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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

Откри се новият ловен сезон за прелетен дивеч – пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски 
бекас и обикновена бекасина.  
За да не се допускат инциденти и нарушения всички ловни дружинки се приканват 

стриктно да спазват законовите разпоредби и да следват ловната етика и морал. Екипи 
от служители на ЮЗДП, РДГ и Служба „КОС” при МВР ще извършват съвместни про-
верки по спазване на Закона за лова и Закона за оръжията и боеприпасите. 
Преди началото на ловния излет ръководителят на лова проверява за наличието на 

заверени ловен билет, членска карта и валидно разрешение за носене на ловно оръжие 
и попълва разрешително за лов. Ловци, които не са екипирани с шапка и облекло с ярък 
сигнален цвят, се отстраняват. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на 
лов. Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително.
Ловното оръжие е лично и не се предоставя на никой, дори на правоспособни ловци. 

То се носи в калъф и изпразнено при движение в населени места или извън тях до мяс-
тото на ловуването. Не е позволено неговото сглобяване и зареждане на разстояние по-
малко от 200 метра от населено място.
Във връзка с пожароопасния сезон ловците трябва да са особено внимателни при бо-

равене с огън. Паленето извън обозначените места може да предизвика горски пожари.

БЪДЕЩИТЕ СТУДЕНТИ ПЛАЩАТ ЗДРАВНИ 
ВНОСКИ ОТ ДЖОБА СИ

Младежите, завършили средно образование тази година, трябва да се самоосигуряват 
за здраве през месеците до започване на работа или следване във висше училище, напом-
нят регионалните поделения на НАП. 
Липсата на здравни осигуровки за месеците между училището и университета е една 

от най-честите причини за прекъсване на здравноосигурителни права, тъй като задълже-
нието е слабо известно. 3 месеца са достатъчни за лишаване от права.

Дължимата осигу-
ровка е в размер на 
16.80 лв. месечно. С 
нея се подава и де-
кларация образец 7. 
От началото на акаде-
мичната година внос-
ките на студентите се 
поемат от държавата 
до навършване на 26г.
Студентите, които 

учат в чужбина пък 
имат друго задълже-
ние. В края на всеки 
семестър те следва 
да предоставят удос-
товерение за студент-
ския си статус в НАП. 
Целта е приходната 
агенция да е инфор-

мирана, че лицето продължава да учи в чужбина и е здравно осигурено на това основа-
ние. Удостоверенията се представят в края на семестъра, защото не е позволено освобож-
даване от задължение за плащане на осигуровки в бъдеще време, разясниха данъчните.
Документът трябва да съдържа имената на студента, периода, в който той е учил там 

(само за изминали семестри или години, но не и за предстоящи от обучението му) и дата 
на издаване. Удостоверението или служебната бележка трябва да са преведени на българ-
ски език от лицензиран преводач. Подаването на удостоверението може да се извърши и 
от родител, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.

На 5 август 2016 година се проведе 
заседание на Общински съвет – Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча, прие:
> Отчет за изпълнението на бюджета за 

2015 година на община Сатовча
> Отчет на кмета на общината за изпъл-

нението на решения на Общински съвет 
– Сатовча, за времето от 01.01.2016 – 
30.06. 2016 година

> Отчет за дейността на Общински 
съвет – Сатовча, и неговите комисии за 
периода ноември 2015 – юни 2016 година

>  Актуализация  на  Програма  за 
управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост, през 2016 година

>  Краткосрочна програма за насърча-
ване ползването на енергия от възобно-
вяеми източници и биогорива 2016-2018 
година.

> Допусна съществуването на мало-
мерни (20 самостоятелни и 20 слети) 
паралелки за учебната 2016/2017 година, 
като осигурява допълнително средства 
за  обезпечаване  на  учебния  процес 
извън определените по единни разходни 
стандарти.
Общинският съвет даде съгласие:
> Да се запази статута на средищни 

училища на СОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий” – село Сатовча, СОУ „Христо 
Смирненски” – село Кочан, СОУ „Христо 
Ботев”  – село  Вълкосел  и  СОУ  „Св . 
Климент Охридски” – село Слащен, за 
учебната 2016/2017 година

> За временно предоставяне на обо-
ротни средства в размер на 90 000 лв. 
за целите на следните проекти – проект 
„Обучение и заетост за младите хора” по 
Договор №ОЗМ-1-08-03-219#3/24.02.2016 
и  BG05M9OP001-2.002,  „Независим 
живот” по  Договор  №BG05M9OP001-
2.002-0201-С001 „Създаване на общински 
център за почасово предоставяне на 
социални услуги за хора в неравностойно 
положение”

> Да се проведе търг с явно наддаване 
за отдаване под наем на поземлен имот 
№004092 – язовир, местност Белтога, по 
картата на възстановената собственост 
на землището на село Ваклиново, с площ 
7,194 дка, с начална тръжна цена 500 лв.  
годишен наем, със срок на ползване 5 
(пет) години по договор при излишното 
условие  наемателят  да  предоставя 

поливна вода по време на напоителния 
сезон на нуждаещите се земеделски 
производители

> Да се проведе търг с явно наддаване 
за продажба продажбата на:

- земеделски имот №000518,  находящ 
се в местността Чичова бърчина, село 
Слащен, с площ 1,380 дка с начална 
тръжна цена 2 070 лева

- земеделски имот №000519,  находящ 
се в местността Чичова бърчина, село 
Слащен, с площ 2,889 дка с начална 
тръжна цена 4 333 лева

> Да бъдат възстановени разходите 
за сеч на ЕТ „Филип Димитров Демиров 
– 94” – с. Плетена, в размер на 324 лева 
и ЕТ „Малин Хаджиев” – с. Сатовча, в 
размер на 2425,19 лева без ДДС съгласно 
сключени договори с ТП ДЛС – „Дикчан” 
– Сатовча

> Да бъдат изразходвани до 10 000 
лева от бюджета на община Сатовча за 
закупуване на 2 броя леки автомобила 
втора употреба за нуждите на „Домашен 
социален патронаж” село Сатовча и Об-
щинска администрация – Сатовча.

> Одобри задание и разреши изработ-
ването на подробен устройствен план – 
план застрояване, за рибарници в имот 
№033011 в местността Банян, землище 
на село Сатовча.

> Одобри разходите за командировка 
за  периода  от  01.01.2016 година  до 
30.06.2016 година на д-р Арбен Мименов 
– кмет на община Сатовча, в размер на 
600.00 лева.

>  Определи  на  представители  от 
Общински съвет – Сатовча, за членове 
в Общински съвет за намаляване риска 
от бедствия.

> Предостави на Общинска служба 
по земеделие земя от общинския фонд, 
придобита от общината на основание от-
менения чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановя-
ване на наследниците на Амди Фейзолов 
Кескинев – бивш жител на село Кочан: 

-  имот №009038, находящ се в          м. 
Джурковица, с площ – 3,475 дка;

-  имот №018200, находящ се в          м. 
Бунара, с площ – 0,995 дка; 

- имот №018233, находящ се в           м. 
Бунара, с площ – 3,659 дка; 

- имот №032091, находящ се в           zм. 
Потока, с площ – 4,895 дка.

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 40



20 Август 2016, Събота - Имен ден празнува Самуил
На 20 август имен ден празнуват всички, които носят името 

Самуил (означава - измолен от Бога). Легендата разказва, че 
живял в гр. Рама или Ариматея един благочестив човек на име 
Елкана от Левиевото коляно. Той имал две жени – Ана и Фе-
нана. Любимата му жена Ана била бездетна. А у израилтяните 
безплодието се считало за знак на Божия немилост. Затова Ана 
тъгувала много, пък и познайниците й странели от нея и дори 
я презирали. Елкана изпълнявал усърдно всички наредби на 
закона. На всички големи празници ходел със семейството си 
в Силом, гдето тогава се намирала скинията, за да принесе 
жертва Богу. Веднъж след жертвоприношение той седнал да 
обядва със семейството си. Само Ана едничка не могла нищо 
да яде: сърцето й било пълно с тъга и тя пак отишла в скинията 
да се моли. Дълго се молила и плакала. Тя молила Бога да й 
даде син и обещала, че ако той й окаже тая милост, тя ще Му 
го посвети. Милосърдният Бог изпълнил нейната просба: тя родила син и го нарекла 
Самуил, което значи „измолен от Бога“.

   АКАДЕМИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, ОКТОМВРИ 2016     
Краен срок: 25 август 2016 г. 
За 25-те най-добри кандидати ще бъде осигурена 

стипендия, която да покрие 75% от таксата за участие. 
Академията за социални предприемачи е интензивна 

практично-ориентирана програма за личности с интерес 
и/или желание за развитие в сферата на социалното 
предприемачество.
Целта на програмата е да създаде ново поколение 

социални предприемачи, които да получат знанията и 
практическите умения за постигане на значима соци-
ална промяна и едновременно с това изграждането на 
устойчив бизнес модел при стартирането и развитието 
на собствените им организации и проекти.
Програмата предлага практично обучение включващо:
1) Практични работни сесии, основани на международни методологии и бизнес ин-

струменти на шведската мрежа за социално предприемачество Reach For Change, Lean 
LaunchPad (Steve Blank, Stanford University), Strategyzer и други.

2) Споделяне на опит от успешни практици, бизнес и социални експерти като Кра-
симира Величкова, изпълнителен директор на Български дарителски форум, Христо 
Христов, изпълнителен директор на Нетинфо и други.

3) Нетуъркинг събития за обмяна на опит, идеи и контакти между участниците, мен-
тори, експерти, партньори, инвеститори и професионалисти с интерес и опит в сферата 
на социалното предприемачество у нас и в чужбина.

4) Работа по конкретни казуси в сферата на интеграцията на деца с увреждания, 
промяна на образованието отдолу-нагоре, здравословен начин на живот на младежите, 
личностно развитие и проф. ориентиране, и изкуства за социална промяна.
Академията за социални предприемачи се осъществява от фондация Промяната (част 

от мрежата на Reach for Change) и The Business Institute.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„ИНОВАТОРИ НА БЪДЕЩЕТО - СТАЖАНТИ 2016“  

Краен срок: 20 август 2016 г. 
Съветът на жените в бизнеса в България обяви национален конкурс „Иноватори на 

бъдещето - Стажанти 2016“, част от Националната стажантска инициатива „Оставаме в 
България“. Конкурсът дава възможност на талантливи млади хора да представят своите 
иновативни идеи и концепции за решения на реални проблеми на бизнеса в полза на 
обществото, за по-добро бъдеще и качество на живот в България. 
Участниците могат да са студенти от бакалавърска и магистърска степен, ученици от 

12 клас, млади иноватори с предприемачески дух и иновативни идеи с висок потенциал 
за реализация и полезен ефект за бизнес сектора и обществото.
Може да се кандидатства единично или в екип.
Проектите следва да са в една от 4-те сате-

гории:
- Екология и градска среда
- Иновации и технологии 
- Финансови услуги за бъдещото поколение
- Транспорт и логистикa
Авторите на най-добрите проекти получават 

стажантски позиции във водещи компании от 
различни сфери на бизнеса и публичната ад-
министрация, ред които и едномесечен стаж в 
Европейския парламент в Брюксел.

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

15 Август 2016, Понеделник
Успение Богородично (Голяма Богородица)
 Успение (заспиване) на Пресвета Богородица е 

един от 12-те велики християнски празници, чества-
ни и от православни, и от католици. Според Светото 
писание това е денят, в който Божията майка на 
64-годишна възраст напуска земния живот и отива 
при сина си. Нейната смърт била тъй лека и блажена, 
че приличала на заспиване.
Оттук и думата „успение“ - заспиване. Според 

народната традиция празникът се нарича Голяма 
Богородица за разлика от Малката Богородица, ко-
гато се чества рожденият ден на Христовата майка. 
След тържествена литургия в църквата се освещават 
обредни хлябове, които жените след това раздават за 
здраве и за умрелите. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица 
в житейските проблеми. Провеждат се родови срещи, свързани с жертвоприно-
шение - курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и 
болести. Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с порфорен 
орнамент, пиле каша, тиганици, варено жито, царевица и тиква. Непременно 
се яде диня и грозде. Вярващите даряват на църквата свещи, домашно тъкано 
платно, месал, пешкир и пари. В този ден празнуват всички, които носят бла-
гословеното име Мария.

16 Август 2016, Вторник
Годишнина от рождението на Мадона
На 16 август 1958 г. е родена Мадона (псевдоним на Мадона Луис Вероника 

Чиконе) – американска поп и рокпевица и актриса от италиански произход. 
Мадона е най-популярната поп изпълнителка през 80-те и 90-те години на ХХ 
в., като славата продължава и до днес.

17 Август 2016, Сряда
Международен ден на детския телефон на доверието
Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на Международният съюз на детските 

телефони на доверието, официално признат от Комитета по правата на децата 
на ООН.

18 Август 2016, Четвъртък
Професионален празник на миньорите
Отбелязва се с Решение 834 от 8 август 1996 г. на Министерския съвет на 

църковния празник Успение на Свети Йоан Рилски - покровител на миньорите. 
Празнуват и геолозите и работниците от енергийно-суровинния отрасъл. 
Успение на Свети Йоан Рилски
 На 18 август Българската православна църква отбелязва успението на Св. 

Йоан (Иван) Рилски Чудотворец. Българският светец от XI век е един от най-
почитаните и уважавани у нас, покровител на българския народ и основател 
на Рилския манастир. Св. Йоан Рилски е роден около 876 г. в с. Скрино в 
Осоговската планина. Живее по времето на княз Борис и сина му Владимир, 
на цар Симеон и на сина му Петър - време на насилствено разпространение на 
християнството в пределите на България. Според житието му, още като юноша 
той копнее да се посвети в служба на Бога, затова напуска родното си място и 
постъпва в манастир. Но, след като приема монашеството напуска манастира и 
започва да се скита из българските земи. Св. Йоан Рилски обикаля Осоговско-
Беласишките планини, Витоша, но най-много му харесала най-високата и без-
людна - Рила, затова и тук по-късно основава едноименния манастир. Наречен от 
народа Чудотворец, защото славата му че, помага на хората в беда и изцерява от 
тежки болести се разнесла из целия Балкански полуостров. Легендата разказва, 
че цар Петър I е отишъл от столицата Велики Преслав до Рила, за да се срещне 
с него но монахът не пожелал да се запознае с владетеля поради смирение. Св. 
Йоан Рилски приел плодовете и храната, но не и златото, което царят му дарил. 
Християнското му смирение само увеличило славата и уважението, на което се 
радвал и увеличил броя на ученици, които идвали при него. В края на живота си 
светецът се отдава на уединение в молитви Богу. Умира през 946 г. и е погребан 
в малката манастирска църква на Светата Рилска обител. Около 980 г. мощите 
му са открити и пренесени в София, а той е канонизиран за светец. През 1183г. 
унгарският крал Бела III отвоюва Средец от византийците и отнася мощите му 
в Унгария, откъдето са върнати след четири години. След Освобождението на 
България от византийско робство цар Асен I ги пренася в столицата Търново 
през 1195 г. Св. Йоан Рилски е почитан като общобългарски светец, но славата 
му се разнася из целия Балкански полуостров и в Русия.

19 Август 2016, Петък
Ден на хуманитарната помощ
Отбелязва се от 2009 г. с резолюция A/RES/63/139 на Общото събрание на 

ООН от 11 декември 2008 г. в знак на почит към всички, които оказват хума-
нитарна помощ по света, както и за по-добра информираност на обществото 
за значението на тази дейност. Годишнина от бомбения атентат /2003/ в хотел 
„Канал“ в Багдад, Ирак, при който загиват 22-ма служители на ООН, сред които 
и върховният комисар на ООН за човешките права Сержу Виейра ди Мелу. 
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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

ПРИТЧА: ЗАЩО ДА СЕ ТРЕВОЖА?    
Един писар не можел да яде и да спи от притеснение, че Небето ще пропадне, а Земята ще се 

продъни — и той няма да има къде да живее. Тези притеснения разтревожили негов познат, който 
започнал да му обяснява: 

— Защо се опасяваш, че Небето ще пропадне? Нали то е 
огромно натрупване на въздух. Ти живееш, дишаш и дейст-
ваш в това небе. 

— Но ако Небето наистина е струпване на въздух, не 
трябва ли тогава слънцето, луната, планетите и звездите 
да паднат? — попитал писарят. 

— Слънцето, луната, планетите и звездите са просто 
част от въздуха, която блести. И дори да паднат, не биха 
причинили вреда никому. 

— А ако Земята се продъни? 
— А откъде ти хрумна, че ще се продъни? Нали Земята е 

натрупване на твърда маса, която запълва четирите пустоти. 
И няма място без твърда маса. Ти стоиш, ходиш и действаш 
на Земята. 
Като чул това, писарят се успокоил и много се зарадвал. Неговият познат също се успокоил и се зарадвал. 
Когато разказали това на учителя Мо, той се усмихнал и казал: 
— Дъгата — единична и двойна, облаците и мъглата, вятърът и дъждът, годишните времена — тези 

натрупвания на въздух образуват Небето. Планините и хълмовете, реките и моретата, металите и 
камъните, огънят и дървото — тази натрупвания на твърда маса образуват Земята. Нима този, който 
знае, че Небето е натрупване на въздух, а Земята — натрупване на твърда маса, може да каже, 
че те не се разрушават? Нали в пространството Небето и Земята са дребни, най-голямото от тях е 
безкрайно и неизчерпаемо. И е очевидно, че опасността от тяхното разрушение се отнася към твърде 
далечното бъдеще, но би било невярно и да се твърди, че те не се разрушават. Доколкото Небето 
и Земята не могат да не се разрушат, те непременно ще се разрушат. И нима няма да възникне 
опасност, когато дойде времето на тяхното разрушение? 
Чувайки това, Лао Дзъ се усмихнал и казал: 
— Тези, които твърдят, че Небето и Земята се разрушават, грешат. Тези, които смятат, че Небето 

и Земята не се разрушават, също грешат. Дали се разрушават, или не — не мога да знам. Не е 
работа на живия да знае какво е да си мъртъв, а и мъртвият не знае какво е да си жив. Идващите 
не познават заминаващите, а те на свой ред не познават идващите, така че защо да се тревожа и 
да мисля за това ще се разруши ли Небето, или не? 

 



До 15-ти август:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за август за корпоратив-

ния данък по Закона за корпоративното подоходно об-
лагане.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец юли

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец юли
До 20-ти август:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации -пристигания/изпращания за месец юли 
2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.
До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец юли за доходи от трудови правоотно-
шения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец юли, когато 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 август.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАСЛЕДСТВО И 
ДАНЪК ЗА НЕГО  

Моментът на откриване на наследство (смъртта на 
наследодателя) е винаги неприятен, но въпреки това 
трябва да помислим и за правната страна на въпроса. 
За деклариране на наследството има определен срок, 
който трябва да спазим. Другите наследници пък може 
да поискат делба на недвижимото имущество.
На първо място е добре да знаем какви са на-

шите  права  и  задължения .  Кой  дължи  данък 
наследство?Наследниците по права линия не дължат 
данък наследство. Това, което сте длъжни да напра-
вите, е да декларирате имота като своя собственост, 
придобита по наследство. 
Срокът за подаване на декларация е 6-месечен от 

откриване на наследството. Това става пред общината, 
в която се намират наследените жилища/земи, тъй като 
за тях се дължат не републикански, а местни данъци 
и такси (например такса смет за градските жилища). 
Законовият текст е чл. 31, ал.2 от Закона за местните 
данъци и такси.
Често пъти наслед-

ниците не могат да 
се разберат какво 
точно да правят с 
придобития имот. 
За да получи всеки 
стойността на своя 
дял, най-удачното 
решение е продаж-
ба. Може ли тя да се 
осъществи, ако някой от наследниците не е съгласен 
на доброволна делба и може ли наследник да продаде 
имота самостоятелно?
Наистина няма нужда да започвате съдебна делба, 

няма нужда дори от доброволна, разкрива юристът. Ако 
смятате да продавате имота, можете да го продадете 
като наследници и без да минавате през доброволна 
делба. Просто договорете в предварителния договор 
каква част от цената ще бъде преведена на вас и каква 
– на останалите наследници.
По въпроса за продажбата – да, един наследник може 

да продаде своята част, но само ако преди това ги е 
предложил на другите наследници на не по-висока от 
действителната цена на продажбата.
Ако не го направи, сделката е относително недей-

ствителна по отношение на вас. Обаче не разчитайте на 
това. Измислени са поне няколко начина това законово 
ограничение да бъде заобиколено. И да – има хора, 
готови да купят част от апартамент и после да влязат 
в делба с вас, стига цената да е достатъчно ниска.
Още нещо важно: понякога общински служител 

може да откаже да приеме декларацията за наследство 
с мотива, че наследодателят има стари задължения. 
Адвокатите са категорични, че нямат право да откажат 
да приемат декларацията ви. А дали ще плащате стари 
задължения и кога е съвсем друг въпрос. 
Единият вариант е да помолите служителя на гишето 

да напише, че отказва да приеме декларацията и да се 
подпише. Другият вариант е да пратите декларацията 
по пощата с обратна разписка. И след седмица да оти-
дете в данъчното, за да ви дадат само входящия номер, 
под който са завели документа, когато е пристигнал 
при тях.

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 болест 
– в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово 
възнаграждение или среднодневния осигурителен до-
ход, върху които са внесени или дължими осигурител-
ни 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 неработоспособността. 

> Дневното парично обезщетение за временна нера-
ботоспособност 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. 

РАЗМЕР НА ПЛАТЕНИЯ ГОДИШЕН ОТПУСК
ПРИ ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА 4 ЧАСА 

Размерът на платения годишен отпуск се опре-
деля пропорционално на трудовия стаж, зачетен за 
съответната година. В съответствие с чл. 354, от КТ 
работата на половината и повече от законоустанове-
ното работно време се зачита за пълен трудов стаж. 
Следователно по трудов договор за половината от 
установеното работно време се полага пълният раз-
мер на платения годишен отпуск, определен по реда 
и при условията на чл. 155 от КТ.

УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА МЕСТНО ЛИЦЕ 
СЕ ИЗДАВАТ В ОФИСИТЕ НА НАП

От 15 август 2016 г. удос-
товеренията за местно лице 
на Република България ще 
се издават от съответната 
компетентна териториална 
структура на НАП. Досега 
документите се издаваха само 
от Централно управление на НАП в София.
На сайта на НАП вече е достъпна новата бланка 

на „Искане за издаване на удостоверение за местно 
лице“ (Обр. № Окд-273)

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АВГУСТ 2016г.

(трудови и служебни книжки, УП-30, УП-3, УП-13, 
УП-14, УП-16, осигурителни книжки, удостоверения 
от държавни архиви, ВОК, акт за раждане на деца 
и др.);

• документи за осигурителен доход, върху който са 
внесени осигурителни вноски за 3 последователни 
години от последните 15 години осигурителен стаж 
до 01.01.1997 г. и за целия период от 01.01.1997 г. до 
датата на пенсиониране (УП-2, УП-15, осигурителна 
книжка, удостоверения от държавни архиви и др.);

• заповед за прекратяване на служебното правоот-
ношение за лицата по чл. 69 от КСО и на трудовото 
правоотношение за лицата по чл. 69а от КСО от 
последния осигурител и § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО, за 
пенсиите за осигурителен стаж и възраст;

• копие на експертно решение (ЕР) на териториал-
ната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), за което е 
изтекъл 14-дневният срок за обжалване по чл. 112, 
ал. 1, т. 3 от Закона за здравето, или на Националната 
експертна лекарска комисия (НЕЛК) - за пенсиите за 
инвалидност;

• удостоверение за наследници, за наследствени 
пенсии;

• документ от учебното заведение за лицата между 
18 и 26-годишна възраст за това, че са учащи и ЕР на 
ТЕЛК/НЕЛК, ако са се инвалидизирали до 18, съот-
ветно 26-годишна възраст, за наследствени пенсии.
При пенсиите, несвързани с трудова дейност:
• при пенсиите за военна инвалидност за лица, 

пострадали по повод на наборна военна служба 
или служба в запаса или резерва, се представя ЕР 
на ТЕЛК/НЕЛК и удостоверение от съответното 
военно поделение с посочена дата на постъпване 
и уволнение от военна служба, както и посочено 
звание на лицето;

• при пенсиите за военна инвалидност за лица, 
пострадали при оказване на съдействие на въоръ-
жените сили се представя документ от съответното 
поделение, удостоверяващ обстоятелствата, при 
които е пострадало лицето;

• при пенсии за гражданска инвалидност – доку-
мент, удостоверяващ обстоятелствата, при които 
лицето е заболяло или е пострадало; документът 
се съставя от кмета или от упълномощено от него 
длъжностно лице - в случаите, при които лицето 
е пострадало при изпълнение на граждански дълг, 
и от кмета или от ръководителя на учреждението, 
в което служи органът на властта, причинил стра-
данието - в случаите, при които лицата са заболели 
или пострадали случайно от органите на властта 
при изпълнение на служебни задачи от тези органи;

• за социална пенсия за старост от лица, навърши-
ли 70-годишна възраст, се представя декларация по 
утвърден образец за семейно и имотно състояние и 
годишният доход на член от семейството. При опре-
деляне на годишния доход за членове на семейството 
се считат съпругът, съпругата и децата до 18-годишна 
възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над 
тази възраст, ако са неработоспособни, нямат други 
доходи и не са встъпили в брак;

• за отпускане на социална пенсия за инвалидност 
от лица, навършили 16-годишна възраст, с трайно 
намалена работоспособност/вид и степен на увреж-
дане повече от 71 на сто, се представя експертно 
решение на ТЕЛК (НЕЛК) с данните, необходими за 
определяне на правото, размера и срока на пенсията.

Въпрос: При какви условия през 2016 година 
може да се отпусне лична пенсия за осигурителен 
стаж и възраст по чл. 68а от Кодекса за социално 
осигуряване (КСО) до една година по-рано от из-
искващата се възраст за трета категория труд?
Отговор: При действието на новоприетите от 

01.01.2016 година условия за пенсиониране на чл. 
68, ал. 1 и 2 от КСО от право на пенсия за осигури-
телен стаж и възраст по чл. 68а от КСО през 2016 
година могат да се възползват следните лица:

• Жените, които през 2016 година навършват 60 
години и 10 месеца, имат осигурителен стаж не по-
малък от 35 години и 2 месеца, могат да упражнят 
правото си на пенсия по чл. 68а от КСО до една 
година, преди да навършат тази възраст, но не по-
рано от 01.01.2016 година;

• Мъжете, които през 2016 година навършват 63 
години и 10 месеца, имат осигурителен стаж не по-
малък от 38 години и 2 месеца, могат да упражнят 
правото си на пенсия по чл. 68а от КСО до една 
година, преди да навършат тази възраст, но не по-
рано от 01.01.2016 година;

• Жените, които през 2017 година навършват 61 
години, имат осигурителен стаж не по-малък от 35 
години и 4 месеца, могат да упражнят правото си 
на пенсия по чл. 68а от КСО до една година, преди 
навършването на тази възраст;

• Мъжете, които през 2017 година навършват 64 
години, имат осигурителен стаж не по-малък от 38 
години и 4 месеца, могат да упражнят правото си 
на пенсия по чл. 68а от КСО  до една година, преди 
навършването на тази възраст.
Началната дата, от която се отпуска този вид пен-

сия е датата на заявлението.
Общото правило на чл. 94, ал. 1 от КСО за отпуска-

не на пенсията от датата на придобиване на правото 
при подадено заявление в 6-месечен срок от тази 
дата е неприложимо за пенсиите  по чл. 68а от КСО 
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.

Въпрос: Какво трябва да направи едно лице, 
за да му бъде отпусната пенсия или добавка към 
пенсията?
Отговор: Лицата, желаещи да им се отпусне пен-

сия, или добавка към получавана пенсия, подават 
заявление по определен образец в ТП на НОИ по 
постоянен или настоящ адрес, към което прилагат 
необходимите оригинални документи. Заявленията 
могат да се подават лично, чрез законния предста-
вител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за 
закрила на детето, чрез последния осигурител, чрез 
осигурителна каса, чрез упълномощено лице по чл. 
18 от АПК или по електронен път.
При пенсиите за трудова дейност – пенсия за 

осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалид-
ност поради общо заболяване и пенсия за трудова 
злополука и професионална болест, се изискват 
следните документи:

• заявление за пенсиониране (формуляр образец 
УП-1);

• всички документи за трудов/осигурителен стаж 



ОБЯВА: Рудник „ Канина „ с.Балдево започва продажба 
на въглища от 10.08.2016г. на 90лв/т. франко мината.
Телефон за връзка: 0878 741487 или 0879 969995

ЗАЩО СЕ НАЛАГА КЪРШЕНЕ
НА ЛОЗИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ

През горещия летен месец август, по-точно през вто-
рата му половина, вече започват да узряват ранните сор-
тове грозде от сортовете Надежда, Брестовица, Русалка 
3, Любимец, Дружба.
Останалите още зреят 

и се нуждаят от още гри-
жи, за да дадат добра и 
здрава реколта.
Не е задължително, но 

много често се налага 
през тези последни сед-
мици на окончателното 
оформяне на гроздовата 
реколта лозарите да помогнат на лозите като им осигу-
рят по-добро проветряване и повече слънчево греене /за 
много засенчените чепки/.
В такива случаи се налага да се намали прекаленото 

засенчване именно там, където лозите вече са станали 
прекалено буйно развиващи се и зашумени.
С тази операция стопаните могат да им осигурят по-

добър комфорт, което означава максимално добро про-
ветрение в жегата, за да не ги нападнат и последните 
гъбични зарази.
Затова може да се наложи да премахнете 5-6 листа ко-

ито са разположени в зоната на зреенето на зърната.
Съвет: Отстраняват се предимно тези листа, които се 

намират около гроздовете и ги потушават целодневно.

ВАЖНИ ГРИЖИ ЗА ЯБЪЛКИТЕ
Подхранете листно късните сортове
Плодовете на късните сортове ябълки и круши все 

още още нарастват, затова грижите за тях продължа-
ват.
Важна дейност в този период е подхранването на 

дръвчетата, както и опазването им от болести и непри-
ятели.
Един от основните елементи, който играе важна 

роля в този период, е калцият.
Той изпълнява дехидратираща функция, като оси-

гурява физическа здравина на тъканите и повишава 
устойчивостта към болести. Освен това регулира хи-
мическата среда на почвата от кисела към неутрална, 
а също така неутрализира вредното действие на маг-
незиеви, водородни, амониеви, натриеви и железни 
катиони, ако са в по-големи количества.
Калцият има решаващо значение при съхранение-

то на ябълките. Обработените с елемента плодове са 
с по-добро качество, 
издържат по-дълго 
време в хранилището.
Пръскайте с тор, 

съдържащ калций
Прави се 3 пъти, 

през 15 дни
Не чакайте да се ви-

дят първите симпто-
ми, че на дръвчето му 
липсва калций - най-
вече като се появат петна по плодовете.
Пръскането на ябълките започва през август, като 

се правят 2-3 третирания през 15 дни, до средата на 
септември.
В специализираните магазини се предлагат разноо-

бразни точни торове, които са с обогатено съдържание 
на калций.
Внимание!
Важно е да се знае, че елементът калций не се прид-

вижва от по-старите към по младите органи, затова 
често се получава дефицити в младите листа и рас-
тежните точки - стъбла, листа, плодове, корени.
Вследствие се наблюдават различни симптоми като 

хлорози и некрози по периферията на листата, дефор-
мация на листните дръжки, слаб растеж на растенията 
и корените.
Горчиви ядки
Горчиви ядки по ябълката са неинфекциозна болест, 

която е следствие на недостиг на калций.
Срещу нея мерките са превантивни, като дръвчетата 

са пръскат по време на вегетацията.

БЪРЗОТО НАДДАВАНЕ И УСКОРЕНИЯТ РАСТЕЖ 
СА ОПАСНИ ЗА ТЕЛЕТО

Когато прехранвате телето, то не може да усвоява 
добре кърмата и се налага да се надвива с количе-
ство, т.е. има преразход на мляко.
Оптималният дневен прираст е 600-700 грама
Теле на 3-месечна възраст (от средна по размер 

майка) трябва да тежи приблизително 90 кг;
На 6-месечна възраст - 155-160 кг, а ако е от по-ед-

ра майка, съответно - 105 и 175 кг.
Телетата наддават бързо, затова дневният им пор-

цион трябва да се променя един път на 15 дни
Най-добре е дажбите да се предвидят за 10 дни.
През първото десетдневие телето се храни предимно 

с мляко. За денонощие то трябва да изпива мляко, рав-
няващо се на 1/5 -1/6 от теглото му. За 10 дни количе-
ството изпито мляко не бива да бъде по-малко от 50 кг.
От вторите 10 дни телето минава постепенно към 

хранене със сено и зърно.
Важно!
Овесът е пър-

вата концен-
трирана храна, 
която се дава 
на телето. Ко-
личеството му 
е в диапазона на 
100-300 грама 
дневно.
Сеното пък се 

приготвя специ-
ално. Най-подходящо е сено от бобови култури, и то 
от листата, изсушени на сянка. Давайте сол и дру-
ги добавки и смески, които са източник на калций 
и фосфор, като всеки вид смеска се слага в отделна 
хранилка. Допустимо е да прибавяте тези храни към 
млякото, но най-добре е телето само да избира какво 
и колко да яде.
През 3-ото десетдневие давате различни кореноп-

лоди - най-подходящи са морковите, добре измити и 
нарязани.
През втория месец количеството на млякото се на-

малява - за денонощие от 4 до 6 л. Увеличете зърне-
ните смески.
Най-подходяща е смеската в съотношение:
овес - 50-55%; ечемик - 30-35%; пшенични трици - 

6-8%; кюспе - 5-7%.

 ЗАЙКИНЯ РАЗХВЪРЛЯ МАЛКИТЕ ИЗ КЛЕТКАТА
Причините зайкинята да изхвърля новородените 

зайчета от гнездото и да ги размята из клетката са ня-
колко:

- ако зайкинята е разхвърля и смачква зайчетата вед-
нага след раждането, може да е загубила майчиния си 
инстинкт; в този случай помага пускането при нея на 
самец - след покриването зайкинята ще се успокои;

- ако това поведение се проявява веднага след раж-
дането или след определено време, но докато зайче-
тата сучат, възможно е да са се образували кисти в 
млечните жлези, които причиняват болка по време на 
сукането;

- прекалено шумно и грубо отношение от страна на 
стопанина;

- наличие в съседната клетка на самец като сигнал 
за разгонване.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 

Дяволска уста
Leonurus Cardiaca L.

Описание: Дяволската уста е многогодишно 
тревисто растение, високо 50-120 см, с право, че-
тириръбесто, надлъжно набраздено, кухо и покрито 
с власинки стъбло. Листата са на дълги държки, 
голи и покри-
ти с власинки. 
Листата отго-
ре са тъмнозе-
лени, а отдолу 
– светлозеле-
ни. Цветовете 
са разположе-
ни в прешле-
ни по няколко 
в пазвите на 
горните лис-
та. Чашката е 
фуниевидна , 
с 5 твърди, закривени навън зъбчета. Плодът е сух, 
разпадлив на 4 тристенни орехчета. Растението 
цъфти през втората половина на лятото.
Разпространение: Среща се из нивите, по тре-

вистите места и покрай дворовете в цялата страна.
Употребяема част: Използват се надземната част 

на растението.
Лечебно действие и приложение: Регулира сър-

дечната дейност и менструацията. Разширява кръ-
воносните съдове, действа пикочогонно, понижава 
артериалното налягане, има противогърчов ефект. 
Това се дължи основно на леунорина.
Прилага се при: • функционални разстройства на 

централната нервна система,
• при сърдечни неврози, начален стадий на хи-

пертония,
• леки форми на базедова болест, при климакте-

рични смущения.
• понижава артериалното наляга, поради което 

има благоприятен ефект при хипертония, сърдеч-
но-съдова невроза, стенокардия, кардиосклероза, 
миокардиопатия, сърдечен порок, гръдна жаба

• закъсняваща и болезнена менструация
• анемия
• Народната медицина го употребява и при без-

плодие, малария, умствена преумора, главоболие
Билката се препоръчва като помощно средство при 

туберколоза, трудно уриниране, безплодие.
Външно приложение: За налагане на лапи при 

рани и изгаряния.
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от 

билката се заливат с 400 мл вряла вода. Кисне 2 
часа. Пие се по 100 мл преди ядене, 3 пъти дневно.

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

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

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

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
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                                                                                                              

Катаджия спира шофьор и започва да го измъчва:
– Риванолът в аптечката ви е изветрял, имате умряла муха 

във фара, тоя триъгълник защо свети в зелено, а не в червено...
Шофьорът го поглежда:
– Господин полицай, вие женен ли сте?
– Да, женен съм......
– Ми, що тогава се държите като омъжен?

- Ти знаеш ли кой е Салвадор Дали?
- Не.
- Ето, виждаш ли! Ако беше идвал с мен всяка сряда и петък 

на един интересен курс, щеше да знаеш.
- А ти знаеш ли кой е Иван Георгиев?
- Не.
- Ето, виждаш ли! Ако не беше ходил на този интересен курс, 

щеше да знаеш кой посещава жена ти всяка сряда и петък...

атаджия спира шофьор и започва да го измъчва:

ВКУСНО ДОМАШНО КРЕМА СИРЕНЕ
Приготвяне:  
Три литра прясно мляко 

се  варят  с  1 ,5  супена 
лъжица сол. Млякото се 
оставя да изстине до 35-37 
градуса (малко по-топло от 
заквасването).
Слагат се 15 капки мая за 

сирене в 2 супени лъжици кисело мляко, разбърква се 
хубаво и се изсипва в млякото. Отново се разбърква 
добре.
Оставя се да престои 5 часа. След това се изсипва 

в тензух и се поставя в панерка с дупки да се изцеди 
или в калъпче. Отгоре се поставя тежест.


