
25 април - 1 май 2016г., година (XII), 17 /549

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”, 
Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2, Стратегически парт-
ньорства, Екипът на проекта организира приятелска среща с 
Кмета на община Сатовча – д-р Арбен Мименов и партньорите от 
Италия и Румъния.

Срещата се състоя на 17.03.2016 г. в Музейна сбирка – „Мост между миналото 
и бъдещето”, с.Сатовча.
Д-р Арбен Мименов приветства партньорите на френски език с „Добре до-

шли”, като им пожела много здраве, успешно реализиране на дейностите по про-
екта, лични и професионални успехи, и приятен престой в България.
Чрез мултимедийна презентация, Кметът и г-жа Райка Славчева представиха 

Община Сатовча: 
- обща площ – 334 245 кв.м;
- жители – 18 969 души;
- околни села – 13 - Боголин, 

Ваклиново, Вълкосел, Годешево, 
Долен, Жижево, Крибул, Кочан, 
Осина, Плетена, Слащен, Тухо-
вища и Фъргово;

- природа - най-високата точка в 
общината е връх Унден – 1667м. 
На територията на община Са-
товча се намира най-големият на 
Балканите естествен брезов масив 
– 1150 дка.  Администрати-
вен, стопански и културен център на общината е село Сатовча. В него са съсредо-
точени институциите, обслужващи административно-стопански и икономически 
населението в общината, малки фирми и цехове за търговско и битово обслужване. 
Сатовча е център на Държавно лесничейство “Дикчан”, което осъществява меро-
приятия по стопанисването на горите и дивеча и опазване на природната среда;

- образование – на територията на общината има 14 училища – 4 – Средно 
общообразователни училища, 7 – Основни училища, 3 – начални училища, 13 – 
Целодневни детски градини,  1- Обеднено детско заведение и 5 – Детски ясли;

- културна история – осем читалища с библиотечни фондове, песенни и тан-
цови състави, които имат изяви на местно, регионално и национално ниво. Об-
щината се слави с уникалното си пеене „на високо” характерно в селата Долен и 
Сатовча. Женската певческа група за пеене „на високо”  към читалище Сатовча,  е 
носител на престижната европейска  Хердерова награда;

- спорт – футболни клубове – Кочан, Ваклиново, Слащен, Туховища и Долен, 
клуб по борба, шахматни турнири, състезания по Бридж Белот. Провеждат се 
ежегодни футболни турнири в деня на празника на селото;

- туризъм – с най-голямо значение за развитието на туризма на територията 
на общината е село Долен, който е със статут на исторически и архитектурен 
резерват, включващ 70 паметника на културата от Възраждането. Долен е част 
от туристическа пътека „Преход с коне“ от Смолян до Ковачевица и Лещен. На 
територията на общината се намират над 10 запазени римски мостове, над 900 
чешми  построени на красиви кътчета предназначени за отдих;

- Музейна сбирка „Мост между миналото и бъдещето” - най-голям принос 
за създаването на тази сбирка имат хората от Сатовча и местния краевед и 
бивш учител по история и цивилизация – г-н Кирил Караколев. Музейната 

сбирка представя няколко теми, които ще са интересни за посетителите и ще 
дадат повече знания и гордост за хората от този край на България - Тракийско 

наследство, Походът на Александър Велики, Орфей, Религиите, Римските 
мостове, Чешмите, местната кухня, Плетенска сватба, Възраждането на село 

Долен, Традиционни занаяти и др.;   ....Следва на стр. 2

На всички християни от община Сатовча пожелавам 
светли празници, пълни с обич, с топлина и радост от 
споделянето им с най-близките хора.

Нека бъдем щедри и състрадателни, да прощаваме 
и да бъдем толерантни във взаимоотношенията си!

ВЕСЕЛ ПРАЗНИК!
Д-р Арбен Мименов - Кмет на община Сатовча

ГРАФИК 
За регистрация на заявления за директни плащания в Общинска 

служба „Земеделие” – с.Сатовча, КАМПАНИЯ–2016 ГОД.

С БЛАГОДАРНОСТ ОТ ЕКИПА,  РЕАЛИЗИРАЛ
ФИЛМА „ДА ПОСТРОИШ ЧЕШМА“

Филмът на БНТ „Да построиш чешма“, 
който е за чешмите в Община Сатовча, ре-
ализиран от РТВЦ-Благоевград  спечели 
отличие за най-добър филм в категория 
„Вяра и традиции“ на Международния 
фестивал „На източния бряг на Европа“. 
Осем (8) членно международно жури при-
съди копие на артефакт с отпечатък на Ка-
лояновия пръстен на продукцията.  
Филмът  „Да построиш чешма“ е по  сце-

нарий на Елена Чимева с режисьор - Румяна 
Ангелакова и оператор - Димитър Балджиев. 
На фестивала са кандидатствали 93 филма от 27 държави, номинирани са само 

41, а сред наградените е телевизионната продукция „Да построиш чешма“, коя-
то  разказва за една традиция, която жителите от населените места в района на 
Сатовча пазят и предават през поколения.  Екипът, реализирал този филм  благо-
дари на кмета на община Сатовча-д-р Арбен Мименов за оказаното съдействие 
по време на снимачните дни. Благодарим на героите, които интервюирахме и 
участват във филма, за това че ни се довериха и застанаха пред камерата на БНТ, 
за  да разкажем за доброто дело, което правят местните хора от родопските села. 
Награденият  филм ще бъде на интернет страницата на Международния фести-
вал за туристическия филм „На източния бряг на Европа“, за да може да се гледа.

ПО СЛУЧАЙ 6 МАЙ - ПРАЗНИК НА СЕЛО САТОВЧА
 10:00 часа -  Начало на празника –Музикална програма на самодейците 
при  НЧ-Плетена, НЧ-Кочан, НЧ-Вълкосел
10:30 часа - Тържествена сесия на Общински съвет
11:00 часа - Официално откриване на празника 
11:30 часа -  Музикална програма на Народно Читалище „Св.Св. Кирил 
и Методий- 1926” –село Сатовча
12:15 часа - Концерт на народната певица – Боряна Карпузова
13:15 часа - Музикални изпълнения на самодейците при - НЧ-с.Слащен, 
НЧ-с.Туховища, НЧ-с.Годешево, НЧ-     с.Ваклиново
14:30 часа - Край на музикалната програма
18:30 часа - Веселие с оркестър „Щуро маке” 
СПОРТНА ПРОГРАМА
10:00- 14:00 часа -  Футболен турнир
 Шест отбора от региона (Сатовча, Кочан, Дъбница, Мусомища и др.) 
- място на провеждане- стадиона на с.Сатовча
15:00- 17:00 часа - Волейбол 
  15:00- 16:00 часа - Общинска администрация- СОУ- с.Сатовча- жени
  16:00-17:00 часа - Общинска администрация- СОУ- с.Сатовча- мъже
21:00 часа – ПРАЗНИЧНА ЗАРЯ

ПРОГРАМА ПО СЛУЧАЙ 90 ГОДИНИ
НЧ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1926” СЕЛО САТОВЧА

  04.05.2016Г.- СРЯДА
 13:00 часа - Изложба 
>.Музей село Сатовча 
> Обсъждане на книгата „Сатовчански камбани”- място на провеждане – 

Музей село Сатовча
16:30 часа - Среща с ученици от IV клас пренаписали „История славянобъл-

гарская” в библиотеката  при НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1926” село Сатовча
  05.05.2016Г.- ЧЕТВЪРТЪК
18:00 часа - Юбилеен концерт- площада на село Сатовча
20:00 часа - Официална вечеря- Хотел „Зенит”
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ЗАБЕЛЕЖКА: За датите на които ще се работи и в почивните дни трябва предва-
рително гражданите да се снабдяват с удостоверения за банкови сметки от банките и 
на упълномощените лица да се изготвят пълномощни от кметствата.



Краен срок: 24 април 2016 г. 
Период на стажа: 3 май - 29 юли 2016 г. 
Процес на кандидатстване:
Кандидатите трябва да изпратят есе на 

една от следните теми:
1. Трябва ли държавата да определя 

специалностите и броя на студентите във 
ВУЗ-овете?

2. Трябва ли да се увеличи цената на 
билета за пътуване в софийския градски 
транспорт?

3. Можем ли да имаме едновременно 
свобода и сигурност?

Обемът на есетата трябва да бъде между 
500 и 800 думи.
Есетата, заедно с автобиография на бъл-

гарски език, изпращайте до 24 април 2016 
г. на адрес zornitsa@ime.bg на вниманието 
на Зорница Славова.
Одобрените кандидати ще бъдат уведо-

мени по e-mail и поканени на интервю. 
Интервютата с тях ще се проведат в пе-
риода 26 – 28 април 2016 година. Моля, 
проверявайте редовно пощата си за евен-
туална покана за интервю.

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА TOURRADAR 
Краен срок: 30 април 2016 г. 
Стипендията е предназначена за подпомагане 

на студенти, които се интересуват от развитието 
на туристическата индустрия, като същевре-
менно им позволява да получат безценен опит, 
познания за отрасъла и подпомага по-нататъш-
ното им образование.
За: Студенти от цял свят, които в момента 

са записани в университетски специалности, 
свързани с туризма.
Стипендия: 1000 USD + 1000 USD ваучер за 

пътуване; Една седмица трудов стаж в офис 
на TourRadar по Ваш избор (Виена, Австрия; 
Бризбейн, Австралия; или Торонто, Канада); 
Една седмица трудов стаж в офиса G Adventures Head в Торонто, Канада; Една седмица 
пътуване с G Adventures CEO, за да видите живота „по пътя“ и разберете какво означава 
да работите за един от световните туроператори.
Кандидатства се с видеопрезентация на една дестинация. Трябва да мислите като и 

да представите своя град или любимото си място, до което сте пътували.

КОНКУРС ЗА СТАЖАНТИ В ИПИ ЗА ПЕРИОДА МАЙ-ЮЛИ 2016 

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

25 Април - 01 Май 2016 година
Днес започва Страстната седмица (седмицата на страданията). Това е по-

следната седмица от живота на Исус Христос и е наречена Страстна седмица, 
тъй като на славянски думата „страст“ означава страдание. Затова седмицата 
е посветена на възпоменанието на последните дни от земния живот на Спаси-
теля - на неговите страдания, кръстна смърт и погребение.
Всяка година православните християни очакват със смирение Страстната 

седмица, за да захранят вярата си, да укрепят мира и да защитят единството. 
Според православния календар всеки ден от тази седмица е Велик. През тази 
седмица Спасителят изкупва човешките грехове чрез жертва - в страдание, 
болка и любов, и го показва чрез възкресение.
Всички служби през Страстната седмица се отличават с особено дълбоки 

религиозни преживявания за православните християни. В богослуженията през 
тази седмица се възпроизвежда историята на страданията на Исус Христос, 
както и неговите последни наставления.
Според църквата последните дни от Великия пост са време да изпитаме 

себе си, да се замислим какво сме научили от Исус Христос и доколко сме се 
приближили към идеала, който въплъщава той.
На Велики понеделник Исус Христос, влизайки в Йерусалимския храм, се 

разгневил на събралата се тълпа. Храмът за молитви бил превърнат в тържище 
и в гнева си Божият син прекатурил масите на търговците.
Затова на Велики вторник Исус прекарал в нравствени напътствия, а според 

църковния канон денят е отреден за смирение.
В деня на Светата и Велика сряда Юда отишъл при юдейските първенци и 

уговорил предателството на Христос за 30 сребърника. На Велика сряда оби-
чаят повелява да се бере здравец, предимно от децата, и на Разпети петък да 
се раздава за здраве. На Велика сряда не се работи никаква домакинска работа, 
а ако някой престъпи това правило, вярва се, че умението му ще се отнеме.
Велики четвъртък е свързан с Тайната вечеря, когато е установено тайнстве-

ното причастие. След вечеря Христос взел хляб, благословил го, разчупил го, 
раздал на учениците си и казал: „Вземете, яжте, това е моето тяло!“. После 
вдигнал чашата и казал: „Пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия 
завет, която за вас и на мнозина се пролива за прощение на греховете“. След 
причастието Христос признал пред своите ученици, че ще бъде предаден. В 
този ден се отслужва Света Василиева литургия. Този ден е най-очакваният ден 
през Страстната седмица от децата, защото се боядисват яйцата за Великден. 
На този ден се става рано, а навремето децата дебнели коя кокошка първа ще 
снесе. Това яйце се боядисвало първо в червено. С първото боядисано яйце, 
още докато не е изсъхнало, се натъркват бузите и челата на децата за здраве. 
Който не успее да боядиса яйцата в четвъртък, може да го направи и в събота.
Велики петък, известен още като Разпети петък, е денят, в който е разпнат 

Исус Христос, и е посветен на неговите страдания. Сутринта на Велики петък 
се отслужват т.нар. царски часове, а около 11.30 часа се изнася Светата плаще-
ница. Вечерта на Велики петък при плащеницата с изобразеното на нея тяло на 
мъртвия и положен в гроба Исус се извършва т.нар. опело Христово. На Велики 
петък не се прави нищо - разрешено е само да се рисуват боядисаните вече яйца.
На Велика събота се отбелязва погребението на Господ Исус Христос, из-

вършено от Йосиф и Никодим, както и слизането на Спасителя в царството на 
тъмнината - ада. Когато Христос починал като човек, тялото му било положено 
в гроба. Душата му слязла в ада, победила го и освободила пленените там души. 
В третия ден душата и тялото отново се обединили и тялото възкръснало от 
мъртвите. Велика събота се нарича още душна, защото тогава се ходи на гро-
бовете на починалите близки. На тях се раздават боядисани яйца, жито и хляб.
Вечерта срещу неделя вярващите отиват в храмовете, палят свещи и всички 

се поздравяват с „Христос воскресе!“, а отговорът е „Воистина воскресе!“.
Имен ден празнуват: Велик, Велика, Велико, Велин, Велислав, Величка, 

Величко, Велка, Велко, Вельо, Вили, Витан.
Великден - един от най-големите и най-важните православни празници. На 

този ден Господ  Бог Иисус Христос е възкръснал от мъртвите. Празникът е 
свързан по време с първото пълнолуние след пролетното слънцестоене, и така 
всяка година Великден се пада на различни дати. 

 УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА - БЪЛГАРИЯ 2016    
Краен срок: 30 април 2016 г. 
Фондация „КУЗМАНОВ“, отдел „Образование и култура“ в медийно партньор-

ство с БНТ, стартира поредната кампания „Учител на годината-България 2016 г.“.
Всеки един Учител, Родител, Ученик, общественик или инициативен граж-

данин, може да номинира и разкаже за избран от него Учител, за работата му в 
клас и в извънкласните му дейности и т.н.  
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА 

НА ТЕМА „ГЕРГЬОВДЕН”    
Краен срок: 30 април 2016 г. 
Организатор: НГПИ „Тревненска школа” гр.Трявна.
В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от цялата страна 

в редовна форма на обучение от ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас.
Приемат се до две творби от участник.
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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: ИЗТОЧНИКЪТ НА НЕЩАСТИЕТО  
Когато Иляо от Шънан навестил владетеля на Лу, той изглеждал 

много уморен. 
— Защо имате толкова уморен вид? — попитал учителят. 
— Изучих пътя на предходните императори и се готвех да про-

дължа делото на предците си, — отвърнал владетелят на Лу. — 
Почитам духовете и се прекланям прел мъдреците. Правя всичко 
сам и нямам миг покой, затова и не мога да се отърва от грижите 
си. Ето защо изглеждам уморен. 

— Вашият метод да се избавите от грижите, господарю мой, 
никога не е подходящ, — казал учителят от Шинан. — Лисицата 
с гъстата си козина и леопардът с петнистата му кожа се крият в 
горите и планинските пещери, за да живеят в покой. Те ловуват нощем и денем си почиват — толкова 
са внимателни. Дори когато са гладни и жадни, си позволяват само веднъж да излизат за плячка или 
на водопой — толкова са сдържани. И ако при всичкото си внимание и сдържаност не успяват да из-
бегнат капана или мрежата, нима имат вина? Тяхната кожа е източникът на бедите им. Нима царство 
Лу не е точно такава кожа за вас? Бих ви посъветвал, господарю, да одерете от себе си тази кожа, да 
изчистите сърцето си, да прогоните всички желания и да пътешествате волно в Безлюдния Простор. 

.

...продължава от стр. 1  - пещери – „Мечата дупка”, в близост до с. Плетена , с обща 
дължина 12м. и денивелация 2 метра; „Извора”, в землището на с. Кочан, с обща дължина 
104м. и денивелация 7 метра;   „Меча дупка”, в близост до с. Кочан с обща дължина 8 
метра;   „Стъпалките”, в землището на с. Слащен с обща дължина 64 метра и денивелация 
38 метра;

- хотели – Хотелски 
комплекс „Дъбраш”, 
„Плетенски чарк”, Хо-
тел „Валентино” – с. 
Долен, Къща за гос-
ти - Шарковата къща, 
Вила Арт Долен, Хотел 
„Киби – Ексим”, Хотел 
„Естел” – Кочан, Рези-
денция Хотел „Зенит” 
– с. Сатовча;

- добри практики – 
работни срещи с мла-
дите хора,  вестник на 
община Сатовча;

- инициативи – най-
успешната инициатива 
на общината е учредяването на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от 
община Сатовча”. Създаден е през 2006 година. Основната му цел е финансово да под-
помага българските граждани от община Сатовча до 18 години, нуждаещи се от лечебни 
процедури в страната и чужбина, като бюджетът на фонда се сформира предимно от даре-
ния, ежегодна благотворителна вечер, доброволен противопожарен отряд и др.;
Празници – 6 май – празник на община Сатовча; 15 май – празник на детските градини; 

1 МАЙ – празник на моето село – с. Кочан, с.Жижево /ПРЯДОЙ/ - първата седмица на 
месец юли – празник на чешмата; Традиционен събор в с.Ваклиново и др.
Общината е реализирала много проекти по различни програми, с цел подобряване на 

социалните потребности на населението.
След презентацията, д-р Арбен Мименов връчи плакети с логото на община Сатовча на 

Координаторите на Италия и Румъния, както и 50 подаръци за всички гости – фланелки, 
шапки, тефтери, химикали, рекламни материали, брошури и др.
Партньорите останаха възхитени и очаровани от посрещането на Кмета.
Ето какво споделиха те:
Д-р Арбен Мименов е образец и пример на всеотдайност и професионализъм. Възхи-

тени сме  от презентацията, която видяхме. Разбрахме много неща за бита, традициите, 
културата и историята на Община Сатовча. Дейността е много богата и изчерпателна. 
Работи се по много проекти, благодарение на които се развива Общината. 
Г- н Мименов говори много добре френски език. Той е много сърдечен, мил и любезен 

човек. Благодарим за подаръците, които получихме. Нашите ученици са много доволни и 
очаровани. ПОЗДРАВЛЕНИЯ”.
Като Координатор на Проекта изказвам благодарности на: Кмета на Община Сатовча 

– д-р Арбен Мименов и неговия екип, г-н Кирил Караколев – местен краевед, бивш Ди-
ректор и учител по история и цивилизация, г-н Милко Сиркьов - Директор на СОУ „Св.
св.Кирил и Методий”, с.Сатовча, г-жа Цветана Янева - Временно изпълняващ длъжността 
Директор, г-н Наум Странджев – старши учител по музика и озвучител на срещата, парт-
ньорите от Италия и Румъния.
БЛАГОДАРЯ ВИ!
Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши учи-

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



Въпрос: Може ли работник или служител да връчи 
предизвестие за прекратяване на трудовия договор 
по време на ползването на платен годишен отпуск?
 Отговор:  Работникът или служителят може да 
отправи предизвестие за прекратяване на трудовия 
договор на основание чл. 326, ал. 2 Кодекса на труда 
и по време на ползването на отпуск, независимо от 
вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради 
временна неработоспособност и т.н.). Срокът на 
предизвестието започва да тече от следващия ден на 
получаването му. Работникът или служителят може 
да оттегли предизвестието си, ако съобщи за това на 
работодателя преди или едновременно с получаването 
му. След този момент, до изтичането на срока му пре-
дизвестието може да се оттегли само със съгласието 
на работодателя.

Въпрос: Работодател е връчил предизвестие на 
работника или служителя за прекратяване на тру-
довия договор. Може ли работодателят да не спази 
срока на предизвестието и да прекрати трудовия 
договор преди изтичането му? Какви са последи-
ците и дължи ли работодателят обезщетение?
 Отговор:  Работодателят има право да прекрати тру-
довия договор и преди да изтече срокът на връченото 
от него предизвестие за прекратяване, при което дъл-
жи на работника или служителя обезщетение в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за неспазения 
срок на предизвестието (чл. 220, ал. 1 Кодекса на 
труда). Правото на работодателя да не спази срока 
на предизвестието не е обвързано със съгласието на 
работника или служителя, а със задължението му да 
заплати съответното обезщетение за неспазено пре-
дизвестие.

До 30-ти април: 
ЗМДТ
 1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-

нък за второто тримесечие на текущата година. 
 2. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за 

цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто. 
 3. Плащане на  данъка върху превозните средства за 

цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по  

ЗКПО за първо тримесечие. 
 ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие 

на текущата година за придобити доходи от стопанска 
дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго 
възмездно предоставяне за ползване на права или иму-
щество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, 
ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

2. Предприятията и самоосигуряващите се лица вна-
сят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от 
ЗДДФЛ, придобити през първото тримесечие на теку-
щата година и подават данъчната декларация по чл. 55, 
ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.

3.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста 
от ЗДДФЛ за първото тримесечие на текущата година 
и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

4. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 
от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица 
през предходната година и внасяне на дължимия по де-
кларацията данък.

5. Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за из-
платени доходи на физически лица през предходната 
година.

6. Подаване на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ от 
работодателите за доходи по трудови правоотношения, 
начислени и/или изплатени през предходната година 
в полза на чуждестранни физически лица, местни на 
държава – членка на Европейския съюз.

7. Предоставяне на информация по електронен път 
от пенсионноосигурителните дружества по глава де-
вета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване за 
пенсиите, начислени и/или изплатени през предходна-
та година в полза на физически лица, местни на друга 
държава - членка на Европейския съюз. 

8. Предоставяне на информация по електронен път 
от застрахователите по смисъла на Кодекса за застра-
ховането за застрахователни обезщетения/премии, из-
платени през предходната година в полза на физически 
лица, местни на друга държава – членка на Европей-
ския съюз, при настъпило застрахователно събитие по 
договори за застраховки „Живот“, когато не попадат в 
друг обмен на информация между държавите – членки 
на Европейския съюз. 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от 
ЗДЗП за предходното тримесечие. 
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ДФЗ ОДОБРИ И ЩЕ РАЗПЛАТИ ПЪРВИТЕ 
АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ПО ПОДМЯРКА 4.1
Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна аген-

ция одобри първите авансови плащания, обезпечени 
с банкови гаранции, по подмярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ 
от  Програмата  за 
развитие на селски-
те райони (ПРСР) 
2014 -2020 г. 

   Първите раз-
платени субсидии 
по  подмярката са 
авансови плащания 
за 8 проекта, които 

са обезпечени с банкови гаранции. Общият размер 
на преведените аванси е 3 540 982 лева. 

   ДФ „Земеделие“ напомня, че съгласно сключените 
договори по подмярка 4.1. „Инвестиции в земедел-
ски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., ползвателите 
на финансова помощ трябва да започнат реалното 
изпълнение на инвестицията до 9 месеца от датата 
на подписване на договора или до 12 месеца, ако 
инвестицията включва СМР. При невъзможност да 
изпълнят това изискване, на бенефициентите е дадена 
е възможност в срок до шест месеца от сключването 
на договора по подмярката да уведомят Фонда, че се 
отказват от помощта и желаят договорът им да бъде 
прекратен.

ОТ 10 МАЙ ЗАПОЧВА КАМПАНИЯТА ЗА 
СЪБИРАНЕ И ИЗКУПУВАНЕ НА ОХЛЮВИ  
Тазгодишната кампания за събиране и изкупуване 

на охлюви за търговски цели или за фермерско от-
глеждане стартира на 10 май и ще продължи до 30 
юни включително, съобщиха от РИОСВ-Пловдив.
На 1 май пък изтича крайният срок за подаване 

на уведомления за организиране на пунктове за 
изкупуване на живите мекотели на територията на 
Регионалната инспекция по околната среда и водите.
Всички пунктове трябва да бъдат оборудвани с 

хладилно помещение, калибровъчно сито с диаметър 
на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер 
на събираните и изкупувани охлюви, и подходящ 
амбалаж за съхранение и транспортиране.

Отговорници-
те на пунктовете 
са задължени да 
връщат незабав-
но в природата 
всички предаде-
ни им маломерни 
охлюви. В срок 
до 25 април фер-
мерите, които от-
глеждат охлюви, 

трябва да декларират в РИОСВ наличните количества.
До 5 юли пък износителите са длъжни писмено да 

заявят в екоинспекцията всички количества изкупени 
охлюви, които не са експортирани в периода от 10 
май до 30 юни, както и мястото на съхранението им.
При установяване на нарушения съгласно чл.124 от 

Закона за биологичното разнообразие експертите от 
РИОСВ ще налагат финансови санкции. Глобите за 
физическите лица са в размер от 100 до 1000 лв., а за 
юридическите - от 200 до 5000 лв.

ОТ КАКВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СЕ
ОПРЕДЕЛЯ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА

ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ?
 > Дневното парично обезщетение за временна нера-

ботоспособност поради общо заболяване се изчислява 
в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност 
поради трудова злополука или професионална бо-
лест – в размер 90 на сто от среднодневното брутно 
трудово възнаграждение или среднодневния осигу-
рителен доход, върху които са внесени или дължими 
осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица 
– внесени осигурителни вноски за общо заболяване 
и майчинство за периода от 18 календарни месеца, 
предхождащи месеца на настъпване на неработос-
пособността. 

 > Дневното парично обезщетение за временна не-
работоспособност поради общо заболяване не може 
да надвишава среднодневното нетно възнаграждение 
за периода, от който е изчислено обезщетението. 

 > За дните, включени в 18-месечния период, пред-
хождащ месеца на настъпването на неработоспособ-
ността се взема предвид среднодневната минимална 
работна заплата за страната за съответния период, 
ако лицето: 

• не е било осигурено за общо заболяване и май-
чинство; 

• е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за 
трудов или служебен стаж; 

• е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете; 
• е било осигурено по законодателството на друга 

държава по условията на международен договор, по 
който Република България е страна. 

 > За дните, включени в 18-месечния период, през 
които лицето е получавало парично обезщетение от 
общественото осигуряване за временна неработос-
пособност или за бременност и раждане, се взема 
предвид доходът, от който е определено паричното 
обезщетение. 

 > Сумата, от която се изчисляват паричните обез-
щетения, не може да бъде по-голяма от максималния 
месечен размер на осигурителния доход, определен 
със Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за периода, от който се определят парич-
ните обезщетения. За 2016 г. той е 2 600 лв. 

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ 
КОДЕКС ЗА 2016 Г. 

Повишаване на ефективността на проверките по 
фискален контрол върху движението на стоки с висок 
фискален риск (чл. 12, ал. 2, т. 5 и чл. 13, ал. 2, т. 3 
от ДОПК). Органите по приходите, осъществяващи 
фискален контрол, изискват от водача на проверява-
ното транспортно средство да заяви очаквания час 
на разтоварване/получаване на стоката, респективно 
за водача на проверяваното транспортно средство е 
предвидено задължение да заявява пред органа по 
приходите очаквания час на разтоварване/получаване 
на стоката. 
Разширяване на кръга отговорни лица по чл. 19 от 

ДОПК (чл. 19 от ДОПК). Отговорността за несъбра-
ните задължения за данъци и задължителни осигу-
рителни вноски освен спрямо задълженото лице, се 
разпростира и върху член на орган на управление, 
управител, прокурист, търговски представител, тър-
говски пълномощник, в случаите, когато са укрили 
факти и обстоятелства, подлежащи на обявяване 
пред органите по приходите и в следствие на това 
не могат да бъдат събрани задължения за данъци и 
задължителни осигурителни вноски. 
Въвеждане на срокове за електронно съхраняване 

на информация (чл. 38 и чл. 39 от ДОПК). Регламен-
тира се съхранението на създадената в електронен 
вид информация от задължените лица, независимо от 
разпечатките и от водене на счетоводството на харти-
ен носител, както и достъпа до този вид информация. 
Разширява се кръгът от органи с право на достъп 

до данъчна и осигурителна информация (чл. 74, ал. 
1 и ал. 3 от ДОПК). Такива вече са: 

- органите на Европейската служба за борба с из-
мамите (ОЛАФ)- митническите органи; 

- министърът на финансите или друг определен в 
закон орган, който представлява РБ в съдебни или 
арбитражни производства; 

- длъжностните лица от инспекторатите на НАП 
и АМ имат право на достъп до всички сведения и 
документи в съответната приходна администрация, 
във връзка с извършваните от тях проверки.
Промени в регистъра и базите данни за задълже-

ните лица (чл. 82 от ДОПК). Създава се законово 
основание НАП да получава информация за личните 
данни на чужденците от Министерството на вътреш-
ните работи (МВР), както и за служебно вписване 
в регистъра на НАП и на данните, съдържащи се в 
българските лични документи, издавани на пребива-
ващи в Република България чужденци. 

 Искане и предоставяне на информация от данъчно-
осигурителната сметка (чл. 87 от ДОПК). 

- информацията от данъчно-осигурителната сметка 
и удостоверението за наличие на задължения могат да 
се получават от лице, различно от задълженото лице, 
без да е нужно представяне на нотариално заверено 
пълномощно; 

- за целите на комплексното административно об-
служване компетентните органи могат да изискват и 
да получават от органите по приходите удостоверения 
за наличие или липса на задължения на лицето с 
изключение на задължения по невлезли в сила ак-
тове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени 
задължения. 
Издаване на акт, когато не е предвидено подаване 

на декларация и задължението не е платено и не е 
извършена ревизия (чл. 107, ал. 3 и чл. 109, ал. 1 от 
ДОПК). Промяна е свързана с промяната на чл. 54, 
ал. 1 от ЗМДТ и въведената възможност за служебно 
деклариране на ППС, чрез обмен на данни между 
общините и МВР. 

 Срок за извършване на проверка (чл. 110, ал. 5 от 
ДОПК). Създава се правна уредба, относно срока за 
извършване на проверка, както и за удължаването й.
Прихващането или възстановяването на присъде-

ни суми, обезщетения и разноски (чл. 129, ал. 5 от 
ДОПК). Не подлежат на прихващане или възстано-
вяване в полза на задълженото лице присъдени суми, 
обезщетения и направени разноски в хода на съдеб-
но или административно производство по реда на 
ДОПК. Изплащането на горепосоченото се извършва 
от предвидения за това кредит от бюджета на НАП, 
съгласно реда на чл. 519, ал. 2 от ГПК. 

УДЪЛЖАВАТ СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО 
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПОДПОМАГАЩ 

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО БИЗНЕС 
Поради засиления интерес към Програмата за фи-

нансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес, 
Асоциацията на парковете съобщи, че крайният срок 
за подаване на проектни предложения е удължен до 
29 април 2016 г.
Проектните предложения могат да бъдат подадени 

както в офиса на Асоциация на парковете в България, 
така и онлайн на електронния адрес на асоциацията 
- apb@parks.bg.
Асоциацията провежда програмата за подпомагане 

на ПББ в периода 2013 – 2016 г. в качеството си на 
партньор по проект „Да свържем опазването на при-
родата и устойчивото 
развитие на селските 
райони“, финансиран от 
Българо-швейцарската 
програма за сътрудни-
чество чрез Фонда за 
реформи, свързани с 
участието на граждан-
ското общество.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2016г.



ПРОЛЕТНА САЛАТА С ЛИСТА
ОТ ГЛУХАРЧЕТА

Продукти:
• 1-2 шепи  листа  от 
глухарчета
• 1 брой зелена салата
• 1 връзка зелен лук
• 1 краставица
• 1 домат
• лимонов сок
• сол на вкус
• зехтин за овкусяване
• 1-2 сварени яйца
• 7-8 маслини
Приготвяне: 1Листата 

о т  гл у х а рч е т а т а  с е 
почистват  и  измиват. 
Нарязват се на по-ситно. 
Слагат  се  в  купа .  Към 
тях се добавя измитата, 
подсушена и нарязана на ситно зелена салата.
Прибавят се нарязаните краставици, домат и зелен лук.
Овкусява се със сол, лимонов сок и зехтин.
Салатата се разбърква и леко се намачква.
Гарнира се със сварено яйце и маслини. 

6 МИНУТИ СЪН ПОДОБРЯВА ПАМЕТТА
Според немски изследователи паметта може да се 

подобри само за 6 минути сън. В миналото се е смята-
ло, че за възстановяване на работата на мозъка е необ-
ходим продължителен отдих. Британски учени до ско-
ро твърдяха, че процесът на активизиране на паметта 
е след минимум 20 минути сън.

Но неотдав-
на физиолози от 
Германия се убе-
дили в това, че 
дори най-крат-
кият сън дейст-
ва благотворно 
на работата на 
мозъка и усил-
ва паметта. Те 
провели следния 
експеримент: на 

група ученици била поставена задача да запаметят оп-
ределен брой чужди думи.
Даден им бил един час за почивка. В това време на 

половината от тях им било разрешено да заспят само 
за 6 минути. Резултатите показали, че тези които са 
спали макар и само 6 минути, са показали значително 
по-добри резултати. 

ЦВЕТЯ ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ У ДОМА
Когато поставяте новите растения у дома:
Винаги проверявайте дали растенията не са токсични 

и са безопасни за деца и домашни любимци.
Не забравяйте да бършете листата на цветята всяка 

седмица, за да сте сигурни, че ще вършат работата си 
максимално ефективно.
Направете микс от 

растения в спалното 
помещение,така че да 
има баланс между тези 
с успокояващо дейст-
вие и пречиствателите 
на въздуха.
Така ще сте сигурни, 

че ще постигнете жела-
ния резултат възможно 
най-бързо и качествено.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И МАЛКИ ХИТРИНИ
За да разберете дали са пресни яйцата, потопете ги 

в солена вода (една супена лъжица сол на чаша вода) 
- ако яйцето е прясно, ще потъне, а ако е развалено ще 

изплува на по-
върхността.
Яйцата се съх-

раняват по-добре, 
ако са поставени 
с тъпия край наго-
ре.За да различи-
те сурово яйце от 
твърдо сварено, 
поставете го на 
равна повърхност 
и го завъртете - 
твърдо свареното 
яйце ще се върти 

дълго време, а суровото почти веднага ще спре.
При варене яйцата няма да се напукат, ако на дъното 

на тенджерата се сложи обърната чинийка.
За да се бели по-лесно яйцето, трябва веднага след 

варенето да се пусне в студена вода.
Вареният ориз ще стане по-бял, ако във водата доба-

вите малко оцет.
Ако оризът ви загори,отгоре поставете парче хляб да 

престои 10-15 мин. Хлябът ще поеме неприятната ми-
ризма на изгоряло.
Съдове, в които е имало мляко, трябва да се мият пър-

во със студена, а после с топла вода.
Сметана и яйчен белтък се разбиват по-лесно ако 

предварително сте ги държали на студено.
Млякото ще се запази за по-дълго време, ако докато 

го варите добавите в него захар - 1 чаена лъжичка на 1 
литър мляко.
Твърдия пушен колбас ще обелите по-лесно, ако пред-

варително го сложите за няколко минути във фризера.

ВЪЗМОЖНА ЗАРАЗА ОТ РАННО КАФЯВО ГНИЕНЕ
Честите валежи и високата атмосферна влажност 

през март създадоха благоприятни условия за къс-
ни зарази от ранно кафяво гниене по костилковите 
овощни видове. Болестта вреди по кайсия, праскова, 
череша, вишна, слива.
Причинителят напада цветовете (опожарява ги), 

прониква в плодните дръжки и клонки, които в по-
следствие изсъхват и загиват.
При засегнатите от болестта овошки се препоръчва 

третиране и след цъфтежа. Може да се използват сис-
темни фунгициди: хорус 50 ВГ- 0,05%, фоликур 250 
EВ-0,1%, топсин М 70 ВДГ - 0,12%.
За профилактично пръскане могат да се използват 

препаратите:
- при кайсия и череша - тирам 80 ДГ - 0,3%;
- при праскова - делан 700ВДГ - 0,05%;
При черешата и вишната се провежда следцъф-

тежно третиране 
срещу най-опас-
ната гъбна бо-
лест - цилинд-
ро спорио з ат а 
(сн. вдясно), из-
вестна още като 
бяла ръжда. Па-
тогенът напада 
главно листата и 
при силна зараза 
може да причи-
ни преждевременен листопад. Срещу болестта могат 
да се използват продуктите: силит 40 СК - 0,15%, 
скор 250ЕК - 0,02%, флинт макс 75 ВГ - 0,03, делан 
700ВДГ - 0,05%.
При прасковата срещу брашнестата мана (сн. вля-

во), особено при чувствителните сортове, се извърш-
ват две третирания. Пръска се през 10-15 дни, с ре-
гистрираните фунгициди: скор 250ЕК - 0,02%, топаз 
100ЕК - 0,03%.
При бадема срещу болестта струпясване се препо-

ръчват 2-3 следцъфтежни пръскания. Извършват се 
през 10-15 дни с някои от фунгицидите: каптан 50 
ВП - 0,2%, мерпан 80 ВДГ - 0,15 %.

КУЧЕТО СЕ ВАКСИНИРА
САМО АКО Е ЗДРАВО

Ваксинира се само здраво куче. В противен случай 
може да не се получи желаният ефект от ваксината. 
Другото неприятно последствие от ваксинацията на 
болно животно може да е остра реакция на ваксина-
цията
Една от най-разпространените грешки е ваксини-

рането на куче, което не му е направено обезпарази-
тяване за глисти. Наличието на глисти е заболяване, 
тъй като отделяните от тях токсини потискат имун-
ната система и тя не може да изработи достатъчно 
антитела
Затова не забравяйте 10 дни преди ваксинацията да 

дадете на кучето си противопаразитни препарати.
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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.

Босилек
Ocimum Basillicum

Описание: Едногодишно тревисто растение с 
характерен аромат. Стъблото е 20-60см високо, 
четириръбесто, разклонено в основата. Съцветието 
е прекъснато, класовидно, образувано от малкоцвет-
ни прешлени. Цветовете са бели, по-рядко розови. 
Плодът след узряване се разпада на 4 чернокафяви 
орехчета. Цъфти от юни до август. 
Разпространение: От-

глежда се из градините 
като декоративно растение 
и подправка. Произхожда 
от Азия. 
Употребяема част:  Из-

ползват се цъфтящата над-
земната част, отрязана на 
около 20 см от върха, без 
долните одървенели части 
от стъблото. 
Действие: Противовъз-

палително, спазмолитично, 
апетитовъзбуждащо и дру-
ги, които се дължат на етеричното масло. 
Приложения: Босилекът се употребява при задух, 

кашлица, възпаление на простатата, бъбреците и 
пикочния мехур, газове, безсъние, диария.
Притежава антиспастично действие при хроничен 

бронхит с изразен бронхоспазъм (кашлица, коклюш).
Усилва сърдечната дейност при заболявания на 

миокарда.
Според българската народна медицина сок от 

пресни листа на босилек се използват при гнойни 
възпаления на средното ухо, както и при труднозаз-
дравяващи рани.

• възбуждане на апетита, лечение на хронични 
колити, гастрити и ентерити 

• при кашлица и бронхиална астма 
• при възпаление на пикочните пътища, зъбобол, 

хрема, ангина.
Външно приложение: Препоръчва се за жабу-

рене при зъбобол и за гаргара при болки в гърлото, 
за налагане при кожни обриви, за бани (в примес с 
мащерка и мента във ваната), при нервни разстрой-
ства. Сокът се препоръчва при гнойно възпаление 
на средното ухо. 
Вътрешно приложение: 1 супена лъжица от бил-

ката се залива с 400 мл вряла вода. Кисне 2 часа. 
Пие се по 1 винена чаша преди ядене 3 пъти дневно, 
подсладено с мед. 
Внимание! Приета в големи количества бил-

ката е токсична! Да се употребява само по 
лекарско предписание.

 „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                                                                                                              

Трима приятели си говорят: 
- Моята жена като започна много да ме дразни, я заведох 

едната година във Франция, а на следващата - в Лондон. 
- казал първият. 

- Моята, пък, като започна да ме дразни, я заведох пър-
вата година на Карибите, а следващата - на Малдивите. 
- казал вторият приятел. 

- Моята я заведох на село. - казал третият и замълчал. 
- А на следващата година? - попитали другите двама. 
- На следващата си я прибрах!

 - Кажи ми, татко, аз осиновен ли съм? 
- Мислиш ли, че ако с майка ти можехме да избираме 

детето, щяхме да вземем такъв идиот?

рима приятели си говорят:


