
ПРЯДОЙ В СЛАЩЕН 
Със съдействието на Община Сатовча, 

кметство село Слащен и читалище „Пробуда“ 
село Слащен се проведе празникът Прядой 
в село Слащен. За празника се организира 
футболен турнир за малки и големи,  в който 
участваха общо 11 отбора от общината. При 
малките отборът  на „Жълтите лъвчета“ 
от  с.Слащен заслужено взеха купата, втори 
останаха гостите от Сатовча, а трето място бе 
присъдено на „Сините“ от Слащен. В турнира 
за големи се състезаваха 8 отбора от община 
Сатовча, като след директни елиминации и 
оспорвана битка шампиони на турнира станаха 
отборът на „Спортист“ от с.Жижево. Втори останаха „Сините шампиони“ на ФК „Дружба“ 
с.Слащен. Трето място получи отбора на „Слащен-07“, а четвърти бяха футболистите от 
с.Кочан. Безспорно на ниво и с много добра игра се представиха и отпадналите отбори на 
селата Плетена, Туховища, Вълкосел и третия отбор на Слащен. 
За първа година се проведе и състезанието Кушия, в което най - бърз бе Рушан Митарев 

от с.Вълкосел . 
Наградите за победителите бяха връчени от Кмета на общината д-р Арбен Мименов, 

след което се извиха  дълги и весели хора.
През целия ден организаторите се бяха погрижили да има художествено-развлекателна 

програма подготвена от читалището, детската градина и училището в село Слащен, която 
бе изключително разнообразна и впечатляваща. Прекрасните изпълнения на малки и 
големи бяха аплодирани от всички жители и гости на селото.
Също така през целия ден в Клуба по интереси имаше прожекции от живота на селото, 

придружени с битова и кулинарна изложба. За този невероятен празник организаторите 
благодарят на спонсорите от село Слащен, които с огромно желание откликнаха и дариха 
средства за провеждането му.

община Сатовча е достъпен и в интернет пространството в пълния му вариант на адрес: 
www.satovcha.bg.  В хартиен вариант вестникът се разпространява безплатно в тираж от 
1000 броя. С времето вестникът става все по-търсен и полезен за хората, което е и нашият 
стимул за работа. За да си бъдем още по-полезни взаимно апелираме към всички вас заедно 
да вписваме важната и полезна информация, която можете да изпращате на електронният 
ни адрес: satovchabl@abv.bg. Също така можете да изпращате ваши снимки, препоръки, 
поуки и всичко онова, което прецените, че ще бъде полезно на повече хора. Благодарим 
на всички, които са препращали материали за вестника, които са станали съпричастни 
към идеята ни да си бъдем взаимно полезни, които са споделили спомени и са направили 
коментар по конкретна тема. Сърдечни благодарности на всички, които са били част от 
екипа на вестника при неговото изработване и утвърждаване.
Редакционна колегия: Мария Самарджиева и Красимир Странджев, а през 

годините назад и Венцислав Тюфекчиев, Инцафка Укова, Яна Джинева, Айше 
Джуджева, Фатме Рамадан и Емине Дренкова.
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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

11 ГОДИНИ - ВЕСТНИК НА ОБЩИНА САТОВЧА 

Инициативният комитет по организиране и провеждане на Събор 
Ваклиново - 2016 година уведомява всички заинтересовани лица, 
които желаят да участват с ресторанти и дискотеки в дните на събора, 
че търгът за отдаване под наем на местата за разполагане на същите 
ще се проведе на 27.06.2016 г. (понеделник) от 16.00 часа в залата на 
Общински съвет – Сатовча.                От Организаторите 

ОБЯВА

На 09 и 10 юли 2016 година (събота и неделя) под патронажа на Кмета 
на община Сатовча д-р Арбен Мименов ще се проведе за XII-ти път Тра-
диционният Ваклиновски събор посветен на тютюнопроизводителите от 
община Сатовча. Този събор се утвърди като един от най-посещаваните, 
който дава поле за изява, както на млади таланти, така и на утвърдени и 
признати самодейни и професионални изпълнители и състави на българ-
ската фолклорна песен.
Особен интерес предизвикват и спортните състезания през неделния 

ден – борбата свободен стил за мъже и жени, а също така и канадската 
борба.
Чрез магията и красотата на българската песен и танци целим да по-

кажем значимостта на българското фолклорно наследство и да възстано-
вим старата българска традиция – хората да се събират и веселят заедно.
Надяваме се, че ще имаме удоволствието да Ви посрещнем като 

наши гости по време на събор Ваклиново – 2016 година.
ОЧАКВАМЕ ВИ!!!   
ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ!

СЪОБЩЕНИЕ
Инициативният комитет по организиране и провеждане на Събор Вак-

линово - 2016 год. ОБЯВЯВА свободните места за разполагане на сергии.
Цената на 1 (един) терен с размери 5х5 или 25 кв.м за Блок А, ред 1; 

Блок Б, ред 1 и Блок 3 е 40.00 лв., а за всички останали терени е 30 лв.
Отделно се заплаща входна такса:
- за лек автомобил  – 5.00 лв.
- за микробус        – 10.00 лв.
Запазването на терени за сергии става след заплащане на цялата 

сума чрез пощенски запис на адрес:
Село Кочан, п.к 2955
Ул. „Димитър Благоев” № 1
Област Благоевград
Получател: Кметство село Кочан
за Иво Тюфекчиев
Телефон за връзка: 0879 / 121849

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Инициативен комитет по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2016 година, 

уведомява желаещите да посетят събора в местността „Ливадите” край село Ваклиново, 
който ще се проведе на 09 и 10 юли 2016 година , че са определени такси, както следва:
1. За ползване на платен паркинг:
 лек автомобил              – 2.00 лв. на ден;
микробус              – 10.00 лв. на ден;
 автобус и товарен автомобил    – 20.00 лв. на ден.

2. Пропуск за автомобили, обслужващи търговските обекти ( ресторанти и сергии):
 лек автомобил   – 5.00 лв.;
микробус   – 10.00 лв.;
 товарен автомобил  – 20.00 лв.

3.  За търговски сергии:
За блок А ред 1, Блок Б Ред 1 и Блок 3 цената на 1 терен с размери 5 х 5  
или 25 кв.м е 40 лв., а за всички останали терени е 30.00 лв.

4.  За търговци предлагащи продукти:
- продукти на грил           – 300.00 лв. (без търговски маси и предлагане на напитки) 
- дюнер            – 150.00 лв. (без търговски маси и предлагане  на напитки)
- дюнер               – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане  на напитки)
- печено               – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане на напитки)
- печено            – 200.00 лв. (без търговски маси)
- риба цаца          – 40.00 лв. 
- пуканки, семки, памук – 30.00 лв. 
- сладолед           – 50.00 лв.
- понички           – 80.00 лв. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предоставяне на ел.енергия: 

-  за ресторантите ще се предоставя ел.енергия с мощност от 3 до 9 kW.
-  за продукти на грил,  дюнер, печено, риба цаца, пуканки, семки, памук, 

понички  и други ще се предоставя ел.енергия само за осветление.  
- за свързване на търговските обекти към ел.мрежата – 20.00 лв.
- заплащането на таксите за събора, както и запазването на терени за 

сергии става при Иво Тюфекчиев – счетоводител при кметство с.Кочан, 
телефон за връзка 0879 / 12 17 49.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Т РАДИЦИОНЕН  СЪБОР  
ВАКЛИНОВО   2 0 1 6 Г .През юни 2005 година за първи път се отпечата вестникът 

на община Сатовча. Д-р Арбен Мименов инициира 
издаването на „Вестник на община Сатовча“ с основна цел 
и мисия жителите на общината да получават своевременна 
и точна информация за извършените и предстоящи дейности 
от ръководството на администрацията.
През годините на съществуване се утвърдиха няколко 

постоянни рубрики, като: „новини”, „ законодателство”, 
„актуални въпроси и отговори”, „полезни съвети”, „футбол”, 
„нашенски”, „фотообектив”, „кандидатстудентски календар” 
, „притчи“ и дискусиите на общополезни теми. Вестникът на 

ГОДИНИ



Еньовден - денят на Св. Йоан Кръстител имен ден празнуват всички, които носят името 
Деян, Деяна, Еньо, Енчо, Йоана, Йоан, Яни, Яна, Янина, Янка, 
Янита, Янко, Янчо.

25 Юни 2016 Събота
Ден на моряка
Отбелязва се от 2011 г. с решение на Международната морска 

организация, прието на 25 юни 2010 г. на конференция на ор-
ганизацията в Манила, Филипините, в знак на почит към близо 
1,5 млн. моряци в света. 

26 Юни 2016, Неделя
Ден в подкрепа на жертвите на изтезания
Отбелязва се от 1998 г. с резолюция A/RES/52/149 на Общото 

събрание на ООН от 12 декември 1997 г.  Годишнина от влиза-
нето в сила /1987/ на Конвенцията на ООН против изтезанията 
и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приета 
на 10 декември 1984 г. 

 CONFINTEA СТИПЕНДИИ     
Краен срок: 15 юли 2016 г. 
През 2016 г. Институтът на ЮНЕСКО за учене през целия живот (UIL) ще предло-

жи шест CONFINTEA стипендии за период от един месец на държавни служители и 
представители на организации на гражданското общество, които работят на ключови 
позиции в областта на обучението за възрастни и образованието (ALE) в държавите 
членки на ЮНЕСКО. Стипендиантите се избират въз основа на техния потенциал да 
разработят национални стратегии в съответните страни.

 
КОНКУРС ЗА ЕСЕ   

Краен срок: 25 юни 2016 г. 
Участвайте с ваше есе на една от тези теми:
1. Аргументи за и против смъртното наказание
2. За и против клонирането на хора: Трябва ли хората се на-

месват в природата?
3. Трябва ли животните,да бъдат използвани за научни изслед-

вания? Могат ли да бъдат заменени?
4. Ограничение или защита: Вечерният час предпазва ли тийнейджърите от неприятности?
5. Твърде зависими ли сме от компютри, за да живеем без тях?
За: Всеки, който желае да покаже превъзходни умения за творческо и критично мислене.
Награди: 3000 USD, 2500 USD; 2000 USD. 

 КОНКУРС ПО ПРОГРАМА „ПРЕВОДИ” 
Краен срок: 15:00 ч. на 29 юни 2016 г. 
Целта на програма „Преводи” е да допринесе за популяризиране на съвременната българ-

ска художествена литература извън страната, като подпомага превода на разнообразни по 
жанр произведения на съвременното българско литературно творчество на различни езици, 
стремейки се да запази и представи пред чуждестранната аудитория многообразието му. 
Конкурсът е за финансиране на превода на разнообразни по жанр произведения на 

съвременното българско литературно творчество на различни езици, стремейки се да 
запази и представи пред чуждестранната аудитория многообразието му. 

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

20 Юни 2016, Понеделник
Световен ден на бежанците
Отбелязва се от 2001 г. с резолюция A/RES/55/76 на Общото събрание на 

ООН от 4 декември 2000 г. по повод 50-годишнината от подписването на 28 
юли 1951 г. на Женевската конвенция за бежанците, влязла в сила на 22 април 
1954 г. На същата дата от 1975 г. до 2000 г. с решение на Организацията за аф-
риканско единство (от 9 юли 2002 - Африкански съюз) се е отбелязвал Денят 
на африканските бежанци. 

21 Юни 2016, Вторник
Лятното слънцестоене в Северното полукълбо Настъпва в 16,39 часа 

по Гринуич
Българското начало на астрономическото лято (лятно слънцестоене) е в 

19:39ч. Денят и е най-дългият ден в годината с продължителност от 15 часа и 
19 минути. Слънцето ще изгрее в 5.49 часа, а ще залезе - в 21.08 часа. Слън-
цестоене се нарича времето, когато Слънцето пресича най-отдалечените точки 
на небесния екватор. Видимият път на Слънцето по небесната сфера се нарича 
- еклиптика дължината на еклиптиката е 360°, земната годината има ~365 дни 
- т.е. Слънцето се движи по еклиптиката с около 1° на ден. Точките, където 
еклиптиката пресича небесния екватор правят денят и нощта да са еднакво 
дълги - тези слънцестоения се наричат равноденствия. Има лятно и зимно 
слънцестоене - т.е. най-дългия или най-краткия ден. В северното полукълбо 
настъпва зимното слънцестоене на 21 декември или 22 декември и тогава там 
е най-краткият ден (и най-дългата нощ), а лятото - 20 или 21 юни и тогава там 
е най-дългият ден (и най-краткия нощ). В южното полукълбо по тези дати са 
съответно, лятно и зимно слънцестоене. В умерените географски ширини - до 
лятното слънце стоене Слънцето непрекъснато расте - т.е. изкачва се над хо-
ризонта, на този ден - то спира и променя своята посока, започва да се спуска 
докато настъпи зимното слънцестоене, когато пак спира. От векове в Деня на 
лятното слънцестоене хиляди хора се събират в района на 5000-годишните 
мегалити край Стоунхендж, за да отпразнуват най-дългия ден на годината. 
Мнозина са убедени, че действат магически сили, които 
влияят върху човешките възможност.

22 Юни 2016, Сряда
Празник на ГД „Гранична полиция“
Празникът е обявен през 1992 г. със заповед на минис-

търа на вътрешните работи. На 22 декември 1887 г. е об-
народван в бр. 145 на „Държавен вестник“ първият Закон 
за пограничната стража, приет от Народното събрание 
по предложение на министър-председателя и министъ-
ра на вътрешните дела на Княжество България Стефан 
Стамболов. Според закона охраната на държавната гра-
ница се възлага на Министерство на вътрешните дела. 
През 1900 г. е одобрен първият устав за пограничната 
служба, според който под охраната на граничната стража се поставя гранична 
зона, простираща се на 5 км навътре от сухопътната граница в територията 
на България. От 1946 г. до 1972 г. структурата за охрана на границата е или 
към Министерство на вътрешните работи (МВР), или към Министерството 
на народната отбрана с названията Гранична милиция и Гранични войски. От 
1989 г. до 1991 г. Гранични войски се обединяват с Вътрешни войски под общо 
командване и общо наименование - Войски на МВР. През декември 1997 г. с 
приемането на Закона за МВР военизираната структура е заменена от гранич-
на полиция като новосъздадената Национална служба „Гранична полиция“ е 
изведена от състава на Въоръжените сили и е обособена като специализирана 
полицейска служба за охрана на държавната граница и контрол за спазването 
на граничния режим. Със Закона за МВР, приет от 40-ото Народно събрание на 
9 февруари 2006 г., преминава в Национална служба „Полиция“. Със Закона за 
изменение и допълнение на Закона за МВР, приет от 40-ото Народно събрание 
на 22 юли 2008 г., е Главна дирекция „Гранична полиция“ в МВР.

23 Юни 2016, Четвъртък
Международен ден на SOS-детски
селища
Отбелязва се от 1987 г. Годишнина от рождението 

на австрийския социален педагог Херман Гмайнер, 
който през 1949 г. създава първите SOS детски сели-
ща за изоставени деца и сираци /1919-1986/. В 133 
страни по света са изградени SOS детски селища.

24 Юни 2016, Петък
Ден на българското лекарство
Ден на българското лекарство и професионален празник на магистър фар-

мацевтите в България. Отбелязва се от 1994 г. на Еньовден по идея на в. „Бъл-
гарски лекар“. По традиция се провеждат Български фармацевтични дни. На 

Н О В И Н И
20 - 26 юни 2016г., брой 25

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

ПРИТЧА: ДУХЪТ НЕ ПОЗНАВА БЕЗПОКОЙСТВО  
Лие Юйкоу показвал на Бохуню-Несъществуващия своята изкусна стрелба с лък: опъ-

нал тетивата, поставил върху лакътя си паничка с вода и пуснал стрелата, после, без да 
дочака тя да достигне целта, пуснал втора и трета. И през цялото време стоял неподвижен 
като статуя. 

— Това са майсторски изстрели по време на стрелба, а не стрелба без изстрели, — казал 
Бохуню. — А би ли могъл да стреляш така, ако си застанал на ръба на скала над пропаст 
от хиляда метра? 
Несъществуващия се покачил на една висока скала, стъпил на един камък, надвиснал 

над хилядаметрова пропаст, обърнал се и направил крачка назад по такъв начин, че стъ-
палата му останали до половината във въздуха и повикал при себе си Лие Юйкоу. Обаче 
той ужасен се хвърлил на земята и закрил лицето си с длани. 

— Духът на висшия човек — казал Несъществуващия — не може да бъде смутен, 
дори когато литва високо в синьото небе, спуска се в световната бездна или се пренася 
в най-отдалечените кътчета на Земята. А сега ти искаш да си затвориш очите от страх. 
Изкуството ти не струва много! 

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 17.06.2016 г.
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До 15-ти юни: 
ЗКПО
Месечните авансови вноски за юни за корпоративния 

данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец май

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец май
До 25-ти юни:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец май за доходи от трудови правоотно-
шения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец май, когато 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 юни.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
20 - 26 юни 2016г., брой 25

СТАРИТЕ ВАУЧЕРИ ЗА ФЕРМЕРСКО
ГОРИВО ВАЛИДНИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 
Това гласят обнародваните в Държавен вестник 

промени в Закона за подпомагане на земеделските 
производители.
Фактурите  за  заку-

пуване на горивата пък 
трябва да се съхраняват 
за срок от 10 години.
Фермер, уловен в на-

рушение на схемата за 
получаване на държавна 
помощ, ще бъде лишен 
от получаване на отстъп-
ка за ползвано гориво за срок от 2 години.
Тези, които използват ваучер не по предназначение, 

ще бъдат глобявани от 2000 до 10 000 лева.
Право на отстъпка от стойността на акциза имат 

регистрираните земеделски производители без изис-
куеми публични задължения, производство в несъс-
тоятелност и имат валидно заявление за подпомагане 
по СЕПП и по схемата за обвързано подпомагане за 
животни за предходната година.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ,
АКО ПЪТУВАТЕ В ЧУЖБИНА   

Препоръки във връзка с летния сезон и предсто-
ящи пътувания на българските граждани в чуж-
бина.
Във връзка с 

летния турис-
тически сезон 
и предстоящи 
пътувания  в 
чужбина, Ми-
н и с т е р с т в о 
на външните 
работи  пре -
поръчва  на 
българските 
граждани:

- да се ин-
формират предварително за актуалната обстановка 
в държавата на пребиваване и да спазват мерките за 
сигурност;

- да проверят предварително валидността на лич-
ните си документи и да ги съхраняват по време на 
пътуването;

- при пътуване с личен автомобил да спазват мест-
ните закони и правила за движение по пътищата, 
както и да заплащат съответните такси за ползване 
на пътната мрежа;

- да се съобразяват с правилата и определените 
места за почивка и къмпинг;

- да се запознаят внимателно с дадените съвети за 
пътуване за конкретната страна на интернет сайта на 
МВнР и да се регистрират предварително в услугата 
„Пътувам за” на следния адрес: http://www.mfa.bg/120/
patuvamza;

- при необходимост, да се обръщат за допълнителна 
информация и съдействие към българските диплома-
тическите представителства.
Припомняме, че от 10 юни до 10 юли 2016 г. във 

Франция ще се състои Европейското първенство по 
футбол. Основна грижа на организаторите ще бъде 
осигуряването на безопасността на участниците, 
местните футболни фенове и многобройните чуждес-
транни туристи, които ще посетят страната в периода 
на първенството.
Към българските граждани, желаещи да посетят Ев-

ропейското първенство по футбол, Министерство на 
външните работи има следните конкретни препоръки:

- бъдете подготвени за засилени проверки на лич-
ните документи и багажи - както по граничните пун-
ктове на страната, така и при влизане в стадионите и 
„фен-зоните“ в градовете-домакини;

- изпълнявайте разпорежданията на полицията при 
проверки на документи, личен багаж и МПС, както и 
в случаи на кризисна ситуация;

- имайте предвид, че достъпът до стадионите ще 
бъде контролиран на два етапа - първоначална про-
верка за сигурност в периметъра около стадиона (фи-
зическа проверка на лица и личен багаж) и вторичен 
контрол на билетите и личните документи, преди 
самото влизане;

- обемистите лични багажи и забранените предмети 
(джобни ножове, остри предмети, фойерверки, големи 
чадъри, вувузели, алкохол) ще бъдат предавани на 
съхранение;

- лица без лични документи или с агресивно пове-
дение няма да бъдат допускани;

- стриктният двустепенен контрол предполага по-
ранно идване на самия стадион преди началото на 
мачовете;

- посетителите на т. нар. „фен зони“ за наблюдаване 
на футболните срещи ще бъдат също обект на засиле-
ни предварителни проверки при влизане. Обемистите 
лични багажи ще бъдат предавани на съхранение, а 
лица със забранени предмети (ножове, фойерверки, 
алкохол и др.), няма да бъдат допускани.
При необходимост /инцидент, заплаха и пр./, следва 

да се набира тел. 112 - единен европейски номер за 
спешни случаи. Той се избира директно, като след 
обаждането на оператор следва да се уточни видът 
на исканата помощ (полиция, медицинска помощ, 
пожарна, пътна помощ. /БГНЕС

ОТ НАП: ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИ 
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ГОДИШНИ ДОКЛАДИ

Изискването за публикуване на годишните финан-
сови отчети и годишните доклади се съдържа в чл. 38 
от новия Закон за счетоводството (ЗСч). На основание 
§ 10 от ПЗР на ЗСч, съставянето и одитирането на 
финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 
г. се извършват по реда на отменения Закон за счето-
водството, а публикуването им – по реда на новия ЗСч.
Сроковете за публикуване:
Всички търговци по смисъла на Търговския закон:
• Чрез заявяване за вписване и представяне за обя-

вяване в търговския регистър
• В срок до 30 юни  на следващата година
Юридическите лица с нестопанска цел, определени 

за осъществяване на общественополезна дейност:
• Чрез заявяване за вписване и предоставянето им в 

Централния регистър при Министерство на правосъ-
дието, при условията и по реда на ЗЮЛНЦ   

• В срок до 30 юни  на следващата година
Всички останали предприятия:
• Чрез икономическо издание или чрез интернет   
• В срок до 30 юни  на следващата година
Правила и облекчения:
Предвидени са следните правила и облекчения по 

отношение документите, подлежащи на публикуване, 
в т.ч. за 2015 г.:

1. Едноличните търговци, чиито финансови отчети 
не подлежат на задължителен независим финансов 
одит, са освободени от задължението за публикуване 
на финансовите си отчети.

2. Микропредприятия, съгласно чл. 19, ал. 2 от 
новия ЗСч, са предприятията, които към 31 декември 
на текущия отчетен период не надвишават най-малко 
два от следните показателя: балансова стойност на 
активите - 700 000 лв.; нетни приходи от продажби - 1 
400 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния 
период - 10 души. Те са длъжни да публикуват в ТР 
информация с различен обем.
Това са предприятия, прилагащи облекчена форма 

на финансова отчетност по отменения ЗСч (§ 1, т. 15 
от ДР на ЗСч /отм./). За тях са разграничими следните 
две хипотези по отношение на публикуването на фи-
нансовите отчети за 2015. г:

2.1.Микропредприятията, които не подлежат на 
задължителен независим финансов одит, публикуват 
за 2015 г.:

• баланс/отчет за финансовото състояние, и
• приложение/пояснителни приложения.
2.2. Микропредприятията, които подлежат на за-

дължителен независим финансов одит, публикуват 
за 2015 г.:

• баланс/отчет за финансовото състояние;
• отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата 

или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
• приложение/пояснителни приложения;
• годишния доклад за дейността;
• одиторския доклад.
3. Малки предприятия, съгласно чл. 19, ал. 3 от 

новия ЗСч, са предприятията, които към 31 декември 
на текущия отчетен период не надвишават най-малко 
два от следните показателя: балансова стойност на 
активите - 8 000 000 лв.; нетни приходи от продажби 
- 16 000 000 лв.; средна численост на персонала за 
отчетния период - 50 души.
Малките предприятия, по смисъла на новия ЗСч, 

обективно могат да бъдат предприятия, прилагащи об-
лекчена форма на финансова отчетност по отменения 
ЗСч и такива, надхвърлящи тези показатели, поради 
което не отговарят на тези изисквания. В тази връзка 
са разграничими три хипотези:

3.1. Малки предприятия, които са предприятия, 
прилагащи облекчена форма на финансова отчетност 
по отменения ЗСч и не подлежат на задължителен 
независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

• баланс/отчет за финансовото състояние, и
• приложение/пояснителни приложения.
3.2. Малки предприятия, които са предприятия, 

прилагащи облекчена форма на финансова отчетност 
по отменения ЗСч, но подлежат на задължителен не-
зависим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

• баланс/отчет за финансовото състояние;
• отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата 

или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
• приложение/пояснителни приложения;
• годишния доклад за дейността;
• одиторския доклад.
3.3. Малки предприятия, които не са предприятия, 

прилагащи облекчена форма на финансова отчетност 
по отменения ЗСч, публикуват за 2015 г.:

• баланс/отчет за финансовото състояние;
• отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата 

или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
• отчет за паричните потоци;
• отчет за собствения капитал/отчет за промените в 

собствения капитал;
• приложение/пояснителни приложения;
• годишния доклад за дейността;
• одиторския доклад.
4. Средни предприятия, големи предприятия и пред-

приятия от обществен интерес съставят и публикуват 
пълен годишен финансов отчет.
Санкции при непубликуване:
• за ръководителя на предприятието – глоба в размер 

от 200 до 3000 лв.;
• за предприятието – имуществена санкция в размер 

от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за 
отчетния период, за който се отнася непубликуваният 
финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.
Няма санкция, когато финансовият отчет първона-

чално е заявен за публикуване в срок и е постановен 
отказ за публикуване по Закона за търговския регистър 
и в 14-дневен срок от влизането му в сила е подадено 
повторно заявление за публикуване. Тогава се смята, 
че финансовият отчет е подаден в срок.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ 2016г.

Въпрос: Бих желала да попитам по какъв начин 
мога да подходя, за да ми се издаде удостовере-
ние/сертификат, че през 2010-2011 съм била в 
притежание на Европейска здравноосигурителна 
карта? Целта на този сертификат е да докаже 
пред властите във Великобритания, че през този 
период съм имала валидна здравна застраховка, 
която е покривала нуждите ми на територията 
на Обединеното кралство. Ще Ви бъда безкрайно 
благодарна ако ми погонете с това.
Отговор: Ако става въпрос за документ, който доказва 
завършените Ви периоди на здравно осигуряване в 
България, съответната компетентната институция във 
Великобритания може го да изиска по служебен път 
чрез формуляр S040 от Национална здравноосигури-
телна каса. Срокът за издаване на документи съгласно 
Закона за здравното осигуряване е 1 месец.

Въпрос: Как мога да проверя здравното си досие 
онлайн както и как мога да сменя личния си лекар 
отново онлайн?
Отговор: Трябва  да имате издаден Уникален код за 
достъп (УКД). 
Той е 10 символен буквено-цифров код, който се 
издава чрез подаване на заявление в районните здрав-
ноосигурителни каси (РЗОК). Кодът се издава по ЕГН 
за български граждани. Уникалният код за достъп е 
персонален, поради което заявленията за неговото 
издаване могат да се подават само лично - в РЗОК 
срещу представяне на документ за самоличност. Не 
се приемат заявления, подадени по пощата.
Получаването на УКД се извършва в РЗОК, в която 
е подадено заявлението за издаване срещу разписка 
(по образец). Уникалният код за достъп се получава на 
хартиен носител в запечатан плик лично от заявителя.
С издадения УКД може да разгледате своето елек-
тронно здравно досие от интернет страница на НЗОК 
(www.nhif.bg), секция „Електронни услуги“, линк 
„Преглед на досие от здравноосигурените лица“. Из-
бирате „Вход с Уникален код за достъп“.
От началото на юни 2016 г. Националната здравноо-
сигурителна каса (НЗОК) стартира услугата за избор 
на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) по електронен път.
Онлайн изборът (първоначален, временен или посто-
янен) на ОПЛ може да се прави лично от здравнооси-
гурения или от негов родител/настойник. 
За целта трябва да влезете в интернет страницата на 
НЗОК и от собственото си лично електронно здрав-
но досие да отворите меню „Избор на личен лекар“, 
откъдето да осъществите избора си на ОПЛ чрез 
регистрационната форма за избор.
Регистрационната форма за избор, подавана по 
електронен път, трябва да се подпише с електронен 
подпис от здравноосигурения или от неговия родител/
настойник чрез Персонализираната информационна 
система (ПИС) на НЗОК. 
В Персонализираната информационна система на 
НЗОК са създадени канали за нотификация както за 
общопрактикуващите лекари, така и за здравноосигу-
рените граждани, свързани с избора на личен лекар 
по електронен път. Всеки път, когато гражданинът 
осъществи правото си на избор, той, както и ново-
избраният от него лекар, получават съобщение на 
посочен e-mail адрес или SMS на посочен телефон.



7 НЕЩА, ЗА КОИТО НЕ ДЪЛЖИТЕ ОБЯСНЕНИЕ
Замисляли ли сте се колко хора живеят живота си, 

подчинявайки се на нечии чужди правила и давайки 
обяснение за всяко свое решение? Замисляли ли сте се, 
че именно вие може да сте от тези хора?
Никога няма да бъдете в състояние да се харесате 

на всички. Нито пък да задоволите техните очаквания.
Колкото по-рано осъзнаете тази простичка истина, тол-
кова по-добре за вас. В противен случай само ще про-
дължавате да губите енергия, стремейки се да живеете 
спрямо правилата на другите.
Единствените хора, които заслужават да се съобра-

зявате с тях, са членовете на вашето семейство и при-
ятелите ви. Но дори и с тях всичко трябва да бъде в 
умерени граници. Ако понякога смятате, че някой за-
служава обяснение – дайте му го, но не се чувствайте 
длъжни да го правите. Особено, когато става въпрос за 
следващите неща:
Вашите приоритети
Ние всички сме хора с различни мечти, цели, ценнос-

ти и по тази причина е напълно нормално също така да 
имаме различни приоритети. Не забравяйте, че имате 
право да решите кое е най-важно за вас и да го поста-
вите на номер едно в списъка с вашите приоритети. За 
това не са нужни обяснения. Вие решавате с кого и по 
какъв начин искате да прекарвате времето си. Не тряб-
ва да се чувствате виновни за това, че не се вписвате 
в нечии очаквания – имате пълното право да живеете 
живота си спрямо собствените си правила и усещания.
Не казвайте „извинявай“, 

без наистина да съжалявате
Да се извините на някого 

без наистина да съжалявате за 
думите/постъпката си, е като 
да се опитате да подкарате 
кола без двигател – тя няма 
да ви отведе никъде. Много 
хора се извиняват, само за да прекратят даден спор, но 
това не си струва. Когато съжалението не идва от душа 
ви, вашето извинение няма никаква стойност. Защото 
вероятно нищо няма да се промени. Ако пък изобщо 
не се чувствате виновни за дадено нещо, в което ви об-
виняват – тогава не си правете труда да се извинявате.
Вашият начин на живот
Вие сте необвързани, разведени, още живеете с роди-

телите си или пък изглеждате като бездомник, когато 
ходите до магазина наблизо – и какво от това? Всички 
тези неща са вашият личен избор. Ако вие се чувствате 
добре със собствения си живот и не вредите на нико-
го, тогава всичко е наред. Забравете за обществените 
шаблони и живейте по начин, който ще ви накара да се 
чувствате удовлетворени. Ако пък предпочитате да жи-
веете с половинката си без брак, да отгледате по този 
начин децата си – това не ви прави по-малко надежд-
ни, с по-малко ценности и не е нещо, за което дължите 
обяснения.
Не се съгласявайте с нещо, което не желаете
Изслушвайте другите, обръщайте внимание на тех-

ните съвети, анализирайте нещата, които ви казват, но 
не позволявайте викът на хората около вас да заглуши 
вашия собствен глас. Изразявайте мнението си и се 
отървете от тежестта на прикритите думи. Не е нужно 
винаги да казвате „да“, особено ако искате да кажете 
„не“ (звучи логично, но в реални ситуации не е толкова 
лесно, нали?). Хората, които са овладели изкуството на 
отказа, са по-щастливи, защото по-рядко правят нещо, 
което не желаят.
Нуждата от време за себе си
Страхът, че ще ви вземат за антисоциални, егоисти 

или надменни – това е нещо, с което много хора са се 
сблъсквали в даден момент от живота си. И това е на-
пълно нормално. Ние сме създадени, за да живеем в 
общество, в група и процесът на социализация е важен 
за всеки отделен човек. Това обаче не означава, че не 
трябва да прекарвате някакво време сами. Някои хора 
имат нужда да останат насаме със своите мисли, да бъ-
дат само в собствената си компания. Не дължите обяс-
нение за факта, че искате да останете у дома и да чете-
те хубава книга, вместо да излизате навън. Ако имате 
нужда да бъдете сами, направете го и не съжалявайте.
Вашият външен вид
Брюнетка или блондинка, с татуировки или без – това 

е вашето тяло, което ви принадлежи и вие имате право 
да решавате какво да правите с него. Ако има нещо, 

което не харесвате в себе си и искате да го промени-
те, направете го – не дължите обяснения на никого за 
вашите решения, които засягат само и единствено вас. 
Светът е шарен и именно в това е неговото очарова-
ние. Колко скучно щеше да бъде, ако всички бяхме 
еднакви?
Вашите религиозни, сексуални и политически 

предпочитания
Вие имате право да си съставяте мнение, свързано с 

всяка сфера от живота. Било то по отношение на рели-
гия, политика или пък сексуалност. Свободни сте да 
решавате дали ще се молите на Исус Христос или на 
Буда точно толкова, колкото дали ще пиете кафе или 
чай. Никой не може да ви задължи – всичко се свежда 
до вашия личен избор, за който не дължите обяснение. 
В 21 век вашата сексуалност не трябва да бъде нещо, 
за което да се извинявате.

КЪСНА СЕИТБА НА ТИКВИЧКИ
Не е късно да засеете тиквички, казваме на любите-

лите, които още не са го направили.
Лятното засяване на тиквички е честа градинарска 

практика. От нея се възползват много градинари, които 
ги отглеждат като втора култура.
Тиквичките имат къса вегетация, като особено подхо-

дящи са сортовете, които се развиват за 55-60 дни. Така 
през есента ще имате пресни зеленчуци на трапезата.
Сеитба в три стъпки:
> Засейте семената в 

гнезда, като разстоянието 
между тях е 50 см, а тези 
между редовете - около 1 м.

> Във всяко гнездо поста-
вете по 3-4 семена.

> Дълбочината на засява-
не е около 5 см. 

КРУШОВА ЛИСТНА БЪЛХА
По принцип, тъй като овощарите 

имат по-малко крушови дръвчета, 
растителната защита се прави заед-
но с ябълката.
Задължително се третира срещу 

струпясването, като се използват 
продуктите, посочени при ябълката.
При крушата се провежда борба срещу крушова-

та листна въшка, крушовата листна бълха, крушовата 
листна оса и др. Също могат да се използват някои от 
инсектицидите, които са посочени при ябълката.
Срещу крушовата листна бълха са регистрирани и 

продуктите: децис 2,5ЕК-0,03%, суми алфа 5ЕК - 0,02%, 
вазтак нов 100ЕК - 0,0125%, димилин 25ВП - 0,04%.

АКО КОЛТУЧИТЕ, ЩЕ БЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ ДОМАТИ
Колтуците са израстъци, които се появяват в пазви-

те на всеки лист между листа и стъблото. Ако не се 
премахват и растат свободно, те 
отнемат хранителни вещества, ко-
ито могат да изхранват плодовете.
Редовно трябва да премахвате 

колтуците на индетерминантните, 
т.е. високостъблените сортове.
Не трябва да колтучите детерминантните, т.е. нис-

костъблените видове. При тях може да премахнете 
само колтуците на първата двойка листа.

 В ОТГОВОР НА ФЕРМЕРИ:
ПЛАЩАНЕТО НА ДЕКАР ЗА 2015 Г. Е 16,38 ЛВ.
Много земеделски производители питат всъщност 

каква е окончателната ставка за плащането на площ за 
кампания 2015 по Схемата за единно плащане на площ.
За тяхно сведение заповедта на министъра вече е пуб-

ликувана на страницата на МЗХ.
В нея е определен размерът на полагащото се плаща-

не за един допустим за подпомагане хектар по СЕПП за 
кампания 2015.
Субсидията за допустим хектар е 163,89 лв. (83,79563 

евро) или 16,38 лева на декар.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

Липа
Tilia Cordata Mill.

Описание: Високи дървета, разклонени с гъста корона. 
Листата са последователни с неправилна сърцевидна форма. 
Цветовете са събрани в полусенник. Съцветията на дребнолист-
ната и средно-
листната липа 
с а  д р е б н и , 
обикновено са 
5-7, дори до 15 
цветчета, а на 
едролистната 
2-5 едри цвет-
чета. Дребно-
листната липа 
цъфти най-къс-
но към средата на лятото - след едролистната и сребролистната.
Разпространение: Сребролистната липа е най-широко 

разпространена у нас. Останалите два вида са разпространени 
по-рядко в горите, по каменистите склонове на предпланините и 
планините. Отглеждат се и като декоративни дървета. 
Употребяема част: Използват се съцветията с и без 

присъцветниците, събрани по време на цъфтене. 
Лечебно действие: Силно потогенно и пикочогенно 

действие, противоспазматично, тонизиращо, противомикробно. 
Лечебният ефект на билката се дължи на съдържащите се в нея 
етерично масло, дъбилни и слузни вещества.
Приложения: • чай: при остри катари на горните дихателни 

пътища. Прилага се като отхрачващо средство при болести на 
дихателните пътища (бронхити, пневмонии, катари, ангини), при 
температурни състояния, ревматични болки, неврити

• чай: ларингити, трахеобронхити
• леко диуретично средство, заболявания на пикочните 

пътища 
• запарка и отвара: външно за гаргара при заболявания на 

гърлото и устната кухина 
• отвара: външно при изгаряния, кожни обриви, ставни болки, 

възпалени хемороидални възли
• В българската народна медицина цветът на липата се 

използва при кожни обриви, шарка, стомашни болки, диарии, 
виене на свят, главоболие, епилепсия, хистерия, присипнал 
глас, за изпотяване при настинка. 
Външно приложение: За бани като нервоуспокоително 

средство; сварена в оцет - против косопад; за гаргара при гър-
лобол; за налагане на лапи при ревматични болки и натъртване.
За външна употреба се приготвя отвара от 100 г липов цвят 

и 2 л вода.
За гаргара се приготвя отвара от 20 г липов цвят на 250 г 

вряща вода, като в топлата отвара може да се прибави и 1 чаена 
лъжичка сода бикарбонат.
Вътрешно приложение: 2 с.л. от билката се заливат 

с 500 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се вместо вода преди 
ядене по 100 мл.
Приготвя се запарка от 1 супена лъжица ситно нарязан липов 

цвят на 250 г вряща вода. След около 20 мин запарката се 
прецежда и се пие гореща.

 „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                                                                                                              

– Получих снимка от КАТ как превишавам 
ограничението на скоростта на едно място със 
съответната глоба.

– И какво, плати ли я!?
– А, наредих сумата в банкноти на масата, сни-

мах я и им я изпратих.
– И!?
– Вчера получих снимка с белезници…

Един габровец отива до съседа и му казва:
– Комшу, голям проблем. Имам 15 гости, а само 

10 стола, ти имаш ли свободни столове.
– Да.
– Идеално, значи ще ти ги пратя ония петимата.

Получих снимка от КАТ как превиш

ЛЕСЕН КЕКС С ЧЕРЕШИ
Продукти: Трябват ви: 1 малко пакетче масло, 125г 

пудра захар, 250г брашно, 3 яйца размер М, 1/2ч.ч. 
прясно мляко, 1 бакпулвер, половин килограм череши
Приготвяне:  
Р а з б ъ р к а й т е  с 

миксер  маслото  и 
захарта .  Добавете 
пресятото  брашно , 
смесено с бакпулвера, 
и отново разбъркайте. 
След  това  сложете 
прясното  мляко  и 
пак  разбъркайте  с 
миксера. Изсипете кексовата смес в силиконова форма 
и разпределете отгоре черешите. Накрая направете 
малко маслени трохи, с които да поръсите кекса, и го 
поставете във фурната да се пече на 180 градуса до 
готовност.


