
Традиционно в началото на годината в село Плетена се про-
вежда турнир по белот. Желаещите тази година бяха общо 44 
състезатели, образували  22 двойки.Състезателите играеха по 
правилото всеки  срещу всеки, като тима първенец бе Джеват 
Абдурахман и Мехмед Бошнаков. Почитното второ място зае 
двойката Нури Кълков и Фаик Карамешинев, третото място бе 
отредено на Людмил Доленски и Джемал Бошнаков. Състеза-
нието ежегодно се провежда под патронажа на кмета на общи-
ната д-р Арбен Мименов, който заедно със заместник кмета 
Елхан Кълков и кмета на село Плетена Радослав Кълков връ-
чиха наградите.
Присъстващите на състезанието по белот участници и зри-

тели, в знак на съпричастност към болния Джемал Онбашиев 
от село Плетена, нуждаещ се от спешна операция в чужбина, 
дариха парични средства на обща стойност от 400 лева. Кла-
сираните на първо, второ и трето място двойки играчи също се 
присъединиха към дарението, като се включиха с паричните 
награди, които получиха.
В село Ваклиново също се проведе турнир по белот в нача-

лото на месец януари 2016 година, под патронажа на кмета на 
общината и кмета на село Ваклиново - Пламен Братанов. Учас-
тие  взеха 28 играчи групирани в 14 отбора при игра с правила 
всеки срещу всеки. 
Победители в турнира са Алим Масърлиев и Виктор Коджа-

алиев, които са класирани на първо място. Техни подгласници 
на второ място са Трандафил Биляров и Алексей Сафиев и на 
трето място двойката Асен Моллов и Ахмед Мемишев. 
Във Ваклиново традиционно в началото на годината се ор-

ганизира и шах-турнир. Тази година играчите бяха 10,  които 
спазваха правилата по схемата всеки срещу всеки, за две по-
беди от три партии. Победител в тазгодишния турнир е Асен 
Моллов, второ място зае Трендафил Биляров, а третото място 
бе отредено на  Асим Масърлиев.
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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

СПИСЪК на дарителите и дарените
средства за периода 01.08.2006г. до 

31.12.2015 г. в Общински фонд
„С един лев в помощ на

болните деца от община Сатовча”

ПППП

Условно правните основания могат да се разделят на 
собствени/съсобствени земи и наети/арендовани или пре-
доставени с определен административен акт земи.
Документите за собственост могат да бъдат нотариал-

ни актове, решения на общинските служби по земеделие, 
вписани договори, с които се придобива правото на соб-
ственост върху земеделски земи или решения за уедрени 
имоти по план за уедряване по собственост (комасация) 

и съдебни решения, 
които заместват ак-
тове за собственост.
В случаите, в ко-

ито имотите се вла-
деят в съсобстве-
ност и за тях не са 
сключени договори 
за наем или аренда, 
поне един от съсоб-
ствениците трябва 
да подаде деклара-
ция в общинската 
служба по земеде-
лие по местонахож-
дение на имотите, в 
която да декларира, 
че ще ползва имота 

в реалните му граници. По този начин се индивидуализи-
ра ползването на конкретните имоти и лица. Деклараци-
ите са по утвърден образец, който може да се намери във 
всяка общинска служба по земеделие, а също така обра-
зците са публикувани на електронните страници на МЗХ 
и областните дирекции „Земеделие”, откъдето съответно 
да се разпечатат в общоприетите текстови формати. Освен 
на хартиен носител, декларациите могат да се изготвят и 
представят в общинските служби по земеделие по место-
нахождение на имотите и в електронен вариант, където се 
разпечатват на хартия и се подписват от деклараторите. 
Образец на декларацията е публикувана на електронната 
страница на МЗХ, http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/
Home.aspx
Когато имотът е възстановен на наследници и се владее 

в съсобственост, ако наследникът, който подава деклара-
ция не е вписан в базата данни на общинската служба по 
земеделие, то е необходимо да представи и удостоверение 
за наследници.
Наемателите и арендатори на земеделски земи са длъж-

ни да представят в общинската служба по земеделие по 
местонахождение на имотите копие от документите за 
ползване на земеделските площи, които могат да бъдат 
договори за аренда, за наем или за лизинг на земеделски 
земи; договори за предоставяне на земеделски земи на ко-
операция за съвместно обработване;        ...следва на стр. 2

ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИ ФОНД
 „С ЕДИН ЛЕВ В ПОМОЩ НА БОЛНИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА САТОВЧА”  
На основание чл.14, Глава трета от Вътрешен правилник на Общински фонд „С един лев в 

помощ на болните деца от община Сатовча”  Ви предоставям следната информация за трето 
четиримесечие на 2015 година:
За периода от 01.09.2015 – до 31.12.2015 година в Общински фонд „С един лев в помощ на 

болните деца от община Сатовча” са постъпили общо 5837 лева. По решение на Комисията за 
трето четиримесечие на 2015 година са разходвани общо 3995 лева, от които 1000 лева за под-
помагане на Алекс  Даниелов Кумбаров от село Кочан, 1995 лева за подпомагане на Николай 
Николаев Мандев от село Кочан, 1000 лева Микаела Шефкетова Додумова от село Годешево.
Общо постъпили в сметката на Фонда до 31.12.2015 година са 90 814.21 лева. Общо из-

платени по решения на Комисията към 31.12.2015 година са 70 431.59 лева. Общо подпомогнати от Фонда 48 деца, от 
които 10 допълнително. Към същата дата наличните средства в набирателната сметка на Фонда са 20 382.62 лева. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
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Краен срок: 7 февруари 2016 г. 
Ако сте екип от студенти бакалаври или 

магистри от български университет, имате 
иновативна идея и искате да научите как 
да започнете бизнес, то тогава програма 
„Стартъп“ е за вас! 
Инициативата представлява ускорен 

практически курс по предприемачество, 
насочен към това как се създава и управля-
ва собствен бизнес. В рамките на 4 месеца 
вие ще сформирате екип и ще развиете 
своята бизнес идея, разработите прото-
тип на продукта/услугата и представите 
бизнес и финансова обосновка на проекта 
ви. Едно от най-големите преимущества 
на програмата е, че, при интерес от ваша 
страна, може да се консултирате както с 
ваш преподавател, така и с успешно реали-
зирани бизнес консултанти, представители 
на печаливши бизнеси. 
Какви са стъпките, ако искате да започ-

нете собствен бизнес в рамките на Учебна 
компания за студенти?

1. Сформирайте екип от 2 до 6 души, с 

които ще разработвате вашата идея.
2. Измислете име на вашия стартъп, 

идентифицирайте нова идея за успешен 
продукт/услуга и ги регистрирайте на 
http://jastartup.jabulgaria.org до 7 февруари 
2016 г.

3. Участвайтe в различни инициативи на 
JA България, получете обратна връзка с 
бъдещи насоки за развитие на вашата идея.

4. Реализирайте своята иновативна стар-
тъп идея до ниво прототип и елате да ни я 
представите на нашето предприемаческо 
състезание в началото на юни. Tрадиция 
е най-успешните компании да получат 
допълнително менторство, възможности 
за финансиране бизнес идеята им, както 
и привилегията да представят страната 
ни на ежегодното стартъп състезание на 
европейско ниво. 
Продължителността на програмата е от 

8 февруари до 5 юни 2016 г.
Препоръчително е да е включен и уни-

верситетски преподавател, но не е задъл-
жително. 

Готвачът на Прекрасно-милостивия се заел да 
транжира един заклан бик. Всяко движение на ръ-
ката и наклонът на рамото, всяка крачка и сгъване 
на коленете били съпроводени от шума на кожата, 
която се отделяла от костите и почукването на 
ножа. Работата вървяла в отчетлив ритъм, точно 
като танца „В черничевата гора“ или „Дзиншоу“. 

— Ах, колко е прекрасно! Колко съвършено е из-
куството ти! — възкликнал Прекрасно-милостивия. 
Готвачът отпуснал ножа и казал: 
— Аз, вашият слуга, съм по-привързан към пътя, 

отколкото към изкуството си! Когато за първи път 
транжирах, виждах само трупа на бика, а след 
три години престанах да забелязвам животното 
като единно цяло. Сега вече не го гледам, а го 
разбирам с разума си, не възприемам органите му 
с чувствата си, а действам само с разума. След-
вам естествената посока на мускулните влакна, 
режа ставите, минавам през кухината, никога 
не разсичам това, което е прекалено твърдо, — 
централните сухожилия и връзки, а още повече 
— големите кости. 

Добрият готвач реже и затова си сменя ножа 
веднъж годишно. Посредственият готвач кълца 
и затова си сменя ножа всеки месец. Ножът на 
вашия слуга сега е на деветнадесет години, 
транжирал съм хиляди бикове с него, а острието 
му е като току-що наострено. 
Между костите в една става има процепи, 

а  острието  на  ножа  не  е  удебелено .  Когато 
вкараш в процепа тънко острие, местата, на 
които се разхожда ножа, са много. Затова след 
деветнадесет години острието му е като току-
що наточено. Но въпреки това всеки път, когато 
стигам до става, виждам колко е трудно да се 
справя с нея, страхувам се и се напрягам, не 
отмествам очи, движа ножа бавно. И изведнъж 
така бързо завършвам разделянето, сякаш мач-
кам буца пръст. Вдигам ножа и известно време 
стоя, оглеждам се и, удовлетворен, избърсвам 
ножа и го прибирам. 

— Отлично! — възкликнал Прекрасно-милос-
тивия. — Като чух вашия разказ, разбрах как да 
достигна дълголетие. 

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

1 Февруари 2015г., Понеделник, Свети Трифон (Трифоновден)
На 1 февруари православната църква почита Св. Трифон - лечител, прославил 

се с чудесата, които правел. Роден е през 225 г. сл. Хр. в семейството на бедни 
християни в малоазийската част на Римската империя. На 17-годишна възраст 
успял да излекува тежко болната дъщеря на император Гордиан, за което бил 
богато възнаграден от императорското семейство. Денят на Св. Трифон се 
отбелязва първоначално у нас на 14 февруари като Ден на лозаря. През 1968 
г. след въвеждането на Григорианския календар от Българската православна 
църква датите на църковните празници се изместват. Трифоновден е включен 
към цикъл от три последователни дни, наречени Трифунци - 1, 2, 3 февруари. 
На 1 февруари се празнува Трифоновден, на 2 февруари - Сретение Господне, 
а на 3 февруари - Свети Симеон. Според българските народни традиции Св. 
Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите. На този ден се из-
вършва ритуално зарязване на лозята. Обичаят повелява стопанката на къщата 
да стане рано и да опече обреден хляб, украсен с лозово листо. Вари се и пиле, 
а в бъклица се налива от най-хубавото вино. Всичко се поставя в шарена торба 
и с нея стопанинът се отправя към лозето. 
На лозето всеки стопанин се обръща към слънчевия изгрев и се прекръства 

три пъти. После отрязва първите три пръчки и полива мястото с червено вино, 
светена вода и пепел, които пази от Бъдни вечер.

2 Февруари, 2015г., Вторник,
• Сретение Господне (Зимна Богородица) Един от четирите празника, 

посветени на Божията майка. Съвпада с четиридесетия ден от рождението на 
Исус Христос, когато Богородица отива в Йерусалимския храм. Там благо-
честивият старец Симеон поема от ръцете детето и казва: “Ето, Тоя лежи за 
падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, и на 
сама тебе меч да прониже душата - за да се открият мислите на много сърца”. 
С тези думи фактически той осмисля целия бъдещ живот на Исус: въпреки че 
дава на човечеството един нов закон - закона на любовта, учението му става 
предмет на много спорове и противоречия. А страданията и кръстната смърт 
на любимия син, довеждат Богородица до скръб.

• Петльовден (Ден на мъжката рожба)
Според народния календар, Петльовден е пос-

ветен на децата и за предпазването им от болести 
се коли петле или ярка в зависимост от това, 
момче или момиче има в къщата. Забранено е да 
се работи, защото се вярва, че денят е черен и ще 
се зачерни къщата. Не се правят годежи и сватби. 
Празникът на мъжките рожби води началото си 
от времето на турското робство, когато с кръв от 
петли българските семейства белязвали портите 
си, за да заблудят властите, че от техните къщи 
вече са взети момчета за еничари.

• Световен ден на влажните зони и водолюбивите птици
Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони е международно спора-

зумение, сключено на 2 февруари 1976г. в иранския град Рамсар. Официалното 
й название е Конвенция за влажните зони с международно значение и по - спе-
циално като местообитание на водолюбиви птици. Понастоящем Конвенцията 
е ратифицирана от 158 страни. България е осмата държава, ратифицирала 
Рамсарската конвенция от 1976г.

3 Февруари 2015г., Сряда,
 Св. Симеон Богоприимец (Зимен Симеон)
Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, 

Мона Обреди и Традиции Празникът се нарича още: Стар Симеон, св. Симеон 
и с  фолклорното Смион. Има вярване, че която жена иска да има рожба, трябва 
да направи и раздаде царевична питка. Според народния календар, този празник, 
както и зимната Богородица, почитат главно бременните жени, младите невести 
и майките. Гадае се по това какъв човек първи ще дойде в къщата - мъж или 
жена, такъв добитък ще се роди.
Зимният Симеоновден се смята за един от най-лошите дни в годината. Някъде 

го наричат Симеон бележник, защото белязва хората, оставя им рани и белези. 
Той е третият вълчи празник. На този ден не се работи с вълна, не се изхвърля 
пепел и смет навън, за да не се разсърдят вълците.

4 Февруари 2015г., Четвъртък,
Световен ден за борба с рака
На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака. Инициативата е 

на Световната здравна организация към ООН, а целта е да повиши обществе-
ната ангажираност към опасната болест, която е един от основните фактори, 
причиняващи смърт в световен мащаб. Ракът е на второ място сред водещите 
причини за смъртност и честотата тревожно нараства. Ако все пак бъдат откри-
ти достатъчно рано, много от раковите заболявания могат да бъдат лекувани 
ефективно.

6 Февруари 2015г., Събота 
Свети Фотий, патриарх Цариградски
Имен ден празнуват: Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Пламен, Пла-

мена, Светла, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотий, 
Фотин, Фотина, Фотьо. Православната църква почита паметта на св. Фотий - от 
гръцкото photos - светлина. Освен гореизброените именници празнуват всички, 
които имат светлина в името си.

Н О В И Н И
1 - 7 февруари 2016г., брой 5

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

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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА: МАЙСТОРСТВОТО НА ГОТВАЧА       

ПРОГРАМА „СТАРТЪП“ -
 УЧЕБНА КОМПАНИЯ ЗА СТУДЕНТИ 

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“ 

Краен срок: 10 февруари 2016 г. 
Първата в страната мрежа за образование за устойчиво 

развитие, осъществявано чрез методите на неформал-
ното образование „Златен орех“ обяви конкурс с фокус 
върху опазването на околната среда и ролята на човека.
Кой може да участва?
- ученически отбори, състоящи се от до трима ученици, 

от 8. до 12. клас, и един техен учител;
- учители в средно образование;
- нестопански организации и институции, извършващи 

образователни дейности;
- социално отговорен бизнес;
Разкажете как си представяте идеалното учебно занятие по темата за природата и 

човека? Какво ще правите? Как ще протече? Или вече сте имали такова? 

...продължава от стр.1 заповеди за 
споразумение или разпределение на 
масивите за ползване на земеделските 
земи; разрешителни за паша в защите-
ни територии; позволителни за паша в 
горски територии; актове на министъра 
на земеделието и храните за безвъзмезд-
но предоставяне на земи от държавния 
поземлен фонд на организации и ведом-
ства, необходими за тяхната дейност. 
Общинската служба по земеделие е 

длъжна да регистрира правното основа-
ние за ползване на имотите, съобразно 
представените документи и срока им на 
действие.
Когато за един имот се представят два 

и повече невписани в службата по впис-
вания договори, регистрация се извърш-
ва на договора, посочен в подадената от 
собственика декларация. Ако собстве-
никът не е подал декларация, общин-
ската служба по земеделие уведомява 
страните по договора за констатирано 
дублиране на договорите. Върху такъв 
имот не се регистрира право на ползване 
поради констатирания спор между по-
вече договори. Ако страните постигнат 
съгласие и за имота се представи само 
един невписан договор за ползване, той 
се регистрира като правно основание за 
ползване. 
За землища, за които са подадени за-

явления за изготвяне на споразумения за 
ползване и до момента все още не са из-
дадени заповеди от директора на област-
ната дирекция „Земеделие”, участници-
те могат да поискат издаване на заповед 
от министъра за изготвяне на разпре-
деление на масивите за ползване, която 
не е обвързана с краен срок. За целите 
на подпомагането обаче, е необходимо 

заповедта да се издаде до 15 февруари 
2016г.
Нужно е да се отбележи, че споразу-

менията или разпределенията на маси-
вите за ползване се изготвят в предход-
ната календарна година, като срокът за 
издаване на заповед от директора на 
областната дирекция „Земеделие” е 1 
октомври, а срокът на действие на спо-
разумението е за следващата стопанска 
година – от 1 октомври на текущата до 1 
октомври на следващата година.
Когато обаче ползвател по споразу-

мение или разпределение не е изплатил 
задълженията си за имоти, т.нар. „бели 
петна”, той губи правно основание за 
ползването им, респективно не може да 
се позовава на заповедта и да заявява 
площите за подпомагане. Погасяването 
на задължението се удостоверява от кан-
дидата за подпомагане с копие от пла-
тежно нареждане.
По искане на всеки ползвател, незави-

симо дали е собственик или страна по 
договор, заповед и др., общинската служ-
ба по земеделие издава справка за реги-
стрираното му правно основание и/или 
графичен файл с географските граници 
на регистрираното ползване. Образец на 
заявлението е публикуван на електрон-
ната страница на МЗХ, http://www.mzh.
government.bg/mzh/bg/Home.aspx
С цел избягване на недоразумения, 

застъпване или лишаване на земеделски 
стопанин от площи за подпомагане, от 
съществено значение е регистрацията 
на правните основания да се извърши в 
срок до 15 февруари 2016г., както и са-
мите ползватели да проверят коректно-
то отразяване на правните основания за 
ползване на земеделските земи.



законодателство (чл. 7 от наредбата) да предостави този 
вид отпуск без да е направено искане от лицето.

Въпрос: Физическо лице едноличен търговец има 
дублирана декларация образец 6 за 2007 година. През 
годините молбите за корекция на декларацията са 
отхвърляни поради липса на осигурителна история. 
Молбата за осигурителната история се забави 
доста, при което ме накараха да пусна нова. След 
изготвянето на осигурителната история подадохме 
молба за корекция на декларация 6 за 2007 (това 
става 2014 година), след което получихме отказ 
поради изтичане на 5-годишния давностен срок. 
През годините на база на дублираната декларация и 
съответно наличието на задължения са образувани 
изпълнителни производства, с което давностният 
срок е прекъсван. Има ли правно основание за оспор-
ване на така написания протокол? Вината на НАП 
започва от самото подаване на декларация 6 за 2007 
година - дублирането е по тяхна вина. Как следва 
да третира НОИ въпросния казус, след като НАП 
приема осигурителните задължения за окончателно 
установени - следва ли да завери осигурителната 
книжка на двойния размер на осигурителните 
вноски?
Отговор: След като НАП са приели, че това са окон-
чателно установените осигурителните задължения, аз 
не мога да предположа на какво основание те вземат 
такова решение. Все пак осигурителният доход трябва 
да отговаря на действителния. Ако е така, както те 
са преценили, всяко лице може да си подава колкото 
иска декларации обр. 6, да си декларира задължения 
за осигурителни вноски и този осигурителен доход 
да му служи за осигурителните му права – пенсия, 
парични обезщетения и др., и това да се признае за 
осигурителен доход за пенсия, което няма да отговаря 
на действителният осигурителен доход, който законът 
е разпоредил как се определя. След като декларации 
обр. 6 се дублират, би трябвало да се коригират и де-
кларации обр. 1 и информацията в декларация обр. 6 
да отговаря на информацията в декларацията обр. 1. 
Това означава, че ще има разминаване със счетоводни-
те документи, с действителните приходи и разходи, с 
определяне на окончателния размер на осигурителния 
доход. Според мен не е редно да се узакони една греш-
ка. От въпроса не е ясно кога за пръв път е сигнали-
зиран НАП за грешката и дали това е преди изтичане 
на 5-годишния давностен срок.
Считам, че трябва да се обърнете към контролните ор-
гани на НОИ за заверка на осигурителната книжка. Да 
им обясните ситуацията, да им покажете документите. 
Те трябва да преценят, че има дублиране на данни и 
да откажат заверка на осигурителната книжка върху 
двоен осигурителен доход. Може би ще е необходимо 
да се извърши проверка или ревизия и независимо че 
е изтекъл 5-годишният давностен срок, НАП трябва да 
се произнесат по същество за естеството на двойното 
задължение.
Първо се обърнете към контролните органи на НОИ 
за уточняване на невярната информация, която се съх-
ранява в НАП. НОИ може да ви накара да промените 
информацията, подавана в декларация обр. 1, след като 
НАП решават, че задълженията са ви в двоен размер. 
Но и тази промяна няма да отговаря на действителната 
ситуация.

Въпрос: Кои работници и служители имат право 
на намалено работно време?
Отговор: Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от Кодекса на 
труда (КТ) за работници и служители, които извърш-
ват работа при специфични условия и рисковете за 
живота и здравето им не могат да бъдат отстранени 
или намалени, независимо от предприетите мерки, 
но намаляването на продължителността на работното 
време води до ограничаване на рисковете за тяхното 
здраве, се установява намалено работно време. Пра-
во на намалено работно време имат работниците и 
служителите, които работят в съответните условия 
не по-малко от половината от законоустановеното 
работно време (чл. 137, ал. 3 от КТ). При намаля-
ване на работното време не се намаляват трудовото 
възнаграждение и другите права на работника или 
служителя по трудовото правоотношение (чл. 137, 
ал. 4 от КТ). Видовете работи, за които се установява 
намалено работно време, се определят с наредба на 
Министерския съвет, приета на основание чл. 137, 
ал. 2 от КТ.
Съгласно чл. 2 от Наредбата за определяне на видо-
вете работи, за които се установява намалено работ-
но време (ДВ, бр. 103 от 2005 г.), право на 6-часов 
работен ден имат работниците и служителите, които 
извършват работи във:
1. звената по анатомия, патологоанатомия и съдебна 
медицина, секционни зали и морги - само за пряко 
заетите;
2. лабораториите по хистология, хистохимия и цито-
химия, когато работят с човешки трупен материал.
В чл. 3 от наредбата т. 1- 27 са определени изчер-
пателно видовете работи, при които работниците и 
служителите имат право на 7-часов работен ден
Работниците и служителите, които имат право на 
намалено работно време по наредбата (6- или 7-ча-
сов работен ден), се определят с писмена заповед 
на работодателя след предварителни консултации с 
представителите на работниците и служителите, със 
службата по трудова медицина и с комитета/групата 
по условия на труд и в съответствие с оценката на ри-
ска (чл. 5 от наредбата). При въвеждане на намалено 
работно време се запазва определеното месечно тру-
дово възнаграждение на работниците и служителите 
и другите им права по трудовото и осигурителното 

До 5-ти февруари:
ЗДДФЛ
1. Издаване на служебна бележка за доходите от 

трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 
4 от ЗДДФЛ (образец 1) от работодатели, които към 
31 декември на предходната година са работодатели 
по основното трудово правоотношение на съответни-
те работници/служители, когато разликата между го-
дишния данък за доходите от трудови правоотноше-
ния и авансово внесения не е удържана/възстановена 
до 31 януари на текущата година.
До 10-ти февруари: 
ЗКПО
 Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти февруари: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец януари. 

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

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
януари 2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за януари 
2016 г.
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БЕЗПЛАТНИ ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 6.3 
ЩЕ ИЗГОТВЯТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА 

ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Приемът по 6.3 трябва да започне на 4 април, под-

помагането е в размер на 15 хил. евро и е стартова 
помощ за малки стопанства. 
Безплатни проекти по подмярка 6.3 ще изготвят 

от Националната служба за съвети в земеделието. 
Според индикативния график на аграрното министер-
ство,  приемът по 6.3 трябва да започне на 4 април. 
Подпомагането е в размер на 15 хил. евро и е стартова 
помощ за малки стопанства. 
Парите се изплащат на два транша, уточняват от 

Националната служба за съвети в земеделието, ци-
тирани от agro.bg. Първият транш – в  размер на 10 
хил. евро, фермерите ще получат след одобрението 
за подпомагане, а останалите 5 хил. евро – след като 
им бъде направена проверка от Държавен фонд „Земе-
делие“. По 6.3 могат да кандидатстват регистрирани 
земеделски производители с икономически размер на 
стопанствата от 2 хил. до 8 хил. евро СПО. Средният 
производствен обем се изчислява по специална табли-
ца, припомнят от Службата за съвети в земеделието. 
33% от общият доход на кандидатите за предходната 
година трябва да е от земеделски дейности, като 
стопаните задължително трябва да имат документ за 
правно основание за земята, която обработват. 
По подмярка 6.3 няма да могат да кандидатстват 

фермери, които имат одобрени проекти по Млад фер-
мер. Освен, че безплатно ще изготвят бизнес-планове-
те, от Националната служба за съвети в земеделието 
консултират фермерите по време на целия 5-годишен 
период по изпълнение на проектите. Наредбата по 6.3 
още не е готова, но проекти в секторите плодове и зе-
ленчуци, биопроизводство, животновъдство, етерич-
но-маслени култури и такива от необлагодетелствани 
райони ще получават допълнителни бонус точки.

НА 1 ФЕВРУАРИ ЗАПОЧВА ГОЛЯМАТА 
РЕВИЗИЯ НА ПАСИЩНИ ПЛОЩИ

СПРЯМО БРОЙ ЖВОТНИ  
На 1 февруари т.г. ще бъдат проверявани всички 

договори на ползватели на пасища, мери и ливади от 
общинския и държавния поземлен фонд.
Животновъдите, които не притежават пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в БАБХ или 
техният брой не отговаря на ползваните площи, имат 
право да си набавят животни, които да съответстват 
на собствените и наети от тях площи.
Стопаните, които са одобрени по направлението 

биологично животновъдство по мярка 11 „Биологично 
земеделие“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г. и са сключили до-

говори за наем 
или аренда на 
пасища, мери 
и ливади пре-
ди 24 февруа-
ри 2015 г., и на 
които всичките 
им отглежда-
ни животни и 
пасища са одо-
брени за под-
помагане ,  са 
длъжни в срок 

до 1 февруари 2016 г. да приведат договорите си в съ-
ответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 1 за спазване 
на съотношението на животинска единица на хектар.
Проверки ще се правят въз основа на изготвена 

и предоставена от БАБХ официална справка към 1 
февруари.
Комисиите към общините по места ще трябва да 

изчислят за всички ползватели на пасища, мери и 
ливади, които не отговарят на изискванията, за какви 
площи трябва да се анексират договорите им.
При отказ от страна на ползватели на пасища да 

посочат имоти за прекратяване, комисиите служебно 
ще пристъпват към прекратяване на договори.

ПРИ КОИ СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
СЕ ИСКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ЗЕМЯТА
Схемите за директни плащания за подпомагане, за 

които се изисква кандидатите да имат регистрирано 
правно основание за ползване на площите са вече 
десетина.
Това са схема-

та за единно пла-
щане на площ /
СЕПП/, схемата 
за преразпреде-
лително плащане, 
схемата за плаща-
не за селскосто-
пански практики, 
благоприятни за 
климата и околната среда /зелени директни пла-
щания/, схемата за млади земеделски стопани, за 
обвързано с производството подпомагане, за дребни 
земеделски стопани и специалното плащане за памук.
За да бъдат избегнати недоразумения, застъпване 

или лишаване на земеделски стопанин от площи за 
подпомагане, МЗХ предупреждава, че е от съществено 
значение регистрацията на правните основания да се 
извърши в срок до 15 февруари 2016 г.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
При какви условия през 2016 година може да се 

отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и 
възраст до една година по-рано от изискващата 
се възраст за трета категория труд?
При действието на новоприетите условия на чл. 68, 

ал. 1 и 2 от КСО през 2016 г. от право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст по чл. 68а от КСО могат 
да се възползват следните лица:

• Жените, които имат осигурителен стаж не по-малък 
от 35 години и 2 месеца, и им остава до една година, 
преди да навършат възраст 60 години и 10 месеца.

• Мъжете, които имат осигурителен стаж не по-малък 
от 38 години и 2 месеца, и им остава до една година, 
преди да навършат възраст 63 години и 10 месеца.
Началната дата, от която се отпуска този вид пенсия 

е датата на заявлението.
Общото правило на чл. 94, ал. 1 от КСО за отпускане 

на пенсията от датата на придобиване на правото при 
подадено заявление в 6-месечен срок от тази дата е 
неприложимо за този вид пенсии и те винаги ще се 
отпускат от датата на заявлението. Веднъж отпусната, 
пенсията по чл. 68а от КСО се изплаща пожизнено в 
намален размер. Съгласно разпоредбата на чл. 70, 
ал. 13 от КСО, намалението е в размер на 0,4 на сто 
за всеки недостигащ месец до навършване на лицето 
на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО.
Възможно ли е самоосигуряващо се лице с 

дължими и невнесени осигурителни вноски за 
период, през който е упражнявало дейност, нор-
мативно определена със задължение за осигуря-
ване, да закупи недостигащ осигурителен стаж 
по реда на чл. 9а, ал. 1 и 2 от КСО?
Самоосигуряващо се лице с дължими и невнесени 

осигурителни вноски не може да се възползва от раз-
поредбата на чл. 9а, ал. 2 от КСО, тъй като същата 
се прилага при недостигащ осигурителен стаж за 
правото на пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО. Периодите 
след 31.12.1996 г., през които самоосигуряващо се 
лице е упражнявало трудова дейност, следва да се 
включват както при преценяване на правото на пенсия, 
така и при определянето на размера й, поради което 
внасянето на дължимите осигурителни вноски от са-
моосигуряващите се лица е задължително и те нямат 
право доброволно да се отказват от тези периоди, 
което налага разпоредбата на чл. 70, ал. 3 от КСО. 
Ето защо чл. 9а, ал. 2 от КСО, за преценка на недос-
тигащия осигурителен стаж, не може да се приложи, 
когато самоосигуряващото се лице не е внесло всички 
дължими осигурителни вноски.
Самоосигуряващите се лица, дори и да не са внесли 

дължимите осигурителни вноски могат да се възполз-
ват от чл. 9а, ал. 1 от КСО, тъй като по тази разпоредба 
се зачита за осигурителен стаж времето на обучение 
на лицата, завършили висше и полувисше

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2016г.



ГЮВЕЧЕТА С КАРТОФИ И ПРАЗ
Продукти за 4 порции : 1 кг картофи, 2 стръка, 

праз лук, 100 г сирене, 140 г топено сирене, 4 яйца,  
черен пипер, сол. 
Приготвяне: Картофите (1 кг) се 

обелват, нарязват се на кубчета и се 
задушават във вряща подсолена вода. 
Десет минути преди да се сварят се 
добавя празът (2 стръка), нарязан 
на колелца. Когато зеленчуците 
омекнат, се изваждат и отцеждат 
добре. Разбъркват се с топеното 
сирене (140 г), посоляват се и се 
подправят с черен пипер. С тях се пълнят гювечета, в 
чието дъно е поставено натрошено сирене (100 г). Във 
всяко гювече се чуква по едно яйце и ястието се запича 
в предварително загрята фурна за половин час. 

8 ХРАНИ, БОГАТИ НА ЖЕЛЯЗО  
Недостигът на желязо, най-често хранителен дефицит, 

е една от водещите причини за анемия. Желязото играе 
жизненоважна роля в транспортирането и съхраняване-
то на кислород в организма.
Твърде малко желязо може да повлияе зле на вашата 

кожа, може да ви накара да се чувствате изтощени, зама-
яни и дори да усещате недостиг на въздух.
За щастие, проблемът с дефицита на желязо може да 

бъде решен лесно – достатъчно е просто да се храните 
по определен начин.
Ето и списък с храните, богати на же-

лязо, които трябва да включвате често 
във вашето ежедневно меню:
Спанак- Това зелено растение е бога-

то на желязо, но за да усвои вашето тяло по-голямо ко-
личество от него, трябва да консумирате и повече храни, 
съдържащи витамин С. И суровият, и сготвеният спанак 
са чудесни източници на желязо, макар че сготвеният 
спанак помага на организма да абсорбира хранителните 
вещества по-лесно. Самo една чаша сварен спанак доста-
вя повече от 6 милиграма желязо. Като бонус приемете 
протеините, фибрите, калция и витамините А и Е.
Миди- Ако сте фенове на морските дарове и на вашия 

организъм не му достига желязо, то похапвайте миди. В 
100 грама от тази храна се съдържа между 37 и 115% от 
препоръчителното количество желязо на ден.
Леща- Добре известно е, че в лещата се съдържат мно-

го фирби и протеини, но това бобово растение може да 
ви осигури и 40% от препоръчителната дневна доза же-
лязо (само в половин чаша).
Пилешки дробчета
Те са богати на желязо – в 30 грама пилешки дробчета 

се съдържа почти една пета от препоръчителната доза от 
това хранително вещество за деня.
Тофу- Въпреки че точният процент желязо варира в 

зависимост от марката, половин чаша тофу предлага 
около 36% от дневните нужни от желязо на организма.
Нахут- Тази бобова култура осигурява на тялото поч-

ти 5 милиграма желязо в една чаша – плюс обилна доза 
протеин, което е чудесна новина за вегетарианците и 
веганите. Ако искате да консумирате повече нахут, не 
забравяйте, че може да си направите и вкусен домашен 
хумус.
Тиквени семки- В една чаша тиквени семки се съ-

държат над 2 милиграма желязо, а в една чаша пържена 
царевица може да намерите невероятните 10 милиграма 
желязо!
Сусам- Една чаша сусам е източник на 20 милиграма 

желязо, така че намерете начин да включвате тази хра-
на по-често в менюто си. Освен това сусамът може да 
зареди тялото ви с още полезни вещества като фосфор, 
витамин Е и цинк. Всяка супена лъжица сусам ще добавя 
в ястието ви над един милиграм желязо.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НОКТИТЕ
Винаги можете да си закупите продукти за възстано-

вяване на ноктите след гел лак от козметичните мага-
зини. Ние обаче ви предлагаме няколко идеи за домаш-
на терапия за нокти. Правете някоя от процедурите в 
продължение на 10 дни (или пък комбинирайте) и ще 
забележите колко бързо се възстановяват ноктите ви.

• Нанесете няколко капки прясно изцеден лимонов 
сок върху ноктите за 2-3 минути. След това отмийте. 
Друг вариант е просто да разрежете един лимон на две 
и да сложите пръстите си в плода за около 5 минути.

• Загрейте зехтин и капнете няколко капки лимон. 
Нанесете топлия зехтин върху пръстите, покрийте с ръ-
кавици и оставете за 20 минути.

• Ако имате проблем с жълтите нокти, смесете 2 с.л. 
вода с 1 ч.л. лимон. Нанесете на ноктите за 10 минути 
и отмийте.

• В купа с гореща вода сложете 1 ч.л. желатин на 
прах. След като се разтвори и температурата на водата 
е поносима за кожата ви, потопете ръцете си. Киснете 
за 15-20 минути.

• Йодът е безспорно най-добрият избор в грижата 
за ноктите. Споменаваме го накрая, защото оцветява 
кожата и ноктите и не всички са склонни да направят 
компромис с това. Но пък резултатите ще ви изненадат 
приятно. В 200 мл. гореща вода добавете 2 с.л. сол и 
1 ч.л. йод. Накиснете ноктите в тази течност за 15 ми-
нути. Правете вечер, за да може до сутринта ефекта на 
йода върху кожата да избледнее.

ОТГЛЕДАЙТЕ  СИ  ДЖИНДЖИФИЛ
В последните години у 

нас в магазините може да 
се намери джинджифил. 
Продават се корените на 
растението, които имат 
неправилна форма и са 
светлокафяви.
Джинджифилът е тро-

пическо многогодиш-
но тревисто растение, което прилича на тръстика. 
Стъблата достигат на височина 1-1,5 м, а цветовете 
са оранжево-жълти, събрани в класовидни съцветия.
Ако искате да го отглеждате:
Джинджифилът е растение на топлия и влажен 

климат, но безпроблемно може да се засажда и при 
нашите условия.
Почвата да е рохкавата и богата на хранителни ве-

щества.
Препоръчително е растенията да се поливат.
Джинджифилът може да се размножава чрез вкоре-

няване на части от коренището. То се реже на парче-
та с дължина 2,5-5 см, с по 1-2 добре развити пъпки 
всяко. Така приготвените резници се вкореняват през 
март-април в лехички.
Реколтата се прибира, когато листата започнат да 

изсъхват и отмират. Извадените коренища се почист-
ват от пръстта и се изсушават на слънце.
Засажда се и в саксия
Домакините могат да си отгледат джиндифил в сак-

сия вкъщи. За целта е подходящ по-плитък и широк 
съд. Коренът не се засажда много дълбоко, а пъпките 
трябва да сочат нагоре.
За отглеждането на джинджифила са подходящи 

топли и светли помещения, но не слънчево място.
Растението предпочита повече влага, както и ви-

сока температура. Ако му се създадат тези условия, 
от пъпките бързо се развиват стъбла, които нарастат 
бързо.

СЪБЕРЕТЕ КАЛЕМИ ЗА ПРИСАЖДАНЕ
Зимата е времето за събиране на калеми за про-

летното присаждане. Най-подходящите месеци са 
декември и януари, а в по-студените райони на стра-
ната и през февруари.
За да се получат 

плодове с търсените 
от градинарите ха-
рактеристики, трябва 
да се вземат качест-
вени калеми.
Резниците се доби-

ват само от силни и 
плододаващи овощ-
ни дървета. Така има 
гаранция, че сортът, 
който се присажда, е този, който овощарят желае.
Калемите се вземат от едногодишни клончета, кои-

то са здрави и добре развити. Важно е летораслите да 
са добре узрели, с умерен растеж и с добре развити 
растежни пъпки. Освен това клонките трябва да са 
достатъчно дълги.
Препоръчително е резниците да се добиват от юж-

ната страна на дръвчетата, като се избират клонки от 
връхната и периферната част на короната.
Майчиното растение трябва да е здраво
Както вече споменахме майчините растения, от ко-

ито се вземат калеми, трябва да са здрави и без при-
знаци на вирусни заболявания. Сред лесно разпозна-
ваемите симптоми на болни дръвчета са прекалено 
скъсени междувъзлия и спираловидно усукана дър-
весина на клонките.
Начинаещите любители трябва да имат предвид, че 

дървото трябва да се щади. Затова клонките се режат 
като от основата се оставят около 2-3 пъпки, които да 
продължат развитието им.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Кориандърът
На всички кулинари са известни чудесните вкусови 

качества на кориандъра, но малцина знаят, че той има 
и ценни целебни свойства. В народната медицина 
тревата се използа най-често при подуване на корема, 
повишен холестерол, диария, анемия, при конюкти-
вити, кожни заболявания и др.
Храносмилателна система
Листата на растението широко се използват в 

индийската кухня, за да “омекотят” острия вкус на 
чилито. От древността е познат положителният ефект, 
който оказва кориандърът при лечение на проблеми 
със стомашно-чревния тракт.
Очни заболявания
В днешно време очите ни са подложени на огромно 

натоварване: телевизия, компютри, стрес. Всичко това 
оказва влияние на зрението.
Най-честите симптоми са дразнене в очната обвив-

ка, сухота в очите, болки в очните ябълки. За справяне 
с проблема се препоръчва всеки ден да се приемат по 
1-2 ч. лъжички сок от кориандър.
Заради антимикробните си свойства растението е 

ефективно и в борбата с конюктивита.
Седативни (успокояващи) свойства
Кориандърът се използва при безсъние, а пригот-

веният от семената на растението прах може да се 
използва в борбата с пристъпите на безспокойство, де-
пресивни състояния и други 
психични и психологични 
проблеми. Кориандърът 
помага за добрата памет.
Антиалергени
Сокът от листата на рас-

тението може да се използ-
ва за лечение на алергии 
и кожни заболявания, на-
пример екземи и гъбни 
инфекции.
Антимикробни и противогъбични свойства
Запарката от плодовете на кориандър (плодовете 

трябва да се запарят за няколко часа в гореща вода) 
може да се използва при колики, образуването на газ 
в стомаха и други проблеми със стомаха.
Приемът ѝ  ще намали спазмите и болките в корема, 

бори се с бактериалните и гъбните инфекции, ликви-
дира стомашните паразити.
Болкоуспокояващи свойства
Маслото, получено при изсушаването на плодо-

вете от кориандър, е много полезно при ревматични 
болки, болки в тялото, свързани с грипни състояния 
и измръзвания. Масленият екстракт може да бъде 
използван за масаж на стомаха, свързан с дискомфорт, 
заради лошо храносмилане, колики и разстройства.
Високо ниво на холестерола
Кориандърът съдържа множество полезни органич-

ни киселини - линоленова, олеинова, палмитинова, 
стеаринова, аскорбинова киселина.
Всички те допринасят за намаляването на нивото 

на холестерола в кръвта.
Те съдействат и за намаляване на отлагането на хо-

лестерол по вътрешните стени на артериите и вените.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Свещеник пристигнал в малко село и попитал едно момче 
как да стигне до църквата, в която ще изнесе вечерна пропо-
вед. След като момчето му показало пътя, свещеникът казал: 

- Ела довечера и доведи всичките си приятели! 
- Защо? - попитало момчето. 
- Аз ще ви покажа как да стигнете до небето! - казал све-

щеникът. 
- Шегувате ли се! - засмяло се момчето. - Та вие дори не 

знаете как да стигнете до църквата!

Двама ловци попаднали на пресни следи от мечка. 
- Иди да видиш на къде отива. - казал единият. 
- Ами ти? 
- Аз ще отида да видя от къде е дошла.

вещеник пристигнал в малко село и попитал едно м


