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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

Откриването на новия ловен сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обик-
новена бекасина се състоя тази събота (12 август). Припомняме правилата и нормите за 
ловуване от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Сред тях е из-
искването ловуването да се извършва само с писмени разрешения, издадени от директорите 
на ДГС/ ДЛС за държавните ловностопански райони, като същите могат да бъдат издавани 
и от специалистите по лова към юридическите лица, сключили договори за стопанисване 
и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци и от председателя на съответната ловна 
дружина за предоставения й ловностопански район. 
В разрешителните за ловуване се вписват датата, имената на ловците, името на ръково-

дителя и участниците в лова - при групов лов, номерата на ловните билети и членски кар-
ти, начинът и мястото на ловуване, както и видът и броя на разрешения за отстрел дивеч. 
Задължително е да се спазват установените норми за отстрел от един ловец за един ловен 
излет, които разрешават лов на пъдпъдъци до 15 броя, на гривяк, гургулица и гугутка до 10 
броя, на горски бекас и обикновена бекасина, също до 10 броя. 
Ловното оръжие е лично и не се предоставя на никого, дори на правоспособни ловци. То 

се носи в калъф и изпразнено при движение. Не е позволено неговото сглобяване и зареж-
дане на разстояние по-малко от 200 метра от населено място. От първостепенно значение са 
и правилата за безопасност, за предпазване от инциденти при ловуване в рамките на ловния 
сезон, които изискват всяка ловна дружинка да провежда инструктаж на участниците в 
лова, да не се консумира алкохол преди и по време на лов и да се спазват противопожар-
ните изисквания в горите. Ловците, тръгнали на групов лов на дребен дивеч без шапка или 
облекло с ярък сигнален цвят, подлежат на санкция .

бб
Възможни кандидати са само тези, ко-

ито в рамките на 18 месеца преди датата 
на кандидатстване по мярката са реги-
стрирани за първи път като земеделски 
производители по Закона за подпомагане 
на земеделските производители.

 Приемът по подмярка 6.1 ще бъде ка-
чен на Информационната система за уп-
равление и наблюдение на средствата от 
европейските фондове ИСУН 2020.
Порталът за обществени консултации 

на Министерски съвет публикува със срок 
до 28 август за обсъждане проекта за из-
менение на наредба 14 от 2015 г. за при-
лагане на подмярка 6.1 - Стартова помощ 
за млади земеделски стопани от Програ-
мата за развитие на селските райони 2014 
- 2020 г.
Обещават, че 

ще е облекчено 
кандидатстването 
на младите фер-
мери.
Има приложение 

към проектонаред-
бата със списък от 
уязвимите сектори 
и култури - пло-
дове, зеленчуци и 
животни, които са 
приоритет.
Една особеност: Кандидатите не 

трябва да са одобрени по другата под-
мярка 6.3, която дава стартова помощ за 
развитие на малки стопанства от ПРСР 
2014 - 2020 г.
Задължително е за младите стопани 

да знаят, че трябва да доказват правно-
то основание за ползването на земята в 
стопанството.
Това трябва да се смята от датата на 

подаване на проека до изтичане на 5-го-
дишния му ангажимент.
Приемът по подмярка 6.1 ще бъде ка-

чен и на Информационната система за 
управление и наблюдение на средствата 
от Европейските структурни и инвестици-
онни фондове - ИСУН 2020 - с отворена 
процедура за кандидатстване.
Мониторингът на проектните предложе-

ния също ще е в ИСУН 2020.
Параметри на инвестицията
Очакваният прием по мярка 6.1 е за 

началото на септември 2017 г. най-рано. 
Бюджетът 22 500 000 евро.
Подкрепа ще има за млади земеделски 

производители на възраст до 40 години 
към момента на подаване на заявлени-
ето. Те трябва да притежават съответни 
професионални умения и компетенции.
Младият земеделски производител се 

счита за такъв, когато е установил за пръв 
път земеделско стопанство в качеството 
си на негов ръководител.
Допустимите разходи ще бъдат за:
- Купуване на движими дълготрайни ма-

териални активи - машини, съоръжения, 
оборудване или специализирани транс-
портни средства.

- Купуване, строителство, модернизи-
ране на недвижими дълготрайни матери-
ални активи.

- Купуване на селскостопански животни;
- Купуване на земя за земеделска дей-

ност;
- Създаване, презасаждане или възста-

новяване на трайни насаждения, десерт-
ни лозя, медоносни дървесни видове за 
производство на мед и бързорастящи хра-
сти и дървесни видове за производство на 
биоенергия.
Критериите ще допускат кандидатите, 

които са:
- Земеделски производители - физиче-

ски лица или фирми - ЕТ или ЕООД, които 
са регистрирани като земеделски произ-

водители по Закона за подпомагане на 
земеделските производители. Икономиче-
ският размер на стопанството трябва да 
е в границите между 8 000 и 16 000 СПО.

- Всяка земя, която се взима предвид 
при определяне на първоначалния мини-
мален СПО да е с представен документ 
за собственост или договор за аренда или 
наем с минимален срок от 5 години.

- Изисква се кандидатите да са на 
възраст от 18 до 40 години, може и 
навършени,към датата на подаване на 
молбата за подпомагане.
Да имат съответните професионални 

умения и познания, които да бъдат до-
казани с документи за завършено сред-
но образование в областта на селското 

стопанство или 
ветеринарната 
медицина.
П р и з н а в а 

се и средно 
икономическо 
обра з о вание 
със земедел-
ска насоченост, 
или завършено 
висше образо-
вание в облас-
тта на селското 
стопанство или 

ветеринарната медицина, или висше ико-
номическо образование със земеделска 
насоченост.
Може и да се представи удостовере-

ние за завършен курс от минимум 150 
часа или свидетелство за професионал-
на квалификация в областта на селското 
стопанство.
Когато кандидатът не покрива изисква-

нията за професионални умения и позна-
ния, може да бъде одобрен при условие, 
че поеме ангажимент, в рамките на 36 ме-
сеца от момента на вземане на решение 
за отпускане на помощта, да покрие тези 
изисквания.
Възможността се дава в случай, че мла-

дият земеделски производител е предви-
дил подобна нужда в бизнес плана си.
Важно е да се знае, че в рамките на 18 

месеца преди датата на кандидатстване 
по мярката фермерите трябва да са ре-
гистрирани за първи път като земеделски 
производители. В рамките на 18 месеца 
преди датата на кандидатстване да са за-
почнали да отглеждат животни в собствен 
или нает обект или да стопанисват земя с 
цел производство.
Общият размер на помощта не може да 

надвишава 25 000 евро на бенефициент.
Изплащането пак ще става на два пъти 

под формата на единична премия: първо 
плащане - 12 500 евро след одобрение на 
молбата за подкрепа, второ плащане - 12 
500 евро само при коректно изпълнение 
на всички заложени в бизнес плана дей-
ности, инвестиции и цели - включително 
и увеличаване на икономическия размер 
на стопанството спрямо първоначалния 
размер с най-малко 4000 евро СПО.
В процеса на оценка проектите се кла-

сират и се дава приоритет на:
- Такива намерения, които се изпълня-

ват от бенефициенти, които имат завър-
шено средно или висше образование в 
областта на селското стопанство, вете-
ринарната медицина или икономическо 
образование със земеделска насоченост.

- Проекти, които ще се реализират в 
секторите животновъдство, плодове и 
зеленчуци, стопанства в преминали към 
биологично производство на земедел-
ски продукти и храни, както и проекти на 
млади фермери, които създават заетост и 
нови работни места в своите инвестици-
онни планове.

В З

ДО 28 АВГУСТ СЕ ДАВАТ СТАНОВИЩА ЗА
СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ СТОПАНИ  

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТПУСКА 5 МЛН. ЛЕВА ЗА
НИСКОЛИХВЕНИ КРЕДИТИ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ   
Зърнопроизводителите ще могат 

да се възползват от общо 5 млн. 
лева за целеви кредит за производ-
ството на пшеница от реколта 2018. 
Това реши на свое заседание УС на 
Държавен фонд „Земеделие“.

  За финансовата подкрепа мо-
гат да кандидатстват физически 
и юридически лица, еднолични 
търговци както и кооперации, ре-
гистрирани като земеделски стопа-
ни. Те трябва да са изрядни платци 
към бюджета, да нямат просрочени 
задължения към ДФ „Земеделие”, 
да не са свързани лица с търговеца на минерални торове и семена, да не са в процедура по 
несъстоятелност или в обявена такава, както и да не са в производство по ликвидация.

   Лихвата по кредита е в размер на 3%, но не по-малко от референтния лихвен процент, 
приложим към датата на сключване на договора за кредит. Средствата се предоставят от 
бюджета на ДФ „Земеделие“ до изчерпване на финансовия ресурс. Всеки стопанин, който 
отговаря на изискванията, може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 40 
лв./ха за закупуване на семена като максималният размер на кредита е 200 000 лв.

   Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, осо-
бен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в 
публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Общата сума на обезпе-
ченията следва да осигури покритие на кредита в размер на 135%.

   От 2 октомври до 15 ноември 2017 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за 
целевите кредити. Документи за кандидатстване се приемат в отдел „Прилагане на схеми и 
мерки за подпомагане” на областните дирекции на институцията. Крайната дата за изпла-
щане на средствата от ДФЗ е 20 декември 2017 г.



20 Август 2017, Неделя,  Имен ден празнува Самуил
 На 20 август имен ден празнуват всички, които носят името Самуил (означава - измолен 

от Бога). Легендата разказва, че живял в гр. Рама или Ариматея един благочестив човек на 
име Елкана от Левиевото коляно. Той имал две жени – Ана и Фенана. Любимата му жена 
Ана била бездетна. А у израилтяните безплодието се считало за знак на Божия немилост. 
Затова Ана тъгувала много, пък и познайниците й странели от нея и дори я презирали. 
Елкана изпълнявал усърдно всички наредби на закона. На всички големи празници ходел 
със семейството си в Силом, гдето тогава се намирала скинията, за да принесе жертва 
Богу. Веднъж след жертвоприношение той седнал да обядва със семейството си. Само Ана 
едничка не могла нищо да яде: сърцето й било пълно с тъга и тя пак отишла в скинията да 
се моли. Дълго се молила и плакала. Тя молила Бога да й даде син и обещала, че ако той 
й окаже тая милост, тя ще Му го посвети. Милосърдният Бог изпълнил нейната просба: 
тя родила син и го нарекла Самуил, което значи „измолен от Бога“.

 КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ
„БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА ПРЕЗ ОБЕКТИВА“ - 2017    
Краен срок: 20 август 2017 г., 20.00 часа 
Конкурсът за фотография „Благотворителността през обектива“ 

- 2017 ще отличи четири фотографии - три ще бъдат определни от 
журито, четвъртата се избира от публиката.
Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки във фотокон-

курса. Снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 3 г. 
(да са направени през 2015, 2016 или 2017).
Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат загла-

вие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ 
мястото, ситуацията и историята на снимката - до 500 знака.
Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 3000 до 5000 пиксела 

по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. 
Файловете не трябва да са по-големи от 10MB. Всеки автор трябва да може да предос-
тави изходен файл (снимка в оригинален размер).

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

15 Август 2017, Вторник,
Успение Богородично (Голяма Богородица)
 Успение (заспиване) на Пресвета Богородица е един 

от 12-те велики християнски празници, чествани и от 
православни, и от католици. Според Светото писание 
това е денят, в който Божията майка на 64-годишна 
възраст напуска земния живот и отива при сина си. 
Нейната смърт била тъй лека и блажена, че приличала 
на заспиване. Оттук и думата „успение“ - заспиване. 
Според народната традиция празникът се нарича Голя-
ма Богородица за разлика от Малката Богородица, когато се чества рожденият 
ден на Христовата майка. След тържествена литургия в църквата се освещават 
обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за умрелите. 
Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в житейските про-
блеми. Провеждат се родови срещи, свързани с жертвоприношение - курбан 
за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Тра-
диционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с порфорен орнамент, 
пиле каша, тиганици, варено жито, царевица и тиква. Непременно се яде диня и 
грозде. Вярващите даряват на църквата свещи, домашно тъкано платно, месал, 

пешкир и пари. В този ден празнуват всички, които носят 
благословеното име Мария. 

16 Август 2017, Сряда,
 Годишнина от рождението на Мадона
 На 16 август 1958 г. е родена Мадона (псевдоним на 

Мадона Луис Вероника Чиконе) – американска поп и 
рокпевица и актриса от италиански произход. Мадона 
е най-популярната поп изпълнителка през 80-те и 90-те 
години на ХХ в., като славата продължава и до днес. 

17 Август 2017, Четвъртък,
 Международен ден на детския телефон на доверието

 Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на Международният съюз на дет-
ските телефони на доверието, официално признат от Комитета по правата на 
децата на ООН. 

18 Август 2017, Петък,
 Професионален празник на миньорите 
Отбелязва се с Решение 834 от 8 август 1996 г. на Министерския 

съвет на църковния празник Успение на Свети Йоан Рилски - по-
кровител на миньорите. Празнуват и геолозите и работниците от 
енергийно-суровинния отрасъл. 
Успение на Свети Йоан Рилски 
На 18 август Българската православна църква отбелязва успе-

нието на Св. Йоан (Иван) Рилски Чудотворец. Българският светец 
от XI век е един от най- почитаните и уважавани у нас, покровител на българ-
ския народ и основател на Рилския манастир. Св. Йоан Рилски е роден около 
876 г. в с. Скрино в Осоговската планина. Живее по времето на княз Борис и 
сина му Владимир, на цар Симеон и на сина му Петър - време на насилствено 
разпространение на християнството в пределите на България. Според житието 
му, още като юноша той копнее да се посвети в служба на Бога, затова напуска 
родното си място и постъпва в манастир. Но, след като приема монашеството 
напуска манастира и започва да се скита из българските земи. Св. Йоан Рилски 
обикаля Осоговско- Беласишките планини, Витоша, но най-много му харесала 
най-високата и безлюдна - Рила, затова и тук по-късно основава едноименния 
манастир. Наречен от народа Чудотворец, защото славата му че, помага на 
хората в беда и изцерява от тежки болести се разнесла из целия Балкански 
полуостров. Легендата разказва, че цар Петър I е отишъл от столицата Велики 
Преслав до Рила, за да се срещне с него но монахът не пожелал да се запознае 
с владетеля поради смирение. Св. Йоан Рилски приел плодовете и храната, но 
не и златото, което царят му дарил. Християнското му смирение само увели-
чило славата и уважението, на което се радвал и увеличил броя на ученици, 
които идвали при него. В края на живота си светецът се отдава на уединение 
в молитви Богу. Умира през 946 г. и е погребан в малката манастирска църква 
на Светата Рилска обител. Около 980 г. мощите му са открити и пренесени в 
София, а той е канонизиран за светец. През 1183г. унгарският крал Бела III 
отвоюва Средец от византийците и отнася мощите му в Унгария, откъдето са 
върнати след четири години. След Освобождението на България от византий-
ско робство цар Асен I ги пренася в столицата Търново през 1195 г. Св. Йоан 
Рилски е почитан като общобългарски светец, но славата му се разнася из 

целия Балкански полуостров и в Русия. 
19 Август 2017, Събота,
Ден на хуманитарната помощ
 Отбелязва се от 2009 г. с резолюция A/RES/63/139 

на Общото събрание на ООН от 11 декември 2008 г. 
в знак на почит към всички, които оказват хумани-
тарна помощ по света, както и за по-добра информи-
раност на обществото за значението на тази дейност. 
Годишнина от бомбения атентат /2003/ в хотел „Ка-

нал“ в Багдад, Ирак, при който загиват 22-ма служители на ООН, сред които 
и върховният комисар на ООН за човешките права Сержу Виейра ди Мелу.
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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 БОГ И БРЪСНАРЯ
Един човек влязъл в бръснарницата както обик-

новено правел, за да го избръснат и подстрижат.
Заприказвал се с бръснаря, който го обслужвал. 

Говорили за разни неща и изведнъж станало дума 
за Бог.
Бръснарят казал:
– Каквото и да ми говорят, аз не вярвам че 

съществува Бог.
– Защо? – попитал го клиентът.
– Та нали това и така е ясно. Достатъчно е да 

излезеш на улицата, за да се убедиш, че няма 
Бог. Кажете ми, ако Бог съществува, откъде има 
толкова много болни хора? Откъде са безпри-
зорните деца? Ако той наистина съществуваше 
не би имало нито страдания, нито болка. Трудно 
ми е да си представя любящ Бог, който допуска 
всичко това.
Клиентът се замислил за миг, но решил да си 

премълчи, за да не влиза в спор. Когато бръсна-
рят си свършил работата, клиентът си тръгнал. 
Излизайки от бръснарницата той видял на улицата 
рошав и необръснат човек ( като че ли не се е 
подстригвал цяла вечност – толкова бил рошав). 
Тогава клиентът се върнал в бръснарницата и 
казал на бръснаря:

– Знаете ли какво ще ви кажа? Не съществуват 
бръснари.

– Как така? – учудил се бръснарят – А нима аз 
не влизам в сметката? Аз съм бръснар.

– Не! – възкликнал клиентът – Те не съществу-
ват, иначе нямаше да има рошави и необръснати 
хора, като ето онзи човек, който върви по улицата.

– Но, мили човече, работата не е в бръснарите. 
Просто хората не идват при мене.

– Точно в това е работата! – потвърдил клиен-
тът. – И аз казвам същото: Бог има. Просто хората 
не го търсят и не отиват при него. Ето защо има в 
света толкова много болка и страдания.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 10.08.2017 г.
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До 14-ти август: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец юли. 

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец юли.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
юли 2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за юли 
2017 г.
До 15-ти август:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за август за корпоратив-

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

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец юли

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 юли
До 20-ти август:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации -пристигания/изпращания за месец юли 
2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.
До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец юли 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 юли, когато 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 август.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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НАП КАЗВА КОЛКО ДАНЪЦИ
ДЪЛЖИМ ПО ТЕЛЕФОНА

НАП ще може да предоставя данъчно-осигурителна 
информация на клиентите си, които притежават пер-
сонален идентификационен код (ПИК) и по телефона 
чрез колцентъра си. На практика това означава, че 
гражданите и фирмите с ПИК ще могат да получават 
информация за своите данъчни и осигурителни задъл-
жения по още един начин, не само онлайн - с ПИК или 
електронен подпис и в офисите на Агенцията, но и по 

телефона, след като 
се идентифицират 
със своя ПИК.
До сега нямаше та-

кава възможност, но 
последните промени 
в Данъчно-осигури-
телния процесуален 
кодекс дадоха въз-
можност на НАП да 
предложи новата ус-

луга. Очаква се Агенцията да въведе проверката за 
данъци и осигуровки по телефона в близките месеци. 
Разпоредбите на данъчния кодекс дават 6 месечен срок, 
в който да се уреди реда и начина за прилагането им.
От създаването си през 2008 г. до сега колцентърът 

на НАП е получил близо 3 милиона запитвания на 
клиенти на Агенцията. Чрез телефона за информация 
на Агенцията 0700 18 700 са обслужени 2 200 000 
запитвания на клиенти, а служителите на информаци-
онния център са отговорили на над 164 400 въпроса, 
постъпили на електронния му адрес – infocenter@
nra.bg. Автоматизираните справки и информация са 
ползвани над 680 000 пъти.
Статистиката на информационния център сочи още, 

че пропуснатите обаждания в работно време са под 5%, 
а доволните от получената информация от служителите 
на НАП са над 90%. Средната продължителност на 
телефонните разговори е 4 минути.
На телефона на информационния център на НАП 0700 

18 700 гражданите и представителите на фирмите могат 
да получат съвет за декларирането и плащане на данъци 
и осигурителни вноски. Освен това могат да ползват 
и автоматичните услуги, които не изискват разговор 
с оператор и са достъпни 24 часа в денонощието, 7 
дни в седмицата: проверка на здравен статус, справка 
за регистрация по ДДС и др. Телефонното обаждане 
към 0700 18 700 е на цената на градски разговор от 
цялата страна за абонатите на стационарни телефони. 
Обажданията от мобилни телефони се заплащат по 
стандартната тарифа на съответния мобилен оператор. 
Запитвания клиентите могат да изпращат и на имейл 
адрес infocenter@nra.bg.   
Колцентърът на НАП приема също и сигнали за 

неиздаване на касови бележки и други данъчни и оси-
гурителни нарушения.   

МЗХГ НАПОМНЯ, ЧЕ ЗА ОГЪН В ГОРАТА 
ИМА ДО 1000 ЛЕВА ГЛОБА

Ръководството 
на Министерство 
на земеделието, 
храните и горите 
предупреждава 
за  опасност  от 
пожари  вслед-
ствие на високи-
те температури.
Призовават се 

всички да не из-
хвърлят угарки 
на тревата или от 

прозореца на автомобила, да не палят огън на открито, 
да не оставят празни стъклени опаковки от храна и 
напитки след излет навън, които действат като лупа.
Да се внимава за прехвърчане на искри от двигате-

лите при навлизане на прибираща реколтата техника 
или автомобили на излет, което може да предизвиква 
запалване, което да прерасне в пожар!
Основна причина за възникване на горските пожа-

ри е човешката небрежност. Едва два от всички над 
260 пожари са възникнали вследствие на мълнии. 
Всички други са от непредпазливост или безотго-
ворно отношение.
МЗХГ разпореди стриктно спазване на разпоредби-

те на Закона за горите в частта за отговорността при 
нарушения, с които се създават условия за възникване 
на пожари в горски територии.
Налагат се глоби при паленето на огън на открито 

на разстояние по-малко от 100 метра от границите на 
горските територии както и за палене на огън в горски 
територии извън определените зони от държавните 
горски и ловни стопанства.
За физическите лица глобата е до 500 лева, а 

предвидената имуществена санкция е до 1000 лв. За 
юридически лица, при които се установи нарушение, 
глобата е в двоен размер.
При нарушения на разпоредбите за защита на гор-

ските територии от пожари и за спазване на пожарна 
и аварийна безопасност, освен наказанията по чл. 270 
от Закона за горите, в случай че деянието се определи 
за престъпление, отговорност за него може да се търси 
и по Наказателния кодекс. Той предвижда до 8 години 
затвор за причинен пожар в гората и до 10 години 
за инцидент, причинил щети в защитени територии.
Паленето на открит огън е възможно единствено на 

специално обозначените за това места.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОТПУСК
ПРИ КРЪВОДАРЯВАНЕ

Дължи ли се възнаграждение за дните, в които слу-
жител е бил в отпуск поради кръводаряване? Трябва 
ли предварително работникът и работодателят да 
договорят размера на това възнаграждение?
Работодателят е длъжен да освобождава от работа 

работника или служителя при кръводаряване - за деня 
на прегледа и кръводаряването, както и един ден след 
него (чл. 157, ал. 1, т. 2 от КТ). 
По време на тази отпуска, 

работодателят изплаща на 
работника или служителя въз-
награждение според предви-
деното в колективния трудов 
договор или по споразумение 
между работника или служи-
теля и работодателя. 
Това споразумение може да 

се подпише преди или след 
кръводаряването.
Работодателят няма право да откаже споразумение 

за възнаграждение за дните на кръводаряването. 
Отказът за подписване на споразумение или за из-

плащане на възнаграждение представлява нарушение 
на трудовото законодателство от страна на работода-
теля, за които може да бъде уведомена съответната 
инспекция на труда.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮЛИ, АВГУСТ 2017г.

Въпрос: Като физическо лице закупувам кола на 
лизинг, без да съм регистриран по ДДС. Изплащам 
1 година лихва и главница и ДДС и ми открадна-
ха колата. От лизинга ме осъдиха, че трябва да 
плащам вноските до остатъчната стойност на 
задължението. След като е откраднат активът, 
лизингът дължи ли ДДС към бюджета и респек-
тивно ние дължим ли на главницата ДДС към 
лизинга? Имаме вече решение от Апелативен 
съд, че ДЗИ дължи на лизинга лихва и главница.
Отговор: Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за данък 

върху добавената стойност (ЗДДС) регистрирано 
лице, което изцяло, частично или пропорционално 
на степента на използване за независима икономи-
ческа дейност, е приспаднало данъчен кредит за 
произведена, придобита или внесена от него стока, 
при унищожаване, установяване на липси или при 
бракуване на стоката начислява и дължи данък в 
размер на ползвания данъчен кредит. 
За стоките, които са или биха били дълготрайни 

активи, данък се дължи в размер, определен съгласно 
формулите, посочени в чл. 79, ал. 3 от ЗДДС.
В чл. 80, ал. 2 от ЗДДС е посочено, че корекции по 

чл. 79 не се извършват в случаите на унищожаване, 
липса или брак, причинени от непреодолима сила.
Кражбата не представлява непреодолима сила. 

Затова при липси в резултат на кражба се извършва 
корекция на ползвания данъчен кредит.
Относно въпроса дали физическото лице – ли-

зингополучател, дължи ДДС на лизингодателя – 
това следва да се урежда съгласно договора между 
двете страни.

Въпрос: При  прекратяване на договор по чл.331 
по инициатива на работодателя, освен догово-
рено обезщетение, дължи ли се и обезщетение 
на служителя по неспазеното предизвестие от 
един месец, което е по договор. Пример връчено и 
разписано от двете страни на 01.07.2017г. в сила 
от 02.07.2017г.-а не с едномесечно предизвестие.
Отговор: Съгласно чл. 331, ал. 1 от КТ, работо-

дателят може да предложи по своя инициатива на 
работника или служителя прекратяване на трудовия 
договор срещу обезщетение. Ако работникът или 
служителят не се произнесе писмено по предложе-
нието в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието. 
В ал. 2 е предвидено, че ако работникът или служи-
телят приеме предложението по ал. 1, работодателят 
му дължи обезщетение в размер на не по-малко 
от четирикратния размер на последното получено 
месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако 
страните са уговорили по-голям размер на обезщете-
нието. Ако обезщетението по ал. 2 не бъде платено 
в едномесечен срок от датата на прекратяване на 
трудовия договор, основанието за неговото прекра-
тяване се смята за отпаднало – ал.3 на чл. 331 от КТ. 
След като основанието за прекратяване е отпаднало, 
следва че трудовото правоотношение продължава да 
съществува. От горното е видно, че прекратяването 
на трудов договор на това правно основание става 
по инициатива на работодателя и със съгласието на 
работника или служителя, като страните имат право 
да уговорят размера на обезщетението. При прекра-
тяване на трудовия договор на посоченото основание 
не се отправя предизвестие от работодателя, той 
прави предложение на работника/ служителя.

Въпрос: Какъв е срокът на предизвестието за 
назначен служител по чл.68 /1/т.3 от КТ?
Отговор: В чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/ 

е предвидено, че срочен трудов договор се сключва за 
заместване на работник или служител, който отсъства 
от работа. Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ, трудовият 
договор се прекратява без която и да е от страните да 
дължи предизвестие със завръщане на замествания на 
работа. Няма пречка трудовият договор за заместване 
да се прекрати и на останалите, предвидени в Кодекса 
на труда основания, ако същите са налице към момента 
на прекратяването. Според ал. 2 на чл. 326 от КТ. В 
ал. 2 на чл. 326 ат КТ срокът на предизвестието при 
прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, 
доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но 
не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при 
прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но 
не повече от остатъка от срока на договора.

Въпрос: Искам да попитам дали е редно, когато 
първо число на месеца се пада почивен ден (напри-
мер 1 Юли 2017 - събота) да вписваме в трудовия 
договор на нов служител, че договорът влиза в сила 
от 01 юли? Реално той ще дойде на работа на 3 
юли - понеделник и това ще бъде първият му реално 
отработен ден в компанията.
Отговор: Съгласно чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда 

/КТ/, трудовият договор се сключва в писмена форма. 
По наше мнение няма пречка да се сключи трудов дого-
вор в описания в запитването случай. В чл. 62, ал. 3 от 
КТ е предвидено, че в тридневен срок от сключването 
или изменението на трудовия договор и в седемдневен 
срок от неговото прекратяване работодателят или упъл-
номощено от него лице е длъжен да изпрати уведом-
ление за това до съответната териториална дирекция 
на Националната агенция за приходите. Националната 
агенция за приходите предоставя в реално време на 
оправомощени лица от дирекции „Инспекция по труда“ 
електронен достъп до регистъра на трудовите догово-
ри и при поискване в срок три работни дни изпраща 
копие от съответното заверено уведомление. Според 
чл.63, ал.1 от КТ работодателят е длъжен да предос-
тави на работника или служителя преди постъпването 
му на работа екземпляр от сключения трудов договор, 
подписан от двете страни, и копие от уведомлението 
по чл. 62, ал. 3 , заверено от териториалната дирекция 
на Националната агенция за приходите. Работодателят 
няма право да допуска до работа работника или слу-
жителя, преди да му предостави документите по ал. 
1 – ал. 2 на чл. 63 от КТ.



ДОМАШЕН МАЛИНОВ ЛИКЬОР
Необходими продукти:

0,5 кг малини (червена или жълта), 
1,25 л алкохол (40%-ен спирт),
0,7 кг захар, лимонена киселина, 
0,6 л вода, 5 г ванилена захар.
Получава се около 2 л ликьор.
Начин на приготвяне: Малините 

се заливат с водата, кипват се и се 
варят на слаб огън като периодично се разбърква.
Плодът трябва да стане бял, за което ще са нужни 

около 50-60 минути. Прецедете през сито и старателно 
изстискайте почти до сухо плода. Добавете захарта, като 
бъркате до пълното ѝ  разтваряне.
Похлупете и оставете да изстине до стайна 

температура. Прецедете “компота” през 2-3 слоя марля. 
Към получената течност добавете алкохола, лимонената 
киселина и ваниловата захар.
Разбъркайте добре и прехвърлете в бутилки. Затворете 

и оставете бутилките за 1-2 часа при стайна температура, 
като на всеки 30 минути разклащайте за по-добро 
разтваряне на компонентите.
Филтрирайте напитката през памук, за да се избистри. 

Ако мътността и утайката не са проблем за вас, можете 
и да прескочите този етап.

МИТОВЕ ЗА СЛЪНЧЕВИЯ ЗАГАР
От слънце или солариум 

изгарянето е еднакво вредно
За ползата и вредата от 

слънцето всяко лято се пише 
толкова много. Това за съжа-
ление съвсем не означава, че 
всичко,което знаем и четем, 
е вярно. По-долу ви предла-
гаме две добили широка по-
пулярност схващания, които 
всъщност ни най-малко не отговарят на истината:
Слънчевият загар подобрява състоянието на кожата
Това не е вярно. Под въздействието на преките слън-

чеви лъчи се разрушават еластичните влакна на кожата.
Това предизвиква нейното по-бързо стареене. Зато-

ва и при любителите на слънчевите бани процесите на 
стареене са по-бързи. Кожата на места като подмиш-
ниците и гърдите е още по-нежна и възприемчива към 
слънчевите лъчи.
Помнете, че „предозирането“ на слънчево изгаряне 

води до злокачествени образувания, при това не само 
на кожата или органите, изложени на пряката слънчева 
светлина.
Солариумът за разлика от преките слънчеви лъчи 

не е вреден
От научна гледна точка разлика между слънчевото 

ултравиолетово излъчване и лъчите в солариума няма - 
спектърът е един и същ. Положителното при солариума 
е, че при него може да се регулира интензивността на 
излъчването.
За сметка на това обаче в солариума източникът на 

излъчване се намира по-близо до кожата. През лятото 
солариума са посещава сравнително рядко, хората по-
лучават слънчево облъчване дори и да не правят слън-
чеви бани, поради факта, че носят отворени дрехи.
Особено вредно е да се посещава солариум, след като 

човек вече е бил на плажа и има загар - така може да се 
получи вторично изгаряне на кожата.

ЛЕТНИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ
Най-често срещани през горе-

щите летни дни са ротавирусите, 
ентеровирусите, както и аденови-
русите. Често срещани са също 
салмонелозата, както и вирусният 
хепатит А. За да се предпазите, 
трябва да спазвате висока хигие-
на и да не допускате децата ви да 
се задържат до места, където има много хора.
За да сте сигурни, че ще се предпазите от летен вирус 

трябва да имате висок имунитет, което може да подси-
гурите донякъде чрез приема на храни, богати на вита-
мини и минерали. Лекарите ни предупреждават, че през 
август ни очаква и летен грип, който може да доведе до 
усложнения като менингит и енцефалит.
Към всякакви летни вируси най-уязвими са децата. 

Най-добрият начин да се излекува малките, а и възраст-
ните хора, е диета. Симптомите при летните вируси обик-
новено са температура, диария, често пъти и повръщане, 
отпадналост - засягат основно стомашно-чревния тракт.
При възрастните летните вируси обикновено преми-

нават по-леко, отколкото при децата. Ако не обърнете 
сериозно внимание на състоянието си, има опасност да 
се развият други по-сериозни заболявания. Летните ви-
руси са също толкова опасни, колкото и зимните прос-
туди и грипни състояния и не бива да се подценяват.
Инфекциите се развиват много бързо - буквално за 

часове - започват с повръщане, после идва и диарията 
и т. н. За да се излекуваме, най-добре е да си почиваме 
у дома, да приемаме повече течности - минерална вода, 
без кафе, сокове или някакви други сладки напитки.
От бабините илачи против диария се препоръчват сок 

от дренки, както и чай от джоджен. За храната най-до-
бре похапвайте само препечени филии бял хляб, соле-
ти, сухари. След няколко дни ще се почувствате значи-
телно по-добре, но е хубаво да спазвате това хранене 
поне 3 дена, за да сте убедени, че всичко е наред.
За да сте спокойни, най-добре посетете лекар, особе-

но ако гореизброените симптоми продължават повече 
от ден - той ще ви обясни как да постъпите, за да се 
излекувате възможно най-бързо.
Продължителното повръщане и диария могат да до-

ведат до дехидратация, а в най-лошия случай може да 
се стигне до хоспитализация и вливания.

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ
През август при лозата продължават растителноза-

щитните пръскания при по-късните сортове.
Срещу причинителя на брашнестата мана /оидиум/ 

трябва да се третира до преминаване на фенофазата 
прошарване или омекване на зърното.
Ако има по-продължителни безвалежни периоди, 

които са обичайни за август, срещу оидиума се препо-
ръчват контактни фунгициди.
Такива са Кумулус ДФ - 

0,25% /карантинен период 
20 дни/, Акоидал ВГ - 0,25% 
/20дни/, Тиовит Джет 80 - 
0,2% ВГ /15дни/.
Посочените препарати съ-

държат 80% сяра.
При неустойчиво време, 

което се характеризира с наличието на чести валежи, 
трябва да се използват системни фунгициди с предпаз-
но и лечебно действие.
Тогава се избира някои от рз продуктите:
Топаз 100 ЕК - 0,015% /28 дни/, Строби ДФ-0,02% 

/35 дни/, Фалкон 480 ЕК /35 дни/ - 0,03%, Бампер 25 
ЕК - 0,02% /30 дни/, Шавит 25 ЕК - 0,01% /30 дни/, 
Шавит Ф 72 ВДГ - 0,2% /20 дни/, Фоликур 250 ЕБ / 
Хоризонт/ - 0,04% /21 дни/, Флинт Макс 75 ВГ - 0,016% 
/14 дни/ и др.

ЗАПОЧВА СЕИТБАТА НА ЕСЕННА САЛАТА
Ако засеете салата сега, ще е готова през есента. 

Може да използвате мястото освободено от граха, ран-
ните картофи или други ранни зеленчуци.
Три основни стъпки:
Почистете растителните ос-

татъци, окопайте почвата на 20 
см дълбочина и я заравнете.
Семената се засяват от нача-

лото до средата на август.
След един месец разсадът 

ще е готов за засаждане на по-
стоянно място.

КОГА ДА СЕ КЪРШИ ВЪРХЪТ НА ДОМАТИТЕ
Прекършването на върха на доматите се прави с 

цел плодовете да станат по-едри.
Прекършването на върха се прави след като се об-

разува третото съцветие. Изчаква се да се образуват 
два листа и тогава.
Развитието на доматите продължава от връхния 

колтук. При някои сортове домати прекършването 
се прави в различни фази.
При късните сортове върхът се маха след четвър-

тото съцветие. При ниските сортове прекършване 
не се прави.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Лайка - Matricaria Chamomilla 
Описание: Едногодишно тревисто растение. Стъб-

лото е изправено, високо до 50 см. Цялото растение и 
особено цветните кошнички имат характерна приятна 
миризма и остър, възгорчив вкус. Цъфти от май до 
август.
Разпространение: Расте по ливади, поляни, пасища, 

около населени места из цялата страна.
Употребяема част: За лечебна цел се използват 

цветните кошнички. Брането се извършва ръчно или 
със специални гребени. Цветовете се откъсват с дръж-
ка, не по-дълга от 3 см.
Лечебно действие: Противовъзпалително, антисеп-

тично, болкоуспокояващо, спазмолитично, ранозаздра-
вяващо, успокояващо, потогонно и други действия. 
Доказано е стимулиращото действие на етеричното 
масло върху централната нервна система.
Приложения: 
• при възпаление 

на храносмилател-
ната система

• при простуд-
ни заболявания на 
горните дихателни 
пътища като успо-
кояващо средство

• при възпаление 
на лигавицата на устата, венците, гърлото, при зъбобол

• при гастрити, ентерити, колити, при язва на стомаха 
и дванадесетопръстника

• външни промивки при конюнктивит, хемороиди, 
мокрещи екземи, потене на краката

• външни промивки при болезнени и трудно заздра-
вяващи рани

• инхалация при грип, фарингити, ларингити
• при болезнена менструация, при смущение на съня
• В българската народна медицина се употребява при 

възпаление на бъбреците и пикочния мехур, безсъние, 
главоболие, жълтеница, газове, подагра, ревматизъм, 
епилепсия, хемороиди, хистерия, трудно уриниране и 
уриниране на кръв, гъбички в устата, задух, жълтени-
ца, болезнена менструация.
Като противовъзпалително и болкоуспокояващо 

средство лайката се използува вътрешно и външно при 
голям брой заболявания: възпаления на храносмила-
телната система — на лигавицата на устата, венците, 
гърлото, при зъбобол, гастрити, ентерити, колити (с 
болки и колики), при язва на стомаха и дванадесето-
пръстника.
Външно се прилага под формата на промивки при 

възпа¬ления на конюнктивите, при хемороиди, болез-
нени и трудно заздравяващи рани, мокрещи екземи, 
при потене на краката и др. Под формата на инхалации 
се предписва при грип, фарингити, ларингити и др.
Като успокояващо средство лайката намира прило-

жение при болезнена менструация и при смущения на 
съня . Лайката се използува в козметиката за освежа-
ване на кожата и за поддържане цвета на русите коси.
Външно приложение: Използва се за гаргара при 

лош дъх в устата, за налагане на лапи при циреи и рани, 
за промивки при бяло течение, за бани при хемороиди, 
кожни обриви, потене на краката, при безсъние.
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се залива 

с 200 мл вряла вода. Кисне 30 минути и се изпива 
наведнъж (може и подсладено с мед). Запарката се 
прави 3 пъти дневно и се пие 15 минути преди ядене.
Имайте предвид, че хамазуленът, на който се дължи 

противовъзпалителното действие на билката, при прес-
тояване във воден разтвор бързо се разлага.
Най-добре е да се използува извлек, получен на сту-

дено (10 чаени лъжички билка се залива с 500 г студена 
вода. След 8 часа се прецежда и се изпива за 1—2 дни.). 
Може да се използува и запарка за вътрешно и външно 
приложение — 2—3 супени лъжици билка се залива 
с 250 г вряща вода и пре¬стоява в затворен съд 1 час. 
Чаят се изпива на два пъти.

 „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                                                                                                              

Евреин отишъл на доктор:
- Докторе не мога да заспя.
- Тогава, представете си, че намирате пачка с 1000 лв. от по 

1 лв. Започнете да ги броите. Все ще заспите по някое време!
След седмица:
- Какво стана, помогна ли?
- Ами, не. Броих, броих и все ги изкарвам 999 лв. Броя и 

пак броя, и все не излизат. Не мога да заспя от нерви, че ми 
липсва един лев.

- Май по добре да се върнем на конвенционални средства 
- ще броим овце!
След седмица. Човека още по нервен и разтревожен. Док-

тора пита:
- Какво стана, брои ли овцете?
- Мани, мани. Броих, броих и като стигнах до последната 

овца, тя ме погледна в очите и попита с човешки глас: „Абе, 
какво стана с онези 1000 лева?“..

вреин отишъл на доктор:
Д


