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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

За поредна година благодарение на прояве-
ното разбиране и съдействие на всички соб-
ственици на ваклиновските ливади се прове-
де 16-тото издание на Събор Ваклиново 2019 
година в дните 19, 20 и 21 юли, коментират от 
Инициативният комитет.
Организаторите за пореден път бяха оси-

гурили добър обществен ред, спокойствие и 
сигурност чрез съдействието на органите на 
МВР, безопасност на движението от органите 
на КАТ, противопожарна безопасност от ор-
ганите на РС ПАБ, контрол на хранителни-
те стоки от органите на Областна дирекция 
по безопасност на храните и ДВСК, здравно 
обслужване от СД „Медика”, както и добра 
организация по разпределението на терена.
На площ около 50 дка ливади – земеделска 

земя отново бяха разположени полеви рес-
торанти с капацитет над 5000 седящи мес-
та, търговска площ (сергиите), детски кът  с 
лунапарк, терен за спортните мероприятия, 
санитарен възел, здравен пункт, паркинги и 
сцена. 
Хубавото време, добрата организация и 

настроение предразположиха съборяните да 
препълнят полевите ресторанти и да се насла-
дят на музикалната програма с участието на 
самодейците от читалищата в селата: Кочан, 
Ваклиново, Слащен, Сатовча, Плетена, Въл-
косел, Туховища и Годешево. В музикалната 
програма освен фолк певицата Крисия, из-
пълнителите на народни песни Ива и Велис-
лава Костадинови, Милко Бошнаков, Хамид 
Имамски, и народната певица Гуна Иванова, 
като гост изпълнител на мероприятието беше 
Гери – Никол, а Зоя Колева поддържаше ве-
селото настроение с фолклорният си хумор.
Като завършек на официалната част от про-

грамата и по традиция небето над Ваклиново 
беше озарено от красива заря, която с всяка 
изминала година става все по-различна и по-
ефектна, с различни по форма и цвят, наблю-
даваща се от всички присъстващи с възхище-
ние.
В района, предназначен за детско забавле-

ние и през трите дни на мероприятието беше 
най-оживено, най-весело и красиво. Родите-
лите се бяха погрижили децата им да се по-
веселят и да прекарат приятни моменти на 
люлките в лунапарка, интересните и забавни 
игри, предлагани от търговците.
На все по-голям интерес се радваха и ор-

ганизираните спортни мероприятия – бор-
ба свободен стил и канадска борба, станали 
атракция за по-голяма част от мъжкото при-
съствие в последният ден от мероприятието.
За организацията и безпроблемното про-

веждане на мероприятието Инициативният 

комитет организира свой бюджет, събран из-
цяло от спонсорство, такси от наеми на рес-
торанти (скари), такса пазар на сергии, такса 
наем на място за лунапарк не са похарчени 
средства от общинския бюджет. Със събра-
ните средства се обезпечават концертните 
програми, изхранването и транспортът на са-
модейците, турнирът по борба свободен стил 
и канадска борба, осигуряването на здравна 
помощ по време на събора, монтажът и де-
монтажът на сцената, дадените дежурства 
на паркинги, сергии и охраната на събора, 
прокарването на ел. мрежа, озвучаването на 
концертните програми, поканите, обявите и 
оповестяването в медиите за събора, запи-
сът с видеокамера, хонорарът на водещите, 
почистването на терена след мероприятието, 
наторяване на ливадите и други. След обоб-
щаване на приходите и разходите на меро-
приятието Инициативният комитет по орга-
низиране и провеждане на събор Ваклиново 
2019 година предоставя подробна информа-
ция по разходването на средствата. 
Инициативният комитет по организиране 

и провеждане на крупното мероприятие сър-
дечно благодари на всички спонсори,  с чието 
финансово подпомагане се реализира успеш-
но и безпроблемно крупното мероприятие - 
Събор Ваклиново 2019 година. 
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Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

22 Юли 2019, Понеделник
Църквата почита паметта на Св. Магдалена
 Църквата почита паметта на Св. Равноапостол на 

мироносица Мария Магдалeна. В нейното житие се 
разказва, че когато Иисус Христос ходел по Галилея и 
извършвал чудеса, към него пристъпила жена на име 
Мария Магдалина (от гр. Магдала). Тя го молила за 
помощ. Господ изгонил из нея седем бесове и напълно 
я изцерил от болестта. Оттогава благодарната Мария 
служила непрестанно на Господа, слушала неговото 
учение и вървяла след него до самата Негова кръстна 
смърт. Мария Магдалeна с други свети жени, приготвили благовонно миро, 
за да помажат с него, според юдейския обичай, тялото на Иисус Христос. Но 
най-рано от всички, още до разсъмване в неделя, дошла Мария Магдалина и 
за нейно учудване тя видяла, че камъкът е свален и гробът празен. Смутена 
от видяното, Мария Магдалина отива при апостолите. Те дошли в пещерата, 
видели, че тялото на Иисуса го няма и се върнали, а Мария останала на гроба, 
стояла и плачела. И докато плачела, надникнала в гроба и видяла два ангела 
в бяло облекло да седят – единият при главата, а другият при нозете, гдето 
било лежало тялото Иисусово. Те й казали: „Жено, защо плачеш?“ Вдигнали 
Господа моего отговорила тя и не зная где са Го положили. Като казала това, 
тя се обърнала назад и видяла Самия Иисус, но не Го познала и мислила, че 
е градинарят. – Жено – казал й Той – защо плачеш, кого търсиш? – Ако си 
Го ти изнесъл – казала тя, – кажи ми где си Го положил и аз ще Го взема. – 
Марийо! –казал й тогава Спасителят. Едва сега Мария Го познала и радостно 
извикала: „Учителю!“ – Не се допирай до мене – казал й Господ, – но иди 
при братята ми и им кажи че възлизам при Моя Отец и при вашия Отец при 
Моя Бог и при вашия Бог! На днешния ден имен ден празнуват Магдалена, 
Меглена, Малена и др.

25 Юли 2019, Четвъртък,
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 2019, Петък,
 Празник на служителите от 

национална служба Жандармерия 
Службата отбелязва годишнината 

от създаването си, с указ на княз 
Александър Батенберг от 26 юли 
1881 г. е приет Привременен устав за 
устройството на жандармерията. 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 „Жандарме-
рия“ като специализирана охранителна и оперативно издирвателна служба на 
МВР за охрана на стратегически 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 2019, Събота, 
Църквата почита паметта на Св. Седмочисленици 
Православната църква почита делото на равноапостолите 

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 
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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 се е утвърдил денят на успението на Климент Охридски (27 
юли 916г.), най-изявеният от Кирило-Методиевите ученици. 

28 Юли 2019, Неделя,
 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 прес-
толонаследник 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, Австро-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 пределите 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.

СЕДМИЦА НА МСП: КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКО ЕСЕ 2019
Краен срок: 16 август 2019 г. 
Конкурсът за младежко есе, организиран от Генерална дирекция „Единен пазар, про-

мишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, стартира за четвърти 
път и търси становища, които да отговорят на следното:

„Напишете речта, която бихте изнесли като нов комисар за МСП и предприемачеството 
пред европейски предприемачи“.
Участниците трябва да са на възраст между 18 и 25 години 

(включително) и да са граждани на страните от Европейския 
съюз или COSME.
Есетата не трябва да надхвърлят 2 500 думи.
Всички есета трябва да бъдат на английски език.
Един участник кандидатства с едно есе.
Награда: Пътуване до Хелзинки, Финландия.

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „МОЯТА БЪЛГАРСКА
БРОДИРАНА РИЗА - 2019“ ЗА РИСУНКА И ТВОРЧЕСКИ ТЕКСТ 

Краен срок: 30 юли 2019 г. 
В конкурса могат да вземат участие деца от България и чужбина с български произход 

на възраст от 6 до 19 г., разделени в 3 възрастови групи: от 6 до 9 г.; от 10 до 14 г.; от 15 
до 19 г. В конкурса се допускат индивидуални и групови участия.
В категория РИСУНКА: допускат се рисунки с цветни моливи, 

пастели, флумастери, темперни, маслени, водни бои, колаж и др. В 
категория ТЕКСТ: допускат се всички възможни жанрове - стохо-
творения, пиеси, гатанки, пътеписи, поеми и др.
Всяка творба, текст и рисунка следва да бъдат подписана с трите 

имена на участника, години, град, училище и имейл връзка. Твор-
бите за конкурса „Моята българска бродирана риза“ се приемат на 
мейлите: e-mail: azbukibgscuola@gmail.com; mariolagueorguieva@
gmail.com  или на адрес: Italia, 00175 Roma, via „Vestrucio Spurina“ 
105 ,sc.C, per Concorso”Camicia bulgara 2019“
Организатор: Българско училище „АзБуки”, Рим и Колеферо, към 

Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови”

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 17.07.2019 г.
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та на версията му чрез използване на втори канал, 
осигуряващ отдалечен достъп до фискалното ус-
тройство. Тази промяна ще позволи автоматично и 
дистанционно да се  обновява версията на фърмуера 
на фискалното устройство от производителите/вно-
сителите/сервизните организации, което ще улесни 
изпълнението на нормативните изисквания.
По отношение на лицата, използващи ЕСФП за 

отчитане на продажби/зареждания на течни горива, 
в наредбата е предвидена възможност за работа в 
авариен режим, в случаи на бедствие по смисъла 
на Закона за защита при бедствия и след издадена 
заповед от министъра на финансите или оправо-
мощено от него лице. Този ред позволява да се 
осигури непрекъсваемост на работата на обектите в 
извънредни ситуации, като данни за реализираните 
обороти по време на аварийния режим следва да се 
предадат в НАП след възстановяване на нормалната 
работа на ЕСФП.   

КОИ ГРАЖДАНИ СА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ
ЗА СМЕТКА НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ?
За сметка на републиканския бюджет се осигуряват 

гражданите, които отговарят на условията за получа-
ване на месечни социални и целеви помощи за ото-
пление по реда на Закона за социалното подпомагане, 
както и настанените в специализирани институции 
за социални ус-
луги. Осигурява-
нето на тези лица 
се извършва чрез 
дирекциите за со-
циално подпома-
гане. От 1 януари 
2003 г. здравните 
вноски на децата 
до 18-годишна възраст се заплащат от републиканския 
бюджет. Това важи и за навършилите 18-годишна въз-
раст до завършване на средно образование (редовна 
форма), както и за студентите редовно обучение до 
навършване на 26-годишна възраст, вкл. за докто-
рантите редовна форма на обучение по държавна 
поръчка, независимо от възрастта. Републиканският 
бюджет поема здравното осигуряване на ветераните 
от войните и военноинвалидите, пострадалите при 
изпълнение на служебния си дълг служители на МВР 
и държавните служители, задържаните под стража 
или лишените от свобода, лицата в производство 
за предоставяне на статут на бежанец или право на 
убежище, родителите, осиновителите или съпрузи-
те, които полагат грижи на инвалиди със загубена 
работоспособност над 90 на сто, които постоянно 
се нуждаят от чужда помощ, пенсионерите, както 
и на гражданите, които отговарят на условията за 
получаване на месечни социални помощи и целеви 
помощи за отопление по реда на Закона за социално 
подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, 
вкл. и на настанените в специализирани институции 
за социални услуги и приетите за обслужване в со-
циални учебно-професионални центрове и центрове 
за временно настаняване, центрове за настаняване 
от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, 
наблюдавани жилища и кризисни центрове…

До 25-ти юли:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работода-

теля на авансовия данък, 
удържан през месец юни 
за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работода-
теля на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 
42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сума-
та от частичните пла-
щания по трудови правоотношения, направени през 
месец юни, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 юли.

осигурителен стаж и възраст. Така например възрастта 
за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст по 
чл. 68, ал. 1 от КСО за родените в периода 01.09.1963 
г. - 30.06.1964 г. жени е 62 години и 6 месеца, като 
право на наследствена пенсия те биха придобили 5 
години преди тази възраст при навършване на 57 го-
дини и 6 месеца. За лицата с определени от ТЕЛК над 
50 % трайно намалена работоспособност правото на 
наследствена пенсия се преценява като на неработос-
пособно лице без оглед на възрастта им. С чл. 81 от 
КСО са регламентирани правилата за определяне на 
наследствената пенсия според броя на наследниците. 
Съгласно ал. 1, т. 1 от тази разпоредба наследствената 
пенсия при един наследник се определя в размер на 50 
на сто от полагащата се лична пенсия на наследодателя. 
Следва да се има предвид и нормата на чл. 83, ал. 3 от 
КСО, съгласно която при смърт на пенсионер, който е 
получавал лична пенсия за инвалидност поради общо 
заболяване, размерът на наследствената пенсия се 
определя от следващата му се лична пенсия за инва-
лидност поради трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане повече от 90 на сто.

Въпрос: Бях съкратен от 01.11.1997г. по чл.328, 
ал.1, т.3 от КТ. Със съдебно решение от 18.09.2003 
на ВКС, уволнението ми е признато за незаконно, 
отменено е и съм възстановен на предишната ми 
работа, но без право на обезщетение по чл.225 от 
КТ. На 15.10.2003г. съм се върнал на предишната 
ми работа, работодателя е отразил в трудовата 
ми книжка възстановяването ми на работа, като 
е анулирал правоъгълния печат с отразения към 
момента на съкращението трудов стаж и е посочил 
съдебното решение като основание. Въпреки при-
знаване на уволнението за незаконно, работодателя 
не е предприел необходимите действия съгласно 
нормативната уредба и не е подал Декларация 1 за 
периода на оставането ми без работа, поради което 
в регистъра на НОИ няма данни да съм осигуряван. 
Тази година ми предстои пенсиониране. Моля, да 
ми отговорите при тези обстоятелства, какви 
действия да предприема и какви документи да пред-
ставя пред НОИ за да ми бъде признат и зачетен 
осигурителен/трудов стаж съгласно разпоредбата 
на чл.9, ал.3,т.2 от КСО. За времето на шестте 
месеца след уволнението не съм работил, не съм се 
регистрирал в бюрото по труда и не съм получавал 
обезщетения от там. При това положение ще се 
признае ли времето за осигурителен/трудов стаж 
и ако да върху какъв доход.
Отговор от МТСП: Съветът ни е към документите 

за пенсиониране, придружаващи заявлението Ви за 
отпускане на пенсия пред съответното териториално 
поделение на Националния осигурителен институт 
(НОИ), да представите и копие от съдебното решение, 
с което сте възстановен на работа. При подаване на 
документите в териториалното поделение на НОИ 
ще е необходимо да носите оригинала на решението 
и длъжностното лице, което ги приема, да завери, че 
копието е вярно с оригинала. Така длъжностното лице 
по пенсионно осигуряване ще има възможност да се 
запознае с постановеното от съда и да приложи раз-
поредбата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално 
осигуряване (КСО), като зачете за осигурителен стаж 
времето, през което сте бил без работа поради уволне-
ние, което е признато за незаконно от компетентните 
органи. В този смисъл периодът от шестте месеца след 
незаконното уволнение, през който не сте работил, 
следва да се зачете за осигурителен стаж, независимо 
че от работодателя не Ви е изплатено обезщетение по 
чл. 225 от Кодекса на труда и от съда не е присъдено 
да се изплати такова, не сте се регистрирал в бюрото 
по труда и не сте получавал обезщетения от там. По 
отношение на осигурителния доход за това време 
следва да се приложи разпоредбата на чл. 46, ал. 4, 
т. 9 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, 
съгласно която времето до 31.12.1999 г. включително, 
през което лицата по чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО са били 
без работа, с изключение на периодите, през които са 
получавали обезщетение по Кодекса на труда, се зачита 
за осигурителен стаж, но не се взема предвид при оп-
ределяне на осигурителния доход при пенсиониране.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА И ГРАДИНИ 
САМИ ЩЕ ИЗБИРАТ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА 

ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И МЛЯКО  
Правителството промени за пореден път Наредбата за 

условията и реда за прилагане на схеми за предоставя-
не на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в 
учебните заведения – „Училищен плод“ и „Училищно 
мляко“. Целта е да се опрости изборът на заявителите 
за доставки, като отпада служебният избор. Предос-
тавят се по-големи права на директорите на учебните 
заведения при избора 
на доставчици.
Предвижда се ясна и 

публична процедура за 
провеждането на про-
цедурите за избор на 
заявители от учебните 
заведения - обявяване 
на интернет страница-
та им на обявлението 
за набирането на предложения за доставка на проду-
ктите по съответна схема, изискваните документи, реда 
за провеждането на избора и обявяването му.
С промените ще се постигне подобряване на 

хранителните навици на децата и учениците чрез 
повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, 
мляко и млечни продукти при спазване на здравните 
изисквания, включително и чрез разнообразие на 
доставяните продукти и повишаване на ефектив-
ността на прилагане на схемата.

ОТПАДАТ КНИГИТЕ ЗА ДНЕВНИ ФИНАНСОВИ 
ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА

От 2 юли 2019 г. за лицата, използващи фискал-
ни устройства за отчитане на продажби на стоки/
услуги в търговски обекти, отпада задължението 
за водене на книги за дневните финансови отчети, 
в които всеки ден се съхраняват дневните отчети 
на фискалните устройства. Задължението остава за 
бензиностанциите, използващи електронни системи 
с фискална памет (ЕСФП).
За лицата, за които от-

пада това задължение, е 
предвидено при работа с 
касови бележки от кочан да 
водят специален регистър 
за ползваните касови бе-
лежки от кочан, в който да 
вписват началния и крайния 
номер на издадените касови 
бележки за деня и общия 
оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и 
текст, указващ причината за работа с бележките от 
кочан. Регистърът се съхранява в търговския обект.  
Също така е предвидено да отпадне и задълже-

нието за отпечатване на дневни финансови отчети 
от фискалните устройства, като това облекчение не 
се отнася за лицата, използващи ЕСФП. Това улес-
нение ще стане възможно след като фърмуерите на 
устройствата бъдат актуализирани с функционалност 
за автоматичното генериране на дневен финансов 
отчет. С последните промени в наредбата е въведено 
изискване всяко фискално устройство, включително 
вградено в автомат на самообслужване, да генерира 
автоматично пълен дневен финансов отчет с нулира-
не и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки 
ден (за всеки 24 часа), през който в устройството 
са регистрирани продажби/сторно или служебно 
въведени операции, в случай че през последните 24 
часа такъв отчет не е отпечатан от задълженото лице.
В тази връзка е регламентирано задължение за 

производителите/вносителите на фискални устрой-
ства в срок до 30 октомври 2019 г. да представят за 
функционално изпитване фискални устройства с 
коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпъл-
нение на изискването за автоматично генериране на 
дневен финансов отчет.
До привеждане на въведените в експлоатация 

фискални устройства в съответствие с новите изис-
квания, но не по-късно от 31 март 2020 г., задълже-
ните лица са длъжни да отпечатват дневен финансов 
отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в 
КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през който в 
устройството са регистрирани продажби/сторно или 
служебно въведени операции.
Считано от влизане в сила на наредбата, търговци-

те вече нямат задължение за използване на книга за 
дневните финансови отчети, но имат задължение за 
отпечатване на отчетите до реализиране на функ-
ционалността за автоматично генериране на дневен 
финансов отчет, но не по-късно от 31.03.2020 г. Така 
отпечатаните отчети, по желание на лицето, могат 
да продължат да се съхраняват в книгата за дневни-
те финансови отчети на фискалното устройство за 
2019 г., която може да се използва и като регистър 
за ползваните касови бележки от кочан.  В случай 
че дневните финансови отчети не се съхраняват в 
книгата (в търговския обект), лицето следва да ги 
съхрани по подходящ начин в нормативно определе-
ните срокове и при поискване от органи по приходите 
да ги предостави.
Регламентирана е и възможност за извършване на 

промени във фърмуера на устройството и подмяна-

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ЮЛИ 2019г.

Въпрос: В момента съм на 55 години. Тъй като 
съпругът ми почина, а той получаваше пенсия за 
общо заболяване, ако може да ми кажете на каква 
възраст ще имам право на наследствена пенсия 
от него и какъв процент.
Отговор на МТСП: С чл. 82 от Кодекса за соци-

ално осигуряване (КСО) са разписани условията за 
отпускане и получаване на наследствена пенсия. 
Съгласно чл. 82, ал. 2 от КСО преживелият съпруг 
има право на наследствена пенсия 5 години по-ра-
но от възрастта му по чл. 68, ал. 1 или преди тази 
възраст, ако е неработоспособен. Следователно, 
възможностите за придобиване право на наслед-
ствена пенсия от преживелия съпруг са две: - когато 
е работоспособен, правото на преживелият съпруг 
на наследствена пенсия възниква 5 години по-рано 
преди да достигне установената за него пенсионна 
възраст. Възрастта, на която се придобива право за 
пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 
1 от КСО, е посочена по години в разпоредбата на чл. 
15, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж; - когато е неработоспособен, т.е. има определен 
процент трайно намалена работоспособност от Те-
риториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или 
Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК), 
правото на наследствена пенсия на преживелия съ-
пруг е независимо от възрастта му, т.е. без значение 
още колко години му остават до пенсионирането за 



БОЛКИ В ГРЪБНАКА - ПРИЧИНИ 
И КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ТЯХ   

Причините за болките в гръбнака могат да бъдат много 
– от вродена особеност на скелета до прекарани заболя-
вания в детска възраст и травми. Най-често срещаната и 
прозаичната обаче е неправилната стойка. И тъй като тя се 
получава постепенно, свикваме с хроничните си болежки 
и спираме да им обръщаме внимание. Така проблемът се 
задълбочава и става, както естетически – лоша осанка, 
така и здравословен, защото гръбнакът е основна опора 
на нашето тяло и център на нашето здраве. Дори и един 
ден да вземем твърдото решение, че на тези мъки трябва 
да бъде сложен край, поправянето на стойката съвсем 
не е лесна задача – необходимо е да променим много 
привички, а най-често дори целия си 
начин на живот. 
От болки в гръб се оплакват все 

по-млади жени, докато при мъжете 
болежките се появяват в по-късна въз-
раст. Изниква логичният въпрос, защо? 
Защото нашият пол става жертва на 
модата – високите токове, огромните 
чанти, уголемяването на бюста бавно и 
неусетно изкривяват гръбнака. Работата 
в офис също е рисков фактор. Но да 
разберем как тези наглед невинни неща 
водят до неправилна стойка.
Когато ходим с обувки с висок ток, центъра на тежестта 

на тялото ни се измества и за да балансира гръбнакът ни 
прави прави по-голяма извивка в кръста. Това извайва съ-
блазнително дупето, но за съжаление е силно натоватващо 
за опорно-двигателният ни апарат. По-бърза умора, болка, 
трайно деформиране на гръбнака – това са последствията. 
Разбира се, най-добре е да носим обувки с ток около 2-3 
см., но ако не искате да се отказвате съвсем от предимства-
та на издължаващите краката токове, има изход. Просто се 
старайте в течение на деня, да сменяте два чифта обувки 
с различна височина и дебелина на тока. Така гръбнакът 
ще сменя позицията си и няма да се деформира трайно.
Чантите могат да създадат не по-малко проблеми. 

Причината е, че винаги ги носим на едно и също рамо – 
най-често лявото. То се повдига спрямо дясното и така 
стойката на тялото се изкривява. Всичко това става ма-
шинално, без да го мислим, поради, което и на практика 
е невъзможно, да го контролираме. Дори, когато свалим 
чантата тялото ни запазва тази неправилна стойка, защо-
то вече е „свикнало”. Изходът – носете чантата си ту на 
едната, ту на другата ръка. Местете я също така от рамото 
на лакътя и от време на време я дръжте в ръка. 
Истерията около големите гърди води до още по-сери-

озни последствия. Дори и увеличението на бюста да не 
я голямо, тежестта на новите придобивки се поема само 
от няколко прешлена. За това внезапно появило се нато-
варване гръбнакът и мускулите са съвсем неподготвени.
Болките в гърба могат да са причинени не само от 

стремежът ни към красотата, но и начинът на работа. 
Целодневното седене в една позиция привежда раменете 
напред и резултатът е прегърбване. За да компенсирате 
заседяването, водете активен живот през свободното си 
време и използвайте всяха възможност, да походите пеша.

ПОДПРЕТЕ КЛОНИТЕ НА ОВОШКИТЕ
ПРЕДИ ДА НАТЕЖАТ

През юли плодовете на 
дръвчетата бързо наедряват и 
клоните, особено на късните 
ябълки и круши, започват да 
се свеждат под тежестта им. 
Практиката да се подпират, за 
да не се прекършат, е колкото 
стара, толкова и полезна. Но 
за съжаление към нея сякаш 
по традиция се прибягва едва 
когато клоните се сведат доземи или дори когато някой 
от тях се счупи. Клоните трябва да се подпрат още пре-
ди да започнат да изменят местоположението си. Така 
плодовете ще бъдат по-добре огрявани и ще се залагат 
повече плодни пъпки за идната година.
Коловете, които използвате за подпиране, трябва да 

имат чатал. Ако нямат, приковете подходящо парче дър-
во. По- важното е да не пропуснете между клона и под-
пората да поставите парче от стара автомобилна гума, 
непотребен плат, дунапрен, за да не се протрива кората. 
Може да приготвите и по-специални подпори. Необхо-

димо е да приковете на носещия прът напречно друг, 
така че подпората да придобие Т-образна форма.
Някои клони просто се привързват с въжета или дори 

с бетонно желязо към централния клон.
И още нещо много важно - ако сте пропуснали момен-

та и клоните вече са се свели, не ги повдигайте изведнъж 
с резки движения, а бавно и постепенно с леки тласъци.

КАКВО ДА ЗАСЕЕМ И ЗАСАДИМ ПРЕЗ ЮЛИ 
СЛЕД ПЪРВИТЕ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Месец юли е подходящо време за садене на вторите 
зеленчукови култури, след като вече сме прибрали че-
съна, граха, ранните картофи, краставиците и други. 
Защото вече сме освободили място за втора реколта, 
така че да се радваме до късна есен на пресни зелен-
чуци - а и да запълним запасите за зимата.
Възможният избор при сеитбата
Краставици – до средата на месец юли се сеят 

дребноплодните краставици. В районите с по-продъл-
жителна есен могат да се засяват поетапно през една 
седмица. Важно е да се знае, че при по-късното засява-
не добивите значително намаляват. Препоръчителното 
разстояние между редовете е 80-90 см, а в реда 15-20 
см. Късните краставици изискват същите грижи като 
ранните. В по-топлите дни се нуждаят от по-често по-
ливане, за да се поддържа умерена влажност. Летните 
посеви често страдат от недостиг на вода.
Тиквички – най-добре е семената да се засяват на 

редове в гнезда. Почвата трябва да се натори и обогати 
с прегорял оборски тор или компост, защото така ста-
ва по-влагоемна, пропусклива и рохкава. В гнездата се 
засяват по 3-4 се-
мена, но след по-
никване и поява на 
първите същински 
листа се остават 
по два корена.
Фасул – средата 

на юли е най-добро 
време за засаждане 
на късния фасул. 
Подходящи са сор-
товете с по-кратка 
вегетация. Преди засяване е добре семената да се накис-
нат за 10-12 часа, а почвата да се полее добре. Късната 
сеитба намалява добивите от фасул.
Копър – тази култура може да се сее през 15-20 дни и 

ще дава свежи листа през целия сезон. Мястото трябва 
да бъде добре осветено, а почвата добре подхранена – 
внася се оборски и комплексен NPK тор. Най-важното 
е да не се сее нагъсто. За по-бързо и дружно поникване 
семената се накисват предварително.
Рукола – семената се засяват в хранителна и добре 

овлажнена почва – поникват за 5-6 дни. При редовно 
поливане дава крехки и сочни листа до падане на слани.
Какво да засадим през юли
Домати – в първите дни на месеца се засаждат късни-

те домати. Само в районите с по-мека и дълга есен може 
с 10-на дни по-късно. Разсадът трябва да бъде здрав и  
добре развит, а поради по-високите температури е жела-
телно да се засажда само в късните следобедни часове.
Целина – като втора култура се разсажда във фаза 

4-5 лист на разстояние между редовете 25-30 см и 10-
15 см в редовете.
Воден лук – преди засаждане се почистват всич-

ки пожълтели и изсъхнали листа, а   коренчетата се 
подрязват на дължина 4-5 мм. Засажда се на разстоя-
ние между  редовете 20 см, а вътре в редовете 10 см. 
Препоръчва се да се засажда на по-голяма дълбочина, 
отколкото е бил в лехата, защото така се получават по-
удължени луковици и с по-дебела шийка.
Зеле и карфиол – отглеждат се като втора култура, 

а най-благоприятното време за засаждане е 10-25 юли. 
По-късното засаждане води до намаляване на качест-
вото на продукцията и добивите. Разсадът не трябва 
да бъде на повече от 35 дни, като подготовката изисква 
съкращаване на корените и връхната част на листата, с 
което се намалява изпарението.
При засаждане растенията се засипват с пръст до 

първия лист. Зелевите култури са взискателни към 
почвеното плодородие.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

МАЛИНАТА –
ВКУСЕН ПЛОД И БИЛКА 

Хапвайки  една-единствена 
малина, ние слагаме в устата 
си множество миниатюрни плод-
чета, всеки един, от които със 
собствена семка. Това е възмож-
но, тъй като малиновият храст 
образува т.нар. сложни плодове, 
които  в  нашите  климатични 
условия зреят през месеците 
юни, юли и август. Той принадлежи към голямото семейство 
Розоцветни и е най-близък роднина на къпината.
Заради аромата и сочността си, малките червени плодове са 
любими на всички, но особено на децата. Оказва се това не е 
случайно, тъй като съдържат цял коктейл от полезни вещества. 
Само 200 гр. малини осигуряват дневната доза витамин С. 
Природата обаче мъдро е съчетала този витамин-антиоксидант 
с допълващият действието му витамин Р или така нареченият 
комплекс от биофлавоноиди. Заради това малините се пре-
поръчват на всички, които страдат от разширени вени (тъй 
като заздравяват стените на кръвоносните съдове), понижен 
имунитет или кръвотечения с различен произход.
Макар и в по-малки количества вкусните червени плодове 
съдържат и други ценни витамини – бетакаротин, В1, В2 и В9. 
Първите подпомагат растежа, подобряват зрението и усвоява-
нето на хранителните вещества. Фолиевата киселина (В9) пък 
е необходима за развитието на мозъка, гръбначния стълб и 
плацентата. Малините са още източник на множество минерали 
и микроелементи – мед, калий, калций, селен,цинк, фосфор, 
но най-много желязо и магнезий. Заради всички тези полезни 
вещества те са подходящ плод за всички бременни и малки деца. 
Малината обаче е не само лакомство, но и билка. В прясно 
състояние тя се използва за общоукрепващо и тонизиращо 
средство. През зимата замразени, сушени или на компот (тъй 
като не губят ценните си качества и след термична обработка) 
плодовете се използват като средство за понижаване на висока 
температура и против простуда. 
Наред с плодовете, в народната медицина се употребяват и 
листата на малината, а полезните вещества в тях са в по-голяма 
концентрация. Чаят от малинови листа лекува стомашно-чревни 
проблеми – диария, киселини, колики, а външно се използва при 
кървящи венци и възпаления в устната кухина. В същото време 
малиновите листа са и женска билка – използват се както при 
проблемно забременяване, така и за по-леко раждане. В първия 
случай отварата от малинови листа се пие два пъти дневно до 
овулация тъй като увеличава дебелината на маточната лига-
вица и подобрява шансовете на оплодената яйцеклетка да се 
имплантира. Препоръчително е билката отново да започне да 
се пие през последния месец на бременността, защото тонизира 
маточната мускулатура и повишава еластичността на шийката. 
Така се намалява вероятността за преносване, а контракциите 
стават по-ефективни и безболезнени. 
Затова, случайно открити в някой горски гъсталак или култи-
вирани, малините са подходящо лакомство и билка за всички 
възрасти. Единствено трябва да ги избягвате в случай, че сте 
алергични или страдате от болни бъбреци, тъй като съдържат из-
вестно количество оксалати. На всички останали, добър апетит!

 „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: 

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                                                                                                              

Едно кенгуру влиза в един бар на Слънчев Бряг:
- Барман, една бира моля!
Барманът се втрещил, обаче клиент - изпълнил по-

ръчката.
- 20 лева моля!
Кенгуруто плаща и изпива бирата.
- Еха, досега не бях виждал кенгуру, а още повече да 

пие и бира...
- Е повече няма и да видиш... с тия цени... ще отида в 

Гърция...

Еврейско момиче и германец се зарибяват.
Тя:
- Как ти е номера?
Той:
- Ние си имаме имена...

дно кенгуру влиза в един бар на Слънчев Бряг:

ШАРЕНА ЧОРБА    
Продукти: 1 ч.ч. пресен зелен 

боб, 1 к.ч. зелен грах, 1 домат, 1 
морков, 1 голяма глава лук, 1 ски-
лидка чесън, 1 к.ч. ситно наряза-
на целина, 3 с.л. олио, 4 с.л. ориз, 
3 с.л. настъргано сирене, черен 
пипер, сол, 1-1,5 л вряща вода.

 Приготвяне: Нарязваме лука и чесъна на ситно и 
ги задушаваме в олиото и 2-3 с.л. вряща вода. При-
бавяме ситно нарязаните моркови, целина и домати 
и продължаваме задушаването. Заливаме с водата, 
посоляваме, поръсваме с черен пипер и варим 10 мин 
на тих огън. Добавяме граха, зеления фасул и ориза. 
Когато продуктите се сварят, отстраняваме чорбата от 
огъня и поръсваме с настърганото сирене. 


