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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

Благодарение на проявеното разбиране и съдей-
ствие на всички собственици на ливади, които отново 
безвъзмездно предоставиха имотите си, се проведе за 
15-ти път станалият традиционен събор на ваклинов-
ските ливади. За пореден път крупното мероприятие 
се проведе без инциденти. Организаторите отново 
бяха осигурили добър обществен ред, спокойствие 
и сигурност чрез органите на МВР, безопасност на 
движението от органите на КАТ, противопожарна без-
опасност от органите на РС ПАБ, контрол на храни-
телните стоки от органите на Областна дирекция по 
безопасност на храните и ДВСК, здравно обслужване 
от СД „Медика”, както и добра организация по разпре-
делението на терена, определен за паркинг, охрана, 
лунапарк, полеви ресторанти, сцена, борби и т.н.. 
Добрата организация на мероприятието допринесе 

за приятни емоции и спокойно прекарване на събора 
за всички присъстващи. Полевите ресторанти отново 
бяха с капацитет над 5000 седящи места, а търгов-
ската площ (сергиите) - на около 10 дка земеделски 
терен. По време на събора полевите ресторанти бяха 
препълнени. Продаденото количество храна, бира и 
безалкохолно бе завишено значително в сравнение с 
минали години.  Многото машини за понички и дюнери  
буквално прегряха от жегата и от поръчки. За радост 
на децата, както при всяко увеселително меропри-
ятие, в района, предназначен за детско забавление, 
бе най-оживено и най-интересно. Родителите се бяха 
погрижили децата им да се повеселят и да прекарат 
приятни моменти на люлките в лунапарка. Въпреки 
големите горещини посещаемостта на събора отново 
надхвърли 25 хиляди души. Съборяните не се изпла-
шиха от горещото слънце и по време на музикалната 
програма с удоволствие и интерес гледаха и слушаха 
изпълненията на самодейците от читалищата в общи-
ната: Кочан, Ваклиново, Слащен, Сатовча, Плетена, 
Вълкосел, Туховища и Годешево. В музикалната про-
грама освен местни самодейци, участваха и прочутите 
Огражденска четворка и Виевска група, а също така 
и представители на читалищата от Дебрен, Буйново, 
Сърница и Девин.  Съборяните се насладиха и на из-
пълненията на Румяна Попова и оркестъра на Панчо 
Иванов, а също така и на специалните гост-изпълни-
тели Цветелина Грахич и Тони Стораро. Минути преди 
полунощ красива и ефектна заря освети небето над 
събора, на която всички присъстващи се насладиха.
За шеста поредна година се проведе атрактивното 

състезание по канадска борба, където за участие в ка-
тегория до 80 кг. се бяха записали 8 участника. След 
проведени 3 тура, на финала достигнаха Георги Асе-
нов и Юсеин Лавчиев. След оспорвана борба победи-
тел стана Георги Асенов. В другата категория – над 80 
кг. също се бяха записали 8 състезатели. Победител 
в тази категория беше Юсуф Лавчиев, който надви на 
финала Синан Адемов.

 По традиция в следобедните часове на втория ден 
от мероприятието се проведоха и очакваните за мно-
го от посетителите зрелищни борби свободен стил, 
включително и борба жени. Тази година изключително 
зрелищно и атрактивно в борбите свободен стил се 
включи националната състезателка по борба Фатме 
Мандева от село Блатска, която поради липса на други 
състезателки от нежния пол се включи много успешно 
в борбите при юношите, където на финала в категори-
ята до 50 кг. след продължителна и оспорвана борба, 

тя спечели второто място,  както симпатиите и апло-
дисментите на публиката. Като победител в тази кате-
гория стана Ивайло Тисов от село Осина. Победители 
в другите категории деца и юноши са:
До 30 кг. – Емил Айдаров; До 35 кг. – Шери Илиев;
До 40 кг. – Густаво Илиев; До 50 кг. – Айкан Саид
При юношите категория до 60 кг. победител е Шукри 

Вранчев, а в категория до 70 кг.Денис Камбуров. Със-
тезателите в борбите при мъжете бяха разделени на 2 
орти – малка до 65 кг., където победител стана Найден 
Иванов и голяма до 80 кг.с победител Иван Деливерски. 
В схватката за баш на борбата се пребориха Димитър 
Кумчев от Асеновград и Илиян Златков от Петрич.
Победител и баш на борбите стана Европейският ви-

цешампион по борба  Димитър Кумчев от Асеновград.
За организацията и безпроблемното провеждане 

на мероприятието Инициативният комитет органи-
зира свой бюджет, събран изцяло от спонсорство, 
такси от наеми на ресторанти (скари), такса пазар на 
сергии и такса наем на място за лунапарк, като за 
мероприятието не са похарчени средства от общин-
ския бюджет. Със събраният бюджет са обезпечени 
концертните програми, изхранването и транспортът 
на самодейците, турнирът по борба свободен стил и 
канадска борба, осигуряването на здравна помощ по 
време на събора, монтажът и демонтажът на сцена-
та, дадените дежурства на паркинги, сергии и охра-
ната на събора, прокарването на ел. мрежа, озвуча-
ването на концертните програми, поканите, обявите 
и оповестяването в медиите за събора, записът с ви-
деокамера, хонорарът на водещия, почистването на 
терена след мероприятието, наторяване на ливадите 
и други. След обобщаване на приходите и разходите 
на мероприятието Инициативният комитет по органи-
зиране и провеждане на събор Ваклиново 2018 годи-
на предоставя за сведение на жителите на общината 
информация по разходването на средствата. 
Инициативен комитет по организиране и провежда-

не на крупното мероприятие сърдечно благодари на 
всички спонсори, с чието финансово подпомагане се 
реализира успешно и безпроблемно Събор Ваклиново 
2018 година.
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Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

Световен ден за борба с хепатита 
Отбелязва се от 2006 г. по инициатива на Европейската 

организация на пациентите с чернодробни заболявания с 
подкрепата на Световния алианс за борба с хепатита и други 
пациентски организации, за да се привлече вниманието към 
заболяванията, причинени от хепатитните вируси, и да се 
наблегне върху необходимостта от профилактика и разши-
ряване обхвата на противохепатитните ваксини чрез включването им в националните 
имунизационни програми. Одобрен с резолюция WHA63.18 на Световната здравна 
организация от 21 май 2010 г. По данни на организацията хронично болните от хепатит 
В са близо 240 милиона души, а от хепатит С - 150 милиона. През 2006 и 2007 г. денят 
се е отбелязвал на 1 октомври, а от 2008 до 2010 г. - на 19 май. 

29 Юли 2018, Неделя,
Международен ден на тигъра 
Учреден на 24 ноември 2010 г. в Санкт Петербург, Русия, по време 

на международен форум по проблемите, свързани с опазването на 
тигрите на Земята (21-24 ноември 2010).

 
 КОНКУРС ЗА ЕСЕ „UNDERSTANDING KOREA“ 2018 

Краен срок: 31 юли 2018 г. 
Посолството на Република Корея в Република Бъл-

гария обявява конкурс за есе на тема „Understanding 
Korea“ с цел насърчаване интереса към съдържанието 
в чуждестранните учебници за Република Корея.
Есето трябва да бъде написано на корейски или ан-

глийски език.
Есето да бъде около 3 страници А4-формат.
Теми:
- „Image of Korea from the International point of view“ – Изображенията на Корея в 

чуждестранни материали за обучение; Предложения за подобряване на имиджа на 
Корея в чужбина;

- „Application of Understanding Korea Materials“.

25 Юли 2018, Сряда 
Успение на Св. Анна 
На този ден православната църква почита успението на 

Света Анна - майката на Света Дева Мария. Чества се като 
покровителка на бременността, раждането и майчинството. На 
този ден не се работи, защото жените ще раждат трудно или 
ще помятат. Иконата на св. Ана се окичва с цветя, пред нея 
се поставят дарове. Имен ден имат хората, носещи името Анна, Янa, Eнчo. 
Това е вторият ден през годината, посветен на света Анна. На 9 декември се 

отбелязва Зачатие на Св. Анна. 
26 Юли 2018, Четвъртък,
Празник на служителите от национал-

на служба Жандармерия
 Службата отбелязва годишнината от 

създаването си, с указ на княз Александър 
Батенберг от 26 юли 1881 г. е приет Привре-
менен устав за устройството на жандарме-
рията. До септември 1944 г. е разформирана 

и възстановявана три пъти. От 1948 до 1961 г. съществува като Вътрешни 
войски по съветски модел. През 1985 г. е създадена Национална служба 
„Вътрешни войски“ като обновена структура за осигуряване на вътрешния 
ред. Със Закона за МВР от 1997 г. Национална служба „Вътрешни войски“ 
е преобразувана в Национална служба „Жандармерия“ като специализирана 
охранителна и оперативно издирвателна служба на МВР за охрана на страте-
гически и особено важни обекти, борба с терористични и диверсионни групи, 
охрана на обществения ред и борба с престъпността. От 1 октомври 2004 г. 
службата е напълно професионализирана. Със Закона за Министерството на 
вътрешните работи, приет от 40-ото Народно събрание на 9 февруари 2006 
г. Националната служба „Жандармерия“ се преобразува в Главна дирекция 
„Жандармерия“ към Национална служба „Полиция“. 

27 Юли 2018, Петък,
Църквата почита паметта на Св. Седмочисленици 
Православната църква почита делото на равноапосто-

лите Кирил и Методий и техните най-близки ученици 
Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий като се изразява 
и в общото им честване като св. Седмочисленици. За 
дата на общия празник се е утвърдил денят на успението 
на Климент Охридски (27 юли 916г.), най-изявеният от 
Кирило-Методиевите ученици. 

28 Юли 2018, Събота,
Годишнина от началото на Първата Световна война 
Първата световна война започва с обявяването на война от Австро-Унгария 

на Сърбия на 28 юли 1914 г. Датата отчита точно един месец от убийството на 
австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд в Сараево (28 юни 
1914 г.). Междувременно в Европа вече са се оформили два големи военни 
лагера - Тройният съюз (военно-политически блок между Германия, Авс-
тро-Унгария и Италия, образуван през 1882 г.) и Антантата (Русия, Англия, 
Франция). Франц Фердинанд е ерцхерцог на Австрия-Есте и наследник на 
австро-унгарския трон. Убит е при атентат от сръбския националист Гаврило 
Принцип, в подготовката на покушението участват членове на организацията 
„Млада Босна“, свързани със сръбската националистическа организация 
„Черна ръка“. В началото на военните действия в конфликта постепенно се 
намесват Германия - като съюзник на Австроунгария, а Русия - на страната 
на Сърбия. Германия обявява война на Русия и Франция и навлиза в преде-
лите на неутрална Белгия. Последва намесата на Англия, която застава на 
страната на Франция и Русия. В края на октомври 1914 г. австро-германският 
блок успява да привлече за свой съюзник Турция. Италия, която е член на 
Тройния съюз, известно време проявява колебания, но през пролетта на 1915 
г. е привлечена на страната на Съглашението. България влиза във войната 
през септември 1915 г. на страната на Тройния съюз. От лятото на 1914 г. до 
лятото на 1915 г. войната се води с променлив успех и за двете групировки, 
като превес продължават да имат държавите от Тройния съюз. През 1916 г. 
настъпва равновесие на силите. С намесата на САЩ във войната (6 април 
1917 г.) на страната на Съглашението настъпва обрат в хода на военните 
действия и през есента на 1918 г. държавите от Тройния съюз капитулират. 

Н О В И Н И
23 - 29 юли 2018г., брой 30

Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 19.07.2018 г.
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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“.

Попитали една многодетна майка, кое от 
децата си обича най-много. Тя се усмихнала и 
без да се замисли и за миг отговорила:

- Ще ви кажа. Моето любимо дете, на което 
ще отдам цялата си душа и сърце, е...
това, което е болно - докато не оздравее.
това, което е на път - докато не се прибере.
това, което учи - докато не се изучи.
това, което е уморено - докато не си почине.
това, което е гладно - докато не се нахрани.
това, което няма работа - докато не си намери 

работа.
това, което не е женено - докато не се задоми.
това, което има дългове - докато не ги върне.
това, което плаче - докато не се успокои.

И накрая тъжно завършила:
- Това, което ме е изоставило... Докато не 

се върне.

ЛЮБИМОТО ДЕТЕ НА ВСЯКА МАЙКА  



До 25-ти юли:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на аван-

совия данък, удържан през месец 
юни за доходи от трудови правоотно-
шения.  

2. Внасяне от работодателя на аван-
совия данък, определен по реда на чл. 
42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата 
от частичните плащания по трудови правоотношения, 
направени през месец юни, когато пълният размер на 
начислените от работодателя доходи от трудово пра-
воотношение за този месец не е изплатен до 25 юли.
До 31-ви юли
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-

нък за третото тримесечие на текущата година. 
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника 

по  ЗКПО за второ тримесечие. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ОВЦЕВЪДИ И КОЗЕВЪДИ ЩЕ ПОЛУЧАТ БЛИЗО 
9,4 МЛН. ЛЕВА ПО ДВЕ СХЕМИ НА DE MINIMIS
Управителният съвет на Дър-

жавен фонд „Земеделие“ утвър-
ди на свое заседание две схеми 
за държавна помощ de minimis 
за овцевъди и козевъди. Те са 
съгласно Регламент (ЕС) № 
1408/2013 за регистрираните 
по Наредба № 3 от 1999 г. земе-
делски стопани за 2018 г.
Първата схема „де минимис“ 

е насочена към фермери от ця-
лата страна, отглеждащи овце-
майки и/или кози-майки и е в 
размер до 8 274 336 лв. Ставката за подпомагане за 
една овца-майка и/или коза-майка е в размер на 7 лв. 
Помощта има за цел да компенсира животновъдите за 
изкупната цена на суровото мляко от дребни прежив-
ни животни, и да намали затрудненията в сектора.

    На заседанието беше одобрен и финансов ресурс 
за държавна помощ de minimis за 2018 г. в размер 
на 1 094 140 лв. за подпомагане на земеделски 
стопани, чиито животни са засегнати от болестта 
чума по дребните преживни животни в областите 
Ямбол и Бургас. За общините, в които има забрана 
за предаване и търгуване на овчето мляко помощта 
е в размер на 25 лв. на овца/коза. За засегнатите от 
въведената едноседмична забрана за цялата област 
преди излизане на разрешението на Брюксел за ре-
гионализацията на мерките от областно на общинско 
ниво подпомагането е в размер на още 7 лв. на брой 
животно.

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ ЖИВОТНИТЕ СИ 
ОТ ТОПЛИНЕН И СЛЪНЧЕВ УДАР   

....Продължава от миналия брой
Оказване на първа помощ
Но ако по някакви причини не се е удало да избегнете 

прегряването, то трябва да се действа бързо. Най-напред 
трябва да отстраните въздействието на прекомерната 
топлина върху животното – преместване на сянка, 
проветряване на помещението или на транспортното 
средство, прекратяване на работата, изнасяне от топлото 
помещение и т.н.
Сериозността на 

помощта зависи от 
степента на прегрява-
нето. Ако животното 
не е в критично състо-
яние и е способно да 
пие самостоятелно, 
напоете го на воля, 
но с необходими пре-
късвания (ако просто 
му дадете вода, то може да изпие повече, отколкото му 
е нужно). Напръскайте животното с вода със стайна 
температура няколко пъти. При леко прегряване тази 
помощ обикновено е достатъчна.
Ако състоянието на животното е тежко, то освен из-

броените по-горе дейности е необходимо обилно да го 
поливате с вода (не студена, а нагрята до стайна темпе-
ратура!), като отделяте особено внимание на главата и 
на гръдната област. Помага и клизма с прохладна вода 
(+25°С) с аналгин (дозата зависи от вида на животното). 
Вътрешно може да се вкара 10%-ен разтвор от калциев 
хлорид (дозата за една крава или кон – 200 мл). В кри-
тични случаи може да се инжектира и 40%-ен разтвор 
от глюкоза (200 мл) с кофеин (2 – 3 мл) на една крава. 
Дайте на прегрялото животно камфор: около 7 г на една 
крава или кон; на възрастна свиня са достатъчни около 
3 г.  Ако състоянието на животното е много тежко и то 
не може да поеме камфора, то тогава го инжектирайте 
подкожно. Така камфорът ще подейства бързо (почти 
веднага): в резултат ще настъпи усилване на работата 
на сърцето, подобряване на дишането, повишаване на 
кръвното налягане. Продължителността на действието 
на камфора е 25 – 45 минути. Това време, като правило, 
е достатъчно, за да изведе животното от критичното 
състояние. Ако пострадалите животни са не повече от 
едно-две, да им се помогне е сравнително лесно. По-
сложно е, когато такива животни са няколко десетки.
Кравите не бива да стават жертви на топлината
Шест практични съвета на американски експерт от 

компанията Kauffman’s Animal Health
Всички бозайници регулират вътрешната си темпе-

ратура несъзнателно. Топлинният стрес започва, когато 
кравата загуби тази способност, тъй като е поставена в 
неблагоприятни за нея климатични условия. Оптимал-
ната температура за комфорта на кравите е в диапазон 
от -3,9°С до 21°С. Когато температурата на въздуха 
надвиши 25°С, кравите започват да показват признаци 
на топлинен стрес – учестено дишане,пяна от устата, 
изплезен език. Впрочем това е първият признак за прег-
ряването на добичето.

1. Осигурете достатъчно количество вода
Най-добрият начин за намаляване на топлинния стрес 

е да осигурите адекватни количества от хладка питейна 
вода. Водата играе важна роля за поддържане на тем-
пературата на животното в необходимите граници, като 
спомага и за подобряване на неговата производителност. 
Когато животните са ограничени в помещения или 
кошари, на всяка крава на час трябва да се дава вода в 
размер 1% от телесното й тегло. 

2. Обработвайте животните рано сутринта
Обработвайте вашите говеда рано сутринта преди 

температурите да станат твърде високи. Препоръчи-
телно е това да стане преди 8 часа и никога след 10 ч. 
Телесната температура на животното се вдига около 
два часа след като температурите на околната среда 
са достигнали най-горещите си стойности и спада до 
нормалната си едва след шест часа.

3. Свеждайте движенията им до минимум
През лятото придвижвайте животни само на малки 

разстояния. Стратегическото планиране на движенията 
в обора (кошарата) помага да се намалят ненужните 
пътувания в жегата и за предотвратяване на стреса. 
Преместване на по-тежкия добитък по-близо до местата 
за хранене също намалява риска от топлинен стрес.

4. Осигурете достатъчна вентилация
Ако храните вашите крави в затворено помещение, 

трябва да включите вентилатори за циркулация на 
въздуха, да отворите вратите, за да се подобри въз-
душният поток, и да осигуряване достъп до сянка из-
вън помещението. Вентилаторите трябва да осигурят 
подходяща скорост на въздуха в зависимост от броя 
на животните в обора.

5. Охлаждайте животните и пода постепенно
Бавното намокряне на животните със студена вода 

от оросители също е ефективен начин за превенция и 
за охлаждане на страдащите от топлинен удар. Макси-
малната ефективност на пръскане е с продължителност 
1 минута на интервал от 5 минути.

6. Осигурете сянка
Сянката е важна, особено за животните с тъмна кос-

мена покривка. При всички случаи пасбището трябва 
да има достъп до дървета и сянка.

ФЕРМЕРИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДО 84 МЛН. ЛВ.
ОТСТЪПКА ОТ АКЦИЗА ВЪРХУ ГОРИВАТА ЗА 2018Г.
Земеделските стопани ще 

получат през 2018 г. до 84 
млн. лв. по схемата „Помощ 
под формата на отстъпка от 
стойността на акциза върху 
газьола, използван в пър-
вичното селскостопанско 
производство“. Това реши 
на редовното си заседание управителният съвет на 
Държавен фонд „Земеделие“.
Заявленията ще се подават от 3 до 21 септември 2018 

г. в Общинските служби по земеделие към Област-
ните дирекции „Земеделие“. Държавната помощ се 
предоставя на земеделски производители в секторите 
„Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата 
на намалена акцизна ставка на газьола, използван за 
механизирани дейности в първичното селскостопанско 
производство.
Право на подпомагане по схемата имат всички 

стопани, които са регистрирани като земеделски про-
изводители и имат заверена регистрационна карта за 
годината на кандидатстване и предходната на нея. Друго 
условие е кандидатите да имат и валидно заявление за 
подпомагане по схемата за единно плащане на площ 
и схемите за обвързано подпомагане за животни за 
годината, предхождаща годината на кандидатстване по 
схемата за държавна помощ.
Земеделските стопани, отглеждащи видове и катего-

рии животни, които не попадат в обхвата на схемите 
за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат 
регистриран животновъден обект по Закона за ветери-
нарномедицинската дейност. Интересът към държавата 
помощ, по която се предоставя отстъпката от акциза за 
горивата е голям. През 2016 г. по схемата финансова 
помощ за над 82 млн. лева са получили 6 716 стопани. 
През 2017 г. са възстановени близо 84 млн. лева на 8 
250 земеделски производители.
Отстъпката от акциза за горивата, която се прави на 

земеделските производители, е по одобрена в Брюк-
сел държавна схема, която може да действа до 2020 г. 
Контролът по схемата се осъществява от МЗХГ, ДФ 
„Земеделие“ - Разплащателна агенция, Агенция „Мит-
ници“ и НАП.

НОИ ИЗПРАЩА НАД 81 000 УВЕДОМИТЕЛНИ 
ПИСМА НА БЪДЕЩИ ПЕНСИОНЕРИ

Националният осигурителен ин-
ститут (НОИ) ще изпрати 81052 
персонални уведомителни писма до 
всички осигурени лица, които през 
2019 г. навършват изискуемата от 
Кодекса за социално осигуряване 
(КСО) възраст за пенсиониране и на 
които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и 
възраст при условията на ранно пенсиониране.
Освен информация за осигурителните им права, 

в писмата са посочени и документите, които всеки 
следва да представи заедно със заявлението за отпус-
кане на пенсия.
Такава кампания НОИ прави за втора поредна годи-

на – през 2017 г. лични писма получиха 82 782 души. 
Целта на уведомяването е да бъде осигурено доста-
тъчно време на бъдещите пенсионери да се погрижат 
за набавянето и оформянето на всички необходими 
документи във връзка с излизането им в пенсия. Това 
не само осигурява спокойствие на лицата при подго-
товката на пенсионирането, но и оптимизира самото 
пенсионно производство.
През 2019 г. изискуемата за жените възраст за 

придобиване право на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст е 61 години и 4 месеца, а за мъжете – 64 го-
дини и 2 месеца. Правото на пенсия се придобива при 
наличие на 35 години и 8 месеца осигурителен стаж 
за жените и 38 години и 8 месеца осигурителен стаж 
за мъжете. Необходимо е обаче и двете изисквания (за 
навършена възраст и за придобит осигурителен стаж) 
да са изпълнени едновременно.
Националният осигурителен институт препоръчва 

на осигурените лица да се снабдят с персонален иден-
тификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Такъв код 
те могат да получат във всяко териториално поделение 
на институцията. ПИК предоставя лесен и удобен 
начин за ползване на редица електронни и администра-
тивни услуги през интернет страницата на НОИ, както 
и позволява на потребителите да проследят осигури-
телната си история в Регистъра на осигурените лица.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2018г.

Въпрос: Дружество се занимава с търговска дей-
ност, регистрирано по ЗДДС - магазин, използва лек 
автомобил под наем. Има ли право на данъчен кредит, 
като се използва с него да кара стока, но се използва 
само от управителя, тъй като той зарежда обекта 
на дружеството?
Отговор: Според посочените обстоятелства регистри-

рано по ЗДДС данъчно задължено лице - дружество с 
търговска дейност, е наело лек автомобил, с който се 
зарежда със стока негов магазин, т.е. наетият автомо-
бил се използва за целите на икономическата дейност 
на дружеството. Лицето се интересува дали при тези 
обстоятелства то има право на данъчен кредит за данъ-
ка, начислен му за доставката на наемната услуга и за 
доставките на стоки и услуги, свързани с експлоатацията 
на автомобила.
При оценката дали дружеството има право на данъчен 

кредит за наемането и експлоатацията на автомобила 
това дали неговият управител или друго лице - негов 
работник или служител, ползва автомобила за зареждане 
е без значение. От значение е дали за получените от него 
доставки са налице изискванията, регламентирани в чл. 
69 и чл. 74 от закона и за какво освен за зареждането 
на магазина се използва той. При това в зависимост от 
конкретните обстоятелства дружеството ще има право 
на пълен, частичен или пропорционален данъчен кредит, 
както следва:

- пълен, ако автомобилът се използва изцяло само за 
икономическата дейност на дружеството, при която се 
извършват облагаеми доставки;

- частичен, ако освен за дейности, свързани с облагаеми 
доставки, се използва и за необлагаеми такива (размерът 
на частичния данъчен кредит се определя съобразно 
размера на коефициента на дружеството, определен по 
реда на чл. 73 от закона), и

- пропорционален, ако освен за икономическата дей-
ност на дружеството автомобилът се използва и за лични 
нужди на управителя, собствениците на дружеството, 
работници или служителите му или трети лица. Раз-
мерът на законосъобразно ползвания пропорционален 
данъчен кредит се доказва със съответни пътни листове 
за изминалите километри с автомобила за съответния 
данъчен период. За по-големи подробности относно при-
ложението на пропорционалния данъчен кредит вижте 
разпоредбите на чл. 71а и чл. 79б от ЗДДС.

КАЛКУЛАТОР ИЗЧИСЛЯВА КОЛКО ГУБИМ АКО 
НЕ СЕ ОСИГУРЯВАМЕ НА РЕАЛНИЯ СИ ДОХОД 
С калкулатор на загубите всеки може да изчисли 

колко би загубил в следващите 30 години, ако се оси-
гурява на по-нисък от реалния си доход. Софтуерът е 
достъпен на интернет страницата www.zaplatavplik.bg 
и до момента е използван над 4 200 пъти. Калкулаторът 
позволява, след попълване на данни за действителния 
и деклариран доход, всеки да разбере колко средства 
няма да получи в бъдеще под формата на неизплатени 
средства от болнични, майчинство, обезщетения за 
безработица, както и пенсии. Най-голям интерес соф-
туерът предизвиква сред потребители на възраст между 
18 и 34 години. 61 % от посетителите на сайта попадат 
в този диапазон, а 54 % от тях са мъже.
Калкулаторът е изработен съвместно от експерти на 

НАП и НОИ, за да подкрепи кампанията на приходната 
администрация срещу укриването на част от трудовите 
възнаграждения на наетите лица. Инициативата на НАП 
се осъществява и със съдействието и на Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция по труда“, Министерство 
на труда и социалната политика, синдикатите, големите 
работодателски и браншови организации.
През изминалия месец НАП беше домакин на меж-

дународна конференция, на която бяха обсъждани 
именно въпросите, свързани с недекларираните въз-
награждения т. нар. „заплати в плик“. В рамките на 
събитието бяха представени практиките на приходните 
ведомства и структурите на министерствата на финан-
сите на повече от 20 европейски държави за оценяване 
на мащабите на недекларираната заетост и мерките за 
противодействието й.



ЧЕРВЕНИЯТ ЛОЗОВ ЛИСТ ПОМАГА В 
БИТКАТА СРЕЩУ РАЗШИРЕНИТЕ ВЕНИ
Лозата е била позната на древните със своите лечеб-

ни свойства още преди 6 хил. г. пр.Хр. Виното също 
е заемало специално място в лечителското изкуство, 
особено медицинско вино, в което се приготвяли раз-
лични тинктури.
Да припомним: 

някои билки се 
киснат в спирт 
(ракия) и от тях се 
приготвят лекови-
ти тинктури, дру-
ги – във вино (за 
по-добра разтво-
римост), а трети в 
прясно мляко – за 
по-добра усвояе-
мост.  Заради ал-
кохолното си съдържание виното е било предпочитано  
като добър разтворител за горчивите, летливите и аро-
матните вещества от лечебните растения. 
Лозовият лист е бил прилаган още в миналото при 

проблеми с вените, и особено червеният лозов лист, 
който е специален сорт и се отглежда за целите на фи-
тотерапията.
Той е богат на флавоноиди, сред които кверцетин 

(счита се, че засилва имунитета) и рутин. Флавонои-
дите увеличават еластичността на вените и стабили-
зират стените на кръвоносните съдове. Допълнително 
те действат положително върху работата на циркула-
цията на най-малките капиляри и така подобряват кръ-
воснабдяването.
Червеният лозов лист се препоръчва при различни 

заболявания на венозната система като леки отоци на 
крайниците, разширени вени, тежки и уморени крака, 
а също и при хемороиди. Особено полезно е употреба-
та му като вътрешна отвара. Това се доказва с много-
бройни изследвания през последните години, пише ав-
стрийското специализирано издание Deine Apotheke. 
Вътрешният прием на екстракт от червен лозов лист 
премахва болките в краката, както и по-чувствително 
намаляване на отока при долните крайници.
За да има лечебен ефект, трябва да се вземат между 

360-720 мг. екстракт от червения лозов лист всеки ден 
в продължение на 6 до 12 седмици. За целта е най-
добре да се приемат различни препарати, купени от 
аптеката.
При оплаквания като разширени вени, уморени и теж-

ки крака да се правят допълнително и различни външни 
втривания под формата на охлаждащи кремове, мази и 
гелове. Нанасянето им трябва да става леко и по посока 
на движението на кръвта във венозните съдове,  като се 
внимава да не се засягат венозните клапи. 

ДА ОПАЗИМ СЛИВИТЕ ОТ ЧЕРВЯСВАНЕ         
При сливата продължава вредата си икономически 

най-опасния неприятел - сливовият плодов червей. 
Разпространен е във всички райони. Пеперудите от 
второто поколение излетяха през юни. Поради лошото 
и дъждовно време летежът е разтеглен. Повредите при 
средно-ранните и късни сортове сливи могат да дос-
тигнат до 70%. 
Излюпените гъ-

сеници се вгризват 
в плодовете много 
бързо, затова пръс-
кайте навреме. Ако 
се забавите гъсе-
ниците се вгриз-
ват бързо в плода и 
дълбаят ходове към 
дръжката - това при-
чинява по-късното 
окапване на плодо-
вете на земята, в които гъсениците се доизхранват.
Използвайте един от следните инсектициди: Вазтак 
нов 100ЕК, Ефория 0453К, Децис 2,5 ЕК, Сумицидин 

5ЕК и други. Сега е време за второ пръскане срещу вто-
ро поколение. То се провежда 10-15 дни след първото.

HEЩА, КОИТO ВEPOЯТНO НE ЗНAEТE ЗA 
НOКТИТE НA КУЧEТO И КОТКАТА   

Hoĸтитe нa ĸyчeтaтa и ĸoтĸитe cъдъpжaт нepвни 
и ĸpъвoнocни cъдoвe. Toвa oбяcнявa фaĸтa зaщo жи-
вoтнитe ca пpeĸaлeнo чyвcтвитeлни, ĸoгaтo тpябвa дa 
пoдpязвaмe или oфopмямe нoĸтитe им.
Πoвeчeтo дoмaшни любимци нe oбичaт дa бъдaт 

дoĸocвaни пo лaпитe и нoĸтитe, дopи и дa ca нямaли 
нeпpиятни и бoлeзнeни cпoмeни, ĸoитo ca cвъpзaни c 
мaнипyлaции пo нoĸтитe.

Hoĸтитe нa ĸyчeтaтa и ĸoтĸитe ca cвъpзaни c ĸocтитe. 
Tялoтo им e ĸoнcтpyиpaнo тaĸa, чe вpъзĸaтa мeждy 
нoĸътя и ĸocтитe дa e възмoжнo нaй - бeзпpeпятcтвeнa. 
Toвa oзнaчaвa, чe дopи нaй - мaлĸaтa пoвpeдa нa нoĸътя 
мoжe дa пoвлияe нa cъceднитe ĸocтни cтpyĸтypи.

B oблacттa oĸoлo нoĸтитe чecтo ce зapaждaт тyмopи. 
Πo няĸaĸвa пpичинa нaй - бъpзo дeлящитe ce ĸлeтĸи, 
ĸoитo ce нaмиpaт нa нoĸътнoтo лeглo ca ĸaтo мaгнит 
зa paĸoви зaбoлявaния, и пo - cпeциaлнo aгpecивни 
paĸoви зaбoлявaния.
Злoĸaчecтвeнaтa мeлaнoмa и  ĸapцинoм  нa 

cĸвaмoзнитe ĸлeтĸи ca нaй - чecтo paзпpocтpaнeнитe 
paĸoви зaбoлявaния, ĸoитo ce пoявявaт в тaзи oблacт. 
Haĸyцвaнeтo, зaгyбaтa нa нoĸът или пoдyтитe пpъcти 
чecтo ca пъpвитe видими пpизнaци, пo ĸoитo мoжe дa 
ce opиeнтиpaтe, чe нeщo нe e нapeд.

M н o г o 
oт пpoблe-
м и т e  c 
лaпитe ca 
cвъpзaни c 
възpacттa. 
M aлĸи т e 
дoмaшни 
л ю б и м -
ци  ca  пo 
- cĸлoнни 
дa cтpaдaт 
oт тpaвми 
нa нoĸтитe 
и лaпитe, 
ĸaтo paзĸъcвaния и фpaĸтypи пo вpeмe нa щypитe игpи.

B cъщoтo вpeмe пo - възpacтнитe дoмaшни любимци 
e пo - вepoятнo дa изпитвaт cъвceм дpyги пpoблeми c 
нoĸтитe и лaпитe, пpичинeни oт пoнижeнa физичecĸa 
aĸтивнocт, xopмoнaлни пpoмeни, opтoпepични пpoблe-
ми и имyннo-мeдииpaни нapyшeния.
Лeчeниeтo нa нoĸътнитe пpoблeми нe винaги e 

лecнo. He cтигa, чe лaпитe нa дoмaшнитe любимци 
ca cyпep чyвcтвитeлни, aми и лeчeниeтo нa няĸoи 
cъcтoяния e пoчти нeвъзмoжнo зa няĸoи живoтни. 
Πopaди тaзи пpичинa вeтepинapитe чecтo изпиcвaт 
и бoлĸoycпoĸoявaщи, дopи ĸoгaтo изглeждa, чe 
пpoблeмa e мнoгo дpeбeн.

Caмoнapaнявaнeтo e чecтo cpeщaнa пpичинa зa 
пpoблeми c нoĸтитe. Kaĸтo ниe xopaтa имaмe лoшия 
нaвиĸ дa cи гpизeм нoĸтитe, ĸoгaтo cмe cтpecиpaни, 
тaĸa и няĸoи живoтни oбpъщaт внимaниe нa нoĸтитe 
и лaпитe cи, ĸoгaтo в cтpecoвa cитyaция или cpeдa.

Cтpecът или cĸyĸaтa ĸapaт живoтнитe пpeĸoмepнo 
дa oблизвaт cвoитe лaпи и нoĸти. Toвa oт cвoя cтpaнa 
мoжe дa дoвeдe дo пoявaтa нa бaĸтepиaлни и гъбични 
инфeĸции.

He вceĸи дoмaшeн любимeц имa нyждa oт пocтoян-
нo изpязвaнe нa нoĸтитe. Toвa ce oтнacя зa ĸyчeтaтa 
(в cлyчaя ce изĸлючвaт ĸoтĸитe) c гoлямa физичecĸa 
aĸтивнocт, ĸoитo изнocвaт и пoддъpжaт пo ecтecтвeни 
нaчин cвoитe нoĸти, блaгoдapeниe нa физичecĸитe 
дeйнocти, ĸoитo извъpшвaт.

C нaпpeдвaнe нa възpacттa oбaчe нaмaля  и 
физичecĸaтa aĸтивнocт, ĸoeтo мoжe дa дoвeдe дo 
пpeĸoмepнo изpacтвaнe нa нoĸтитe. Aĸo живoтнoтo 
нe e нayчeнo oщe oт мaлĸo дa cтoи миpнo и cпoĸoйнo, 
дoĸaтo мy изpязвaтe нoĸтитe (aĸo гo пpaвитe caми y 
дoмa, a нe във вeтepинapнa ĸлиниĸa), мoжe дa бъдe 
cepиoзeн пpoблeм дa гo oбyчитe в зpялa възpacт.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЧЕРВЕН КАНТАРИОН - 
CENTAURIUM ERYTHRAEA      

Описание: Тревисто 2-годишно растение с изправено, раз-
клонено в горната си част стъбло. Цветовете са розовочервени, 
дребни, събрави в щитовидни съцветия на върха на стъблото. 
Чашката с венчето са петделни и сраснали в дълга тръбица. 
Тичинките са 5. Плодът е многосеменна кутийка. 
Цъфти от юни до септември. 
Разпространение: Расте по сухи и тревис-

ти места, ливади и горски поляни в цялата страна. 
Употребяема част: За лечебна цел се 

използват цъфтящите стръкове, отрязани на 
около 15-20 см от върха. 
Лечебно действие: Билката има апети-

товъзбуждащо действие, тонизира стомаха и 
стимулира отделянето на стомашен сок, жлъчка 
и панкреатичен сок. Приписва и се и газогонно 
действие. Експериментално е доказано, че има 
противоглистно действие. 
Приложения: • при безапетитие, възпале-

ние на стомаха, възпаление на черния дроб, анемия, диабет, 
• външно се прилага при бавно заздравяващи рани.
• В българската народна медицина се употребява при боле-

сти на черния дроб, жлъчката и далака, при глисти, парализи, 
епилепсия, запек, туберколоза, липса на апетит, маточни кръ-
воизливи, хемороиди, бяло течение, цироза на черния дроб, 
водянка, захарен диабет и главоболие. Настойка от билката в 
червено вино (1:10) се приема за апетит и при слабо зрение (по 
1 суп.л. след всяко ядене). 
Начин на употреба:  От надземната част на растението се 

приготвя запарка (1 чаена лъжичка от билката на 200 см3 гореща 
вода), която се изпива на три пъти, 1/2 час преди ядене. Може 
да се направи и извлек с вино, като 60 г билка се накисва в 1 л 
вино за 8 дни, след което се прецежда и се държи на хладно. 
Пие се по една винена чаша преди ядене — при анемия и след 

тежко боледуване. Запарката от дрогата се прилага и външно за 
компреси при бавно заздравяващи рани и при косопад. Понякога 
външно се прилага и счукана билка, смесена със зехтин.
Като продукт: Червен кантарион - стрък
Съдържание: суха маса - стръкове от червен кантарион
Използва се при: болести на черния дроб, жлъчката и далака, 

при глисти, парализи, епилепсия, запек, туберколоза, липса на 
апетит, маточни кръвоизливи, хемороиди, бяло течение, цироза 
на черния дроб, водянка, захарен диабет и главоболие.
Настойка от билката в червено вино (1:10) се приема за апетит 

и при слабо зрение (по 1 суп.л. след всяко ядене).
Външно приложение: Кисне се 20 дни в зехтин (1:10) 

и се използва за мазане на рани от изгаряния и гнойни рани. 
Вътрешно приложение: 1 суп.л. от билката се слага 

в 500 мл вода. Ври 5 мин. Пие се 15 минути преди ядене по 
100 мл, 4 пътни дневно.

 „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                                                                                                              

Блондинка влиза в кафене с термос и пита кафеджията:
- Извинете, този термос дали ще събере шест кафета?
- Да, май ще събере точно шест - отговорил той, след 

като огледал термоса.
- Тогава искам две със сметана, три дълги със захарин 

и едно късо със захар - поръчала блондинката..
 
Блондинка отива в болницата за годишен преглед. Сес-

трата я посреща и пита: - Колко тежите? - 45кг. Сестрата 
я качва на кантара, той показва 58кг и сестрата го запис-
ва. - А колко сте висока? - 165см. Сестрата я измерва и 
височината се оказва 155см, пак записва и започва да й 
мери кръвното. - Кръвното Ви се е качило доста. - Е, как 
няма да ми се качи…влязох тук висока и стройна… а сега 
съм ниска и дебела…

лондинка влиза в кафене с термос и пита кафедж

БЕЗГЛУТЕНОВИ СЛАДКИ
Продукти:  Яйца, пудра захар, 

маргарин или краве масло, зехтин 
или друга мазнина, ванилия, сол
Начин на приготвяне: Две яйца 
и ¾ чаена чаша пудра захар се 
разбиват в подходящ съд, докато се 
стопи захарта.
Към сместа се прибавят 6 супени 
лъжици разтопен маргарин (може 
да се замести с едно пакетче разтопено краве масло, 
а при непоносимост към млечния белтък – с 6 супени 
лъжици слънчогледово или соево олио, или зехтин, или 
същото количество друга мазнина, която детето приема 
добре), 1 ванилия и щипка сол.
Отново се разбърква до получаване на хомогенна смес 
и се прибавя 250 г безглутеново брашно, размесено с ½ 
чаена лъжичка бакпулвер.
Размесва се до получаване на гладко тесто. Сладките 
се шприцоват в тава с незалепващо покритие или обик-
новена тава, леко намазнена с мазнината, която детето 
приема добре, и се изпичат за 15 минути при при 200 oС.
Ако не се понасят яйцата и/или захарта, яйцата се за-
месват с 30 г соево брашно, разтворено в малко хладка 
вода, заедно с 1 чаена лъжичка бакпулвер, а захарта – с 
80-100 г безглутеново брашно и съответния подсладител, 
използван в храненето на детето.


