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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

Във връзка с „ПРОЕКТА” по френски език на тема: “Градина без граници. 
Нека нашият дух цъфти в градината на Европа”, по Програма „Еразъм+”, 
Ключова дейност 2, Стратегически партньорства, 22 - ма ученици от Италия 
и 20 ученици от Румъния участваха в международна учебна, преподава-
телска и обучителна дейност в СОУ „Св.св.Кирил и Методий”, с.Сатовча  в 
периода от 12.03.2016 – 19.03.2016 г. 

Ръководители на групите бяха: на Италия – г-жа Silvia Moretti – Главен координатор на Проекта, г-жа 
Luisa Gatti и г-жа Silvana Radaelli; на Румъния – г-жа Mihaela Minea, г-жа Gratiela Calcan, г-жа Mariana 
Gheonea и г-жа Alina  Rodica – Директор на училището в гр.Буков.
На 12.03.2016 г, Екипът на България посрещна с цветя партньорите от Италия и Румъния на аеро-

гара София. Направихме разходка из гр.София, като посетихме: катедралата „Александър Невски”, 
СУ „Св.Климент Охридски”, Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий”, Руската църква „Св.
Николай”, Народното събрание, Президентството и Министерски съвет, Народен театър „Иван Вазов”, 
Ротондата „Св.Георги Победоносец”, Национален дворец на културата и др.

На 13.03.2016 г. посе-
тихме Рилския манастир, 
гр.Благоевград, гр.Банско, 
а вечерта настанихме 
нашите гости в хотелски 
комплекс „Дъбраш”, където 
бяха любезно посрещнати 
от ръководството на учили-
щето – г-н Милко Сиркьов и 
г-жа Цветана Янева.
На 14.03.2016 г. всички 

ученици и учители бяха построени в двора на училището за  тържествено посрещане на партньорите с хляб, сол, цветя, менче 
с вода и под звуците на духовия оркестър с ръководител г-н Наум Странджев и мажоретен състав с ръководител г-жа Катерина 
Коджаманова. 
Откриването на срещата се проведе в кабинета по френски език, звучаха химните на България, Италия, Румъния и Европа.
Г-жа Райка Славчева приветства гостите с Добре дошли в България и нашето училище, след което даде думата на Директора 

на училището – г-н Милко Сиркьов.
Екипът на Проекта връчи подаръци на партньорските училища. Програмата продължи с химна на училището, европейска 

делегация с учениците от X – а клас и фолклорни песни под ръководството на г-н Наум Странджев. По-късно  г-жа Райка 
Славчева презентира училище Сатовча, образователната система и България. Следобяд посетихме манастира „Св.Георги” в 
гр.Хаджидимово и атрактивната зоологическа градина.

На 15.03.2016 г. партньорите имаха възможност да участват в експериментални часове по: френски език - г-жа Славчева, английски език – г-жа Лозанова, информационни технологии – г-жа Кавракова 
и г-жа Айролова, музика – г-н Странджев, български език и литература – г-жа Николова, история и цивилизация – г-жа Качанова и г-н Дунчев, биология и здравно образование – г-н Топалов, математика 
– г-жа Л.Камбова, физическо възпитание и спорт - г-н Б. Влайков и г-н О.Влайков. Обмениха се добри педагогиче-
ски практики и идеи. Партньорите останаха доволни от интерактивните методи, използвани в часовете от нашите 
колеги-новатори.
Следобедната програма продължи с разходка из парка и Националния исторически музей в гр.Гоце Делчев. 

Партньорите се насладиха на красотата и природата в градския парк. Запознаха се с исторически и археологически 
находки от тракийската, славянската и българската култура, открити в долината на Места. 
На 16.03.2016 г. партньорите посетиха гр.Пловдив. Разходиха се из старинната част на града с екскурзовод 

на френски език, който им разказа за античните, средновековните и възрожденски паметници, съжителстващи в 
неповторими ансамбли на територията на историческото Трихълмие – Античен театър, Балабанова къща, къщата 
на „Златю Бояджиев”, къща „Хиндлиян”, Римски стадион, Гребна база, централна търговска улица, Кметство и др. 
Гостите се насладиха и възхитиха от красотата и забележителностите на града.
На 17.03.2016 г. нашите партньори имаха възможността да гледат един невероятен спектакъл - „Приказка за 

физиката и химията”, под ръководството на г-жа Нели Бурова и г-жа Силвина Адамова. Нашите ученици изиграха 
добре ролите на Нютон, Паскал и др., демонстрираха невероятни опити, презентираха велики учени в областта на 
химията и физиката.
След това в музейната сбирка се проведе среща с Кмета на Община Сатовча д-р Арбен Мименов, който привет-

ства гостите, презентира Община Сатовча и връчи подаръци на всички участници (рекламни брошури на общината, 
рекламни тениски и шапки, тефтери и други). Г-н Кирил Караколев – местен краевед и бивш учител по история и 

СПИНТЬОРЪТ ЛАЗАР КАТУЧЕВ  ОТ КОЧАН СТАНА 
ШАМПИОН ПРИ МЪЖЕТЕ НА 400 МЕТРА ЗА 2016 Г.
Спринтьорът Лазар Катучев е победителят в държавното първен-

ство, провело се през февруари тази година в Добрич. Той донесе зла-
тото за отбора си Академик – София. Лазар  Катучев е млад и много 
надежден състезател, роден в село Кочан на 22 февруари 1989 година.
Той и съотборникът му Боримир Спасов на тазгодишното държавно 

първенство в Добрич се оказаха най-бързите бегачи и донесоха за от-
бора си два двойни успеха, а именно - Лазар Катучев – златен медал, 
първи сред спринтьорите на 400 метра и шампион на България по бър-
зо бягане за 2016 година.
Шампионът от Кочан фи-

нишира за 49,96 секунди, а 
съотборникът му Боримир 
Спасов, който се окичи със 
сребърния медал, с 50.51 
секунди. 
Личните постижения на 

най-бързия спринтьор при 
мъжете на 400 метра в Бъл-
гария за 2016 г. Лазар Кату-
чев досега са 60 м в зала, 
пробягани за 6,93 секунди, 
100 м за 11,05 сек., 200 м за 
22,58, 400 м за 49,55 и 400 м за 51,51 секунди. 
С постиженията на Лазар Катучен се гордеят не само неговите близ-

ки, но и жителите на село Кочан и жителите на община Сатовча.

цивилизация разказа за историята и културата на Сатовчанския край.
От 17.00 часа в читалище „Св.св.Кирил и 

Методий”, гостите наблюдаваха фолклорен 
концерт под ръководството на г-жа Кате-
рина Коджаманова. Участваха децата от 
детската градина, учениците от училище 
Сатовча и групата за Високо пеене.
От 19.30 часа започна Интернационална-

та вечер в градината на България в хотел-
ски комплекс „Дъбраш” с водещи: Димитър 
Славчев – ученик от X-а клас, г-жа Райка 
Славчева, г-жа Силвия Морети от Италия 
и г-жа Михаела Минеа от Румъния. Програ-
мата включваше: български народни песни 
и танци, френски танци, забавни и развле-
кателни игри,  викторина за партньорите, 
конкурс за Мiss и Mistar интернационална 
вечер, връчване на подаръци от: Екипа на 
Проекта, Училищното ръководство, г-жа 
Зайра Ибишева – Общински съветник, коя-
то връчи  подаръци на всички гости.
Партньорите опитаха от нашите гозби, 

традиционни сатовчански баници, приготвени от колектива на СОУ - Сатовча.
Г-н Милко Сиркьов, г-жа Цветана Янева и г-жа Райка Славчева връчиха сертификатите на партньорите от Италия 

и Румъния за участие в мобилността и за участие в 10-часов курс по български език, ниво А1, който се водеше от 
г-жа Райка Славчева. Вечерта продължи с български народни песни и танци в изпълнение на г-н Наум Странджев. 
Партньорите се забавляваха и играха наши български хора.                                                  ....следва на стр.2



Наградата се присъжда за непубликува-
но лирично стихотворение на съвременен 
български автор

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
Община Трявна обявява

Национален конкурс на името на Петко 
и Пенчо Славейкови за лирично стихо-
творение 
Под патронажа на г-н Росен Плевнелиев, 
Президент на Република България
Наградата се присъжда за непубликува-

но лирично стихотворение на съвременен 
български автор.
Конкурсът за Славейковата награда е 

анонимен. 
Всеки автор има право да участва с 1 (едно) 

лирично стихотворение в 6 (шест) екзем-
пляра, напечатани на пишеща машина или 
компютърна разпечатка. Подписани творби 
и ръкописи не се допускат до оценяване.
Авторът изпраща общ плик, в който 

поставя:
. 6 (шест) неподписани екземпляра на 

своето стихотворение;

Малък плик – запечатан, ненадписан 
– с писмена информация за: своето име, 
презиме и фамилия, адрес и телефон за 
контакти.
Всички творби остават във фонд „Сла-

вейкова награда”.
Краен срок за изпращане на творбите 

– 9 май 2016 г. (важи датата на пощен-
ското клеймо).
Адрес: гр. Трявна  п. к. 5350, ул. „Ан-

гел Кънчев” 21, за конкурса ”Славейкова 
награда”
Награди:
. Славейкова награда – 1 600 лв. и поче-

тен плакет.
. Втора награда – 600 лв. и почетен 

диплом.
. Трета награда – 300 лв. и почетен ди-

плом.
. Трета награда – 300 лв. и почетен ди-

плом.
Допълнителна информация:
Кольо Дабков, тел. 0677/6 23 85, моб. 

тел. 0899943157, e-mail: k_dabkov@abv.bg

СТУДЕНТСКИ ЛЕТНИ СТАЖОВЕ
В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 Краен срок: 17 април 2016 г. 
Изисквания към кандидатите:
- Да са студенти с непрекъснати студентски 

права, в процес на обучение във висше учебно 
заведение в страната или чужбина.

- Да се обучават в професионалното направление, 
което е обявено за съответната стажантска позиция.

- Да отговарят на специфичните изисквания, 
когато такива са обявени за стажантската позиция.
Онлайн-кандидатстване на студентите е чрез 

портала. Необходима е регистрация и решаване 
на тест. Не се разрешава създаването на повече 
от един профил в портала. Студентите, които вече 
имат регистрация, но са минали повече от 6 месеца от полагането на теста, ще държат 
нов тест. Системата автоматично ще зареди тестовете на всички кандидати. Тестът се 
зарежда при избора на първата стажантска позиция след натискане на бутона „Канди-
датстване“ и не може да бъде спрян или отложен. Тестът е с обща продължителност 
40 минути. Всеки студент може да кандидатства само за позиции, които са обявени 
за професионалното направление, в което се обучава. Кандидатите имат право да 
изберат до 5 позиции, за които да кандидатстват. Кандидатстването е окончателно и 
няма възможност за премахване или коригиране на кандидатурите.

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

31 Март 2016, Четвъртък
Национален празник на Малта
Националният празник - Ден на свободата /1979/. През 

1979 от Малта се изтеглят последните британски войски. 
От 1800 г. Малта е колония на Великобритания, която през 
1947 г. връща правото й на вътрешно самоуправление. 

1 Април 2015г., Петък,
• Ден на хумора и шегата
Първи април е денят на хумора, сатирата, забавата, шегата и лъжата!
Това е единствения ден в годината, когато можете да се пошегувате с прияте-

лите си, да ги излъжете и изиграете съвсем безнаказано! Дори е задължително 
да погодите номер някому. Навсякъде по света празнуват първи април. Денят 
на смеха в различните страни носи свой национален колорит и  пецифичен 
хумор, присъщ за всяка страна. Празникът е международен, а в България е 
свързан с различни суеверия, като например това, че за да имате късмет през 
цялата година, трябва да излъжете поне веднъж и вас да ви излъже някой до 
обед на самия ден. Има и различни версии за произхода на този празник.

• Международен ден на птиците
Денят на птиците се празнува в международен план от 1906 г. Тогава е била 

подписана международната конвенция за защита на птиците. И преди това, и 
сега, човекът винаги е завиждал на птиците, за техния волен полет и достойн-
ство! Днес, човекът лети по-високо, по-далече и по-бързо от птиците – лети в 
космоса! Но красотата на волната летяща птица, грациозността и величието, 
с които лети, си остават за завиждане!

2 Април 2015г., Събота,
• Международен ден на детската книга
Отбелязва се в цял свят и има над 50-годишна история. Датата съвсем не 

е избрана случайно, защото на 2 април преди 206 години в Одензе се ражда 
датският писател Ханс Кристиан Андерсен. Сигурни сме, че няма възрастен, 
който да не е израснал с приказките му: „Новите дрехи на царя“, „Оловният 
войник“, „Малката русалка“, „Малката кибритопродавачка“, “Принцесата и 
граховото зърно“… През 1967 г. по решение на Международния съвет за дет-
ската книга (с официален статут на член на УНИЦЕФ и ЮНЕСКО), 2 април 
е обявен за Международен ден на детската книга. Определянето на специален 
празник на книгата за деца има за цел да вдъхне любов към четенето у децата 
и да обърне вниманието на обществото върху детската книга и литературата 
за деца като цяло. По традиция от 1967 г. насам всяка година различна страна 
е домакин на отбелязването на този празник. Страната домакин обикновено 
предлага темата на отбелязването и кани известен писател да напише обръ-
щение към децата от целия свят, а известен детски илюстратор да направи 
плаката на честванията.

• Световен ден на осведомеността за Аутизъм
От 2008-ма година насам 2-ри април е обявен за Световен ден за инфор-

мираност за аутизмаи се отбелязва с информационни концерти, форуми за 
проблемите на аутизма, благотворителни изложби. Някои от центровете за 
работа с хора с аутизъм отварят вратите си за външни посетители.
Това се налага поради растящия брой на засегнатите от аутизъм, които външно 

не се различават по нищо от останалите хора и ще се прави докато признаците 
на аутизма станат разпознаваеми от всички и обществото започне да приема и 
подкрепя хората с аутизъм въпреки различието им, и не само на думи.
Аутизъм е обединяващ термин за нарушенията от аутистичния спектър. Те 

се характеризират с различно проявление и различна тежест, а хората с аути-
зъм са от ниско до високофункциониращи - при някои интелектът е засегнат, 
при други е свръхразвит, но всички те страдат от качествено нарушение на 
комуникацията и социалното общуване.

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА СТУДЕНТСКО И УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ   

Краен срок: 31 март 2016 г. 
Ако си ученик или студент, не пропускай Третия национален конкурс за есе, 

организиран от Клуб „Финанси“ при едноименната катедра на Икономически 
университет – Варна!
През първите две години над 350 ученици и студенти от България и Европа 

изпратиха своите креативни есета. Очакваме и твоето!
Темите тази година са:
- За студенти – „Бежанската криза през погледа на икономиста“
- За ученици – „Моите финанси формират моето бъдеще“.
Изпрати есето си в обем до 5 страници до 31.03.2016 г. на адрес essays_

fi nance@ue-varna.bg! НЕ пиши своите данни в есето! То трябва да бъде 
анонимно. Остави трите си имена, курс/клас, специалност и университет/
училище като текст в писмото.
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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

ПРИТЧA:  ЗА ЕДИН ДЗЕН- МОНАХ       
Един Дзен монах бил на смъртно легло. Последният му ден дошъл и той обявил, че същата вечер ще си 

отиде. И така започнали да пристигат последователи, ученици и приятели. Много хора го обичали и всички те 
започнали да идват; хората се събирали от близо и далеч.
Един от неговите стари ученици, когато чул, че Учителят ще умре, се втурнал към пазара. Някой го попитал:
 - Учителят умира в своята колиба, защо отиваш на пазара?
Старият ученик отвърнал:
 - Знам, че моят Учител обича един особен вид сладкиш, затова отивам да му го купя.
Трудно било да се намери този сладкиш, но надвечер той някак си успял. Дошъл със сладкиша тичайки.
А всички се тревожели- като че ли Учителят чакал някого. Той отварял очи и поглеждал, и отново ги затварял. 

Когато неговият ученик дошъл, той рекъл:
- Добре, ти дойде. Къде е сладкишът?- Ученикът извадил сладкиша – и бил много щастлив, че Учителят 

попитал за него.
Умирайки, Учителят взел сладкиша в ръка... но ръката му не треперела. Той бил много стар, но ръката му не 

треперела. И някой попитал:
 - Ти си толкова стар и си просто на ръба на смъртта. Последното дихание скоро ще те напусне, но ръката 

ти не трепери.
Учителят рекъл:
 - Аз никога не треперя, защото няма страх. Тялото ми е остаряло, но аз съм все още млад и ще си остана 

млад дори и когато тялото си е отишло.
Тогава отхапал малко и започнал да дъвче сладкиша. И някой попитал:
 - Учителю, какво е твоето последно послание? Ти скоро ще ни напуснеш. Какво ще искаш от нас да си спомняме?
Учителят се усмихнал и рекъл:
 - О, този сладкиш е много вкусен.

СЛАВЕЙКОВА  НАГРАДА  ЗА  ПОЕЗИЯ  – 2016  

 ....продължава от стр.1
На 18.03.2016 г. след курса по български език се отправихме към читалище „Св.св.Кирил и Ме-

тодий”, където началните учители от училище Сатовча – г-жа Емилия Бошнакова, г-жа Зайра Гада-
ахмед, г-жа Нели Узунова, г-жа Азизе Арнауд, г-жа Десислава Юзекчиева, г-жа Йорданка Шекерова, 
г-ца Сузана Влайкова, г-ца Аксиния Влайкова  бяха подготвили Пролетен карнавал. Партньорите 
имаха възможността да се запознаят с българските празници и традиции – Баба Марта, Благовеще-
ние, както и с театралните постановки на френски език – „Дядо ряпа вади” и „Гарванът и лисицата”, 
изпълнени от учениците от трети и шести клас. 
Координаторите на Италия и Румъния – г-жа Силвия Морети и г-жа Михаела Ми-

неа имаха думата за изказвания и благодарности. Ето какво казаха те:
„България е една много красива страна. Посетихме едно българско училище с 

много богата материално-техническа база. Бяхме посрещнати мило и сърдечно от 
цялото училище. Учителите са образец на всеотдайност и професионализъм, из-
ползват иновационни и интерактивни методи на преподаване. Научихме от курса по 
български език вашата азбука, поздрави, песни, плодове, зеленчуци и др. Опознах-
ме и се сприятелихме с хората от Сатовча. Учениците имаха възможност да комуни-
кират на френски и английски език. Научихме много неща за историята, културата, 
бита, традициите и творческия процес в училището. Видяхме красивите забележи-
телности и невероятната природа. Българите са мили, грижовни, сърдечни и госто-
приемни хора, които ни отрупаха с много подаръци.
Международната среща бе организирана на много високо ниво, много творческа и 

професионална. Обменихме един педагогически, европейски опит с експерименти-
ране на класове от училище Сатовча и нашите ученици от Италия и Румъния.
Изказваме благодарности на: цялата общност, Кмета на Община Сатовча – д-р 

Арбен Мименов, г-жа Зайра Ибишева, Директора на СОУ „Св.св.Кирил и Методий” 
– г-н Милко Сиркьов, г-жа Цветана Янева, всички учители, родители и ученици, г-жа 
Райка Славчева – Координатор на Проекта”.
Поздравления! Благодарим Ви!
Като Координатор на Проекта изказвам благодарности на: г-н Милко Сиркьов, г-жа Цветана Янева; 

г-н Арбен Мименов, г-жа Зайра Ибишева, г-жа Катерина Коджаманова, г-н Кирил Караколев, учител-
ския колектив и помощния персонал при СОУ-Сатовча, ученици, родители, транспортна фирма ЕТ 
„БЕСИ”, транспортна фирма ЕТ „Нели Бурова – НЕЛСИ”, хотелски комплекс „Дъбраш”, механа „Лес”, 
Учебен център за олимпиади, гр.София, моите родители и моето семейство.
БЛАГОДАРЯ ВИ!
Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши учи-

тел по френски език, Директор по Европейски проекти към Френски Алианс, 
гр.Благоевград и Координатор на проекта



- номера и датата на фактурата, към която се издава; и
- основанието за неговото издаване.
В случая ролята на кредитно известие играе delivery 
note, т.е. фактура според счетоводното законодателство 
на държавата, където е установен доставчикът на стока-
та, с която периодично (два пъти годишно) се намалява 
данъчната основа на фактурираните ви доставки за 
съответния период. С нея се отчита предоставяният ви 
бонус под формата на търговска отстъпка като процент 
от осъществения оборот. Нормативно основание за ко-
рекцията на сумата от данъчните основи на фактурите, 
за които се предоставя бонус, са разпоредбите на чл. 
115 от ЗДДС. Когато корекцията засяга повече от една 
фактура, то при отчитането й следва да се посочат 
фактурите, за които се отнася намалението.
Тъй като в случая става въпрос за кредитно известие, 
издадено във връзка с ВОД, то корекцията фактически 
ще засегне данъчните основи на протоколите, с които 
сте си самоначислили данък за придобиването на сто-
ките. В такива случаи съгласно чл. 117, ал. 4 се съставя 
протокол, който съдържа задължително:
- номера и датата на първоначалния протокол, издаден 
за придобиването (в случая номерата и датите на изда-
ване на протоколите за начисляване на ДДС за стоките, 
за които се предоставя бонус);
- основанието за издаването на протокола (предоставен 
бонус за осъществен оборот);
- промяната в стойността на данъчната основа (сумата, 
посочена в известието); и
- намалението на данъка, което произтича от намале-
нието на данъчната основа.
Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, 
на която е издадено известието, а данните за отразеното 
в него намаление на данъчната основа и съответно дъл-
жим данък се отразяват в колона 13 и 15 на дневника за 
продажби и в съответните колони и клетки на дневника 
за покупките и справката декларация за същия данъчен 
период в зависимост от размера на ползвания данъчен 
кредит, но с отрицателен знак.
При осчетоводяването на кредитни известия са валид-
ни всички принципи за осчетоводяване и отчитане на 
фактури и протоколи. С него фактически само се нама-
лява данъчната основа на вече осчетоводени данъчни 
документи и става по същия начин, но с отрицателен 
знак на стойностите. Данните от протокола по чл. 117, 
ал. 4 от ЗДДС, с който е направена промяната в сборния 
размер на данъчната основа на протоколите, чиято об-
лагаема стойност се намалява, се отразяват в дневника 
за покупки в данъчния период, през който са издадени.

Въпрос: Трябва ли да заплащам потребителска 
такса на личния лекар на детето ми, за да ми издаде 
болничен лист за гледане на дете? 
Отговор: Издаването на медицинско направление за 
консултация и съвместно лечение със специалист, като 
и на болничен лист, са резултат от извършен преглед, 
който се отразява от личния лекар в амбулаторен лист 
с пореден номер за практиката и дата.
Съгласно Закона за здравното осигуряване потреби-
телска такса се дължи за оказана медицинска помощ. 
За оказаната медицинска помощ здравноосигурените 
лица до 18-годишна възраст не дължат потребителска 
такса. За издаването на болничен лист за гледане на 
болно дете майката не дължи потребителска такса. 
Оформяйки медицинската документация – болничен 
лист и вписването му в личната амбулаторна карта, 
лекарят удостоверява извършването на медицинската 
дейност, т.е. за това не се заплаща.

Въпрос:  Интересува ме дали има изменение спрямо 
2015 г. в следните две цени, заплащани от здравно 
осигурени лица: 1. Такса за начален медицински 
преглед, сключил договор с НЗОК- 2.90 лв. 2. Такса 
за един леглоден, заплащана от здравноосигурено 
лице- 5.80 лв.
Отговор: Към момента няма промяна в потребителска-
та такса за оказана извънболнична медицинска и ден-
тална помощ – за всеки преглед на лекаря се заплаща 
2.90 лв. За всеки ден болничен престой сумата е 5.80 лв.

До 31-ви март: 
ЗДДФЛ
Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 

от ЗДДФЛ по електронен път (с ПИК или с електронен 
подпис) за доходи, придобити през предходната година 
от лицата, които имат право и желаят да ползват отстъп-
ка от 5 на сто върху дължимия по декларацията данък.

 ЗКПО
1. Подаване на годишна данъчна декларация и внася-

не на дължимия годишен корпоративен данък за пре-
дходната година. 

2. Подаване на годишната данъчна декларация и вна-
сяне на дължимия данък за предходната година от бю-
джетните предприятия. .

3. Подаване на годишната данъчна декларация и вна-
сяне на дължимия данък за предходната година от ли-
цата, извършващи морско търговско корабоплаване, 
които за дейността си от опериране на кораби вместо с 
корпоративен данък се облагат с данък върху дейност-
та от опериране на кораби.

4. Подаване на годишната данъчна декларация и вна-
сяне на дължимия данък върху помощните и спома-
гателните дейности по смисъла на Закона за хазарта 
за предходната година от организаторите на хазартни 
игри.

5. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за пре-
дходната година

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ЕЛЕКТРОННАТА ДЕКЛАРАЦИЯ
ПЕСТИ ДАНЪЦИ

Фирмите, които подадат декларациите си по елек-
тронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен 
корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази 
отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до 
крайния срок за подаване на декларацията - 31 март 
2016 г. До края на февруари 2016 г. от цялата страна 
в НАП са изпратени 121 400 декларации за облагане 
с корпоративни данъци, като 78% от тях са подадени 
по електронен път.
Срокът за пода-

ване на годишните 
декларации за об-
лагане с корпора-
тивни данъци е 31 
март. Това е и сро-
кът, в който трябва 
да се плати дължи-
мият корпоративен 
данък, след приспа-
дането на направените авансови вноски. Плащането 
на задължението към хазната може да стане във всяка 
банка с попълване на вносна бележка за плащане към 
бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски 
запис или чрез интернет.
Неподаването на декларациите се санкционира, като 

минималната глоба е 500 лева за юридическото лице 
и 200 лева за управителя на фирмата.
Повече информация за попълването и подаване 

на декларацията за облагане с корпоративни данъци 
може да се получи на телефона за информация на НАП 
0700 18 700 на цената на градски разговор.

ОПРЕДЕЛЕНИ СА СТАВКИТЕ ПО СХЕМИТЕ 
ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА 2015  

Със заповед на министъра 
на земеделието и храните Де-
сислава Танева са определени 
ставките по схемите за обвър-
зано с производството подпо-
магане за плодове и зеленчуци 
за Кампания 2015 г. Трите 
схеми за обвързана подкрепа 
за плодове и зеленчуци бяха 
приложени за първи път през 
2015 г. и са резултат от ново-
стите, въведени с Реформата 
на Общата селскостопанска 

политика. По Схемата за обвързано подпомагане за 
плодове ставката е 1 938 лв. (990.88 евро) на хектар. 
Стопаните, кандидатстващи по Схемата за обвързано 
подпомагане за зеленчуци, ще получат по 2 328 лв. 
(1 190.29 евро) на хектар. По Схемата за обвързано 
подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производ-
ство) определената ставка е в размер на 10 686 лв. (5 
463.67 евро) на хектар.

ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ИСКА ДОКАЗАНИ 
20% КАТО УСВОЕНИ ПО ПОДМЯРКА 4.1 

- КОНСУЛТАНТИТЕ НЕ ЗНАЯТ
Държавен фонд „Земеделие“ напомни, че съгласно 

сключените договори по подмярка 4.1 - Инвести-
ции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 
г.ползвателите на финансова помощ са длъжни да 
започнат реалното изпълнение на инвестицията в срок 
не по-дълъг от 9 месеца от датата на подписване на 

договора, ако инвестицията 
не включва строително-мон-
тажни работи, а ако включва 
- срокът е 12 месеца от под-
писването на договора.
Поставя се новото изис-

кване бенефициентите да 
уведомят писмено фонда за 

това, че са започнали изпълнението на проектите си, 
като представят документ за извършено авансово или 
частично плащане в размер не по-малък от 20% от 
размера на одобрената финансова помощ.
Изисква се документите да бъдат изпратени с при-

дружително писмо в свободен текст, в което изрично 
да се посочва номерът на договора, сключен с фонда.
За въпросните, т.нар. усвоени 20 на сто от размера 

на одобрената субсидия или по някакъв начин плате-
ни с някакъв платежен документ се обадиха няколко 
консултантски фирми.
Те твърдят, че подобна клауза за договорите в нор-

мативите и изискванията от фонда, с които разполагат, 
не съществуват, за да бъде предоставен от клиентите 
им подобен текст или документ като писмено дока-
зателства за начало на инвестицията.

УЛЕСНЯВАТ СТАРТИРАНЕТО
НА БИЗНЕС ОТ МЛАДЕЖИ

Правителството одобри изменения в Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 
2020 г. Целта им е да се подобри достъпът до финан-
сиране за младежи, които искат да стартират собствен 
бизнес. 
Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

Това ще се случи чрез включването на допълнителен 
финансов инструмент по линия на Инициативата за 
младежката заетост. 
Прилагането му в дългосрочен план се очаква да 

увеличи възможността за създаване на нови работни 
места в новорегистрирани предприятия, както и да 
се ангажира допълнителен частен финансов ресурс.
С промените в програмата се включва „Фонд мени-

джър на финансови инструменти в България“ ЕАД в 
списъка на допустими бенефициенти. 
Държавното дружество е учредено с цел да управля-

ва прилагането на финансови инструменти по всички 
оперативни програми в страната.
Измененията дават възможност и Националния 

осигурителен институт (НОИ) да бъде включен като 
допустим бенефициент в рамките на приоритетни 
оси 3 и 4. 
Това е обосновано с предстоящата реформа за усъ-

вършенстване на експертизата за работоспособността 
на хората с увреждания в работоспособна възраст.

  СХЕМА ЗА МЛАДИ ФЕРМЕРИ В КАМПАНИЯТА 
ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2016

Бюджетът за Кампания 2016 е в размер на 2.0 млн. лева.
За разлика от мерките за подпомагане на млади фер-

мери по Програмата за развитие на селските райони, 
подпомагането е на годишна база. Кандидатите трябва 
да декларират площи по Схемата за единно плащане 
на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане, като 
субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими 
площи по СЕПП. Плащането по схемата е надбавка от 
25% от плащането на хектар по СЕПП.

1) Възраст: Допустими кандидати са млади земедел-
ски стопани на възраст до 40 г. в годината на първо 
подаване на заявление. Земеделските стопани, които 
са заявили участие през 2015 г. могат да продължат да 
бъдат допустими за подпомагане по схемата до 5-та 
година от създаване на стопанството дори през 2016 
г. да надхвърлят 40 г. възраст (през 2016 г. отново 
трябва да заявят участие по схемата в заявлението за 
подпомагане).

2) Участници: По схемата могат да кандидатстват 
както физически, така и юридически лица. Условието 
за участие на юридически лица е ефективният и дълго-
срочен контрол по отношение на решенията, свързани 
с управлението, ползите и финансовите рискове, да се 
упражнява от физическо лице на възраст до 40 години.
Физически лица упражняват ефективен и дългосро-

чен контрол върху юридическо лице по отношение на 
решенията, свързани с управлението, ползите и фи-
нансовите рискове, ако: а) са управители или предсе-
датели и/или са повече от половината от членовете на 
управителния орган на дружеството или кооперацията 
и б) притежават повече от половината от гласовете в 
общото събрание на дружеството или кооперацията; 
или в) са повече от половината от неограничено отго-
ворните съдружници, които управляват дружеството; 
или г) притежават капитала на еднолично търговско 
дружество.

3) Период на подпомагане Стопанството трябва да 
е създадено преди не повече от 5 години преди канди-
датстването по схемата. За създаване на стопанството 
се отчита: датата на регистрация на кандидата за първи 
път като земеделски стопанин по реда на Наредба 
№ 3 от 1999 г.; датата на подаване от кандидата на 
заявление за подпомагане; датата на започване на 
осигуряване на кандидата като земеделски произво-
дител, в случай че се осигурява като такъв; датата на 
вписване в регистъра по чл. 137, ал. 6 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност.

4) Документи Кандидатите, които завяват за първи 
път през 2016 г. участие по схемата трябва да предос-
тавят до 1 декември 2016 г. в съответната областна 
дирекция на ДФ „Земеделие“ един от следните доку-
менти за придобити професионални умения и позна-
ния: а) завършено средно образование в областта на 
селското стопанство или ветеринарната медицина, и/
или б) завършено средно икономическо образование 
със земеделска насоченост, и/или в) завършено висше 
образование в областта на селското стопанство или 
ветеринарната медицина, и/или г) завършено висше 
икономическо образование със земеделска насоченост, 
и/или д) удостоверение за завършен курс от минимум 
150 часа или свидетелство за получена степен на 
професионална квалификация в областта на селското 
стопанство.
ВАЖНО! Съгласно Делегиран регламент на Коми-

сията (ЕС) 639/2014, плащане по схемата повече не се 
отпуска, ако младият земеделски стопанин е престанал 
да упражнява ефективен и дългосрочен контрол върху 
юридическото лице. Ако се установи, че кандидат е 
предоставил неверни сведения, за да спази изисква-
нията на схемата, се налага санкция в размер на 20% 
от сумата, която е получил или би получил.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2016г.

Въпрос: Фирма има договор с доставчик от Общ-
ността за доставки на стоки. По този договор 
доставчикът прави намаление за постигнат 
оборот (rappel), което се прави два пъти годишно 
и се изчислява в процент от оборота. За това 
намаление доставчикът издава кредитно извес-
тие (delivery note). Как трябва да се осчетоводи 
кредитното известие и трябва ли да се включи в 
дневниците по ЗДДС, като се издадат протоколи 
за ВОП?
Отговор:  Кредитното известие е данъчен документ, 
с който при наличието на съответни обстоятелства 
се намалява данъчната основа на доставка, за коя-
то е издадена фактура. Документът се издава към 
фактурата, чиято стойност се коригира, и следва да 
съдържа реквизитите по чл. 114 от ЗДДС, както и 
допълнителни данни за:



ОРИЗ СЪС ГРАХ И СУШЕНИ ДОМАТИ
Продукти: 4 средни картофи,  яйца - 2 бр.,брашно 

- 2 с.л., копър450 мл пилешки бульон ( 1,5 кубче в 500 
мл вода), 1,5 чаша пресен грах или 1 пакет замразен, 
1,5 чаша сушени домати, 1 чаша бял дългозърнест 
ориз, сол на вкус
П р и г о т в я н е : 

1 . В ъ з в а р я в а  с е 
бульона на силен огън 
и се прибавят граха, 
доматите  и  солта . 
Добавя се ориза и се 
разбърква. Покрива се 
съда и се оставя на тих 
огън около 15 минути, 
докато течността се поеме и оризът омекна.

2. Премества се от котлона и се оставя да престои 
10 минути. Отхлупва се и се разбърква с вилица за да 
остане пухкав ориза.

ДА ИЗГОНИМ БЕЗСЪНИЕТО
Най-големият проблем при безсъние е да се опреде-

ли причината за появата му. Сред основните фактори 
са стресът и тревогите.
Съществуват два ос-

новни вида безсъние. 
Единият се наблю-
дава, когато човек се 
мъчи да заспи, но не 
може, вторият - когато 
изпада в състояние по-
добно на дрямка. При 
втория случай органи-
змът не почива, а се чуства дори по-уморен.
Психологическият стрес и притесненията са сред 

основните фактори за поява на безсъние. В такива 
случаи специалистите препоръчват да се спи на лека 
музика, която да разтовари човек от натрупания през 
деня стрес. Неортодоксалната медицина препоръчва 
прилагането на специална техника на дишане и меди-
тация, които да прогонят проблема.
Често безсънието се дължи на недостатъчно израз-

ходвана енергия през деня. Физическите упражнения 
в активната част от деня и подобрената диета са ре-
шение.
При безсъние е необходимо да се откажете от вся-

какви стимулиращи напитки като кафе, чай, алкохол. 
Четенето преди лягане също помага, както и гледане-
то на лек комедиен филм.
В организма на човек роля на биологичен часовник 

играе хормонът мелатонин. При недостига му започ-
ват проблемите със съня.
Храни които съдържат голямо количество мелато-

нин са магданоз, моркови, репички, домати, смокини, 
фъстъци, царевица и ориз, сирене, яйца и мляко.
Народната медицина препоръчва отвари и настой-

ки от билки с успокояващи и сънотворни свойства 
- валериана, дяволска уста, хмел, лайка. Лечебните 
препарати от тях действат отпускащо, успокояващо. 
Те са подходящи и при безпричинен страх и психи-
ческа умора.

ЗАЩО СА ОПАСНИ ГЛИСТИТЕ ПРИ КУЧЕТО 
И КОТКАТА ЗА ХОРАТА 

Нематодите са основните представители на кръгли-
те червеи при кучето и котката, които могат да причи-
нят синдрома на мигрираща ларва у хората.
Хората най-често се заразяват, когато инцидентно 

са поели яйца или ларви, или са имали директен кон-
такт през кожата с ларви, които се намират в почвата, 
замърсена с изпражнения на кучета и котки. Преди 
да се замислим как 
да се предпазим от 
такова заразяване, 
трябва да знаем, че 
основния източник 
на опасност за нас 
са нашите домашни 
любимци.
Малките кучен-

ца и котенца често 
се заразяват с паразити още в утробата на майката 
(предимно кученцата) или чрез млякото. Поради този 
факт, вътрешните паразити могат да предизвикат за-
болявания при кученцата и котенцата още в много 
ранна възраст и те да започнат да отделят яйца и ларви 
още на 2-3 седмица след раждането.
Когато хората поемат паразити от околната среда, 

те рядко остават в червата.
Ларвната форма на паразита мигрира в тъканите на 

гостоприемника-човека. В зависимост от това в кои 
органи или тъкани се локализират ларвите, се опреде-
лят и клиничните признаци.
Когато яйцата на паразитите се поемат от човек, 

попадат в червата, където се излюпват. След това ак-
тивните ларви мигрират през черния дроб, белия дроб 
и други органи и тъкани, където те предизвикват раз-
рушаване и съответен алергичен отговор от страна на 
организма. При децата най-често могат да се наблю-
дават смущения в зрението и неврологични симптоми.

КАК СЕ ОБЛАГОРОДЯВА ОРЕХ
За да облагородите орехово дръвче с успех, имате 

нужда от две неща - добре развито семеначе и калеми 
или пъпки от подходящ сорт, който притежава качест-
вата, към които се стремите.
За подложка се използва обикновен орех, който се 

среща навсякъде у нас и се отличава със силен растеж 
и голяма продължителност на живот.
Препоръчително е калемите да се събират от маточ-

ни дървета на ценни орехови сортове. Те трябва да се 
вземат само от напълно узрели леторасли, които са ви-
димо здрави.
Присаждането на орех може 

да се направи или рано на-
пролет чрез калеми, или през 
юли-август чрез окулиране.
Присаждане на будна пъп-

ка.
Облагородяването може да 

се направи по всички познати методи на присаждане, 
като на останалите овощни видове - на калем, на сед-
ло, на разцеп, на кози крак, на копулация - обикновена 
и подобрена и др.
В зависимост от срока на извършване, присажда-

ненто бива на будна или на спяща пъпка.
На будна пъпка се прави през пролетта по време на 

цъфтежа. Използват се калеми, събрани през зимните 
месеци и съхранявани на хладно място. Може да се 
направи и по-късно в края на май и началото на юни, 
но се използват калеми от едногодишни леторасли. 
Прихванатите пъпки покарват през 
същия вегетационен период, затова 
и начинът се нарича присаждане на 
будна пъпка.
На кората на подложката на мяс-

тото на присаждане се пранви Т-об-
разен разрез до дървесината, дълъг 
2-3 см. След това с езичето на ово-
щарско ножче, той се отваря леко 
само в горната му част. Пъпката, 
която ще се присажда, се изрязва с щитче. За целта 
резникът се зарязва на 1.5-2 см под пъпката и на 0.5-
1 см над нея. Щитчетата се изрязват с тънка част от 
дървесината.

КАК СЕ ОТГЛЕЖДА САЛАТА АЙСБЕРГ
Айсберговата салата отскоро набира популярност 

и у нас. Интересът към листния зеленчук е породен 
от факта, че има превъз-
ходни вкусови и диетични 
качества. Името й идва от 
това, че за да издържи на 
дългия транспорт, търго-
вците са я превозвали на 
ледени блокове. В същото 
време листата й, включени в сандвичи, запазват све-
жия си вид и след обработка в микровълнова печка.
В миналото айсберговата салата не е отглеждана у 

нас и не е била обект на специални проучвания, пора-
ди което малко може да се каже за пригодността й към 
почвените различия и климатичните особености на 
България. Родовата й прилика обаче с главестата сала-
та и марулята, както и опита на някои наши произво-
дители дават основание да се смята, че за нея са под-
ходящи влагоеменните и възухопроницаеми почви, 
както и относително по-ниските температури - 15-20.
Препоръките за любителите за отглеждането на 

айсберговата салата, не се отличават твърде много от 
тези, отнасящите се за главестата салата и марулята. 
За ранно пролетно производство разсадът следва да 
се засее през февруари. Най-добре е всяко растение 
да се отгледа в отделна саксийка с диаметър на отво-
ра около 5 см, като се засява по едно семе. Подходя-
щи са различни пластмасови чашки. Това ще създаде 
удобство при засаждането в градината. Разбира се, 
може да се направи и по-гъсто засяване, но после е 
добре да се прореди.
Айсберговата салата не понася както дълбокото, 

така и плиткото засаждане. Растенията, пренесени с 
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Глухарче
Taraxacum Officinale

Описание: Многогодишно тревисто растение високо до 
30 см, чиято надземна част се състои от розетка от листа и 
цилиндрично, кухо стебло, на върха на което се намира една 
цветна кошничка. Листата са неправилно изрязана петура, с 
едри заострени дялове. Цветната кошничка е съставена от 
жълти, езичести цветове. Плодът е елипсовиден. Растението 
развива късо коренище, преминаващо в дебел месест корен, 
дълъг до 20 см. Цъфти от ранна 
пролет до есента.
Разпространение: Расте из 

цялата страна по песъчливи места, 
из ливадите и пасищата, по зелените 
площи на паркове и градини.
Употребяема част: Из-

ползват се корените, събрани през 
есента, когато листната розетка 
започва да увяхва. Корените се изкопават, изчистват от пръста 
и от кореновата шийка и се измиват със студена вода. След 
отцеждане на водата корените се изсушават.
Лечебно действие и приложение: Надземната 

част с корените подобрява функциите на черния дроб, действа 
жлъчогонно, пикочогонно, противоглистно, възбужда апетита. 
Лечебният ефект се дължи на съдържащите се в растението 
горчиви вещества, органични киселини и гликозиди. Усилва 
действието на подстомашната жлеза - повишава отделянето 
на инсулин и намалява количеството на холестерола в кръвта.
Прилага се при чернодробни заболявания, болести на пикоч-

ните пътища, хемороиди, стомашни и чревни смущения, леки 
форми на захарен диабет.
Използва се при кашлица, запек, екземи, водянка, подагра, 

болести на далака, възпаление на червата, анемия, газове, 
кръвохрачене, за регулиране на кръвното налягане.
Външно приложение: За бани при бяло течение и 

ревматични болки, за налагане на лапи при екземи, рани, циреи, 
лунички по лицето, за промивки при възпаление на очите, за 
гаргара при болки в гърлото. Млечният сок се препоръчва за 
мазане при брадавици. При екзема за мазане се използва смля-
но цялото растение, смесено с мед и топла млечна суроватка. 
Прясно растение във вид на салата (подправено с лимон) се 
препоръчва при пролетна умора и авитаминоза.
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от билката 

се слагат в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие се по 100 мл преди 
ядене, 4 пъти дневно.

• В ранна пролет пресните листа на растението се използуват 
за приготвяне на богата на витамини салата, от корените се 
прави заместител на кафето. Те се използуват и при приготвяне 
на лекарствени форми.  Може да бъде използвано в умерени 
дози за непродължително време без опасност от отравяне.

• Пресните листа и сокът от растението се препоръчват за 
лечение, на анемия, авитаминоза С, ате¬росклероза, диабет и 
някои кожни болести.

• Използува се извлек, като 2 чаени лъжички ситно нарязани 
корени се заливат с 250 см3 студена вода и се оставят да прес-
тоят 8 часа. Изпива се на глътки за 1 ден. Прилага се и пресен 
сок от билката, както и млади листа като салата. Корените влизат 
в състава на много билкови чайове.

 „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                                                                                                              

Млада блондинка към психолог:
– Как разбирате, че един човек е душевно неурав-

новесен?
– Задавам му някакъв елементарен въпрос – отговаря 

психолога.
– Например? – пита блондинката.
– Например, капитан Кук е направил три околосветски 

пътешествия. По време на едно от тях умира. По време 
на кое?

– Трябва ли въпросите да са непременно исторически? 
– засмива се нервно блондинката.

 – Защо убихте жена си след 30 години брак?
– От мързел…
– Как така от мързел?!?
– Ами а днеска, а утре…

лада блондинка към психолог:


