет долара.
– И какво си купи?
– Нищо, хвърлих ги, защото бяха фалшиви.
– И как го разбра?
– Ми ти къде си виждал десет долара с две нули?

ай Стамат и колегата му Ламби човъркат нещо в у

рия, а около двадесети - за Северна България.
През първата половина на месеца на север от Бал-

кана се засява разсадът за ранен полски пипер. Ако 
се засее по-късно, той е подходящ за средноранно 
производство.
До средата на месе-

ца се сее разсадът за 
ранния патладжан.
В най-южните ра-

йони на страната око-
ло средата на месеца 
се засява разсадът за 
краставици, отглеж-
дани в оранжерии с 
тройно покритие. За 
Южна България подходящият срок е седмица по-къс-
но, а за Северна България - след още една седмица. 
За оранжерии с двойно и единично покритие разса-
дът се засява съответно със 7-15 дни по-късно.


