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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Във връзка с предстоящия есен-
но-зимен сезон, Общинското ръ-
ководство извърши необходимите 
организационни действия по зим-
ното поддържане на пътищата на 
територията на общината, включ-
ващи мероприятия по снегопо-
чистването и опесъчаването на 
третокласните и четвъртокласни-
те пътища от общината. С нароч-
на заповед на Кмета на общината 
са определени районите и пътните 
отсечки, които ще се снегопочист-
ват и опесъчават. За район Кочан, 
включващ пътна отсечка разклон 
на м. “Казаня” до Ваклиново – Ко-
чан – Жижево, контрол по изпъл-
нението на заповедта е възложена 
на кмета на село Кочан. За район 
Слащен, включващ пътна отсечка 
Вълкосел – Слащен, отговорност-
та и контролът по изпълнението 
на заповедта е възложена на кмета 
на село Слащен. Отговорник за от-
сечка Годешево –Туховища е кме-
тът на село Годешево. Отговорник 
за отсечка Туховища – Слащен е 
кметът на село Туховища. За ра-
йон Сатовча отговорник за пътна 
отсечка разклон за село Фъргово 
– село Фъргово е кметът на село 
Фъргово. Отговорник за отсечка 
м.”Караманица” – село Плетена 
е кметът на село Плетена. Отго-
ворник за отсечка разклон Долен 
– село Долен е кметът на село 
Долен. Отговорността и контро-
ла по изпълнението на заповедта 
за район Сатовча е възложена на 
кметовете на селата Фъргово, До-
лен, Плетена и Димитър Неделчев 
–специалист „Гражданска защи-
та” при Общинска администра-
ция - Сатовча. За район Осина, 
включващ пътна отсечка разклон 

Осина – село Осина, отговорност-
та и контролът по изпълнението 
на заповедта е възложена на кмета 
на село Осина. За район Крибул, 
включващ пътна отсечка разклон 
Крибул - село Крибул, отговор-
ността и контролът по изпълне-
нието на заповедта е възложена 
на кмета на село Крибул. В из-
пълнение на заповедта кметовете 
по населени места носят отговор-
ност за състоянието на пътищата, 
както и се задължават да дават 
информация за пътната обстанов-
ката на дежурния по Общински 
съвет за отбрана на тел. 07541 
2066, село Сатовча. Цялостната 
организация, отговорност и кон-
трол за изпълнение на заповедта 
са възложени на заместник-кмета 
Елхан Кълков. Определени са ли-
цата, които ще извършват снего-
почистването, и лицата, които ще 
опесъчават. Определени са депата 
за складиране на пясък и сол, как-
то и лицата, ангажирани с товаре-
нето на материалите за опесъча-
ването. Съгласно изискванията 
на Закона за пътищата и Наредба 
№1 на Общински съвет Сатовча и 
Програмата за подготовка и дей-
ности при зимни условия в общи-
на Сатовча приоритетно ще бъдат 
почиствани пътищата, водещи до 
подстанции, трафопостове, учеб-
ни заведения,
пречиствателни станции за пи-

тейни води и предприятия, както 
и до места за оказване на помощ 
на лица, нуждаещи се от спешна 
медицинска помощ. След почист-
ване на междуселищните пътища, 
ще бъдат снегопочистени и опесъ-
чени главните и оживени улици в 
населените места. На стръмните 

участъци от улиците, по банкетите ще бъ-
дат осигурени купчини с пясък, които ще 
се използват при нужда. Съгласно чл.11 от 
Наредба №1 на Общински съвет Сатовча 
собствениците на фирми, търговски обекти 
и жилищни сгради са длъжни да почистват 
тротоарите и пешеходните пътеки около 
обектите им, напомнят от Общинското ръ-
ководство. За снегопочистването през пред-
стоящия зимен сезони ще работят десет (10) 
трактора, снабдени със снегорини, шест 
(6) автомобила за опесъчаване, три багера 
за товарене и 17 човека опесъчители. При 

необходимост ще бъде наета допълнителна 
техника и работна ръка за създаване на нор-
мални условия за работа и придвижване на 
жителите и гостите на общината. Пътищата 
на територията на общината са местни (об-
щински) и пътища от трети клас ( републи-
кански). Пътищата от трети клас, каквито 
са отсечките: Гоце Делчев - Дряново – Са-
товча – Доспат и отсечката Гоце Делчев –
Абланица – Боголин - Вълкосел– Фъргово 
– Сатовча се поддържат от Областно пътно 
Управление гр.Благоевград, чрез определе-
на от тях поддържаща фирма.

Земята чеч диша и цъфти, 
не ме е жал, че тука съм роден !
Тук той израсна: сред синури-

те, сред тревите, сред камъните 
на изстрадалата земя на чеча. Той 
изживя болката на хората, познава 
техния поминък и остана тук да се 
бори за тяхното щастие.Вече пети 
мандат той е упование и надежда 
за всеки жител на община Сатовча. 
Търсех го вчера, бил е в Страсбург, 
търсех го днес в кабинета го няма.

- Къде си кмете? Той по селата: 
сред ученици, сред възрастни, сред 
децата, сред учители, сред тютю-
нопроизводители. За всеки достъ-
пен и всеки приет, и всеки разбран. 
Вежлив и обикновен, просто човек. 
Затова е обичан, за това е търсен, 

затова от хората ценен. С опонентите прям и дружелюбен. Няма да 
пиша какво е постигнал и какво предстои да направи за общината. Зна-
чимото се вижда от разстояние. Направи разходка и ще видиш промя-
ната в инфраструктурата на селата, в туризма, в транспорта и другите 
сфери на стопанския и политическия живот.

 Мир и толерантност е неговата максима.
Общината по близо до Европа, задача първа. Това е той д-р Арбен Ми-

менов, кмет на община Сатовча.В историята на чеча ще бъде записано 
и неговото име.

09.11.2016г.                          Деян Ч. Хаджиев, жител на село Годешево

УЧИЛИЩЕ СЛАЩЕН ОТБЕЛЯЗА
СЕДМИЦАТА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

По повод Световната седмица на 
предприемачеството, 14-20 ноември, 
учениците от  1-ви до 3-ти клас  при 
СУ „Св.Климент Охридски” село 
Слащен,  проведоха открит урок 
на тема „Професиите в нашето се-
мейство“  по Програма „Нашето се-
мейство“ на Джуниър Ачийвмънт в 
България. На събитието присъстваха 
гост-консултанти, които запознаха 
учениците с професиите си и основ-
ните инструменти, които се използ-
ват за всяка от тях, за образованието, 
което трябва да се притежава, за да се 
упражнява дадена професия. 
От своя страна малките предприе-

мачи под ръководството на техните учители г-жа Камберова, г-жа Младенова и г-н Пашалиев 
показаха, че знаят какво е професия, хоби и как с професията и положения труд се получава 
възнаграждение,  с което се задоволяват нуждите и желанията на семейството. Чрез  рисунки 
и съчинения учениците разкриха своите мечти и любими професии.

ДА БЪДЕШ БАЩА 
Национална кампания „Да бъдеш баща“ води началото си от 2013 г., когато 10 неправи-

телствени организации се обединяват около целта общественото внимание да бъде насочено 
върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето.

„Да бъдеш баща“ е част от Световната кампания за бащина грижа MenCare, която се провеж-
да в повече от 40 държави на 5 континента. Целта на MenCare е да подкрепя мъжете в ролята 
им на грижовни, справедливи, отговорни и неагресивни родители и настойници, за да подпо-
могне успешното развитие на децата и отношенията в семейството.
Вече стана традиция да отбелязваме Седмица на бащата. Тази година мотото e „Баща на мяс-

то“ в чест на мястото, което заема всеки мъж – до сърцето на децата и партньора си. Татковци-
те и другите значими за децата мъже могат да открият още повече възможности за щастливи 
мигове със семействата си; с другите бащи; с приятелите на децата си.
Ще се търси мястото на бащите – къде всеки от нас е поставил своя баща, къде виждат себе 

си днешните татковци и къде е мястото на ба-
щите в днешното българско общество.
Децата от 3 и 4 клас под ръководството на 

г-жа Коемджиева изработиха картички за все-
ки баща и поканиха бащите да играят футбол 
срещу децата.
Състояха се две футболни срещи с бащи 

на третокласниците и четвъртокласниците. И 
двата футболни мача завършиха с победа за 
малките футболисти. Футболната среща беше 
вълнуваща, както за родителите така и за деца-
та. Бащите се върнаха в своето детство, а де-
цата усетиха до сърцето мястото на своя баща.



Световен ден на информацията
Отбелязва се от 1994 г. по инициатива на Международната академия по информати-

ка с подкрепата на Организацията на ООН по въпросите на образованието,науката и 
културата (ЮНЕСКО). Годишнина от провеждането на първия Международен форум 
по информатика /1992/.

27 Ноември 2016, Неделя
Годишнина от подписването на 

Ньойския договор
Годишнина от подписването през 

1919 г. в Париж на Ньойския мирен 
договор. Договорът се налага на 
България от силите на Съглашението 
след поражението й в Първата све-
товна война (1914-1918). От страна 
на България договорът е подписан от 
министър-председателя Александър 
Стамболийски. Влиза в сила на 9 ав-
густ 1920 г. С подписването на Ньой-
ския договор от България е откъсната 
площ от 11 278 кв.км. с българско 
население. От България се откъсват 
Южна Добруджа, Западните покрай-
нини - Царибродско, Босилеградско, 
Струмишко и Беломорска Тракия. На страната се налагат тежки репарации на обща 
стойност 2 милиарда и 250 милиона златни франка, платими за 37 години при лихва 
от 5 процента. България се лишава и от правото да поддържа собствена армия, военен 
флот и авиация, като въоръжените й формации не трябва да надвишават 20 хиляди 
души доброволци.

  VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ 2016
ПОДКРЕПЯ ДОБРИ ИДЕИ ЗА ПРОМЯНА          

Краен срок: 20 декември 2016 г. 
В рамките на програмата телекомуникационната 

компания предоставя безвъзмездна помощ/грантове 
на граждански организации, читалища и училища 
от цялата страна, за проекти на местно ниво. Про-
грамата се осъществява в партньорство с Български 
център за нестопанско право.
Общата стойност на VIVACOM Регионален грант 

тази година e 60 000 лева. Финансирането за всеки 
проект може да бъде до 5 000 лева. Програмата ще 
подкрепи инициативи със средна продължителност 
до 1 година, като няма ограничение на сферите, в 
които ще се реализират проектите.
Програмата няма ограничение за сферите, в които 

ще се развиват идеите. При преценката на инициа-
тивите ще се взимат под внимание следните ключови дейности:

- Общодостъпна полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем 
за конкретна общност от хора;

- Въвличане на местната общност;
- Новаторство.
За финансиране могат да кандидатстват читалища, училища и юридически лица с 

нестопанска цел в обществена полза, регистрирани в Централния регистър към Ми-
нистерството на правосъдието.
Могат да участват и организации, които са получили финансиране по Програмата в 

предходната година, но само с идея, която е различна от вече подкрепената.

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА I“   
Краен срок: 31 декември 2017 г. 
Практическо обучение е про-

веждане на практика, която съот-
ветства на изучаваната от студента 
специалност или професионално 
направление  (професионални 
направления или област на висше 
образование), в рамките на 240 
(астрономически) часа в реална 
работна среда в изпълнение на 
задачи, възложени от обучаваща-
та организация съгласно нарочно 
изготвена програма.
Практическото обучение по про-

екта е различно от предвидената 
по учебен план за съответната 
специалност и образователно-ква-
лификационна степен практика.
Практическото обучение се про-

вежда индивидуално или в групи 
с помощта и под контрола на слу-
жител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател 
от висшето училище - академичен наставник.
Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система 

модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от обучаваща организация.

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

23 Ноември 2016, Сряда
Празник на катедралния 

храм „Ал. Невски“ София
Чества се в Деня на Свети 

благоверни княз Александър 
Невски, който е патрон на 
църквата. Най-голямата източ-
ноправославна катедрала на 
Балканския полуостров, която 
събира около 5 хил. души, е 
построена по идея на Петко 
Каравелов. Първият камък е 
положен на 19 февруари 1882 г., строежът завършва през 1912 г. Храм-па-
метникът е издигнат в чест на падналите за освобождението на България от 
турско робство. Посветен е на руския национален герой и светец Александър 
Невски, княз на Новгород, живял през 13 век. Князът, предвождащ малоброй-
на войска, разгромява на 15 юли 1240 г. при река Нева настъпващата към града 
шведска армия. Според преданията заради победата в тази битка получава 
прозвището Невски. През март 2001 г. руската православна църква дарява 
частица от Светите мощи на покровителя на храма. Стенописите, мозаечните 
пана и икони са изпълнени от най-известните за времето си 13 руски и 11 
български художници. Има 12 камбани като най-голямата е и най-висока на 
Балканите - 52 метра. Храмът е осветен с тържествен ритуал продължил от 
12 до 14 септември 1924 г. През 1951 г. е обявен за Патриаршеска катедрала.

24 Ноември 2016, Четвъртък
Църкватa почитa паметтa на Светa Екатеринa
Света Екатерина е покровителка на майките и е живяла по време на ца-

руването на император Максимиан (ІV в.) в град Александрия. Майката на 
Екатерина била християнка, но скривала вярата си, самата Екатерина била 
девойка с рядка мъдрост и красота. На 18 години тя познавала книгите на 
философи и поети, изучила и лекарската наука. Скоро приела християнството 
и загинала мъченически в името на вярата. В народния календар езическите 
представи се преплитат - в по-голяма си част празникът се почита като езиче-
ски - срещу болестта шарка и бяс. Жените приготвят пресни питки и намазани 
с мед ги раздават на близките хора - за предпазване от шарката, за здраве, 
благополучие и за света Катерина. Някъде захранват и кучетата с тази пита, 
за да не ги хваща бесът. Житната жертва, омилостивяваща шарката и бяса, е 
предназначена и за св. Екатерина, която по традицията на женските персонажи 
в християнската митология защитава майчинството, плодовитостта, децата 
и здравето на хората. Днес празнуват: Екатерина, Катерина, Катя и Тина.

25 Ноември 2016, Петък
Международен ден срещу на-

силието над жени
Отбелязва се от 1999 г. с резо-

люция 54/134 на Общото събрание 
на ООН от 17 декември 1999 г. От 
1981 г. до 1999 г. е отбелязван от 
активисти на женски организации. 
Годишнина от убийството /1960/ 
в Доминиканската република на 
трите сестри Патрия, Минерва и 
Мария Мирабал, политически про-
тивници на диктаторския режим 
на Рафаел Трухильо (16 август 1930Ц30 май 1961) /1891-1961/.

Ден на св. Климент Охридски
На този ден Българската православна църква отдава 

почит на Свети Климент, архиепископ Охридски, първо-
учител на българския народ. Денят е и патронен празник 
на Софийския университет. Климент Охридски е един от 
най-значимите автори на старобългарски език, той пише 
жития, похвални слова, църковни химни, превежда цър-
ковни текстове.

26 Ноември 2016, Събота
Ден на хранително-вкусовата промишленост

Организатори са Българска асоциация за хранителна и питейна индустрия 
(БАХПИ) и Съюзът по хранителна промишленост (СХП) към Федерацията 
на научно-техническите съюзи /ФНТС/. Отбелязва се в края на м. ноември, 
като през 2015 г. ще се отбележи на 26 ноември.
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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

БУДИСТКА ПРИТЧА 
Един мъдрец имал дванайсет ученици. Учителят имал и дъщеря, 

която всички харесвали. Един ден обявил, че има два проблема 
– да реши кой от всички ученици ще се ожени за дъщеря му и как 
да плати за сватбата. Затова обявил състезание.
Всеки от учениците трябвало да се промъкне в къщите на селото 

през нощта и без никой да го види да вземе каквото може. Този, 
който открадне най-много, щял да се ожени за красивата му дъ-
щеря. През следващите дни учениците се промъквали в селото и 
взимали каквото могат. В края на седмицата мъдрецът ги събрал.

– Всички са откраднали много, с изключение на един от вас, 
който нищо не е донесъл. Защо? – попитал мъдрецът.

– Трябваше да следвам указанията ви, учителю. Казахте ни да крадем, стига никой да не ни види. 
Аз влязох в много къщи, докато всички спяха. Но всеки път щом се наканех да взема нещо, усещах, че 
някой ме гледа. Затова си тръгнах с празни ръце. – отговорил ученикът.

– Щом всички са спели, кой тогава те е наблюдавал? – попитал учителят.
– Аз се наблюдавах. Виждах се как се каня да открадна. Ето защо не взех нищо.
– Много добре! – възкликнал учителят. – Има поне един мъдър ученик, който ме е слушал през годините. 

Всички останали, глупаци такива, вземете откраднатите вещи и ги върнете обратно. И помнете, каквото 
и неморално деяние да извършвате, някой винаги ще ви види. Този някой сте самите вие. Понеже го 
виждате, ще се чувствате зле и ще страдате.



Въпрос: Съпругът ми бе пенсиониран с над 90% 
инвалидност. Почина внезапно. Има общ трудов 
стаж - 38 години 1 месец и 13 дни. Беше на  65 години 
и имаше общо 13 години трудов стаж  при послед-
ният работодател. Колко заплати му се полагат за 
пенсионирането?
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 обезще-
тение 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 ал. 4 
на чл. 222 от КТ е предвидено, че алинея 3 се прилага и 
когато при прекратяване на трудовото правоотношение 
работникът или служителят отговаря на условията за 
отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в 
намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигу-
ряване. В чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване 
/КСО/ е предвидено, че право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 
60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца 
от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за 
жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. Според чл. 68а 
от КСО, лицата, които имат изискуемия осигурителен 
стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенси-
онират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, 
ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се 
изплаща в намален размер пожизнено. Тъй като съпругът 
В към момента на прекратяване на трудовия му договор 
по чл. 325, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда - със смъртта 
на работника или служителя, не е имал придобито право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и право 
на пенсия в намален размер мнението ни е, че няма право 
на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда.

Въпрос: Имам ли право като работодател в сфе-
рата на образованието, да назначавам пенсионери, 
като в индивидуалния ТД не се включва заплащане за 
процент прослужено време.
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от 

Наредбата за структурата и организацията на работната 
заплата (НСОРЗ), за придобит трудов стаж и професи-
онален опит на работниците и служителите се заплаща 
допълнително месечно възнаграждение в процент върху 
основната работна заплата, определена с индивиду-
алния трудов договор. В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е 
предвидено, че работодателят е длъжен при определяне 
продължителността на трудовия стаж и професионал-
ния опит, с оглед определяне на правото и размера на 
допълнителното възнаграждение да отчете и трудовия 
стаж на работника или служителя, придобит в друго 
предприятие на същата, сходна или със същия характер 
работа, длъжност или професия. Поради това работода-
телят следва да прецени на коя от заеманите преди това 
длъжности е придобит необходимия трудов стаж и про-
фесионален опит за определяне допълнителното трудово 
възнаграждение. Условията, при които се зачита сходният 
характер на работата, длъжността или професията по чл. 
12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов 
договор на браншово равнище или с вътрешните правила 
за работната заплата в предприятието – чл. 12, ал. 5 от 
НСОРЗ. В трудовото законодателство не е предвидено 
ограничени по отношение по отношение на учител, с 
когото е сключен трудов договор след като е упражнил 
правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да 
се изплаща посоченото по-горе допълнително трудово 
възнаграждение.

До 25-ти ноември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец октомври 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 октомври, ко-
гато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 ноември.
До 30-ти ноември:
ЗДДФЛ
Дипломатическите представителства на други дър-

жави, които желаят от началото на следващата година 
да преустановят внасянето на данък за доходите от тру-
дови правоотношения, сключени с местни физически 
лица, въз основа на направен от тях избор по реда на 
ЗДДФЛ, писмено уведомяват компетентната територи-
ална дирекция на Националната агенция за приходите,  
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ДО 1 ДЕКЕМВРИ СЕ ПРИЕМАТ 
ДОКУМЕНТИ ЗА МЛАДИ
СТОПАНИ И ПАМУК 

Всички кандидатите по схемата за млади земедел-
ски стопани, които заявяват за първи път участие или 
такива, при които има промяна в обстоятелствата, е 
необходимо до 1 декември 2016 г. да предоставят в 
съответната областна дирекция на фонд „Земеделие“ 
документи  за 
придобити про-
ф е с и о н а л н и 
умения и позна-
ния ,  които  се 
доказват с удос-
товерение за за-
вършен курс.
Също в срок 

до 1 декември 
2016 г. земедел-
ските стопани, 
кандидатствали за специално плащане за памук в 
кампания 2016, трябва да предоставят в съответната 
областна дирекция на фонд „Земеделие“ сключен 
договор за изкупуване на произведения от тях памук.

НЕОБХОДИМ ЛИ Е 8 МЕСЕЦА ТРУДОВ СТАЖ, 
ЗА ДА СЕ ПОЛЗВА ПЛАТЕН ОТПУСК

ПО ЧЛ.169, АЛ. 1 ОТ КТ?
Платеният отпуск за обучение не е поставен в за-

висимост от придобития трудов стаж. Съгласно чл. 
169, ал. 1 от Кодекса на труда, работник или служител, 
който учи в средно или висше училище без откъсване 
от производството със съгласието на работодателя, 
има право на платен отпуск в размер 25 работни дни 
за всяка учебна година. За да се ползва това право, 
следва да са налице едновременно и двете пред-
поставки: съгласие на работодателя и обучение без 
откъсване от производ-
ството. Под обучение без 
откъсване от производ-
ството законодателят има 
предвид задочна, вечерна 
и дистанционна форма на 
обучение. За да има ра-
ботникът или служителят 
право на платен отпуск за 
обучение трябва да бъдат 
изпълнени следните изис-
квания: - да учи в средно 
или висше училище без откъсване от производството 
и - да има съгласието на работодателя за това (съглас-
но чл. 52 от Наредбата за работното време, почивките 
и отпуските (НРПВО) съгласието на работодателя се 
дава в писмена форма). След ползване на отпуск за 
присъствие на учебни занятия и явяване на изпити 
работникът и служителят е длъжен да представи сту-
дентска (ученическа) книжка или друг документ от 
учебното заведение за удостоверяване посещението 
на учебните занятия и явяването на изпит – чл. 51, 
ал. 2 от наредбата.

НАП ВЕЧЕ ПОЛУЧАВА ПО-БЪРЗО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЛОБИТЕ ОТ КАТ
Двете институции обменят данни само по елек-

тронен път. 
Стартира електронен обмен на данни между сис-

темата за събиране на публичните вземания на НАП 
и системата за наложените санкции при нарушения 
на правилата за движение по пътищата на МВР. От 
октомври НАП получава автоматизирано данни за 
нови просрочени задължения и плащания, направени 
по сметки на МВР за фишове и наказателни поста-
новления, издадени от органи на Министерството за 
нарушения по Закона за движение по пътищата.
НАП обръща внимание на своите клиенти, че при 

заплащане на наложена глоба трябва да се спазват ука-
занията на МВР за попълване на платежно нареждане, 
за да може плащането да се отрази коректно в систе-
мите и да не се стига до действия по принудително 
събиране от страна на приходната агенция.
Обменът между електронните системи на двете 

институции ще осигури идентичност на данните за 
задълженията и плащанията по актовете и ще спести 
много ръчни операции на служителите им. 
Очаква се електронната система да подобри взаимо-

действието между НАП и МВР  за по-бързо и ефективно 
събиране на просрочените задължения към бюджета.

ДО 15 ДЕКЕМВРИ МОЖЕМ ДА ПРОМЕНИМ 
АВАНСОВИЯ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА 

2016Г. БЕЗ ЛИХВИ
До 15-ти декември се внася последната месечна 

или тримесечна авансова вноска за корпоративен 
данък. Същевременно това е последният срок, в който 
фирмите имат възможност да направят корекция на 
декларираните от тях авансови вноски за 2016 година, 
за да не надвнесат ненужно данък или за да не плащат 
лихви към НАП при определени несъответствия на 
вноските. 
Често в практиката прогнозираните авансови внос-

ки за корпоративен данък по ЗКПО се оказват доста 
по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък. 
Това може да доведе до начисляване на лихви от стра-
на на НАП или пък до нужда от възстановяване на 
данък, съпроводено с данъчни ревизии или проверки. 
В тази връзка, законодателят е дал възможност на 

предприятията сами да намаляват или увеличават 
своите авансови вноски през годината, когато смятат, 
че те ще се различават значително от дължимия го-
дишен корпоративен данък. Намалението, съответно 
увеличението на авансовите вноски се ползва след 
подаването на декларация за промени на авансовите 
вноски. 
Нещо повече, практически предприятията имат 

възможност първоначално да декларират авансови 
вноски 0.00 лв. за годината и чак до 15-ти декември 
да направят своята годишна прогноза, като внесат 
само една авансова вноска. Предимствата при този 
подход са безспорни:

• По-точно прогнозиране, защото данъчната пе-
чалба до месец ноември е изчислима и известна 
величина;

• Реално ще трябва да се прогнозира само печалбата 
за месец декември; 

• През годината фирмата няма да отделя финансови 
средства за внасяне на авансови вноски. 

 Как можем да помогнем? 
В помощ при анализът за това каква да бъде преци-

зираната авансова вноска, ние Ви предлагаме едно от 
често използваните онлайн приложения в КиК Инфо 
по това време на годината:
Калкулатор за промяна на авансови вноски по 

ЗКПО.
Чрез този калкулатор можете лесно и бързо да 

направите точни изчисления и съпоставка, за това 
какво да бъде увеличението/намалението на авансо-
вата вноска (тримесечна или месечна), така че НАП 
да не начислява лихви, ако е декларирано по-малка 
авансова вноска, и съответно колко е надвишението 
при внесени по-високи авансови вноски и отчетена 
реално по-ниска данъчна печалба.

Кога се дължат лихви при неточно прогнозирани 
авансови вноски?
Лихви ще се дължат:
• За месечните авансови вноски, когато дължимият 

годишен корпоративен данък надвиши с над 20% 
сумата от определените авансови вноски;

• За тримесечните авансови вноски, когато 75% 
дължимия годишен корпоративен данък надвиши с 
над 20% сумата от определените авансови вноски.
За да избегнем лихвите, както и за по-добра съпос-

тавка на сумите, ние сме предвидили в приложението 
прецизно изчисление на: 

• Сумата на превишението на авансовите вноски над 
данъка, съответстващ на новата прогнозна печалба;

• Сумата която, ако годишният корпоративен данък 
не превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП 
върху превишението;

• Сумата която, ако годишната данъчна печалба не 
превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП 
върху превишението;

• Изчисленията при намаление с 20%, за още по-
точни сметки. 
Кои предприятия не внасят авансови вноски 

през годината?
Не всички предприятия са задължени да правят 

авансови вноски. Данъчно задължените лица, които 
са новообразувани (без новообразуваните, чрез прео-
бразуване) и тези, чиито нетни приходи от продажби 
от предходната година са по-малко от 300 000 лева, 
не правят авансови вноски за корпоративния данък. 
Месечни авансови вноски правят данъчно задъл-
жените лица, чиито нетни приходи от продажби от 
предходната година надхвърлят 3 000 000 лева, а 
всички останали данъчно задължени лица правят 
тримесечни авансови вноски.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ 2016г.



СВЕТОВЪРТЕЖ, ИЛИ КОГАТО
„ГУБИШ ПОЧВА ПОД КРАКАТА“

Няма човек, който поне веднаж да не е изпитвал не-
приятното чувство от световъртеж.
Когато световъртежът се появи без видима причина и е 

съпроводен с повръщане, бледност, изпотяване, тревога, 
страх, това може да е синдром за заболяване.
Световъртежът се дължи на нарушаване работата на 

вестибуларния апарат. Сам по себе си той не е опасен 
за живота, но много важно е да се установи какво го е 
предизвикало. Причина за световъртеж може да бъде ви-
соко кръвно налягане, атеросклероза, диабет, мигрена, 
травма на главата и шията, лекарства, невроза и нервни 
разстройства, а така също и различни заболявания на 
главния мозък.
При тежки заболявания е свързан и с други прояви: за-

губа на слух, шум в ушите, нарушаване на говора, двоен 
образ, слабост в ръцете и краката и др. По симптомите, 
честотата на получаване и резултатите от проведени те-
стове се определя причината за заболяването и лечението.
Най-често световъртежът може да се дължи на:
Изменения в шийните прешлени
Шийните мускули получават спазми и се нарушава 

кръвоснабдяването на мозъка. Лечението е мануална 
терапия и специални упражнения за отстраняване на 
мускулните спазми и възстановяване нормалния обем 
движения в шийния отдел на гръбначния стълб и кръво-
снабдяването на мозъка.
Позиционен световъртеж
Възниква при промяна по-

ложението на тялото, напри-
мер при ставане или лягане, и 
е съпроводено с тежест и даже 
повръщане. Лекува се с упраж-
нения посочени от лекаря.
Вестибуларен неврит
Свързан е с поражение на ве-

стибуларния апарат. Причина може да бъде инфекцион-
но или съдово заболяване, а така също лекарствено или 
друго отравяне. Острият период продължава 2-3 дни, а 
пълно оздравяване настъпва след 2-3 седмици.
Транспортен световъртеж
Проявява се с главоболие, чуство за умора, бледност. 

При по-продължително пътуване повръщане, падане на 
кръвното налягане, лошо общо самочуствие. Необходи-
мо е да се избере най-щадящото превозно средство. (ХФ)
Неприятно и мъчително състояние, което изисква да 

му се обърне внимание.

ГОТВЕНЕ СЪС ЗАМРАЗЕНИ ПРОДУКТИ
За да не си навлечете стомашни проблеми, размразете, 
без да събудите „заспалите“ микроорганизми, напомнят 
специалистите по здравословно хранене.
Замразяването за разлика от горещото консервиране не 
стерилизира продуктите.
Въпреки че по време на блан-
ширането много микроорга-
низми загиват, някои от тях, 
особено плесените, се запазват, 
въпреки че ниската температу-
ра намалява активността
и развитието им. Когато изваж-
дате продукта от хладилника, 
температурата му се повишава, а „заспалите“ микроби 
започват да се размножават. За да ги усмирите, размра-
зявайте продуктите в хладилник (микробната популация 
по-бавно се развива, ако размразяването става при тем-
пература, по-ниска от стайната).
Продуктите, които след размразяването ще употребявате, 
без да готвите, оставете в хладилник в опаковката, в която 
са замразени.По този начин ще запазите хранителната
им стойност, външния им вид и вкусови качества.
Правилото: Гответе, без да размразявате зеленчуците!
Пуснете ги във вряла вода, задушете или печете (в мал-
ко мазнина) във фурна или пък в микровълнова печка. 
Сигурно сега ви стана ясно защо готвачите ги предпо-
читат: времето за готвене на замразените зеленчуци е с 
една трета по-късо, отколкото при пресните. Желателно 
е някои зеленчуци (спанак, зеле, грах и фасул) да се раз-
мразят частично преди готвене.
Гъбите оставете в хладилник в съда, в който са замразе-
ни, с леко отворен капак за 2-3 часа. Плодовете може да 
ядете веднага след размразяването.

КОИ ЦВЕТЯ ЗИМУВАТ НА БАЛКОНА
Много от любителите на цветя са изправени пред 

проблем, когато мястото за поставяне на растенията 
в апартамента стане твърде ограничено. Изход от си-
туацията: изнесете цветята на остъклена тераса. Този 
вариант ще се отрази особено добре на кактуси и суку-
ленти, на които им е необходима светлина през зима-
та. Когато приспособите южния си балкон, спокойно 
ще може 80 на 100 от вашите домашни растения да 
презимуват там.
Чрез следните 

съвети ще се радва-
те на красивата си 
цветна градина през 
целия зимен период 
и ще запазите здра-
ви тези естествени 
„пречиствателни 
станции“ на въздуха 
в жилището си.
Първо направете топлоизолация на външната сте-

на на балкона. Това ще предотврати замръзването й в 
студеното време и последващото образуване на кон-
денз или мухъл по нея.
Застелете пода, а стената от него до прозореца об-

лицовайте с дървени плоскости (или друг изолацио-
нен материал). Така ще постигнете средна темпера-
тура в помещението 10-13°C.
Добре ще е да подмените прозорците на остъкле-

ния балкон с двоен стъклопакет. Така в ясните и сту-
дени дни, които обикновено са слънчеви, температу-
рата се повишава до 24-26°C.
От време на време оставяйте вратата от стаята към 

терасата отворена.
Проветрявайте балкона всеки ден, дори и в най-

студените дни. Регулираният поток на свеж въздух, 
допринася за това цветята да не замръзват.
По стените сложете рафтове за кактуси, тъй като 

там е по-хладно.
Близо до вратата към стаята сложете цветарник, на 

който да наредите по-претенциозните към топлина 
растения.
Тези, които не се страхуват от студа (юка, пасиф-

лора, олеандър), могат да останат на пода върху по-
ставка.
На балкона също така могат да презимуват расте-

ния като фикус, хибискус, хлорофитум, сциндапсус, 
хипеаструм, драцена.
Но има термофилни растения, които все пак тряб-

ва да останат вътре в стаята до прозореца: маранта, 
антуриум, спатифилум, дифенбахия, алокация, фило-
дендрон.

КОНЧЕТО ИСКА ГРИЖИ И ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ
Към шестия месец нуждата от майчино мляко нама-

лява и кончето вече може да приема и друга храна. Но 
още след навършване на 3-седмична възраст, може да 
го приучите да приема допълнителна храна. Първона-
чално му давайте 
по 100-200 грама 
счукан овес.
Постепенно уве-

личавайте коли-
чеството и когато 
стане на 1 месец, 
увеличете овеса на 
500 грама
И още: Сено 

може да яде на 
воля. Подхранвай-
те го и със смески - трябват ви овес, ечемик, пшени-
чени трици.
В края на бозайния период (6-ия месец е най-подхо-

дящ за отбиване) количеството на овеса може да стиг-
не до 2,5 кг.
ВНИМАНИЕ! Следете винаги да има и сол за близане.
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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 

Царевична коса
Zea Mays  

Родината на царевицата е Мексико. Тя започва 
да се отглежда в Европа след Великите географски 
открития, т.е. през XVI век. В Индия и Китай култи-
вирането ѝ  започва през XVII в.Първите европейци, 
които са я видели, били моряците на Колумб, стъ-
пили на бреговете на Америка преди 500 години.
Царевицата е едного-

дишно културно расте-
ние с право, неразкло-
нено, до 3—4 м високо 
стъбло. 
Листата са линейни, 

с успоредно жилкуване. 
Цветовете са едно-

полови ;  мъжките  са 
събрани  във  връхни 
метличести сьцветия, а 
женските - в кочани, раз-
положени по стъблото. 
Цъфти през лятото.
За лечебни цели се 

използват дългите ниш-
ковидни близалца на 
женските цветове  - т. 
нар. царевична коса или 
свила.
Използва  се  като : 

кръвоспиращо, жлъче-
гонно и пикочогонно средство при бъбречно каменна 
болест, цистити,жлъчни дискенизии, възпаления и 
конкременти, гинекологични кръвоизливи, атерос-
клероза и др. 

 „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                                                                                                              

Стар евреин умира. Роднините му стоят в близост до 
леглото. Той казва: 

- Скъпа моя, искам да направя завещание. Вземи лист и 
химикалка и пиши: Соня, съпругата ми, която страда толкова 
много за мен - двайсет хиляди. Мойсей, малкият ми брат, 
целият му живот е все още пред него - петнадесет хиляди. 
Ренета, моята малка дъщеря... 

- Татко, защо мълчиш? 
- Мисля. 
- За какво мислиш? 
- Мисля, откъде да взема толкова много пари..

Двама приятели си говорят: 
- Току-що се върнах от риболов. 
- И какво хвана? 
- Жената и любовникът й.

тар евреин умира. Роднините му стоят в близо

ЕСЕНЕН ГАЛЕТ С ЯБЪЛКИ
Продукти:  2 1/2 ч.ч. бяло брашно +2 с.л., 6 с.л. за-
хар, щипка сол, 200 гр. масло + 1 с.л., 3 с.л. олио, 4 
зелени ябълки, кората на 1 портокал и 2 с.л. прясно 
изцеден сок от портокал
Приготвяне: 
1.В купа смесете 

2 1/2 чаши брашно 
със солта и захарта

2.Добавете охла-
деното масло, на-
рязано на кубчета 
и претрийте браш-
ното. Добавете 3-4 
с.л. студена вода. 
Оформете тестото, увийте го в свежо фолио и оставете 
в хладилник за 1 час.

3. След това разточете тестото така, че да се получи 
диаметър от около 30-35 см.

4. В купа смесете нарязаните на кубчета обелени 
ябълки, към които сте добавили сока и кората от 
портокал.

5. Разстелете тестото във форма с диаметър около 
26-29 см. и поръсете тестото със смес от 1 с.л. брашно 
и 2 с.л. захар. След това разстелете ябълковата смес и 
отгоре „завийте“ тестото от всички страни.

6. Намажете леко ябълките и тестото с 1 с.л. разто-
пено масло.

7. Печете за около 40 минути на 220 градуса. 
8. За галета можете да приготвите и сос от 1 ч.ч. ка-

фява захар, 60 гр. масло, 1 ванилия, 2/3 ч.ч. готварска 
сметана и 1 с.л. ром. В тенджера разтопете маслото 
и захарта и разбърквайте до разтапяне на захарта. 
Добавете готварската сметана и оставете да къкри за 
5 минути. Свалете от котлона и добавете ванилията 
и рома. При сервиране можете да полеете галета с 
част от соса.


