
26 септември - 2 октомври 2016г., година (XII), 39 /571

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

Четвъртата транснационална среща по Проект, по френски език на тема: „Градина без 
граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа”, Програма „Еразъм+”,  Клю-
чова дейност 2, Стратегически партньорства се проведе в СУ „Св.св.Кирил и Методий”, 
с.Сатовча, България в периода от 07.09.2016 г.– 10.09.2016 г.
На срещата участваха партньорите от Италия, Испания, Португалия, Румъния и България 

с координатори: Силвия Морети, Сузана Ортега, Лижия Карвало, Михаела Минеа и Райка 
Славчева.
Целта на срещата бе:
> отчет-анализ на 

извършените дей-
ности, резултатите и 
въпросниците, дадени 
през втората година на 
Проекта от страните 
партньори – Италия, 
България, Испания, 
Португалия и Румъния;

> календарен план за 
участие в останалите 
мобилности и послед-
ната транснационална 
среща по Проекта;

> обучение за ра-
бота в eTwinning и 
Twinspace;

> обучение за ра-
бота в платформата 
Mobilytool;

> обучение за интегриране на информационните и комуникационните технологии в учеб-
ните часове по различните дисциплини. 
Партньорите бяха посрещнати любезно и мило от Директора на училището – г-н Джеват 

Дунчев, Екипа на проекта, учители и ученици.
Г-жа Райка Славчева откри срещата със слово и презентация за България, представяща 

географското положение, историята, традициите, културата и фолклорните области. Думата 
бе дадена и на г-н Джеват Дунчев, който приветства гостите с „Добре Дошли”.  
На партньорите им бяха връчени подаръци, подготвени от Българския екип на Проекта.
Фолклорната група с ръководител г-н Наум Странджев поздрави партньорите с български 

народни песни. По - късно направихме обиколка из училището, което беше украсено със 
знамената на страните-партньори, изложби със старинни предмети, табла, постери, свърза-
ни с темата на Проекта.
Транснационалната среща продължи с обучения, свързани с дейностите по Проекта, из-

ползвайки ИКТ и иновационни методи на преподаване в клас с програми – Madmagz, Toondoo, 
Google Drive, еТwinning, Twinspace, Prezi, работа в платформата Mobilytool, представяне на 
резултатите от Проекта в табличен и графичен вид, работа по групи и работа в екип.
Културната програма на срещата включваше посещения на: забележителностите на 

гр.София, гр.Пловдив, гр.Батак, Ягодинска пещера, Орлово око, гр.Доспат, с.Долен, Огня-
новски минерални бани.
За партньорите бе организиран специален  пикник на една от чешмите в района на Сатов-

ча, където г-н Наум Странджев и г-н Северин Чаушев ги поздравиха с изпълнения на гайда 
и акордеон. Гостите имаха възможност да опитат от вкусните български ястия.
Срещата приключи с интернационална вечер в хотелски комплекс «Дъбраш», на която при-

състваха партньорите от Италия, Испания, Португалия, Румъния, д-р Арбен Мименов – Кмет 
на община Сатовча, г-жа Зайра Ибишева – общински съветник, г-н Джеват Дунчев – Дирек-
тор на СУ „Св.св.Кирил и Методий”, г-жа Цветанка Янева – заместник-директор, учителите, 
помощния персонал от училището и танцова група „Градина без граници, Еразъм+”.
Водещи  бяха: г-жа Райка Славчева и г-жа Цветанка Янева. 
Вечерта бе открита с изпълнение на фолклорни танци от шестте етнографски области 

на България, от танцовата  група „Градина без граници, Еразъм+” – Дорданка Мейзине-
ва, Райка Славчева, Светлана и Цветелина Ушеви, Али Скендеров, Миглена Доспатлиева и 
Венцислав Ковачев.
За партньорите бяха организирани игри и награди, свързани с темата на Проекта – при-

готвяне на салати, разпознаване на плодове и зеленчуци и др. 
Подаръци бяха поднесени от Кмета на Община Сатовча, г-жа Зайра Ибишева и Екипа на 

Проекта, а училищният колектив бе подготвил красиви кошници с плодове, зеленчуци и 
цветя, набрани от сатовчанските градини.
Приветствено слово поднесоха: д-р Арбен Мименов, г-жа Зайра Ибишева, г-н Джеват Дун-

чев и г-жа Райка Славчева с пожелание за здраве, щастие, лични и професионални успехи.
Партньорите получиха сертификати за участие и сътрудничество в транснационалната 

среща, изготвени от Координатора на България - г-жа Райка Славчева и връчени от г-н Дже-
ват Дунчев – Директор на СУ „Св.св.Кирил и Методий”.
Гостите останаха възхитени от красотата и забележителностите на България, от гостопри-

емството и добрата организация. 
Като Координатор на Проекта изказвам благодарности на: партньорите от Италия, Испа-

ния, Португалия и Румъния, Кмета на община Сатовча – д-р Арбен Мименов, г-жа Зайра 
Ибишева – общински съветник, Директора на СУ „Св.св.Кирил и Методий” – г-н Джеват 
Дунчев, заместник - директора – г-жа Цветанка Янева, учителския колектив и помощния 
персонал на училището, фолклорната група с ръководител г-н Наум Странджев, г-н Севе-

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРИЧНА 
ПОМОЩ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

ЩЕ СЕ ИЗДАВАТ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.
Националният осигури-

телен институт уведомя-
ва, че поради изчерпване 
на предвидените средства 
в Бюджета на държавното 
обществено осигурява-
не за 2016 г., предприема 
действия за прекратяване 
на програмата за профи-
лактика и рехабилитация 
за тази година.
Териториалните поде-

ления на НОИ ще издават 
удостоверения за профи-
лактика и рехабилитация до 30 септември 2016 г. включително. По-
следната дата, на която лицата могат да постъпват в изпълнителите на 
дейността по профилактика и рехабилитация, е 3 октомври 2016 г.

ЗАПОВЕД №380/15.09.2016Г.
Във връзка с определяне местата за обявяване на избирателните списъ-

ци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Репу-
бликата и за национален референдум на 06 ноември 2016 и на основание 
чл.41, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА  

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:
Определям местата за обявяване на избирателните списъци по насе-

лени места и избирателни секции както следва:

ЗАПОВЕД №380/15 099 20016ГЗЗААППООВВЕЕДД №№338800//1155 0099 220001166Г

Населено място
Боголин
Ваклиново
Ваклиново
Вълкосел
Вълкосел
Вълкосел
Годешево
Долен
Жижево
Кочан
Кочан
Кочан
Крибул
Осина
Плетена
Плетена
Сатовча
Сатовча
Слащен
Слащен
Туховища
Фъргово

Секция
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

Място за обявяване
кметство
библиотека
пенсионерски клуб
потребителна кооперация
потребителна кооперация
потребителна кооперация
кметство
училище
кметство
потребителна кооперация
читалище
кметство
читалище
читалище
супермаркет-център
сграда-център
музейна сбирка
сграда ОбА
кметство
кметство
кметство
кметство

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете на 
кметства и отдел „ГРАО” - Сатовча за изпълнение и на Районна избирателна 
комисия - Благоевград за сведение.          Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ

            Кмет на община Сатовча 

рин Чаушев – учител по музика в СУ „Христо Смирненски”, с.Кочан, г-н 
Цветомир Дренков - хотелски комплекс „Дъбраш”,  г-н Ахмед Рушидов – 
Механа „Лес”, превозваческа  фирма ЕТ „БЕСИ”, танцова  група „Градина 
без граници, Еразъм+”, 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 Али-
анс, гр.Благоевград и Координатор на проекта



КОНКУРСИ ЗА СТИПЕНДИИТЕ НА ФОНДАЦИЯ
„ЕВРИКА“ 2016-2017 ГОДИНА        

За четиринайсета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, 
които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в 10 области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
4. Химия и химични технологии на името на акад. 

Ростислав Каишев;
5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско сто-

панство на името на акад. Дончо Костов;
7. Инженерни науки в областта на електрониката, 

автома¬тиза-цията и електротехниката на името на акад. 
Димитър Мишев;

8. Инженерни науки в областта на машиностроителните 
технологии на името на акад. Ангел Балевски;

9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
За трета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни сти-

пендии ще определим още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ по 
дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД в размер на 1 000 USD за студенти, 
обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни 
технологии, информатика и други интегрирани на тях области.
Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ и стипен-

диите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените 
области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от 
обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5,00), и записани за 
редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2016-2017 година.
Кандидатите за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“ трябва да подадат 

или изпратят по пощата във Фондация „ЕВРИКА“ от 01. 09. 2016 г. до 15. 10. 2016 г. 
следните документи:

1. Формуляр по образец;
2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на 

именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и стипендиите „Хуауей ИКТ“;
3. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата 

учебна 2016/2017 година;
4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и между-

народни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други 
такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на 
творчество и други;

5. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” /до 3 
страници/.
Най-добрите кандидати по документи ще бъдат поканени на среща-разговор със 

специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на 
десетте именни стипендии и десетте стипендии „Хуауей ИКТ“.
За изпратените по пощата документи важи датата от пощенското клеймо.
За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 

9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: offi ce@evrika.org, grigor@evrika.org
ЗАБЕЛЕЖКА: Студентите и учениците, кандидатстващи за стипендия по право като 

спечелили медали от международни олимпиади по математика, информатика, физика, 
химия и биология могат да изтеглят съответните регистрационни формуляри тук -     
http://www.evrika.org/wp-content/uploads/2016/07/

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

26 Септември 2016, Понеделник
Световен ден на морето
Отбелязва се от 1978 г. с решение на 10-ата 

сесия на Международната морска организа-
ция в Лондон, Великобритания (7-17 ноември 
1977), първоначално на 17 март, а от 1980 г. - в 
един от дните през последната седмица на м. 
септември, за да се привлече вниманието на 
обществеността към проблемите, свързани със 
замърсяването на водните басейни, глобалното затопляне и незаконния риболов. 
Европейски ден на езиците
Отбелязва се от 2001 г., обявена за Европейска година на езиците, по иници-

атива на Съвета на Европа, съвместно с Европейския съюз, за насърчаване на 
многоезичието като важен елемент от културното наследство на континента.

27 Септември 2016, Вторник
Световен ден на туризма
Отбелязва се от 1980 г. с решение на третата сесия на 

Генерална асамблея на Световната организация по тури-
зма в Торемолинос, Испания (септември 1979). Годиш-
нина от приемането /1970/ на Устава на организацията. 

28 Септември 2016, Сряда
Световен ден за борба с болестта бяс
Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на британския 

Съюз за контрол на беса, създаден през м. януари 2006 
г., за разпространението на информация за предпазването на хора и животни от 
болестта бяс. Тогава е отбелязан на 8 септември. От 2008 г. денят се отбелязва 
на 28 септември с подкрепата на Световната здравна организация. Всяка година 
близо 55 000 души, предимно от Африка и Азия, стават жертви на болестта. 

29 Септември 20165,Четвъртък
Световен ден на сърцето
Отбелязва се от 2000 г. по инициатива на Световната 

федерация на сърцето, подкрепена от Световната здравна 
организация, Организацията на ООН по въпросите на 
образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) и други 
международни организации. Всяка година близо 17 млн. 
души по света умират от сърдечно-съдови заболявания. До 
2010 г. денят е отбелязван през последната неделя на м. сеп-
тември. В България се отбелязва за първи път през 2001 г. 

30 Септември 2016, Петък
Световен ден на превода
Отбелязва се от 1991 г. с решение на Съвета на Международната федерация 

на преводачите. Годишнина от смъртта на св. Йероним (ист.име Евсевий Йеро-
ним Софроний) /ок. 347-30 септември 420/, християнски писател и богослов, 
превел Библията на латински език. 

1 Октомври 2016, Събота
Пoкров Бoгородичен
Покров Богородичен (от църковнославянски: покривало) е православен 

църковен празник. В традицията на Църквата Покров се свързва с явяването 
на Света Богородица в църквата във Влахерна  (Константинопол) през 9 век. 
Градът бил заплашен от нападение на войски от Киевска Рус. Събралите се 
на молитва хора видели Богородица да разстила покривалото (покрова) си 
над присъстващите в знак на защита. Предполага се, че празникът е честван 
от гръцките православни църкви през ранното Средновековие, но по-късно е 
забравен или забранен .Той е въведен от киевския княз св. Андрей Боголюб-
ски ок. 1164 г., когато той построява една от най-красивите руски църкви на 
Нерл във Владимир и я нарича на Покров Богородичен. От Руската църква 
празникът e заимстван в Българската църква през 19 век. По новия стил този 
празник се празнува на 1 октомври. Много православни църкви и манастири 
носят името на Покрова на Пресвета Богородица. В България съществува и 
фондация Покров Богородичен. 
Ден на застрахователя
Обявен е за професионален празник през февруари 1996 г.с решение на Асо-

циацията на българските застрахователи и Съюза на частните застрахователи. 
На този ден през 1891 г. в Русе е учредено първото българско застрахователно 
дружество - „България“. Денят е честван за първи път през 1994 г.
Ден на зенитноракетните войски
Обявен е със Заповед на министъра на отбраната от 12 октомври 1961 г., със 

същата заповед е създадена и 1-ва Зенитноракетна бригада на военновъздуш-
ните сили. На 1 октомври 1960 г. в Казахстанската степ български дивизион 
за първи път осъществява боен пуск на зенитна ракета.

2 Октомври 2016, Неделя
Международен ден на ненасилието
Отбелязва се от 2007 г. на рождения ден на Махатма Ганди.  Отбелязва се 

от 2007 г. с резолюция 61/271 на Общото събрание на ООН от 15 юни 2007 г. 
Годишнина от рождението на Махатма Ганди /1869-1948/, индийски политик, 
един от водачите на националноосвободителното движение на Индия и лидер 
на партията Индийски национален конгрес (ИНК), родоначалник на движението 
за ненасилие в политиката.
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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 ЗА СЪДБАТА - КОЙ ОПРЕДЕЛЯ КАК ДА ЖИВЕЕМ?      
Колко често ви се е случвало да съжалявате себе си? Сравнявате често живота си с този на хората край 

вас и всеки път си казвате „Това е моята съдба!“. Дали? Кой е отговорен за нашата съдба? Днес в рубриката 
ни „Притчи и мъдрости“ споделяме една поучителна история, която ще ви даде отговор на този въпрос.
Двама ученици са на различни мнения. Единият смята, че всичко в живота е предопределено, а другият 

твърди, че човек създава своята собствена съдба. Тяхната дискусия продължила дълго време, така че те 
решили да поискат от учителя да им изясни въпроса.

– Учителю, кажете, кой от нас е прав? Мисля, че всичко в живота е предопределено, и никой не е в 
състояние да промени съдбата си.

– Прав си. – бил отговорът на учителя.
– Но как? – присъединил се към разговора другият ученик. – Така ли? Аз вярвам, че човек създава своя 

собствен живот. Ако всичко е предопределено, тогава какъв е смисълът да се живее?
– И ти си прав. – казал учителят.
– Но как може и двамата да сме прави? – попитал ученикът, който смятал, че човек сам създава съдбата си.
– Ти сам определяш пътя на живота си, а той намира предопределеност в своя, затова казах, че и двамата 

сте прави. – казал учителят.

 

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 20.09.2016 г.
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До 20-ти септември: 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

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

жан през месец август за доходи от трудови правоот-
ношения.  

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 август, когато 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 септември.
До 10-ти октомври: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
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ПОДАВАМЕ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ 
САМО ЕЛЕКТРОННО  

От 2017 година подаването на данъчни декларации на 
хартия се прекратява и ще се прави само по електронен 
път. Така всички граждани, които през 2018 г. отчитат 
доходите си за 2017 г., ще трябва да го направят онлайн. 
Това предвиждат промените в данъчните закони за 

догодина, подготвяни от 
Министерство на финан-
сите и публикувани на 
сайта им.
Друга основна промяна 

е намаляване на прага за 
разплащания в брой до 
5000 лева. Сега той е 10 
000 лева.
Също така от догодина 

пропорционалният и специфичният компонент от 
акциза за цигарите ще се увеличат, но все още няма 
разчети с колко това ще оскъпи цигарите.
В предложените данъчни промени за догодина фи-

нансовото министерство предвижда данъчно облагане 
на паричните и предметните печалби от игри, които не 
са хазартни. Освободени от данък ще са ученическите 
награди от олимпиади и други конкурси. 

OТ 12 СЕПТЕМВРИ СТАРТИРА
ПРИЕМ ПО МЯРКАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРАВЕ МЛЯКО   

  В изпълнение на Заповед РД 09-670 от 10.09.2016г. 
на министъра на земеделието и храните, от 12 септем-
ври, ДФ „Земеделие“ отваря прием по мярката за по-
мощ за намаляване на производството на краве мляко.
Мярката е част от допълнителния пакет на Евро-

пейската комисия, с който се предоставят 150 млн. 
евро за производителите от ЕС, които доброволно се 
ангажират да намалят доставките си към първи изкуп-
вачи за период от 3 месеца. С делегиран Регламент 
(ЕС) 2016/1612 на Комисията от 8 септември 2016 
година е определен размер на помощта от 0,14 евро/
кг за обема краве мляко, изчислен на база на разли-
ката в доставените количествата през референтния 
период и през съответния период на намаление, като 
периодът на намаление се отнася за три месеца, а 
референтният период обхваща същият период през 
предходната година.
Заявления по схемата ще се приемат на четири 

транша:
- до 13:00 часа на 21 септември 2016 г. за първия 

период на намаление на продукцията, обхващащ ок-
томври, ноември и декември 2016 г.;

- до 13:00 часа на 12 октомври 2016 г. за втория 
период - ноември и декември 2016 г. и януари 2017 г.;

- до 13:00 часа на 9 ноември 2016 г. за третия пери-
од на намаление на продукцията - декември 2016 г., 
януари и февруари 2017 г.;

- до 13:00 часа на 7 декември 2016 г. за четвъртия 
период на намаление на продукцията, обхващащ 
януари, февруари и март 2017 г.
В заявленията за участие по мярката кандидатите 

трябва да посочат общото количество краве мляко, 
доставено на първите изкупувачи през избрания рефе-
рентен период, както и количеството, което планират 
да бъде доставено в периода на намаляване на произ-
водството. Планираното количество на намаляване на 
доставките на краве мляко, за което се иска помощ, 
не трябва да бъде по-малко от 1 500 килограма. Към 
заявлението трябва да бъдат приложени и документи, 
доказващи че кандидатът е производител на мляко, 
който е доставял такова на първи купувачи през юли 
2016 г. Всеки производител ще може да подаде само 
едно заявление по цялата мярка, с изключение на 
случаите за кандидати, подали заявление за първия 
период на намаление, за които се предоставя възмож-
ност да подадат заявление и за четвъртия период.
Приемът на документи за подпомагане ще се из-

вършва в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ , 
в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпома-
гане“ (ОПСМП) по постоянен адрес на кандидатите 
физически лица и адрес на регистрация на кандида-
тите – юридически лица.
Допълнителна информация, свързана с кандидат-

стването за финансово подпомагане, както и образец 
на заявлението за подпомагане можете да намерите 
на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ и в об-
ластните дирекции на Фонда.

 ЗАЧИТАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
ПО БОЛНИЧЕН ЛИСТ СЛЕД ЗАКРИВАНЕ

НА АДМИНИСТРАЦИЯ
Както е известно, в съответствие с чл. 9, ал. 2, т. 2 

от КСО за осигурителен стаж, без да се правят осигу-
рителни вноски, се зачита времето на платените и не-
платените отпуски за временна неработоспособност, 
за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване 
на дете от 2- до 5-годишна възраст.
Правото на отпуск по Кодекса на труда или по 

Закона за държавния служител съществува, докато 
лицето е в трудово или в служебно правоотношение. 
След прекратяването на правоотношението не се 
ползва отпуск, включително поради временна нера-
ботоспособност.
С други думи, при действащата правна уредба няма 

основание да се зачете за осигурителен стаж времето, 
през което лицето е получавало парично обезщетение 
за временна неработоспособност след прекратяване 
на трудовото или служебното си правоотношение с 
администрацията, тъй като през този период то не се 
е намирало в отпуск по КТ или по ЗДСл.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2016г.

мация от Министерството на образованието и науката, 
Националната агенция за приходите, Националната 
здравноосигурителна каса, Агенцията по вписванията, 
Агенцията по заетостта, Националния осигурителен 
институт и техните териториални структури, от други 
държавни и общински органи, както и от физически и 
юридически лица, като те са длъжни да я предоставят 
безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването 
й (чл. 1а, ал. 3 и 4 от ЗСПД). Същевременно, в заявле-
нието декларация за отпускане на семейни помощи по 
чл. 7 от ЗСПД лицата декларират брутните доходи на 
семейството, получени за последните 12 календарни 
месеца, предхождащи месеца, през който е подадено 
заявлението декларация (чл. 3, ал. 1 от ППЗСПД). За 
повече информация и преценка на конкретния случай, 
моля да се обърнете по компетентност към съответната 
дирекция „Социално подпомагане“.

Въпрос: Имаме фирма която развива няколко 
дейности. И има различни обекти. Предстои ни 
закриване на дейност на единият обект,но имаме 
работник, който в момента е в майчинство. Реално 
като свърши майчинството няма къде да се върне 
на работа, защото обекта ще е закрит. Как трябва 
да освободим работника?
Отговор: Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на 

труда /КТ/ работодателят може да прекрати трудовия до-
говор, като отправи писмено предизвестие до работника 
или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в случаите 
при закриване на предприятието. Закриване на пред-
приятието означава пълно преустановяване на неговата 
дейност. Закриването на предприятието се извършва 
по решение, по реда и от органа или лицето, което го 
е създало или чиято собственост е това предприятие. 
Според чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ работодателят може 
да прекрати трудовия договор, като отправи писмено 
предизвестие до работника или служителя в сроковете 
по чл. 326, ал. 2 при закриване на част от предприятието 
или съкращаване на щата. В чл. 333, ал. 1, т. 1 от КТ е 
предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 
и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни 
само с предварително разрешение на инспекцията по 
труда за всеки отделен случай работничка или слу-
жителка, която е майка на дете до 3 годишна възраст. 
Основанието за прекратяване на трудовия договор с 
работника/служителя се преценява във всеки конкретен 
случай от работодателя.

Въпрос: Колко брутни заплати трябва да се изпла-
тят на учител по чл.222 ал.3 от КТ, който предстои 
да бъде освободен?
Отговор: Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда 

/КТ/, при прекратяване на трудовото правоотношение, 
след като работникът или служителят е придобил право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо 
от основанието за прекратяването, той има право на 
обезщетение от работодателя в размер на брутното му 
трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е 
работил при същия работодател през последните 10 
години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 
месеца. В чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното 
и училищно образование е предвидено, че при прекра-
тяване на трудовото правоотношение с педагогически 
специалисти, които през последните 10 години от тру-
довия си стаж са заемали длъжност на педагогически 
специалист в държавна или общинска институция на 
бюджетна издръжка от системата на предучилищтното 
и училищното образование, се изплаща по-голям размер 
на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на тру-
да - в размер на 10 брутни работни заплати. За повече 
информация във връзка с прилагане на посочения закон 
можете да се обърнете към Министерство на образова-
нието и науката.

Въпрос: Физическо лице – фотограф, е ре-
гистрирано като свободна професия. Лицето 
осъществява дейността си на територията на 
РБългария. Качва снимки в интернет сайт, чрез 
който се извършват продажби. Той не знае кой 
купува снимките му – от сайта му превеждат су-
мите по посочена от него сметка. Как се третира 
този доход – получен от източник от страната 
или от чужбина, и как се декларира в годишната 
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ? На лицето не е 
издаден никакъв документ за получените доходи 
от сайта.
Отговор: На основание чл. 8, ал. 1 от Закона 

за данъците върху доходите на физическите лица 
(ЗДДФЛ) доходите, които произтичат от стопанска 
дейност чрез определена база на територията на Ре-
публика България, какъвто е и конкретният случай, 
са от източник в Република България.
Облагаемият доход от стопанска дейност на фи-

зически лица, които не са търговци по смисъла на 
Търговския закон, се определя по реда на чл. 29 от 
ЗДДФЛ. На основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ 
придобитият през годината доход от упражняване на 
свободна професия се намалява с 25 на сто разходи 
за дейността. В годишната данъчна декларация тези 
доходи се декларират в Приложение № 3 (образец 
2031). Облагаемият доход се определя в Част І на 
приложението по следния начин:

1. На ред 1 в колона 7 се посочва код 306, а в 
колона 8 – брутният размер на придобития през 
годината доход.

2. На ред 3 в колона 8 се изчисляват разходите от 
дейността (25 на сто от сумата на ред 1).

3. На ред 4 се формира облагаемият доход от дей-
ността като разлика между сумите на ред 1 и на ред 3.
При попълването на формуляра е видно, че за дохо-

дите от упражняване на свободна професия (код 306) 
не се изискват данни за платеца. Следва да се уточни, 
че документирането на доходите от стопанска дей-
ност, в т.ч. и от упражняване на свободна професия, 
е регламентирано в чл. 9 на ЗДДФЛ. Съгласно чл. 9, 
ал. 1 от закона данъчно задължените лица са длъжни 
да регистрират и отчитат извършените продажби на 
стоки и услуги в търговски обект чрез издаване на 
фискална касова бележка от фискално устройство 
(фискален бон) или чрез издаване на касова бележка 
от интегрирана автоматизирана система за управле-
ние на търговската дейност (системен бон) по ред, 
определен с наредба на министъра на финансите, 
освен когато заплащането се извършва по банков път 
или чрез прихващане. В конкретния случай обаче 
лицето упражнява свободна професия, поради което 
на основание чл. 4, т. 8 от Наредба Н-18/2006 г. за 
регистриране и отчитане на продажби в търговските 
обекти чрез фискални устройства е освободено от 
това задължение. Предвид регламента на чл. 9, ал. 2 
от ЗДДФЛ, в тези случаи лицата издават документ за 
придобитите от тях доходи, съдържащ реквизитите 
по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Въпрос: Отглеждам сама близнаци на почти 
една година, които не са признати от баща си. 
Интересува ме имат ли децата ми право да по-
лучават детски и необходима ли е бележка от 
работодателя при положение, че повече от една 
година не съм получавала пари от него, а само 
майчинство и болнични от НОИ?
Отговор: Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за се-

мейни помощи за деца (ЗСПД), месечните помощи 
за дете до завършване на средно образование, но 
не повече от 20-годишна възраст, се предоставят на 
семействата, чийто доход на член от семейството е 
по-нисък или равен на дохода по чл. 4 и отговарят 
на останалите условия за предоставяне на помощта. 
Доходният критерий за отпускането на тези видове 
семейни помощи към момента е 400 лв. (средноме-
сечен доход на член от семейството за предходните 
12 месеца). По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителни 
разпоредби на ЗСПД, „доход“ са всички брутни до-
ходи на семейството, които са облагаеми по Закона 
за данъците върху доходите на физическите лица, 
както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи 
и стипендии, с изключение на добавката за чужда 
помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуря-
ване, стипендиите на учащите се до завършване на 
средно образование, но не по-късно от навършване 
на 20-годишна възраст, както и помощите и средства-
та, получени по този закон и по Закона за закрила 
на детето. Агенцията за социално подпомагане 
осъществява дейността по отпускане на семейни 
помощи за деца. За изпълнение на тези функции 
дирекциите „Социално подпомагане“ имат право на 
безплатен достъп до Национална база данни „Насе-
ление“, който се осигурява чрез споразумение между 
Министерството на регионалното развитие и благо-
устройството и Агенцията за социално подпомагане, 
и изискват по служебен път необходимата им инфор-



ВДИГНЕТЕ МАСЛЕНОСТТА НА МЛЯКОТО
Не смилайте ситно семената и отсевките на масло-

дайните растения при хранене на преживни.
Първо, когато са цели, те се разграждат по-бавно в 

търбуха. Второ, смлените семена и отсевки понижа-
ват маслеността а целите 
семена - повишават леко 
маслеността.
Ако имате възможност, 

давайте памуково семе, и 
то цяло - то най-силно по-
вишава маслеността.
Трябва да знаете, че се-

мената от рапица и репко 
преминават цели и се изхвърлят с фекалиите. Причината 
е по-дребният им размер и по-твърдата обвивка. Те не се 
смилат в търбуха и хранителните вещества не се усвояват.
Затова смилайте и рапицата, и репкото при изхран-

ване на животните. Смилането на тези семена е по-
трудно, тъй като съдържат голямо количество мазни-
ни. Богатите на мазнини фуражи не се дават наведнъж, 
а на 2-3 пъти през деня.

НЕ КЪПЕТЕ КУЧЕТО С ВАШИЯ ШАМПОАН
Много собственици на кучета посягат към своя 

шампоан, когато кучето вече е в банята, а неговият се 
оказва, че е свършил.
Според ветеринарни специалисти това е крайно 

нежелателно тъй като киселинната среда на кожата 
на животните е много по-различна от нашата. Това 
е свързано с практически пълната липса на потни и 
мастни жлези. Затова дори най-скъпите човешки шам-
поани не са подходящи за поддържане на кучешката 
козина.
Разбира се здравото 

куче спокойно ще понесе 
едно такова къпане
Ако изкъпете 1-2 пъти 

кучето с вашия шампоан, 
това няма да му нанесе 
непоправима вреда като 
цяло, но с това забележи-
мо ще влошите състояни-
ето на козината му.
Вследствие на такова къпане ще се наруши киселин-

но-алакалният баланс на кучешаката кожа.
Обикновено това се проявява с отслабване на луко-

вицата на косъма и със загуба на естествената защита. 
А това вече е проблем.

НЕВРОТИЧНИТЕ ХОРА БОЛЕДУВАТ ПОВЕЧЕ
Все повече се увеличават болните с гастрит, язвена 

болест, мигрена. В основата на тези заболявания е не-
врозата. Хроничният стрес, страх, раздразнителност 
държат съвременния човек в постоянно напрежение, а 
това води до заболяване на вътрешните органи.
Позитивните хора, които живеят в хармония със 

себе си и заобикалящия ги свят, боледуват по-рядко. 
Понякога е достатъчно да се смени 
средата, да се промени начинът на 
мислене, за да се премахнат и бо-
лестните оплаквания.
Човек съсредоточава внимани-

ето си на физическите симптоми - 
главоболие, стомашни колики или 
сърдечни проблеми, вместо да при-
знае, че причина за дискомфорта е 
неговото емоционално състояние. 
За лечението е необходимо да се 
разблокират емоциите, да се потър-
си помощта на психотерапевт.

 
ЕСЕННИ СЕИТБИ

През целия септември и октомври се сее спанак. За-
почва се още първите дни и продължава на етапи през 
10-15 дни и през следващия месец. От ранните посеви 
се получава продукция за кон-
сумация още през есента.
Засяването на късните репич-

ки обикновено става към края 
на месеца, а ако септември е 
топъл, по-добре да извършите 
засяването през октомври. Ре-
пичките никнат бързо.

ПРОЛЕТНИТЕ ЦВЕТЯ СЕ САДЯТ СЕГА
Ако искате и във вашата градина да разцъфнат лале-

та, нарциси, минзухари и зюмбюли, трябва да ги заса-
дите още през есента.
Луковичните цветя трябва да имат достатъчно време 

да развият коренова система, а също имат нужда да 
преживеят и един студен период. Следователно, ако ги 
засадите през късната есен или ранна пролет, те няма 
да образуват цветове до следващата година.
Добра идея е, преди да тръгнете да купувате лукови-

ци, да изследвате обстойно двора си. Важно е, места-
та, които сте избрали за цветята, да се дренират добре. 
Луковиците биха изгнили в постоянно влажна почва.
Повечето луковични виреят по-добре в слънчеви 

места. Тъй като по време на цъфтежа им широколист-
ните дървета и храсти нямат листа, тяхната близост 
няма да е проблем.
Решете какво къде ще засадите
За да редувате цъфтежа, трябва да изберете лукови-

ци, които цъфтят ранна пролет, в средата на сезона и 
късна пролет.
За да имате най-

богат избор, купете 
луковиците, веднага 
щом се появят в гра-
динските центрове 
или цветарските 
магазини, обикно-
вено през късния 
август или ранния 
септември. Добре 
охранените, изглеждащи здрави луковици, ще родят и 
най-много цветове. Избягвайте плесенясалите, натър-
тените и тези с други дефекти.
Важно е да спазите сроковете и дълбочината
Трябва да свършите задачата късния септември или 

ранния октомври, след като температурата на почвата 
е паднала.
Ако ги засадите прекалено рано, те могат да почнат 

да никнат веднага. От друга страна трябва да изберете 
подходящия момент, за да имат растенията достатъчно 
време да развият коренова система, преди земята да 
замръзне.
Засаждането на луковиците на подходящата дълбо-

чина е жизненоважно. За целта следвайте стриктно 
инструкциите на производителя. Има два метода за 
засаждане на луковици. Единият е да се изкопае гнез-
до на нужната за засаждане на луковицата дълбочина. 
Това своеобразно легло покрийте със слой органичен 
тор и добавете супер фосфат или тор за луковици. Това 
улеснява отцеждането на почвата, подобрява състава ѝ  
и стимулира образуването на корени.
Луковиците поставете със заострената част нагоре. 

Сложете тор и на почвата, която сте изкопали в нача-
лото, и покрийте с нея луковицата.
Другият метод е да използвате инструмент, с който 

да направите дупка в почвата. Ще откриете много та-
кива приспособления на пазара. Разровете почвата в 
дупката, сипете малко тор и поставете луковицата със 
заострената част нагоре. Запълнете дупката със съща-
та смес и полейте обилно.
Предпазете ги от измръзване.
Веднъж засадени, не се нуждаят от много грижи.
Поливайте ги отвреме навреме през есента и зимата, 

ако не вали достатъчно дъжд или сняг. Когато почва-
та замръзне, луковиците трябва да се покрият с листа 
или слама, за да се поддържа по възможност постоян-
на температура.
През пролетта редовно отстранявайте мъртвите лис-

та, за да не черпят от енергията на растението за офор-
мяне на семена. Ако искате растението да има цветове 
и следващата година, не късайте листата, преди да са 
загинали напълно. Цветето може да изглежда много 
опърпано в този си вид, с жълти и изсъхнали листа, но 
именно те произвеждат хранителните вещества, които 
се складират в луковицата и е необходимо да им даде-
те възможност да завършат този процес.
Нарцисите, минзухарите и другите луковични ще 

продължат да цъфтят през следващите няколко години. 
Така вашият труд ще бъде многократно възнаграден, а 
вашата градина ще бъде истинска наслада за очите.
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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.

Джинджифил
Zingiber Officinale 

Джинджифилът е по-добре познат с качествата 
си на подправка за различни специалитети. Бил е 
използван от дълбока древност и в традиционната 
китайска, елинска и аюрведическа медицина. 
И все пак едва през последно време практиката на 

алтернативните терапевти доведе до натрупване на 
обемна информация за сполучливо приложение на 
това растение като лечебно средство. Тук ви подна-
сяме най-интересната част от нея: 
При треска: топлият чай от плик-

че или във вид на запарка от пресен 
корен има лечебно действие. 
Тонизираща напитка при въз-

становяване от настинка: две 
чаени лъжички кора от бяла върба и 
една джинджифил на прах се запар-
ват в две чаши вода в продължение 
на 10 минути; прецедете и подпра-
вете на вкус с пчелен мед. 
Болкоуспокояващо средство: 

при гърлобол направете запарка за 
10 минути и използвайте за гаргара. При ставни 
болки можете да пиете по 4 чаши седмично нек-
тар, приготвен от 2 моркова, 1 ябълка, 28 г обелен 
джинджифил и 1 обелен портокал. Ще се убедите 
в добрите противовъзпалителни свойства на въл-
шебния корен. 
За добро храносмилане: чай от джинджифил или 

дъвчене на парченце от обеления корен след хране-
не. Същото можете да направите и когато усетите 
пристъп на стомашно неразположение, причинено 
от храна. 
Мощен антиоксидант: пресен, сух или под фор-

мата на екстракт, коренът помага за възстановяване 
на засегнатите от свободните радикали клетки на 
организма. Ако не го използвате редовно в кухня-
та, прибавяйте го към менюто си като хранителна 
добавка. 
Стимулатор на кръвообращението: съдържа-

щите се в него гинерол и зингиберен разширяват 
кръвоносните съдове и така предпазват от мозъчни 
удари и сърдечни атаки. Има клинично доказан по-
ложителен ефект при болестта на Рейно. 
При травми от спортуване: компресите с ете-

рично масло от джинджифил, смесено с друго 
растително масло за обем, облекчават болките при 
навехнати стави и разтегнати мускули. Може да 
прибавите няколко капки от маслото и във ваната. 
При гадене по време на пътуване: няколко 

капсули преди тръгване помага за преодоляване на 
страданието. Същото се отнася и за гаденето след 
ставане от сън. 

 „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                                                                                                              

Един бизнесмен всяки петък сутрин минавал Калотина и 
вечерта се връщал. Не му се чакало по опашки, та всеки 
път бутвал по 20 евро на митничаря.
Един петък му се откъснали само 10 евро. На следващтата 

седмица – 5 ерво. Притеснил се митничарят:
– Абе,братче, някой те рекетира ли? Какво става? Дай ще 

помогнем, само кажи кой.
– Не бе, шефе, почнах къща в Драгалевци, та малко съм 

позакъсал.
– Я го гледай ти него! С мойте пари, къща ще строи…

Учителкaта пита Ивaнчо:
– Иванчо, спрегни глаголa ходя в първо и второ лице 

единствено число.
– Аз ходя, aмиииииии, ти ходиш.
– По-бързо!
– Аз тичaм, ти тичaш.

дин бизнесмен всяки петък сутрин минавал Калот
Н

СЛАДКО ОТ БЯЛО ГРОЗДЕ
Продукти: Зърна, без семки - 1 кг или около 100-120 

броя, захар - 1 кг, лимонена киселина - 5 грама или 1 
ч.лъжичка, вода - 500 мл, индрише - по желание 5-6 
листа.
Приготвяне: От за-

харта и водата се сва-
рява сироп и се оставя 
да изстине.
Гроздето се изми-

ва добре - зърната се 
пускат в сиропа и се 
оставят да престоят 
15-20 минути. След 
това се варят на умерен огън без да се разбъркват.
Проверка за готовност: взема се капка от сиропа при 

варенето и се капва върху суха порцеланова чиния - ако 
не се разлее, това означава че сладкото е готово.
Тогава се прибавят индришето и лимонената кисели-

на, разтворена в малко вода.
Готовото сладко се изсипва в буркани и се съхранява 

на сухо и хладно място.


