
24 - 30 октомври 2016г., година (XII), 43 /575

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

Как да проверя в кой изби-
рателен списък е името ми 
и къде мога да гласувам?
Всички избиратели могат 

да проверят адреса на изби-
рателната си секция по след-
ните начини:

• През Интернет на адрес 
http://www.grao.bg/elections/

• Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 

18429. Номерът 18429 е еди-
нен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената 
на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено 
десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на из-
бирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републи-
ката и национален референдум за въведения ЕГН.

• Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен 

за цялата страна.
Кои избиратели се допускат да гласуват в изборния ден?
За гласуване се допускат избирателите, които:
I. са били включени в избирателните списъци до изборния ден или в 

деня на изборите са дописани в съответните избирателни списъци от 
председателя на секционната избирателна комисия по постоянен адрес, 
при условие, че:

• имат право да гласуват;
• не фигурират в списъка на заличените лица (ако фигурират в списъка 

на заличените лица, то те трябва да представят - удостоверение по чл. 40 
от Изборния кодекс (Приложение № 17-ПВР/НР от изборните книжа), че 
основанието за вписването им в списъка е отпаднало или не е налице);

• ако в изборния ден се явят в избирателната секция по постоянен ад-
рес, независимо от факта, че имат издадено удостоверение за гласуване 
на друго място или са вписани в списъците на лицата, заявили, че ще 
гласуват извън страната;

II. представят пред СИК валиден документ за самоличност:
• българските граждани е необходимо да представят валидна лична 

карта или личен (зелен) паспорт (за гражданите, родени до 31.12.1931г.), 
ако не им е издадена лична карта;

• избирателите, гласуващи извън страната, е необходимо да представят 
паспорт, лична или военна карта; в случай че документите за самолич-
ност са с изтекъл срок, трябва да се представи удостоверение, издаде-
но от дипломатическото или консулско представителство на Република 
България, че е подадено заявление за издаването на нови.
Може ли да се гласува в избирателна секция, различна от секцията 

по постоянния адрес на избирателя?
В избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на 

избирателя, може да се гласува при следните условия:
1. лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването като 

попълнят декларация по образец (Приложение № 16-ПВР/НР от избор-
ните книжа);

2. с удостоверение за гласуване на друго място - това са кандидатите за 
президент и вицепрезидент, членове на ЦИК, членове на РИК и наблю-
дателите (Приложение № 19-ПВР/НР от изборните книжа);

3. при подадено заявление за гласуване по настоящ адрес (по електро-
нен път или писмено - Приложение № 14-ПВР/НР от изборните книжа) 
до общинската администрация по настоящия му адрес;

4. ученици или студенти, редовно обучение;
5. лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден.
Подаването на заявление за гласуване на друго място и издаването на 

удостоверение за гласуване на друго място трябва да бъде до 22 октом-
ври 2016 г.
След вписването на избирател в избирателния списък по настоящ ад-

рес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
За вписване по настоящ адрес избирателят може да подаде не по-късно 

от 22 октомври 2016 г. заявление до кмета на общината/района/кмет-
ството по настоящия си адрес.
Може ли ученици и студенти, навършили 18 години, да гласуват в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноем-
ври 2016г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от 
постоянния им адрес?
Ученици и студенти - редовно обучение, могат да гласуват в избирател-

на секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно 
от населеното място по постоянния им адрес, след като представят :

• документ за самоличност;
• надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното 

място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответ-
ния семестър студентска книжка;

• декларация от ученика или студента по образец (Приложение № 16-
ПВР/НР) от изборните книжа.

С цел недопускане на пътно транспортни произшествия /ПТП/, събаряне на огради, вли-
зане на животни в частна собственост, кражби на домашни животни и други, които нару-
шават безопасността и реда в община Сатовча и в изпълнение разпоредбите на Наредба 
№1 за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и Закона за опазване на 
селскостопанското имущество общинското ръководство издаде нарочна заповед, с която се 
забрани безстопанственото пускане и пашуване на всякакъв вид домашни животни и без-
призорен впрегатен добитък по улици, паркове и градини за обществено ползване, както и 
извън населените места на територия-
та на община Сатовча.
Кметовете на населени места имат 

задължението по надлежен ред да 
запознаят населението за въведената 
забрана, както и да следят стриктно 
за изпълнението й и недопускат без-
стопанствено свободно движещи се 
домашни животни и безпризорен 
впрегатен добитък на територията на 
населеното място и извън него. Също 
така при констатиране на нарушения 
кметовете на населени места имат за-
дължението да прилагат разпоредбите 
на Наредба №1 за опазване на общест-
вения ред в Община Сатовча, Закона 
за опазване на селскостопанското 
имущество и налагат административни наказания – глоби на нарушителите в размер на 100 
лева, а при нанесена материална щета на имот и/или имущество – стойността на щетата.
Изпълнението на заповедта е възложена на кметовете на населени места, еколога на 

общината и екополицаите, като цялостният контрол е на Илхан Карагьозов - директор на 
дирекция при Община Сатовча.

СС цел недопускане на пътно транспортни произшествивияя /ПТП/ събарянянее на огради влиСС /П/ПТПТП// бб

Преди дни на официална церемония заместник-министрите на МРРБ от правителствата на 
България и Македония – Деница Николова и Люпчо Пензов, връчиха подписаният договор на 
кметовете на общините Сатовча и Липково,Република  Македония  за изпълнението на новия 
съвместен проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ 
”България – Македония“ с работно заглавие „ Благоустрояване на коритото на река „Бистри-
ца“ в село Сатовча като туристическа атракция - пешеходна зона, велоалея, кът за отдих, сте-
ни, парапети и осветление от О.Т. 362 до О.Т. 248 по плана на село Сатовча“. 
Одобреният про-

ект е в областта на 
опазването на окол-
ната среда, устойчиво 
оползотворяване на 
природните ресурси, 
диверсификация на 
туристическия про-
дукт, който се пред-
лага в пограничните 
региони, и създаване-
то на нови атракции и 
посетителски марш-
рути, които ще дадат 
възможност региони-
те да имат своя по-го-
лям принос в туризма 
и увеличение на ту-
ристопотока, а това от 
своя страна ще доведе 
до икономическо раз-
витие и растеж в ре-
гионите. Превенция на риска от бедствия и аварии, енергийна ефективност и образователни 
инициативи са другите мерки в одобреният проект.
По проекта се предвиждат дейности като: почистване и култивиране на участъци от речното 

корито на река „Бистрица“ в село Сатовча и изграждане на подпорни стени.   Ще се изгради 
корекционна стена в участъка на реката, граничеща с футболното игрище и създаване на обо-
собена пешеходна зона велоалея и места за отдих. В обособената пешеходна зона ще се  из-
градят пясъчници и допълнителни места за сядане, което ще привлече и посетители, които ще 
могат да наблюдават състезанията без да присъстват директно на терена или да се забавляват, 
използвайки създадените възможности.
На местата, на които ще се изграждат корекционни стени ще се монтират предпазни пара-

пети. На двата пешеходни моста ще се подменят парапетите и поднови настилката, което ще 
ги направи безопасни и ще могат да се впишат в средата. Ще се монтира и нов парапет на 
съществуващият масивен мост, който в момента е без предпазен парапет.
Съществуващият дървен пешеходен мост над реката в горния й участък ще се подмени със 

стоманен такъв, като се използват вече изградените устои. Ще се монтира и нова подова настилка.
Предвидени са дейности за обмяна на информация и опит между партньорите, обучение за 

поддържане и ползване на реките в населените места, като място за обучение и прекарване на 
свободното време. Дейности за популяризиране на мерките за опазване на речните корита и 
водата и ползването на свободното време за обучения на младите хора. Дейности за управле-
ние на проекта, който ще се реализира в рамките на 24 месеца в партньорството на читалище 
Плетена и с водещото партньорство на община Липково, Република Македония.



синоскоп, дело на френския художник и фотограф 
Емил Рейно.

29 Октомври 2016, Събота
Ден на бесарабските българи
Датата е избрана през 1938 г. от потомците на беса-

рабските и таврийските българи по повод 100-годиш-
нината от освещаването на катедралния храм „Свето 
Преображение господне“ в град Болград, Румъния (29 
октомври 1838 г.). Тогава се ражда инициативата 29 
октомври (16 октомври ст. ст. ) да бъде Ден на беса-
рабските българи. В изграждането на храма е вложен 
доброволният труд на 10 000 преселници от българските земи. Храмът се освещава от 
бесарабския владика архиепископ Кишиневски в присъствието на хиляди хора - домакини 
и гости от 82-те български колонии, а тържествата по този повод продължават четири дни.
Тогава за пръв път зазвъняват петте големи камбани на новия храм. Тази част на Беса-

рабия е била в пределите на Руската империя, а българските преселници са имали статут 
на колонисти. Основните бежански вълни на масово преселване отвъд Дунава съвпадат 
с многобройните руско-турски военни конфликти и са мотивирани от руската протекци-
онистична политика спрямо изселващото се население от поробена България. Така в края 
на 18 и през 19-и век около 400 000 българи се преселват в княжествата Влашко, Молдова 
и Бесарабия. Съгласно дадените им права и привилегии, организират свои колонии, ос-
новават градовете Болград и Комрат, както и 64 села.
Световен ден за борба с псориазиса
Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на Международната федерация на дружествата 

за борба с псориазиса. Близо 125 млн. души по света страдат от това заболяване. 
30 Октомври 2016 Неделя
61 години от рождението на Марадона
61 години от рождението на Марадона - Диего Армандо Марадона /1960/, аржентински 

футболист. За националния отбор на Аржентина Марадона има 91 мача и 34 гола. На Све-
товното първенство в Мексико през 1986 г. Марадона извежда Аржентина до световната 
купа (на финала Аржентина побеждава Западна Германия с 3-2). Един от най-запомнящите 
се мачове на Марадона, а и в историята на футбола, е четвъртфинала срещу Англия. В 
този мач Марадона отбелязва 2 гола, един от които с ръка. След мача Марадона произнася 
знаменитата фраза: „Ако е имало ръка, това е била ръката на Бога“. От тогава наричат 
гола „Божията ръка“. Главният съдия Али Бин Насер признава гола след консултация със 
страничния съдия българина Богдан Дочев. Вторият му гол в същият мач, е считан от мно-
зина за един от най-красивите - след грандиозен спринт през цялото игрище, финтирайки 
шест английски играчи. ФИФА определя това попадение като „Голът на века“. Марадона 
е избран от ФИФА за най-добър футболист на Световното първенство през 1986 г. През 
последните години Марадона открито показва съпричастност към левите идеологии - 
сприятелява се с кубинския лидер Фидел Кастро, докато се лекува в Куба. На левия си 
крак има татуиран портрет на Кастро, а на дясното си рамо - на Че Гевара. Марадона е 
привърженик и на венецуелския президент Уго Чавес. През 2005 г. посещава Венецуела 
за среща с Чавес. След срещата Марадона заявява, че е дошъл с цел да се срещне с „велик 
човек“, но се е срещнал с един „гигантски човек“.
Ден в памет на жертвите на политическите репресии
Отбелязва се от 1991 г. с Постановление на Върховния съвет на РСФСР от 19 октомври 

1991 г. Годишнина от гладната стачка /1974/ на затворниците от лагерите в Мордова и 
Перм в знак на протест срещу политическите репресии в СССР.

 НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВОПИС
НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК SPELLING BEE         

Краен срок: 25 октомври 2016 или до запълване на местата 
Състезанието е насочено към ученици до 14 години и до 7 клас от всички общински, 

държавни и частни общообразователни училища в страната. Състезанието се провежда в 
три етапа: училищен, регионален и национален. Участниците и победителите във всеки 
етап получават сертификати и други награди, а за финалистите и техните учители ще 
бъде организиран едноседмичен летен езиков лагер. 
Каним всички желаещи училища да се регистрират за участие на сайта на състезанието 

www.spellingbee-bg.com. Регистрацията ще продължи до 25 октомври или до запълване 
на местата. Училищата, които ще се включат в състезанието с до 15 ученици (вкл.) запла-
щат еднократно 35 лева такса участие за училище, а тези с над 15 участници - 50 лева.

 НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ
НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Краен срок: 25 октомври 2016 г. 
В състезанието могат да участват ученици от 6-и до 12-и клас, които изучават англий-

ски език в държавни, общински и частни общообразователни училища. Състезанието 
е разделено по възрастови групи, и темите и изискванията на есетата са различни, в 
зависимост от възрастта на учениците.
В деня на училищното състезание в рамките на един час участниците пишат есе на 

английски език по една от зададените интересни теми (примерно „Моята пижама има 
магически джобове“, „Направих си селфи и не се видях на снимката“, „Той чака 20 
години, за да го върне“, „Моливът е по-силен от сабята“ и др.) Учениците пишат, без 
да използват речници, учебници и други ресурси и се оценява предимно творчеството 
и оригиналността, а не граматиката.
Есетата се оценяват от регионално жури (което се състои от англоговорящи специа-

листи и учители, и поне един човек, който говори английски като майчин език), а най-
добрите есета се изпращат на национално жури, което избира победители във всяка 
възрастова група. Всички участници получават сертификати за участие, а националните 
финалисти и техните учители - допълнителни награди на специална церемония през 
м. април 2017. 
Състезанието се организира от Фондация „Корпус за образование и развитие – КОР-

ПлюС” с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Посолството на 
САЩ в България и Американския Университет в България. 
Регистрацията за състезанието ще продължи до 25 октомври 2016 на сайта на със-

тезанието http://www.creativewriting-bg.com. Регистриралите се училища заплащат 
еднократно 20 лева такса участие за училище.

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

24 Октомври 2016  Понеделник
Професионален празник на частните нотариуси
На този ден през 1998 г. се провежда първото общо събрание и е приет Устав 

на Нотариалната камара на Република България. От 1 октомври 1998 г. България 
има частен нотариат.
Ден на Организацията на обединените нации
Годишнина от влизането в сила на Устава на ООН, приет  и подписан от 50 

държави на 26 юни 1945 г. в Сан Франциско (САЩ). Отбелязва се от 1948 г. 
Организацията замества разпадналото се през 1939 г. Общество на народите 
(Лига на нациите) - международна организация, чиято цел е понижение на 
въоръжението на народите, разрешаването на международни спорове и подо-
бряването на световното благосъстояние след края на Първата световна война 
(1914-1918). Идеята за  създаването на Обществото на народите, заедно с 14 
правила за международно поведение, е формулирана през 1918 г. в едно пос-
лание на президента на САЩ - Удроу
Уилсън (4 март 1913 - 3 март 1921), но САЩ, както и много други страни, 

никога не се присъединяват към организацията. По време на Парижката мирна 
конференция (18 януари 1919 - 21 януари 1920), е приет Уставът на Обществото 
на народите (ОН). Избухването на Втората световна война (1939-1945) практи-
чески слага край на ОН, но то формално е разпуснато чак през 1946 г., когато 
на негово място започва да действа организацията с нова структура и ново име 
- Организация на обединените нации (ООН). Първата сесия на ООН се откри-
ва на 20 януари 1946 г. в Лондон (Великобритания). Името Обединени нации 
принадлежи на министър-председателя на Великобритания Уинстън Чърчил.
Световен ден за борба с Полиомиелита
Отбелязва се от 1985 г. по инициатива на организацията „Ротари интернешъ-

нъл“ с подкрепата на Световната здравна организация. В повечето държави от 
Европа и Америка децата биват ваксинирани в най-ранна възраст, но милиони 
деца в Азия и Африка все още се разболяват от детски паралич. Усилията на 
международната общност са насочени към създаването на условия за вакси-
нация на децата навсякъде по света.

25 Октомври 2016, Вторник
Европейски ден на гражданското правосъдие
Чества се от 2003 г. по решение на Европейската 

комисия и Съвета на Европа. 
26 Октомври 2016, Сряда
Димитрoвдeн
Българската православна църква почита паметта на 

Св. Великомъченик Димитрий Мироточец - в разговорната реч празникът се 
нарича Димитровден. Народният култ към Св. Димитър го представя като 
по-голям брат-близнак на Св. Георги. Широко разпространена е поговорката 
„Св. Георги лято носи, а Св. Димитър - зима“. Като предвестник на зимата и 
студа светецът се свързва със света на мъртвите. Затова около празника е една 
от най-големите Задушници. В народния календар празникът на Св. Димитър 
бележи поврата в годишното време и началото на зимата. Според поверията в 
полунощ срещу празника на Св. Димитър небето се отваря, след което се очаква 
и първият сняг. Светецът се смята за покровител на зимата, студа и снега. На 
26 октомври завършва традиционният период - от Гергьовден до Димитровден, 
за наетите сезонни  работници - пастири и ратаи. Затова и празникът на Св. 
Димитър се нарича още Разпус. На Димитровден е прието на трапезата да има 
ястия от птици и зеленчуци. Свети великомъченик Димитър е роден през ІІІ 
в., бил управител на Солун и открито изповядвал християнската вяра. Но бил 
хвърлен в тъмница и убит с копия от езичниците на император Галерий на 26 
октомври 306 г. В иконографията се изобразява като светец конник, който язди 
на червен кон, в ръка държи копието си, с което убива военачалника Лий. Най-
рано култът към светеца възниква в Солун - през V в. Скоро след това е пренесен 
в Тракия и Македония. Св. Димитрий много пъти спасявал Солун от вражески 
нападения. Той бил почитан още от онези времена в Тракия и Македония. По-
късно българи и гърци започнали разпалено да си оспорват „покровителството 
на небесния стратег Св. Димитрий от Солун“. Заради славянския му произход 
от древни времена всички славянски народи честват светеца. Българи и сърби 
го почитат като патрон на цялото славянство.
Празник на строителя
Обявен е с решение на Министерския съвет 1133/17 октомври 1996 г. По 

стара традиция се чества на Св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден).
28 Октомври 2016, Петък
Имен ден празнуват Лъчезара/Лъчезар
На 28 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Лъчезара/ Лъ-

чезар. На този ден православната църква почита паметта на Св. великомъченица 
Параскева. Свв. мъченици Терентий и Неонила и чадата им. Св. преподобни 
Стефан Саваит. Св. Димитрий Ростовски.
Международен ден на анимацията
Отбелязва се от 2002 г. по инициатива на Международната асоциация на ани-

мационното кино. Годишнина от първата прожекция /1892/ в Париж, Франция, 
на т. нар. светлинни пантомими, осъществена с прожекционен апарат - прак-
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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

ПРИТЧА ЗА ТОВА КАК ПРОПУСКАМЕ ЩАСТИЕТО 
Колко често ви се е случвало да не цените истински важните неща, защото плановете ви са се провалили? 

Всяко зло за добро е точна приказка, чиято поука винаги виждаме, макар и по-късно.
Щастието край нас е във всеки един ден, дори и в този, който не е особено добър. Следващият ден е 

нова възможност да бъдем по-щастливи и да сбъднем мечтите си. Не бива да забравяме това. В рубриката 
ни „Притчи и мъдрости“ споделяме една поучителна история за щастието.
Притча за това как понякога пропускаме щастието
Един ден двама предприемачи трябвало да заминат, за да подпишат ва-

жен договор, който щял да помогне на бизнеса им да се разшири. Пътувайки 
за летището те претърпели лек инцидент и изпуснали самолета.
Часове по-късно разбрали, че самолетът се е разбил и всички пътници 

са загинали. Известно време двамата предприемачи прекарали в болница, 
но успели да се възстановят и отново поели по своя път. До края на живота 
си нито един от тях не направил стъпка да разшири бизнеса си, но единият 
бил щастлив, а другият нещастен.
Илюзия е, че животът им не се бил променил. Щастливият предприемач всеки ден бил благодарен на Бог, 

че е спасил живота му, докато другият все се оплаквал от провалените му грандиозни планове.



До 25-ти октомври:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец септември за доходи от трудови право-
отношения.  

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 септември, ко-
гато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 октомври.
До 31 –ви октомври
ЗМДТ
1. Плащане на втора вноска на данъка върху недви-

жимите имоти за текущата година.
2. Плащане на втора вноска на данъка върху превоз-

ните средства за текущата година.
3. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък 

за четвъртото тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по  

ЗКПО за трето тримесечие. 
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие 

на годината за придобити доходи от стопанска дейност 
по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно 
предоставяне за ползване на права или имущество и 
подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

2. Предприятията и самоосигуряващите се лица вна-
сят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от 
ЗДДФЛ, придобити през третото тримесечие на теку-
щата година и подават данъчната декларация по чл. 55, 
ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.

3. Внасяне на окончателните данъци по глава шеста 
от ЗДДФЛ за третото тримесечие на годината и подава-
не на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ 
и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от 
ЗДЗП за предходното тримесечие. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДО 28 ОКТОМВРИ
ПРИЕМАТ ДЕКЛАРАЦИИ

ЗА НАМАЛЕН АКЦИЗ НА ГОРИВА 
28 октомври е крайният срок за приемане на декла-

рации по схемата за намален акциз на горива. Доку-
ментите се подават в Общинските служби по „Земе-
делие“, напомнят от министерството на земеделието.
От тази година процесът по кандидатстване за помо-

щта е облекчен и заявленията се подават заедно с опис 
и копия от фактурите за закупено гориво за 2015 година. 
Отпада задължението за водене на Дневник. Mаксимал-
ното количество гориво, което подлежи на подпомага-
не, ще се определя на базата на методика с разходни 
норми. След приема на документи са предвидени про-
верки на фактурите от страна на Националната агенция 
по приходите. Помощта ще бъде изплатена на земедел-
ските стопани под формата на парични средства , а не 
както досега 
под формата 
на ваучери за 
гориво.
Необходи-

мите доку-
менти за кан-
дидатстване 
могат да бъ-
дат намерени 
на интернет 
страницата 
на МЗХ.

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Строително дружество продава изграден от 

него апартамент, като купувачът изцяло е платил 
задължението си съгласно предварителния договор 
и имотът е изграден и въведен в експлоатация. Сдел-
ката не е изповядана нотариално. Има ли основание 
строителното дружество да признае прихода и 
разхода от тази сделка, без да има нотариален акт?
Един от принципите, спазвани при счетоводното 

отчитане на сделките, е предимство на съдържанието 
пред формата, което означава, че “сделките и съби-
тията се отразяват счетоводно съобразно тяхното 
икономическо съдържание, същност и финансова 
реалност, а не формално според правната им форма”.
Този принцип фигурира в Закона за счетоводството, 

чл 26, ал 1, т. 8 - предимство на съдържанието пред 
формата, сделките и събитията се отразяват счетовод-
но в съответствие с тяхното съдържание, същност и 
икономическа реалност, а не формално според прав-
ната им форма; и в Директива 2013/34 ЕО в гл. 2, чл. 
6, пар. 1, буква “з”, с текста: “Позициите в отчета за 
приходите и разходите и баланса се отчитат и пред-
ставят с оглед същността на съответната сделка или 
споразумение.”
Сделките се осъществяват по взаимна договоре-

ност между двете страни - продавач (изпълнител) и 
купувач (приобретател). Формата на постигане на 
тази договореност може да бъде различна: тя обаче е 
правната страна на въпроса. Счетоводната страна е 
друга - счетоводството трябва да отрази икономиче-
ската същност на сделката.
Договорът за доставка на стоки има минимум двама 

участници - продавач и купувач. Първият продава, 
отписва своя актив и отчита приходи, а вторият при-
добива стоката, включва я в патримониума си и плаща 
за нея. Условията, при които едната страна отчита 
сделката като осъществена, важат и за другата страна, 
макар и в обратен порядък.
На тази основа би могло въпросът да се третира 

на основата на изискванията на МСС 18 Приходи и 
еднозначния Национален стандарт СС 18. В чл 14 на 
МСС 18 е посочено, че една продажба на стока се при-
знава, когато едновременно са изпълнени пет условия:
а) предприятието е прехвърлило на купувача съ-

ществените рискове и ползи от собствеността върху 
стоките;
б) предприятието не запазва продължаващо участие 

в управлението на стоките, доколкото то обикновено 
се свързва със собствеността, нито ефективен контрол 
над продаваните стоки;
в) сумата на прихода може надеждно да бъде оценена;
г) вероятно е икономическите ползи, свързани със 

сделката, да бъдат получени от предприятието, и
д) направените разходи или тези, които ще бъдат 

направени във връзка със сделката, могат да бъдат 
надеждно оценени.
Поради многообразието в практиката преценката 

кога предприятието продавач (изпълнител) е прех-
върлило на купувача значителните рискове и ползи 
от собствеността се основава на анализ на обстоятел-
ствата по сделката, извършван от отделните страни. 
Обикновено този момент съвпада с прехвърлянето на 
юридическото право на собственост или с предаване-
то във владение на купувача.
Възможно е прехвърлянето на рисковете и ползите 

от собствеността да е и по различно време от това 
на прехвърлянето на правото на собственост или на 
предаването на стоката във владение.
Това показва, че съществено значение за услови-

ята, свързани със собствеността и изпълнението на 
сделката, има не толкова моментът на юридическото 
прехвърляне на собствеността съгласно изискуемата 
се форма, а моментът на прехвърляне на значител-

ните рискове и изгоди върху обекта на продажбата и 
факта, че продавачът не запазва ефективен контрол 
върху този актив.
Според това, което сочите във въпроса тези усло-

вия, посочени в пар. 14 от МСС 18, са изпълнени. Но 
това преценява продавачът. При положителна прецен-
ка продавъчът може и трябва да отчете изпълнението 
на договора, като:

* отпише сградата от своите активи;
* отчете приходите и разходите;
* отчете евентуално задължение за допълнителни 

такси и пр., свързани с издаването на нотариалния 
акт, които са изчислени.
След това двете страни трябва да предприемат 

необходимите действия за осъществяване на юри-
дическото прехвърляне на собствеността, съобразно 
изискванията на законите.
В този дух и именно за недвижим имот е и писмо 

изх. № 5_53-02-32/ 10.03.2010 г. на НАП от гледна 
точка на продавача. Но това пояснение стъпва на 
принципните счетоводни изисквания, без да пре-
небрегва останалите закони, и може и следва да се 
прилага и при други ситуации.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2016г.

Въпрос: Защо при редовен здравноосигурителен 
статус в България, студентите в Германия трябва 
да заплащат здравна осигуровка, за да имат здрав-
ноосигурителни права в Германия? Европейската 
здравноосигурителна карта важи само за спешни 
случаи, а реално студентите живеят целогодишно в 
случая в Германия, т.е. в Европейският съюз. Как се 
урежда този въпрос и трябва ли да се прави здравна 
осигуровка в Германия? 
Отговор: На 5 август 2009 г. представители на НЗОК 

и представители на Германския орган за връзка по 
въпросите на здравното осигуряване – DEUTSCHE 
VERBINDUNGSSTELLE KRANKENVERSICHERUNG 
– AUSLAND (DVKA), окончателно са уточнили начина 
за пребиваването на българските редовни студенти 
в Германия, както и начина за доказване наличието 
на здравно осигуряване в компетентната българска 
държава.
Времето на обучението в друга държава се приема за 

временен престой, поради което доказването на здрав-
но осигуряване в компетентната държава при престой 
в друга държава от Обединена Европа се осъществява 
с валидна Европейска здравноосигурителна карта 
(ЕЗОК) - без да е необходимо да се представят други 
удостоверителни документи. 
Съгласно европейските регламенти за социална 

сигурност приложимо осигурително законодателство 
за учениците и студентите е законодателството на дър-
жавата, от която идват основните средства за тяхната 
издръжка. Според текстовете на българския Закон за 
здравното осигуряване (ЗЗО), редовните студенти до 
навършване на 26-годишна възраст се осигуряват от ре-
публиканския бюджет. Когато те са редовни студенти в 
държава от ЕС, при записването на всеки семестър или 
учебна година, е необходимо да представят в офисите 
на Национална агенция за приходите (НАП) по постоя-
нен адрес удостоверение от университета за записания 
семестър или учебна година (със заверен превод на 
български език). След 26-годишна възраст редовните 
студенти подлежат на ежемесечно самоосигуряване.
Ако български редовен студент в държава от ЕС, 

ЕИП или Швейцария започне легална работа там 
(извън временната студентска почасова заетост), той 
подлежи на осигуряване в държавата по извършване 
на трудовата дейност. Тогава компетентна държава 
за здравното му осигуряване и за издаване на всички 
необходими европейски документи е държавата по 
месторабота.
За  информация и допълнителни разяснения по 

въпроси, свързани със здравноосигурителните пра-
ва на гражданите в Европейската общност, може да 
се обръщате към дирекция „Европейски въпроси  и 
координация на системите за социална сигурност“ в 
Централното управление на НЗОК  (тел. 02/965 9116).

Въпрос: Наш служител иска да ползва плате-
ния си годишен отпуск за 2016 г. и след него да 
излезе в неплатен отпуск по чл. 160 от КТ, за да 
пътува продължително в чужбина. Управителят 
е съгласен, но не знаем на какъв размер платен 
отпуск има право лицето за 2016 г. Как да се 
определи този размер?
Отговор: По искане на работника или служителя 

работодателят може да му разреши неограничено 
дълъг неплатен отпуск по чл. 160 от КТ независимо 
от продължителността на трудовия му стаж, както 
и от това дали към този момент лицето е ползвало 
или не платения си годишен отпуск. Неплатеният 
отпуск до 30 работни дни в една календарна година 
се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - 
само ако това е предвидено в КТ, в друг закон или 
в акт на Министерския съвет.
Размерът на полагащия се за 2016 г. платен годи-

шен отпуск се определя пропорционално на зачете-
ния за годината трудов стаж. В конкретния случай 
лицето ще бъде в продължителен неплатен отпуск, 
като само 30 работни дни от него му се признават 
за трудов стаж. Необходимо е да се изчисли общият 
трудов стаж за 2016 г., който се състои от:

- отработеното до началото на платения годишен 
отпуск;

- 30 работни дни от неплатения отпуск по чл. 
160 от КТ;

- дните на полагащия се платен годишен отпуск.
Полагащият се платен годишен отпуск за 2016 г. 

се преизчислява от договорения размер на отпус-
ка, пропорционално на зачетения трудов стаж за 
същата година.

Въпрос: След лечение или манипулации при 
лекар по дентална медицина, при което се нала-
га отсъствие от работа, издава ли зъболекаря 
болничен лист?  Защото ми беше казано, че само 
личния лекар издава болничен лист?  Здравнооси-
гурителната ми книжка обаче беше попълнена 
от стоматолога.
Отговор: Въпросите, свързани с условията и 

реда за издаване на болнични листове за временна 
неработоспособност не са от компетенциите на 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 
Подобни запитвания, както и тези, свързани с 

евентуалното изплащане на обезщетения при из-
даването на болнични листове, са в компетенциите 
на Националния осигурителен институт (НОИ) 
и на регионалните здравни инспекции (РЗИ) към 
Министерството на здравеопазването.
В случая можем да цитираме единствено това, 

което е записано в Наредбата за медицинската 
експертиза:
Чл. 13. (1) Болничен лист за временна неработос-

пособност се издава на осигурено лице еднолично от 
лекуващия лекар/лекаря 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.
Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителната  разпоредба 

на Наредбата за медицинската експертиза -  „Леку-
ващ лекар (лекар по дентална медицина)“ е лекарят 
(лекар по дентална медицина), който в момента е 
установил заболяването и е поел наблюдението и 
лечението на болния в амбулаторни, домашни или 
болнични условия.



КЪДЕ НАЙ-ЧЕСТО СЕ ГРЕШИ
ПРИ НАПРАВАТА НА ВИНО

Прави впечатление, че при направата на домашно 
вино сякаш се допускат едни и същи грешки. Кои са те 
и защо трябва да ги избягвате?
Ниската хигиена е най-честата причина, която довеж-

да до получаването на некачествено вино.
Много често не се полагат достатъчно грижи за под-

държане на съдовете и съоръженията - срещат се мирис 
на плесен и на оцет. Редно е веднага след използване 
всеки съд да се измие и изплакне много хубаво, а ако е 
дървен да се напуши, докато още е влажен.
Серният двуокис е необходим, защото той се свърз-

ва с влагата по дъгите при дървения съд, в резултат на 
което са образува серниста киселина - тя заедно със 
свободния серен двуокис изпълнява дезинфекционна 
функция.
Използването на захар 

много често е произвол-
но, което довежда до по-
лучаването на некачест-
вена напитка.
Най-често грешки се 

правят при определяне и 
коригиране на захарното 
съдържание на гроздовата каша и мъст.
У много стопани има стремеж за повишаване на за-

харността над необходимата.
Какви обаче са правилата, с които трябва да се съо-

бразявате:
- За приготвяне на бели домашни вина захарността 

трябва да бъде около 20% (от 19 до 21%), но не и повече,
- За червени вина - съответно от 20 до 22%.
Когато се изчислява количеството на захарта, която 

трябва да се добави, трябва да се спазва правилото: с до-
бавянето на 1 кг килограм захар на 100 кг гроздова каша, 
респективно 100 л мъст, захарността се повишава с 1%.
На база количеството на гроздето и действителната 

захарност, лесно може да изчислите необходимото ко-
личество захар за постигане на посочените проценти за 
бели и червени вина.
Определеното количество захар първо се разтваря в 

мъст която се връща в общото количество каша (мъст) 
и задължително се разбърква за добро размесване. Фер-
ментацията протича спонтанно, но трябва ежедневно 
да се наблюдава.
Грешка се допуска при отделяне на червеното вино от 

джибрата. Повечето от стопаните забавят оттакането на 
виното от джибрата след ферментацията. Моментът за 
отделяне зависи основно от сорта грозде:

- За сортовете Мавруд и Широка мелнишка лоза, ви-
ното трябва да се отделя веднага след приключване на 
ферментацията. В противен случай се получават тъмно 
оцветени и груби вина със заджибрен вкус.

- При сортовете Каберне совиньон и Мерло виното се 
отделя два-три дни след приключване на ферментация-
та, а при сорта Гъмза - една седмица. При сорта Памид 
и смесено бяло и червено грозде - до две седмици.

СИЛНИ СА СЕМЕЙСТВА С ДОБРА МАЙКА, 
КОЯТО Е НА 1 ГОДИНА

Силни са пчелни семейства с добра майка, която е 
не по-стара от от 1 година (по-рядко - 2-годишна, и 
само по изключение - 3-годишна) и определено коли-
чество качествени 
пчели.
Младите пло-

довити майки по-
насят по-леко зи-
муването и могат 
да снасят голямо 
количество пчели, 
което ще позволи 
отглеждането на 
млади пчели.
Колкото по-голям е броят на пчелите през октом-

ври, толкова по-успешно е презимуването, твърдят 
специалистите.
Най-малкото количество през октомври, което 

може да презимува, е 5000 броя.

МЕЧО ГРОЗДЕ – ЛЕК-ЧУДО ПРИ ЦИСТИТ
Билката Мечо грозде е една от най-добрите билки 

при проблеми с пикочните пътища. Научете повече 
за билката Мечо грозде, кои нейни части се използват 
и за какво трябва да внимаваме. Мечо грозде – лек-
чудо при цистит
За билката Мечо грозде накратко
Латинското наименование на Мечо грозде е 

Arctostaphylos Uva-Ursi. Билката се среща в Северна 
Америка и в централните и източни части на Европа.  
У нас вирее най-добре по планините на височина над 
1300 м. Интересното е, че по нашите земи от векове 
се знае за ползите от Мечото грозде и има доказател-
ства, че предците ни са използвали билката за лече-
ние от стотици години.
Мечо грозде е нисък храст с височина до  около 

50 см. Има малки, наситенозелени и месести листа и 
дребни плодове.
Кои части на Мечо грозде се използват?
Най-често от Мечото грозде се използват листата, 

които се сушат. Листата на тази билка съдържат сил-
ни химикали с антибактериално действие, наречени 
хидрохинони. Те се изсушават, след което от тях се 
приготвят чай или извлеци.
Понякога, но доста по-рядко, се използват и пло-

довете на мечото грозде. Те по-често се използват 
пресни, за приготвяне на различни билкови сиропи и 
се предлагат или в изсушен, или в течен вариант, под 
формата на екстракт.

• Мечо грозде при цистит
Най -разпространената 

употреба на билката Мечо 
грозде е при цистит. От изсу-
шените листа на билката се 
приготвя лечебен чай, кой-
то се пие 2-3 пъти дневно. 
Имайте предвид обаче, че 
колкото по-сериозно е възпа-
лението, толкова по-дълго време ще трябва, докато 
Мечото грозде повлияе на заболяването.
При хроничните форми на цистит трябва да се 

срещнете с хомеопат или натуропат и внимателно да 
обмислите как да протече лечението с Мечо грозде, 
за да е адекватно на състоянието ви, но да не се стиг-
не до предозиране. Същото важи за всички инфекции 
на пикочните пътища.

• Мечо грозде за силен имунитет
Хидрохиноните не са единствената съставка в Ме-

чото грозде, но са най-силната. Този мощен химикал 
се бори срещу различни бактерии в тялото ни, помага 
за спиране на възпалителни процеси и като цяло под-
силва имунитета.

• Мечо грозде за детоксикация
Най-често срещаното приложение на Мечото грозде 

е като естествен диуретик. Затова от листата на Мечо 
грозде се приготвя чай, който помага за изчистване на 
токсините. Мечото грозде е билка, особено полезна за 
пречистване на бъбреците и пикочния мехур.

• Мечо грозде за локално приложение
Пресните плодове на билката Мечо грозде могат да 

се използват и локално. Тя тях се приготвя лечебен 
мехлем, който се нанася директно върху изгаряния, 
рани, синини и т.н. Смята се, че киселините в Мечото 
грозде могат да ускорят заздравяването на кожата, да 
понижат риска от възпаление и да намалят болката.

 
ЗАЩИТЕТЕ КАРФИОЛА ОТ СТУДА

Градинарите, които още не са прибрали карфиола, 
трябва да внимават, защото се поврежда от студовете. 
Така че ако главите не са готови за прибиране, е пре-
поръчително да се покрият.
Добре узрялото цветно 

трябва да е добре оформено 
в плътна глава, със свежи об-
вивни листа и да е с бял цвят.
Не бива да се допуска цве-

тът на карфиолът да придо-
бие жълтеникав или кремав 
оттенък, тъй като това показва, че растението застаря-
ва, а така губи и вкусовите си качества.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Касисът
полезен и лесен за отглеждане  
Разбира се, както при повечето растения, касисът 

по-добре се развива на плодородни почви. Ако поч-
вата не е много богата, задължително се прави под-
ходящо торене, за да може да се развива правилно.
Размножава се с резници и отводи
Подходящо е през есента или през пролетта. Вирее 

без проблеми в цялата страна. Касисът макар и познат, 
не е сред най-популярните култури сред любителите 
градинари. Но истинските ценители познават качест-
вата му и затова задължително го отглеждат.
Касисът е най-студоустойчивият ягодоплоден вид, 

през дълбокия покой издържат до минус 30-32 гра-
дуса, а по време на цъфтежа - до минус 5 градуса.
Благодарение на това растението може да се 

отглежда във всички райони на страната, дори и в 
планинските и полупланинските.
Касисът е влаголюбива култура. Затова е препо-

ръчително да се полива.
Към светлината не е много взискателен. Може да 

се отглежда и в някое по-сенчесто място в градина-
тапролетта.
Размножава-

нето на касиса 
става чрез вко-
реняване на рез-
ници или чрез 
отводи.
С резници
Резниците се 

вземат от добре 
развити едного-
дишни леторасли. Те се засаждат директно в почвата. 
Под повърхността остават 2-3 междувъзлия, а отгоре 
- 1-2 пъпки, които не се покриват с почва.
С отводи
При този начин стъблото се навежда към по-

върхността, като се прикрепя със скоби и отгоре се 
насипва почва. Постепенно се образуват корени, а 
след време отводът се отделя от майчиното растение 
и се засажда на друго място.
Засаждане
Ако се отглеждат няколко растения, може да се 

засадят в редове. Разстоянието се определя според 
сорта. Ориентировъчно разстоянието между редове-
те е 2-2.5 м, а между растенията вътре в реда - 1 м. 
Дава плодове след около две години
Ако се грижите добре за растенията, може да имате 

плодове още на втората година.
Плододават най-младите клонки. От стъблата на 

4-6-годишна възраст се получават най-много и най-
качествени плодове.
На втората година след засаждането касисът за-

почва да ражда. Сортовете касис са самоопрашващи 
се, но е препоръчително при засаждане на няколко 
растения да се изберат различни сортове.

 „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                                                                                                              

В препълнен автобус: 
Жена:
- Младежо, вие защо така се натискате в мен, искате 

ли нещо?
- Не.
- Ми тогава се отдръпнете, може други да искат!.

-Тук старшина Петров. Докладвам за случай на нападе-
ние: 38-годишен мъж с 6 прободни рани от нож, нанесени 
от майка му, защото стъпил на измитото.

- Прието. Майката задържана ли е?
- Не, подът още не е изсъхнал.

ЛИКЬОР (КАМПАРИ)
Продукти: 1 литър чер-
вено вино, 0,5 л силна 
ракия, 2 грейпфрута, 1 
бутилка плодов сироп 
(от магазина).
Питието става най-спо-

лучливо със сироп от 
ягоди, череши и подобни
Приготвяне: Грейп-

фрутите се измиват и нарязват заедно с кората. Заливат 
се с ракията и се оставя за 24 часа. Плодовете се из-
стискват в ракията и получената течност се прецежда 
през марля.
Прибавят се виното и сиропа и получения ликьор се 

бутилира. Държи се в хладилник за по-приятна темпе-
ратура при консумация.
Не се вари!!!


