
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Инициативен комитет по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2018 година, 

уведомява желаещите да посетят събора в местността „Ливадите” край село Ваклиново, който 
ще се проведе на 14 и 15 юли 2018 година , че са определени такси, както следва

1. Пропуск за автомобили, обслужващи търговските обекти (ресторанти и сергии):
• лек автомобил     – 5.00 лв.;
• микробус      –10.00 лв.;
• товарен автомобил    – 20.00 лв. 
2. 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 50 лв. , а за всички останали терени е 30.00 лв.
За търговци, предлагащи продукти:
- продукти на грил  – 300.00 лв. ( без търговски маси и предлагане на напитки) 
- дюнер    – 150.00 лв. ( без търговки маси и предлагане  на 

напитки )
- дюнер    - 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и пред-

лагане на напитки)
- печено    – 300.00 лв. (с търговки маси до 4 броя 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

2 - 8 юли 2018г., година (XIV), 27 /661

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

ПРАЗНИК НА ЧЕШМАТА  

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР
ВАКЛИНОВО 2018Г.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Инициативният комитет по организиране и провеждане на Събор Вак-

линово - 2018 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 50.00 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, тел. 0879/121749

ОБЯВА
Инициативният комитет по организиране и провеждане на Събор Ваклиново 

- 2018 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 02.07.2018 г. 
(понеделник) от 16.00 часа в залата на Общински съвет – Сатовча.

ОБЯВА
На 14 и 15 юли 2018 година (събота и неделя) под патронажа 

на Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов ще се проведе за XIV-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 профе-
сионални изпълнители и състави на българската 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 покажем 

значимостта на българското фолклорно наследство и да възстановим 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 – 2018 година.                   

Основен приоритет на социалната по-
литика на община Сатовча е подобрява-
нето на жизнената среда на населението 
чрез развитие на социалната инфраструк-
тура и енергийната ефективност. Общи-
ната се стреми да изпълни следните мер-
ки, чрез които да осъществява ефективна  
и устойчива социална политика:

1. Стимулира развитието на социални-
те дейности;

2. Строителство, рехабилитация, мо-
дернизация и оборудване на социалната 
инфраструктура;

3. Подобряване на качеството на пред-
лаганите социални услуги;

4. Разширяване на дейностите, много-
образието на услуги и капацитета за об-
хващане на хората в нужда във всички 
населени места на общината;
Домашен социален патронаж (ДСП) е 

първата действаща социална услуга, раз-
крита на територията на община Сатовча. 
Доказала своята необходимост, услугата 
ДСП е увеличила своя капацитет през го-
дините, като в момента се обслужват 99 
потребители. 
Извън капацитета на ДСП се доставя 

и храна по проект „Топъл обяд на тери-
торията на община Сатовча“, който се 
изпълнява съвместно с Агенцията за со-
циално подпомагане и Европейския со-
циален фонд (ЕСФ), като финансирането 
е изцяло от ЕСФ.
Община Сатовча кандидатства пред 

АСП за увеличение на бюджета и включ-
ване на нови потребители на услугата, 
като от 01.01.2018 г. те вече са 190 на 
брой, които  получават качествен топъл 
обяд на стойност 2.50 лв. за храноден.
Кметът на общината д-р Арбен Миме-

нов, ангажиран със своя морален и со-
циален дълг към жителите на общината, 
кандидатства за финансиране пред Фонд 
„Социална закрила“ към Министерство 
на труда и социалната политика с проект  
„Модернизиране на кухненското оборуд-
ване и обзавеждане на Домашен социа-
лен патронаж в община Сатовча”. 
Управителният съвет на Фонда одобри 

финансирането на проектното предло-
жение за модернизиране на кухненското 
оборудване и обзавеждане на Домашните 

социални патронажи община Сатовча.
Целите на проекта са насочени към мо-

дернизация на съществуващата материал-
на база на Домашен социален патронаж и 
закупуване на ново, по – икономично и с 
по – голям капацитет на работа оборудва-
не, което отговаря на всички европейски 
хигиенни норми за хранене на възрастни 
хора и лица/деца с увреждания/. 
Като резултат от изпълнението на 

проекта, кухните на Домашен социален 
патронаж ще бъдат оборудвани с всич-
ки необходими професионални уреди и 
техника за постигане на по – високо ка-
чество и ефективност в съхранението и 
обработката на хранителните продукти 
и приготвянето на топла храна. Матери-
алната база ще бъде приведена в пълно 
съответствие със санитарно – хигиенни 
изисквания и ще предоставя по – добри и 
безопасни условия на труд на работещия 
персонал. Ще се повиши ефективността 
на работа на персонала, а следователно и 
капацитета на услугата, което ще позволи 
включването на нови потребители от це-
левите групи на лицата. 
Устойчивостта на резултатите по про-

екта се гарантира основно от факта, че 
инвестициите за оборудване и обзавеж-
дане ще се извършат в помещения, ко-
ито са общинска собственост и тяхното 
управление и поддръжка се гарантира от 
административната и финансова стабил-
ност на община Сатовча. 
Община Сатовча предоставя социалната 

услуга Домашен социален патронаж дъл-
госрочно, което е гаранция, че направени-
те инвестиции за кухненско оборудване и 
обзавеждане ще бъдат максимално усвое-
ни в рамките на експлоатационния срок на 
всеки един от придобитите артикули. 
Общият бюджет на проекта е на стой-

ност  29 830,00 лв., от който Община 
Сатовча ще осигури средства в размер 
на 2 830,00 лв.

Предстои отбелязване-
то на Празника - Ден на 
чешмата и семейството в 
община Сатовча.  Празник 
определен с решение на 
Общински съвет, по пред-
ложение на кметът на об-
щина Сатовча д-р Арбен 
Мименов с мотивът, че на 
територията на общината 
има изградени и работе-
щи над 900 чешми, някои 
от тях с обособени кътове 
за отдих, както съществу-
ваща традиция в летния 
период  масово да се орга-
низират родови и приятел-
ски срещи на чист въздух 
и студена вода.
Решението е, празникът 

да се отбелязва през първата събота на месец юли. Тази година  датата е 7-ми юли.
Идеята на празника е да се запази добрата традиция, добрите взаимоотношения и 

сбирките, които сплотяват хората и семействата. Да се създават  повече предпоставки 
за докосване до красивата природа на общината ни и до създаване на трайни взаимо-
отношения – човек, природа и околна среда. 
Както всяка година ръководството на общината организира издаването на ин-

формационни материали за Празника на чешмата и семейството, чрез които при-
канва всички жители и гости на общината да се включат в мероприятието, да се 
порадват на красивите кътчета на общината, да бъдат заедно с близки и приятели, 
за да се продължи традицията, за да я има и в утрешния ден, за да я оставим с 
добро и на децата, и на внуците си.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

 РЕЗИДЕНЦИЯ БАБА 2018  
Краен срок: 9 юли 2018 г. 
Сдружение „Фабрика за идеи“ организира 

за 4-а поредна година инициативата „Резиден-
ция Баба“. Младежи на възраст до 35 години 
могат да кандидатстват до 9 юли и да живеят 
един месец в 3 села в община Карлово.
Резиденция Баба 2018 ще се проведе от 6 

септември до 1 октомври 2018 г. Участниците 
ще живеят в местно домакинство, като пома-
гат на местните хора, учат занаят и започнат 
работа по своя социално-предприемаческа 
идея, която да е в помощ на селото.
Тема на Резиденцията тази година е търсенето на прагматични решения как селата 

могат да станат по-привлекателни за млади хора, но така, че да интегрират и местната 
култура и да са от помощ на възрастните хора там. Как могат младите хора от градовете 
да са в помощ на местните от селата и обратно.
Всички участници ще преминат през интензивно обучение.

 СТАЖАНТСКА ИНИЦИАТИВА 2018 
Краен срок: 13 юли 2018 г. 
За четвърта поредна година Съветът на же-

ните в бизнеса в България (СЖББ) стартира 
Националната стажантска инициатива „Ос-
таваме в България”. Тя е насочена към най-
младите бъдещи професионалисти и отново 
ще им даде шанс да докажат своите качества 
и умения, да навлязат в света на бизнеса и да 
получат възможности за развитие, подходяща 
среда и стимул за реализация в България. 
Патрон на „Оставаме в България” е българският евродепутат г-жа Ева Майдел. 
В четвъртото издание на инициативата могат да участват стажанти от компани-

ите-членки на Съвета, които за целта трябва да изпратят свое есе на тема „Моят 
успешен стаж в България“. 

2 Юли 2018, Понеделник,
Международен ден на НЛО
 През 2001 г. Хактан Акдоган, създател на Меж-

дународния музей на НЛО в Истанбул, Турция, 
публикува предложение за честването му. Го-
дишнина от инцидента в Розуел, САЩ (юни-юли 
1947), където е намерено катастрофирало НЛО. 
Инцидентът в Розуел е станал през нощта на 4 юли 1947 г. когато нещо се 
разбило в близост до градчето Розуел, щата Ню Мексико. Собственикът на 
ранчо „Мак“ открил нещо като летяща чиния, която се била разбила в имота 
му. В нея се намирали телата на четирима от пътниците, трима от които мърт-
ви. Всички били ниски, със сива кожа, големи глави и огромни черни очи. 
Човекът се обадил в близката военна база, откъдето поели контрол над нещата

6 Юли 2018,  Петък,
Световен ден на целувката 
На 6 юли се отбелязва Световният ден на це-

лувката - датата е предложена от Великобрита-
ния и официално призната от ООН през 1988 г. 
Празникът бързо печели популярност и започва 
да се отбелязва в различните краища на света, 
включително с нови рекорди по масово и най-
продължително целуване. От 1981 г. Световната 

здравна организация също се занимава със сериозни изследвания за природата 
на целувката. Според специалистите в целия си осъзнат живот човек се целува 
около 14 дни, а световният рекорд по продължително целуване без прекъсва-
не е 30 часа. Доказано е, че докосването с устни е всъщност прикрива доста 
сложни химически реакции. Продължителната страстна целувка увеличава 
пулса над 100 и повече удара в минута. Тя повишава нивото на хормоните 
в кръвта на човека дотолкова, че може да удължи живота му с една минута. 
По време на страстната целувка се губят около 6,4 калории (за една минута). 
Продължителната целувка дори нормализира киселинността в устата - т.е. 
целувка след ядене намалява риска от кариес. Целувката успокоява нервната 
система и предотвратява стреса. Хората, които обичат да се целуват, като 
правило са оптимисти и постигат значими лични и професионални успехи. 
Естествено има и негативи - чрез целувката се предават херпес, хепатит 
А и В и други заразни болести, както и стотиците различни бактерии, но 
при 95% от тях не са опасни за здравето. Различни са целувките в разните 
краища на света. И до днес няма обяснение защо хората са започнали да се 
целуват. Твърди се, че в началото това е било знак на доверие. Няма сведения 
в Древен Египет да е била използвана целувката като форма на общуване, 
римляните пък се целували един друг по очите в знак на приветствие (об-
ратно на руския обичай очите да се целуват при раздяла.) В средновековна 
Италия мъж, целунал публично девойка, е бил длъжен да се ожени за нея. В 
Неапол пък целуването на улицата в присъствието на 
висше духовно лице можело да коства свободата и дори 
живота на виновника. 

7 Юли 2018, Събота,
Европейски ден на шоколада
Отбелязва се на 7 юли, защото на тази дата през 1550 

г. от Южна Америка в Испания е доставена първата 
партида какаови зърна, затова и датата е избрана от 
Европейския съюз за честване на неофициалния шо-
коладов празник. Ацтеките са първите хора в света, които са произвеждали 
хранителен продукт от какаото - наричат го „храна на боговете“. Думата „ка-
као“ идва от техния език, което испанците възприемат и пренасят в Европа. 
Легендата гласи, че ацтеките отглеждат какаовото дърво и то било свещено 
за тях, защото се считало за подарък от бог Куатцекоатл. Зърната получени 
от неговия плод били ползвани не само за обредни пожертвования, а и за 
платежно средство. Какаовите зърна били ползвани приготвянето на местно 
люто питие с много подправки, което няма нищо общо с вкусът на днешното 
какао. Питието било приготвяно от вода, какао, царевица, ванилия и лют че-
рен пипер. Когато испанските „конквистадори“ (1519 г.) превземат Мексико 
и в съкровищните камери на Монтесума II - последният ацтекски владетел, 
намират над 25 хиляди стотници какао, които били заграбени и част от тях 
пренесени в Европа. Продуктът макар и непознат се търгувал много скъпо 
и се заплащал в злато, има исторически свидетелства, че цената на един роб 
„можела да достигне до 100 какаови зърна“. Първоначално, какаовите проду-
кти основно напитки не са били подслаждани, а се консумирали „горчиви“. 
Първото шоколадово блокче е направено едва през 1842 г. от Джон Кадбъри 
- (английски квакер), на когото му хрумнало да направи твърд шоколад, едва 
по-късно в Швейцария, Даниел Петер добавя мляко към шоколада и така 
създава продукта, днес познат като млечен шоколад. 
Имен ден празнуват Нели и Недялко 
На 7 юли имен ден празнуват всички, които носят името Неделя, Недялка, 

Неделчо, Недялко, Неделина, Нешка, Нели и Делчо.
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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 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 
ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград уведомява всички собственици и 

ползватели на земеделски земи, че срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления 
по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година е 31 юли 2018 година.
Декларацията по чл.69 и заявлението по чл. 70 се подават в Общинската служба по 

земеделие в село Сатовча.
Земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от 

собствениците им по чл. 37б, може да се разпределя между ползвателите, като „бели петна“.

Един ден мъдрецът завел свой ученик в парк, 
разположен в подножието на горист хълм. В парка 
имало лабиринт с високи и гладки стени, които се 
осветявали от слънчевите лъчи.
Учителят съпроводил ученика до входа и му по-

ставил задача да открие сам изхода. Той се лутал 
в лабиринта цял ден и цяла нощ, но усилията му 
били напразни. Бил в безизходица. Отчаяно се 
опитвал да намери изход. Накрая от изтощение 
поседнал на земята и заспал.
Когато отворил очи, видял пред себе си учителя.
– Последвай ме – казал му той.
Излезли от лабиринта и без да се обръща, 

учителят тръгнал през гората. Когато стигнали 
най-високото място на хълма, той посочил на 
ученика си:

– Погледни надолу!
От мястото, на което се намирали, се виждал 

целият лабиринт.
– Гледайки от тук, можеш ли да откриеш изхода 

на лабиринта? – попитал учителят.
– Да, и то лесно – казал ученикът. – Трябва само 

да го наблюдавам внимателно известно време.
– Добре, намери го тогава и го запомни добре 

– казал учителят.
След това тръгнали обратно през гората. Уче-

никът отново влязъл в лабиринта, но този път 
намерил изхода много бързо, без да се загуби 
нито веднъж.

– Урокът, който получи току-що, е сред най-
важните тайни от изкуството на живота – казал 
мъдрецът, посрещайки го на изхода. – Колкото 
повече се отдалечиш от дадена ситуация и 
по-отвисоко я погледнеш, толкова по-ясно 
и пълно ще я видиш. Така много по-бързо и 
лесно ще можеш да намериш изхода от нея.

КОГАТО СЕ ПОЧУВСТВАШ ИЗГУБЕН, ПРОЧЕТИ ТОВА...                   

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 28.06.2018 г.
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До 10-ти юли: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози 

и данъка от организатори на хазартни 
игри и от оператори на телефонна или 
друга електронна съобщителна услуга 
за проведени през предходния месец 
хазартни игри, при които залогът за 
участие е чрез цената на телефонна или друга елек-
тронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от 
операторите на телефонна или друга електронна съоб-
щителна услуга.
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УВЕЛИЧАВАТ ПЕНСИИТЕ ЗА СТАРОСТ ОТ 1 ЮЛИ
Пенсиите за старост ще се увеличат с 3,8 на сто от 

1 юли 2018 г. и социалната пенсия за старост става 
125,58 лв. на месец. Това предвижда приетото от 
Министерския съвет Постановление за определяне 
на нов размер на този 
вид пенсия. 
Промяната ще до-

веде до увеличаване 
на пенсиите, които не 
са свързани с трудова 
дейност, тъй като по 
закон техният размер 
се определя в зависи-
мост от социалната 
пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и 
гражданска инвалидност, социалната пенсия за ин-
валидност и персоналната пенсия. Ще се повишат 
и нормативно установените добавки към пенсиите, 
които се определят в процент от социалната пенсия 
за старост.   
Промените ще засегнат всички хора, навършили 

70 години, които живеят с доход под гарантирания 
минимум.
Подготвят се промени при изплащането на пенсии 

за деца, загубили родител или и двамата родители. До 
момента те имат право на помощ, ако починалия има 
определен трудов стаж или при много нисък доход 
на тези, които ги отглеждат. От 1 януари 2019 г. се 
предвижда всички деца с починали родители да имат 
право на пенсии.
По отношения на хората с увреждания също се 

подготвят промени. Най-тежко болните хора с увреж-
дания над 18-годишна възраст ще получават месечна 
помощ. До момента те се изплащаха по различни 
програми като средства за асистент.
В подготовката на новия закон за хора с увреждания 

ще участват и майките на деца с увреждания, които 
многократно протестираха срещу системата. 

СМЯНАТА НА ПЕНСИОНЕН ФОНД
ВЕЧЕ МОЖЕ ДА СТАВА И ОНЛАЙН  

Над 3.5 млн. осигурени лица в България имат въз-
можността сами и изцяло онлайн да сменят пенси-
онния си фонд. Пилотната услуга се предоставя от 
„ПОД-Бъдеще“ АД, благодарение на стартиращата 
високотехнологична българска компания Евротръст 
Технолоджис АД.
Услугата вече е 

достъпна на сайта 
на „ПОД-Бъдеще“ 
Интеграцията  с 
революционното 
мобилно прило-
жение Евротръст 
позволява генери-
раното заявление 
и договор да се 
подписват и из-
пращат към пенсионното дружество изцяло онлайн. 
Процедурата отнема само няколко минути. 
Чрез регистрация в мобилното приложение на Ев-

ротръст се генерира електронен подпис, който веднага 
може да се използва и в платформата на ПОД „Бъдеще“, 
а методът отговаря на всички юридически изисквания 
за електронно подписване на документи. 
За сравнение - досега смяната на пенсионен фонд ви-

наги се е осъществявала чрез подписване на хартиено 
заявление в три екземпляра, като подписът задължи-
телно се полага в присъствието на нотариус.
През март 2017 г. „ПОД-Бъдеще“ пусна първото и 

единствено засега в сектора мобилно приложение, чрез 
което над 200 000 нейни клиенти могат да проверяват 
по всяко време своите натрупани спестявания за втора 
пенсия и да следят дали работодателите им превеждат 
регулярно дължимите осигуровки.
През следващите месеци компанията планира да 

разшири обхвата на предлаганите дигитални продукти. 
Клиентите на пенсионното дружество ще имат възмож-
ност да кореспондират с него и да получават пълно об-
служване изцяло през неговото мобилно приложение.

МЛАДИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ПОЛУЧИХА 
1.42 МЛН. ЛЕВА ЗА КАМПАНИЯ 2017
Държавен фонд „Зе-

меделие“ изплати 1.42 
млн. лева за Кампания 
2017 по Схемата за мла-
ди земеделски стопани 
(МЗС). Подпомагане 
получават 3400 стопа-
ни, които са деклари-
рали площи по Схемата 
за единно плащане на 
площ (СЕПП) в заявле-
нието за подпомагане 
за Кампания 2017 и са отбелязали участие по МЗС.

  Изискванията за допустимост по схемата са оп-
ределени в чл. 15 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. за 
условията и реда за прилагане на схемите за директни 
плащания. Допустими кандидати са млади земедел-
ски стопани на възраст до 40 години към годината на 
първото подаване на заявлението.

  Субсидия се отпуска за първите 30 ха, допустими 
по СЕПП, като плащането представлява надбавка от 
25% от подпомагането на хектар по Схемата за единно 
плащане на площ.

НЯКОИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАТРУДНЕНИЯ ВЪВ 
ВРЪЗКА С КОМАНДИРОВАНЕТО В ЧУЖБИНА 

   Казус: Командироваме наши служители в евро-
пейски държави (вкл. Швейцария) и трети страни. 
Те са инженери по телекомуникации и извършват 
услуги в тази сфера. Ние сме подизпълнители по 
проекти на тези територии. Нашият възложител 
(клиент) е от САЩ. Плащанията към нас постъп-
ват от този клиент от САЩ. Командировките са с 
различно времетраене - от 2 до повече дни, понякога 
поръчката се променя, докато инженерът е в даде-
на европейска страна и се налага да пътува в друга 
европейска държава, без да се връща в България. 
С нашия клиент от САЩ имаме рамков договор и 
поръчка за всяка услуга, която получаваме по елек-
тронен път (т.е. няма договор за всяко пътуване). 
Запознати сме с промените по чл. 121а от КТ от 
началото на 2017 г. Въпросите ми конкретно са:

1. Изпълнени ли са за нашето дружество услови-
ята по чл. 121а, ал. 1, т. 2 КТ - т.е. може ли да се 
считаме за предприятие, което осигурява временна 
работа в предприятие - ползвател на територията 
на ЕС, при положение че нямаме сключен договор 
между нас и европейска фирма (клиентът ни е от 
САЩ)? Експерти от ГИТ и от НАП застъпват 
противоположни становища.

2. Ако се наложи да приложим Регламент 883/2004 
за осигуряване на нашите служители по законода-
телството на европейска страна (вкл. България), как 
би се процедирало при издаване на Удостоверение 
А1? Процедурата се изпълнява от НАП в определен 
срок, а ние не можем да предоставим договор с ев-
ропейска фирма и срок на задачите, защото, както 
посочих по-горе, нашите командировани лица са та-
кива в рамките на кратък срок в различни държави.
Например ако направим такова искане за даде-

но лице за командировка в Чехия от 06.01.2018 до 
08.01.2018 г., може би ще получим Удостоверение 
А1 за приложимо българско законодателство за 
осигуряване в 30-дневен срок, а през това време на 
същото лице може да му се е наложило да отиде в 
Германия, Франция и т.н. за друг период. Също така 
ще се налага да се правят по няколко допълнителни 
споразумения на месец към трудовите договори на 
тези служители, което води до прекалено голяма 
документация.

3. Четох коментар, че заповедта за командировка 
отпада, задължителни са само допълнителни спо-
разумения към трудовия договор. Според мен това 
е доста императивно изказване, при положение че 
се изисква документална обоснованост на стопан-
ските операции по чл. 10 ЗКПО, а допълнителните 
разходи при командированите служители биха били 
признати точно със заповед за командировка, бордни 
карти и пр. документи, които да удостоверят, че 
лицето е на територията на дадена страна.

4. Как се процедира с лица, сключили с нас граж-
дански договори за същите услуги, изпълнявани на 
територията на Европейския съюз по отношение на 
осигуряване и изплащане на дневни командировъчни 
суми.
Отговор: Прав-

ният режим на ко-
мандироването в 
чужбина претърпя 
съществени изме-
нения след създа-
ването на новия чл. 
121а КТ “Коман-
дироване и изпращане на работници и служители в 
рамките на предоставяне на услуги” (ДВ, бр. 105 от 
2016 г., в сила от 30.12.2016 г.). В началото на 2017 г. 
беше приета и Наредба за условията и реда за коман-
дироване и изпращане на работници и служители в 
рамките на предоставяне на услуги (НУРКИРСРПУ), 
която е приложима за част от случаите на задгранич-
ни командировки. За тези от тях, които не попадат в 
обхвата на новия режим, продължава да се прилага 
Наредбата за служебните командировки и специали-
зации в чужбина (НСКСЧ).
Тази “двойственост” на действащия режим създа-

ва и редица затруднения в практиката. Следва да се 
има предвид също, че описаният по-горе казус е с 
усложнена фактическа обстановка и предложените 
отговори са резултат от тълкуването на действащата 
уредба и на личното становище на автора. Препоръ-
чително е в такива случаи да се поиска и писменото 
становище на експертите от ГИТ.
По първия въпрос: Считам, че не са налице 

предпоставките на чл. 121а, ал. 1 КТ, тъй като ко-
мандироването в държава - членка на ЕС, ЕИП или 
Конфедерация Швейцария не става на основата на 
договор, сключен между работодателя и ползвател 
на услугата от тази държава, а на основата на друг 
договор, страна по който е лице от трета държава (в 
случая - САЩ). При липсата на една от предпостав-
ките за прилагането на новия ред приложение следва 
да намерят правилата на чл. 121 КТ и НСКСЧ. Това 
е и режимът, който се прилага при командироване в 
трети страни (доколкото в запитването се споменава, 
че част от командировките са извън ЕС/ЕИП).
По втория въпрос: Действително издаването на 

удостоверение А1 от НАП отнема известен пери-
од от време, което на практика го обезсмисля при 
краткотрайни командировки. Често в такива случаи 
формулярът се издава, след като работникът или 
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Въпрос: Какъв е редът за прекратяване на нас-
таняването в дом за стари хора?
Отговор: Съгласно чл. 16а от Закона за социално 

подпомагане (ЗСП) социалните услуги се предоста-
вят съобразно желанието и личния избор на лицата. 
Социалните услуги за пълнолетни лица, поставени 
под запрещение, се предоставят съобразно желанието 
на лицето и становището на неговия настойник или 
попечител, като в случай на противоречие водещо е 
желанието на лицето, нуждаещо се от социална услуга. 
Ползването на социални услуги от пълнолетни лица, 
поставени под запрещение, се прекратява по същия 
ред, т.е. съобразно желанието на лицето и становището 
на неговия настойник или попечител, като в случай на 
противоречие водещо е желанието на лицето, нужда-
ещо се от социална услуга. Съгласно чл. 16б от ЗСП 
настаняването в специализирани институции (каквато 
е домът за стари хора) и в социални услуги в общност-
та от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени 
под пълно запрещение, се извършва от районния съд 
по настоящия адрес на лицето. Дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящия адрес на лицето може да 
извърши само временно настаняване по администра-
тивен ред, в случай че до произнасяне на съда няма 
друга възможност за полагане на грижи за лицето. В 
чл. 16г от ЗСП е регламентирано, че настаняването на 
лице, поставено под пълно запрещение, в специали-
зирана институция и социална услуга в общността от 
резидентен тип се прекратява по реда на чл. 16б и 16в 
от районния съд по искане на дирекция „Социално 
подпомагане“ въз основа на писмено декларирано 
желание от лицето и становище на настойника. До 
произнасянето на съда прекратяване на настаняване-
то се извършва временно със заповед на директора 
на дирекция „Социално подпомагане“ въз основа на 
писмено декларирано желание от лицето и становище 
на настойника. За допълнителна информация следва 
да се обърнете по компетентност към Агенцията за 
социално подпомагане или териториалните й струк-
тури на регионално или местно ниво – Регионална 
дирекция за социално подпомагане или Дирекция 
„Социално подпомагане“. На електронната страница 
на Агенцията за социално подпомагане е публикувано 
Методическо указание за уеднаквяване на практиката 
при прилагане на Закона за социално подпомагане и 
Правилника за прилагането му, касаещо предоставя-
нето на социалните услуги.
служителят вече се е завърнал от командировката. 
Затова и напоследък се обсъжда идеята за въвеждане 
на електронно потвърждение за подаденото искане 
за издаване на този формуляр, което да удостоверява 
поне, че той е в процес на изготвяне. Предстои да се 
разбере дали тази идея ще се реализира, но е факт, че 
за момента много работодатели се въздържат да искат 
издаването на такова удостоверение при командировки 
от порядъка на два-три дена.
С оглед предложения отговор на първия въпрос 

по-горе не считам за необходимо подписването на 
допълнителни споразумения към трудовите договори 
на командированите работници и служители (тъй като 
това е изискване на НУРКИРСРПУ, а не на НСКСЧ).
По третия въпрос: Вероятно в коментара е визиран 

режимът по чл. 121а КТ и НУРКИРСРПУ. Той пред-
вижда сключването на допълнително споразумение по 
чл. 2, ал. 1 от Наредбата или трудов договор по чл. 3, 
ал. 1 от нея (при изпращане на работници и служители 
в случаите по чл. 121а, ал. 2, т. 1 КТ). По смисъла на 
Наредбата за служебните командировки и специали-
зации в чужбина командироването или изпращането 
на специализация в чужбина се извършва именно въз 
основа на писмена заповед (чл. 5, ал. 1 НСКСЧ).
По четвъртия въпрос: За лицата, назначени на граж-

дански договор, не се прилага трудовото законодател-
ство, така че тук изобщо не може да се постави въпросът 
дали са приложими чл. 121 КТ и НСКСЧ или чл. 121а КТ 
и НУРКИРСРПУ. Дали ще им бъдат изплащани коман-
дировъчни пари е въпрос на договорка между страните 
по гражданския договор. По принцип осигуряването на 
лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, 
става по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 - 6 КСО, в зависимост 
от размера на уговореното възнаграждение.



КАК ДА ИЗБЯГАТЕ ОТ ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА?
Детските площадки са забавни за децата, но често 

досадни за родителите. Ето как да откажете детето от 
детската площадка, като му предложте няколко по-за-
бавни алтернативи.
Съвсем пости-

жимо е да отидете 
в парка и да сте на 
метри от детската 
площадка, а детето 
така и да не отиде 
там. Но за целта 
трябва малко пред-
варителна подго-
товка. Или иначе 
казано, с риск да 
се почувствате като 
хамали, вземете го-
ляма раница и я напълнете с всевъзможни занимания:
Сапунени мехури
Няма дете, което да не ги обича, а забавлението с 

тях може да продължи дълго време. Може да вземете 
малко веро, глицерин и вода и сами да си забъркате 
течност за сапунени мехури навън. 
Хамак
Ето решенеито на вечния проблем, че люлките са 

заети. Детето дори няма да иска да отиде на люлките, 
ако носите със себе си хамак. Има джобни варианти, 
които са идеални за весело изкарване в парка. Детето 
ви ще се забавлява, а и вие ще има къде да се наста-
ните удобно.
Ножица и лепило
Дайте задача на детето да събере различни листа, 

после да ги изреже в желана от него форма и да ги 
залепи върху листа хартия. Подобни апликации могат 
да занимават детето доста дълго време.
Лейка
Ако наблизо има чешма, вземете на детето малка 

лейка и ще му организирате голяма забава с това да 
полива цветята, дърветата, да къпе мравките, да мокри 
асфалта на пътеката и да си прави локвички. 
Тебешири
Още едно любимо забавление на децата - рисуване с 

тебешири. Напълнете една кутия с такива, оставете го 
да седне на асфалта и се пригответе да си го приберете 
много мръсно, но и много щастливо, дори и без да е 
ходило на детската площадка. 

ИЗСТУДЕНАТА МЕДОВИНА РАЗХЛАЖДА
ЧУДЕСНО ПРЕЗ ГОРЕЩИТЕ ДНИ       

Как да си при-
готвите медовина. 
Медовината е слабо 
алкохолно питие, 
приготвяно от мед, 
вода и различни аро-
матни подправки.
Разтворете в 10 л 

мека вода при бър-
кане 3,6 кг мед, за-
грейте до кипене 
и варете 1-2 часа, 
за да унищожите 
съдържащите се в 
меда ензими. Пре-
лейте горещия раз-
твор в чист закрит 
съд (буре) или емай-
лиран съд с плътно 
прилягащ капак (ако налеете в стъклен съд, ще се спу-
ка), чиято вместимост трябва да е приблизително с 3-4 
л по-голяма от количеството на приготвения разтвор.
Прибавете кората на 1-2 лимона, 2 г карамфил, 10-12 

г канела и накрая 3-4 лъжици пресен мед за подкваса.
Прикрепете към съда ферментационна тапа и оставе-

те разтворът да ферментира при температура 15-20°С. 
След около 7-8 седмици медовината става прозрачна 
(избистря се) и тогава може да я прелеете в стъклени 
дамаджани. Напълнете ги догоре. Оставете фермента-
ционната тапа на втулката на дамаджаната. След 3-4 
месеца прелейте в бутилки готовата медовина.

ТОРЕНЕ НА ДОМАТИ 
За да дадем необходимите хранителни вещества 

на доматите е нужно да познаваме потребности им и 
характеристиката на почвата, в която ги отглеждаме. 
Недостатъчните количества от основните хранителни 
елементи – азот, фосфор и калий още от самото начало 
на развитие на доматите водят до негативни последи-
ци, които се отразяват до края на вегетацията.
В ранните фази от своето развитие (до фаза пър-

ва цветна китка), доматите се нуждаят от повече 
азот и фосфор. Ако в този период те не са обезпе-
чени с тези елементи кореновата система остава 
недоразвита,оттам растенията растат бавно, листата са 
бледозелени, а цветните пъпки пожълтяват и окапват. 
Калият пък е най-необходим на доматите при масово 
плододаване. Ако тогава той липсва плодовете не са 
месести, не узряват равномерно и окапват скоро след 
като узреят. Но както недостатъкът, така и излишекът 
на някой от елементите води до лоши резултати. Ако 
например азота е в излишък се получава буен растеж 
на листната маса, но се подтиска развитието на цветни 
китки или цветчетата в тях опадват. 

Отделно от това торене през вегетацията се прави 
двукратно подхранване с амониева селитра, като пър-
вото се прави след образуване на завърза на първата 
цветна китка с 150-200 г на 10 кв.м., а второто след 
около 1 месец (при масово плододаване), също със 
150-200 г на 10 кв.м.
Не е за подценяване използването на добре угнил 

оборски тор, подходящ за шербетуване – размиване 
на оборски тор в поливната вода за подхранване през 
вегетацията.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

МАКЪТ – БИЛЕ И КУЛИНАРНА НАСЛАДА     
Народната медицина прилага  полския мак  за успо-

кояване на мъчителна кашлица, при диарии, дизенте-
рия, нощно напикаване, при коремни болки, ускорено 
сърцебиене (тахикардия), при обилна менструация, за 
спиране на кръ-
воизливи и др. 
Много от ле-

чебните му ка-
чества са потвър-
дени експери-
ментално в кли-
нични условия. 
Цветовете на 

полския мак при-
тежават омекча-
ващо за дихател-
ните пътища и 
противокашлично действие. Сънотворното и успо-
коителното действие се дължи на съдържащите се 
в билката алкалоиди, слузни и пектинови вещества. 
Алкохолен екстракт от венечните листа има кръ-

воспиращо действие. Растението се използва като 
запарка, приготвена от цветовете, като отвара от 
плодовите кутийки и като масло, в което са киснати 
цветове и семена.
Използване като храна
Младите листа на полския мак имат приятен свеж 

аромат. За хранителни цели се берат листните розетки, 
в началото на пролетта, преди да се появят цветоносни-
те стъбла, докато силата на растението се намира още 
в зелената листна маса. Листата, самостоятелно или 
заедно с други ядливи треви, се варят и се консумират 
като салата, като ароматна добавка в месни и зелен-
чукови ястия. В южните гръцки острови листата на 
полския мак са неотменна съставка във всякакъв вид 
традиционни зелени баници. В традиционната критска 
хортопита (баница с зеленини), която се прави с 17 
ароматни треви, полският мак заема централно място.
Семената на мака широко се използват от кулинари-

те в цял свят. Узрелите семенца се слагат върху кифли, 
пица, паста, варят се с мляко, използват се като пълнеж 
(филинг) или за поръсване (топинг) в сладкарството. 
Те са класическа добавка към дресинги, плодови са-
лати и ароматни хлябове, както и към сладки, кексове, 
рула, щрудели, палачинки и гофрети.
Напитка от макови семена:
100 г семена се смилат на кафемелачка и се заливат 

с 2 л вряла вода, похлупват се и се оставят докато се 
охладят. Прецеждат се през гъсто сито и се подслаждат 
с 100 г пчелен мед. Вместо мед може да се използва 
1 ч.ч. сок от горски плодове – ягоди, малини, боро-
винки и др.
Спаначена супа с листа от полски мак:
По 100 г почистени листа от спанак и полски мак се 

нарязват на ситно, прибавя се 1-2 стръка нарязан на 
ситно зелен лук, 3-4 с.л. ориз, заливат се с 1 л вряща 
вода и се варят до сваряване на ориза. Прибавя се 
половин пакетче – 50 г краве масло, посолява се на 
вкус, прибавя се и черен пипер и се кипва за 2-3 мин. 
Супата се поднася гореща.
Спанак с ориз и листа на полски мак:
200 г спанак и 200 г листа от полски мак се почист-

ват, измиват със студена вода, нарязват се на по-едро 
и се размесват с нарязани на ситно 1 средно голяма 
глава лук и 1 връзка зелен лук. Изсипват се в по-го-
ляма тенджера и се задушават при разбъркване в 1 
ч.ч. олио докато спадне обема. Прибавя се половин 
връзка нарязан на ситно копър, 2 с.л. доматена салца 
(или 1 средно голям домат, настърган на ренде) и се 
задушава още 3-4 мин. Залива се с 200-300 мл вряла 
вода, тенджерата се похлупва, вари се на слаб огън 10 
мин, след което се прибавя 150 г ориз, долива се 1 ч.ч. 
вряла вода и се вари до сваряване на ориза.

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

Един овчар с овцата си спира на автостоп мерцедес. 
Шофьорът му вика: 

- Дядо, теб ще те кача, ама овцата - не.
- Няма страшно, тя ще си топурка отзад.
Сяда овчарят в колата и шофьорът подкарва с 10 км/ч., 

гледа отзад овцата си тича. Ускорява на 50, тя пак си тича. 
Шашнат, ускорява на 100 и гледа овцата отзад оплезила 
езика. Доволен, се обръща към дядото:

- Дядо, тази овца нещо оплези езика.
- Накъде го е оплезила?
- Амии, наляво..
- Ще изпреварва...
 
Катаджия седял цял ден в засада, обаче няма и няма коли. 

Към края на смяната някакъв се задава с бясна скорост. 
Катаджията изскача и го спира: - Оохоо, ако знаеш откога те 
чакам! - Знам, старши, нали затова бързах толкова!

дин овчар с овцата си спира на автостоп мерц

ЗЕЛЕНЧУКОВО РУЛО
Продукти: 2 патладжана, 1 тиквичка, 1 морков, 

1 глава лук, няколко чери доматчета, 250 гр. кайма, 
300 гр. ориз, подправки-сол, черен пипер.
Начин на приготвяне:
1. Нарязваме патла-
джаните на филийки, 
посоляваме и намазвам 
с олио, гриловаме в ти-
ган до пълна готовност.
2. Нарязваме лука, мор-
кова и тиквичката на 
кубчета, задушаваме в 
малко олио, добавяме и 
измития ориз, щом стане прозрачен се добавя 800 мл. 
вода, похлупваме съда и задушаваме.
3. От каймата приготвяме кюфтенца, които печем 
на фурна.
4. Оформяне на рулото-в кексова форма стените се 
покриват с грилованите патладжани, изсипва се ори-
зът, а в средата между ориза се подреждат кюфтенцата.
5. Оризът трябва внимателно да се притисне по фор-
мата и да се покрие с патладжаните.
6. Рулото се обръща и се поднася с чери доматчета.


