
Настоящи и бивши студенти от община Сатовча предпочетоха родните места, за да от-
празнуват своя празник - 8-ми декември. Но това не означава, че те не са изпитали емо-
циите на празника и празничното настроение. Увеселителните заведения през целият ден 
бяха изпълнени от млади и красиви хора, очакващи с нетърпение и особено вълнение 
настъпването на вечерта, за да се потопят в емоционалните партита, които си бяха устро-
или. Вечерният купон започна с формиране на групички, весели закачки, много музика 
и много, много танци и забави до зори. Развлекателните заведения бяха окупирани само 
от млади хора - студенти, които активно разпускаха и разтоварваха отрицателна енергия, 
като същевременно трупаха положителни емоции и енергия, за да издържат на натоварва-
нето в предстоящите им сесии и коледно-новогодишни тържества.
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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

Община Сатовча, благодарение на дари-
тели и благодетели като Вас шест поредни 
години успешно провежда  благотвори-
телна кампания в навечерието на Коледа 
и Нова година  за набирането на средства 
за деца сираци и деца с увреждане до 16 
годишна възраст. Идеята на кампанията е 
децата сираци, на които им предстои аби-
туриентски бал да бъдат финансово подпо-
могнати за закупуване на облекло за памет-
ната за тях абитуриентска вечер. Според 
събраната сума се подпомагат и деца сира-
ци, които не са абитуриенти, както и деца с 
увреждания до 16 годишна възраст. 
Като организатор на мероприятието об-

щина Сатовча се обръща към всички жите-
ли и гости на общината, към местния биз-
нес, както и към всички институции имащи 
отношение към местната администрация  с 
молба за финансова подкрепа и съпричаст-
ност към инициативата.
Благотворителната кампания е съпро-

водена и с импровизирано наддаване на 
предмети изработени от местни майстори 
- дърворезба, картини от камък,  пясък и 
акварел, старинни вещи и интересни арти-
кули изработка на деца от местните детски 
градини и училища.
Присъствието Ви на традиционната бла-

готворителна вечер и подкрепата, която 
оказвате на децата на община Сатовча, са 
безценни. Това ни прави все по-уверени в 
инициативата да организираме благотвори-
телни кампании и все по-уверени да очак-
ваме подкрепата Ви.
Благотворителността е върховно чувство 

на удовлетвореност и възхищение, което те 
изпълва със задоволство и благодат, защото 
да подадеш ръка на имащият нужда човек 
е благородство и високо морално деяние, 
което не трябва да се забравя.
Включете се в благотворителната кампа-

ния за набиране на средства за децата сира-
ци на община Сатовча, която се провежда 
за седми пореден път.

Това, което ще направим за нашите деца, 
не може да бъде измерено в думи, защото 
усмивката на детското лице и  топлото от-
ношение към наранените от съдбата хора 
са неизмерими в материално отношение.
Нека тези наши дела бъдат малкият по-

дарък за децата на Сатовча в празничните 
дни. Макар и скромни дарове, радостта и 
топлото отношение са безценни. Това е, 
което ни крепи. Това е, което ни сближа-
ва. Това е, което ни прави истински човеци. 
Нека им дадем нашето приятелство, мило-
сърдие и обич.    
Подкрепете благородната кауза на общи-

на Сатовча! 
През месец декември Общинска админи-

страция – Сатовча ще проведе мероприя-
тия, посветени на каузата, в които прикан-
ваме всички вас да се включите и бъдете 
съпричастни.
Вярваме, че заедно можем да постигнем 

онази радост за нашите деца, чрез която да 
им вдъхнем надеждата и вяра в доброто, че 
утрешния ден може да бъде по-светъл и по-
успешен.
Средства могат да се даряват в определе-

ната за целта касичка в Общинската адми-
нистрация и/или в кметствата по населени-
те места до края на календарната година.

б ССбб СС

Об С бОб СС б На 2 декември 2016 
година се проведе за-
седание на Общински 
съвет – Сатовча. 
Общинският съвет – 

Сатовча, прие:
> Информация за из-

пълнението на бюдже-
та на община Сатовча 
и сметките за средства 
от Европейския съюз 
към 30.09.2016 година;

> Отчет на кмета 
на община Сатовча 
за  състоянието  на 
общинския дълг към 
31.12.2015 година;

> Изменения в Наредба за ус-
ловията и реда за съставяне на 
бюджетна прогноза за местните 
дейности за следващите три го-
дини, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета 
на община Сатовча;

> Актуализация на Програмата 
за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост, в 
община Сатовча през 2016 година
Общинският съвет даде съгласие:
> Община Сатовча да канди-

датства с проектно предложение 
по приоритетна ос 2 на опера-
тивна програма „Околна среда 
2014 – 2020 година”, процедура 
№ BG16M1OP002-2.002 „Комби-
нирана процедура за проектиране 
и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на би-
тови отпадъци”;

> Да се проведе публичен търг 
с явно наддаване за отдаване под 
наем на помещение, находящо се 
в приземен етаж в сграда Младеж-
ки дом село Ваклиново – частна 
общинска собственост, с площ от 
52 кв. м за търговска дейност, с 

начална тръжна цена 130.00 лв. (без 
ДДС) за месечен наем, със срок на 
ползване пет години по договор;

> Да се проведе публичен търг 
с явно наддаване за продажба на 
земеделски имот с начин на трай-
но ползване – изоставена нива, с 
площ от 1,284 дка, находящ се в 
местността Старца, в землището 
на село Кочан, съставляваш имот 
№014233, по картата на землището 
на село Кочан.

> Да се премахнат сухи, опасни 
и нападнати от корояд дървета, на-
миращи се в УПИ XII и УПИ XIII, 
кв. 42 по плана на село Сатовча в 
размер на 77 броя;

> Освободи от заплащане на такса 
за посещаване на детска градина: 

- Атие и Борислав Боеви, жи-
тели на село Годешево, община 
Сатовча  за  детето  им  Андрей 
Бориславов Боев;

- Зейнеп и Юзджан Меджит, 
жители на село Туховища, община 
Сатовча за детето им Абдула Юз-
джан Меджит;

-  Вела и Румен Дачеви, жители на 
село Ваклиново, община Сатовча за 
детето им Виктор Руменов Дачев.    

.: 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 43

Както всяка година, така 
и тази жителите на общи-
ната са обзети от коледно-
новогодишната суета. По 
традиция беше украсена 
голяма елха в центъра на 
Сатовча, пред която жите-
лите и гостите на общината 
заедно отброяват послед-
ните секунди на старата 
година и посрещат с вино 
и хоро Новата година. С 
празнична украса за ра-
достно настроение на мал-
ки и големи, са и много от 
търговските и администра-
тивни сгради в центъра на 
Сатовча, както и по насе-
лените места в Общината. 
Коледно-новогодишното 
настроение е задължително 
за всички, за да ни завари 
Новата година усмихнати и 
жизнерадостни, с надежда 
за здраве и благоденствие.



„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“2017           
Краен срок: 2 февруари 2017 г. 
Мерките на Проект „Красива България“ (ПКБ), по които може да се кандидатстваса три:
- мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“;
- мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“;
- мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“.
Допустимите кандидати по трите 

мерки са общини, областни управите-
ли, държавни институции, контролни 
органи. Кандидатите трябва да са соб-
ственици на оферираните обекти или 
с делегирани права да ги стопанисват 
и управляват.
По мерки М01 и М02 максималната 

обща стойност на бюджета за един 
обект е 300 000 лв. с ДДС, а минимал-
ната – 50 000 лв. с ДДС. Финансиране-
то, което се отпуска по проект „Краси-
ва България“ е до 100 000 лв. с ДДС. 
Съфинансирането от кандидата трябва да е най-малко 50% от общата стойност на 

бюджета на проекта.
По мярка М02-01 ще се подкрепят оферти с бюджет от 50 000 до 300 000 лв. с ДДС. 

По линия на „Красива България“ ще се отпускат най-много 150 000 лв. Кандидатът 
трябва да осигури най-малко 30% от общата стойност на бюджета.

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

14 Декември 2016, Сряда
Имен ден празнува Снежана
На 14 декември имен ден празнуват всички, които носят името Снежана 

(означава бяла чиста, от сняг) Снежа, Снежка, Снежи, Снежна, Снежанка
15 Декември 2016г., Четвъртък,
 Международен ден на чая
От 2005 година насам, редица дър-

жави, производителки на чай, измежду 
които Бангладеш, Непал, Индонезия, 
Виетнам, Кения, Малави, Малайзия, 
Уганда, Индия и Танзания, отбелязват 
Международния ден на чая. Целта на 
този ден е да се привлече вниманието на 
обществото към проблемите, свързани с 
производството му и неговата търговия. 

За да отбележа деня, ето ви няколко любопитни факти за чая.  Чаша черен 
чай, съдържа половината количество кофеин, което се съдържа в чаша кафе.

• Добавянето на мляко към чая, всъщност го прави по-силен.
• Чаят е втората по-популярност напитка в света, след водата.
• Всеки ден, средно 2 милиарда жители на Земята пият чай.
• Чаената торбичка е била изобретена в началото на 20-ти век, по случайност.
• Всеки англичанин консумира над 4 килограма чай годишно.
• Една трета от световния добив на чай се добива в Индия.
• Основния конкурент на Индия в производството на чай е Шри Ланка.
• Обучението за извършване на традиционната, японска, чаена церемония 

продължава три години.
16 Декември 2016, Петък
Национален празник на Казахстан
Националният празник на страната е Денят на неза-

висимостта /1991/.
18 Декември 2016г., Неделя, 
Международен ден на мигранта
Обявен от Общото събрание на ООН на 4 декември 2000 г. по предложение 

на Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС). На 18 декември 
1990г. е приета Международна конвенция за защита на правата на работни-
ците - мигранти и на членовете на техните семейства.

Н О В И Н И
12 - 18 декември 2016г., брой 50

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 ВЪТРЕШНАТА ХАРМОНИЯ
ЗАЩОТО ВСЕКИ Е УНИКАЛЕН, НО ЧЕСТО ГО ЗАБРАВЯМЕ

Всеки един от нас е уникален по свой собствен начин. Всички ние сме добри в нещо, но често забра-
вяме това. По-лесно е да се сравняваме със съседа, приятелите, колегата, дори с врага.
Сравнението само пречи на това да бъдем щастливи и успешни.
Споделяме  една поучителна история, която ще ви напомни защо 

трябва да вярвате повече в себе си и да не се сравнявате с другите.
В древни времена живял владетел, който имал пищна и красива гра-

дина, в която много обичал да прекарва времето си. Един ден, когато 
влязъл в нея видял, че всичките му любими растения са увехнали.

– Какво се е случило? – попитал той.
Един дъб му отговорил, че той умира, защото иска да бъде висок и 

строен като бора. Също така изразил съжалението си, че няма силата 
да дава плодове и свежи цветове.
Лозата плачела, защото не можела да цъфти така красиво и да носи аромат като превъзходната лилия. 

Лилията повяхвала, защото не притежавала силата и мощта на величествения дъб.
Отчаян, владетелят се скитал в повехналата градина, когато забелязал един-единствен свеж и красив 

цвят с приятен аромат. Това била фрезията, която му казала:
– Винаги съм знаела, че ти си ме посадил, защото си искал да имаш именно фрезия, за да се наслаж-

даваш на моите цветове и аромат. Ако искаше да имаш на това място дъб, лоза или лилия, то ти си щял 
да посадиш техни семена. Но ти си избрал мен, така че не е необходимо да искам да бъда нещо друго.
Извод: Ние сме тук такива, каквито сме. Около нас има много и различни хора. Някои са по-богати, 

други по-силни, красиви, успели. Но всеки един от нас е неповторим и уникален. Ето защо вместо да се 
сравняваме с другите е добре да положим усилия да се самоусъвършенстваме.
Но най-напред трябва да приемем себе си, да обичаме себе си, да поправим грешките си и да се 

гордеем с успехите си. Може да обичате себе си като прекрасно ароматно цвете и да се наслаждавате 
на всеки миг или да мразите себе си, сравнявайки се с другите и да увехнете като личност. Вие избирате!

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 9.12.2016 г.
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отработеното време; 2. възнаграждението над основ-
ната работна заплата, определено според прилаганите 
системи за заплащане на труда; 3. допълнителните 
трудови възнаграждения, определени с наредбата, с 
друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален 
трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, 
които имат постоянен характер; 4. допълнителното 
трудово възнаграждение при вътрешно заместване по 
чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по 
реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграж-
дението, заплатено при престой или поради производ-
ствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса 
на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 
2 и 3 от Кодекса на труда. Разпоредбата на чл. 15 от 
Наредбата за структурата и организацията на работ-
ната заплата /НСОРЗ/ установява, че допълнителните 
трудови възнаграждения по чл. 11 /за образователна 
и научна степен/ и чл. 12 /за придобит трудов стаж 
и професионален опит/ са с постоянен характер. За 
допълнителни възнаграждения с постоянен характер 
се считат и допълнителните възнаграждения, които се 
изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответ-
ния период основно възнаграждение и са в зависимост 
единствено от отработеното време. Допълнителни тру-
дови възнаграждения с постоянен характер, освен тези 
по чл. 11, 12 и 15 от наредбата, могат да се определят 
и във вътрешните правила за работната заплата. Тъй 
като извънредният труд поначало е забранен мнението 
ни е, че той не се взема предвид при определяне на 
обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ.

Въпрос: На  08.11.2016, в Държавен вестник бе 
обнародвано „Закон за изменение и допълнение на 
Закона за насърчаване на заетостта“. След про-
мените могат ли вече студентите да получават 
обезщетение за безработица?! Има ли значение 
каква форма на обучение са? И като какви да се 
регистрират - безработни? При наличието на 
отработени 9 месеца от последните 15.
Отговор: С новите промени в Закона за насър-

чаване на заетостта (ДВ. бр. 88 от 08.11.2016 г.) се 
регламентира правота на учащи се, които отговарят 
на условията за получаване на парично обезщете-
ние за безработица, регламентирани в чл. 54 а, ал. 
1 от Кодекса за социално осигуряване, да получа-
ват такова обезщетение, независимо от факта, че 
продължават образованието си и независимо от 
формата на обучение.

Въпрос: Здравейте, майка ми (88г) е инвалид 
75% и вече трудно се обслужва. Аз също съм 
пенсионер.Има ли тя право на някакво допъл-
нително заплащане ако наемем помощничка?
Отговор: Няма нормативно определено допълни-

телно изплащане на финансови средства за наемане 
на домашни помощници за обслужване на хора с 
увреждания. Подкрепата на хора с увреждания в 
дома се осъществява чрез предоставяне на соци-
ални услуги в домашна среда от лични и социални 
асистенти и домашни помощници. Към настоящия 
момент на територията на страната се изпълнява 
процедура „Независим живот” по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 
г. Конкретен бенефициент по тази процедура са 
общините в Република България. Всяка община е 
кандидатствала с индивидуален проект, поради кое-
то проектите на различните общини имат различна 
организация и изпълнение на одобрените дейности.  

Въпрос На лице придобило право на пенсия 
по чл.222 ал.3 трябва да се изплатят 6 брутни 
заплати като за база се вземе последната брутна 
заплата.Въпросът ми е дали трябва да извадя 
от сумата на последната брутна заплата из-
вънредния труд или не?
Отговор: В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /

КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудо-
вото правоотношение, след като работникът или 
служителят е придобил право на пенсия за осигу-
рителен 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. Обезщетението по тази алинея може да се 
изплаща само веднъж. Съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ, 
брутното трудово възнаграждение за определяне на 
обезщетенията по този раздел, в т.ч. и по чл. 222, 
ал. 3 от КТ, е полученото от работника или служи-
теля брутно трудово възнаграждение за месеца, 
предхождащ месеца, в който е възникнало основа-
нието за съответното обезщетение, или последното 
получено от работника или служителя месечно 
брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не 
е предвидено. Според чл. 17, ал. 1 от Наредбата за 
структурата и организацията на работната заплата, 
в брутното трудово възнаграждение за определяне 
на възнаграждението за платен годишен отпуск 
по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от 
КТ се включват: 1. основната работна заплата за 

До 14-ти декември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец ноември. 

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец ноември.

 ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
ноември 2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за ноем-
ври 2016 г.
До 15-ти декември: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за декември за кор-

поративния данък по Закона за корпоративното подо-
ходно облагане. 

2. Тримесечните авансови вноски за трето тримесе-
чие за корпоративния данък по Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец ноември

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец ноември
До 20-ти декември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

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

удържан през месец ноември за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания 
по трудови правоотношения, направени през месец 
ноември, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 декември.

.До 31-ви декември: 
ЗМДТ
1. Подаване на декларация за освобождаване от так-

са за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, ко-
ито няма да се ползват през цялата следваща година.
ЗКПО
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО 

за упражняване на  правото  на избор за облагане с 
данък върху дейността от опериране на кораби.

2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО 
от чуждестранни юридически лица, които са избрали 
да преизчислят данъка, удържан при източника.

3. Деклариране и внасяне на данъка върху допълни-
телните разходи на народните представители.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
12 - 18 декември  2016г., брой 50 

ОБЛАГАТ С ДДС ОНЛАЙН ПРАТКИТЕ 
ДО 22 ЕВРО ОТ СТРАНИ ИЗВЪН ЕС 
Европейският съюз ще започне да облага с ДДС 

малките пратки, които идват от трети страни. Това 
съобщават от Европейската комисия. Става дума за па-
кети от държави извън съюза, които могат да съдържат 
покупки от онлайн магазини или колети.
Досега пратките с пощенска стойност до 22 евро 

не се облагаха, което позволяваше на неевропейските 
продавачи да предлагат по-добри цени на европейските 
си клиенти. Те можеха да изпращат скъпи стоки като 
смартфони и таблети, спестявайки си ДДС, тъй като 
пощенските разходи за доставката бяха по-ниски от 
сегашния таван.
Друг начин за заобикаляне на правилата беше с 

доставката на стоки на части, така че тя да минава под 
бариерата от 22 евро.
За електронните магазини, регистрирани в ЕС, Брюк-

сел предлага облекчаване на правилата за търговия на 
територията на общността. Тези от тях, които продават 
в други държави от ЕС, ще могат да се регистрират за 
ДДС само в своята страна и да плащат дължимия данък 
от останалите държави на общоевропейски портал за 
онлайн плащания на ДДС.
Сега такива търговци се регистрират във всяка стра-

на, в която продават стоки, плащат на счетоводител и 
попълват документи за ДДС, като разходите им са по 
около 8000 евро за всяка страна от ЕС, в която търгуват.
Вместо това се предлага те да представят една 

обикновена тримесечна декларация за ДДС, дължим 
в целия ЕС, чрез онлайн портала за обслужване на 
едно гише за ДДС. Това ще им спести 2,3 млрд. евро 
годишно и ще доведе до по-справедливо разпределение 
на данъчните приходи между страните от ЕС, казват 
от Еврокомисията.
Така за стоките, купени 

от българи, ДДС-то от 
компании като Otto или 
МЕТРО, ще се добавя към 
българския бюджет, а не 
към германския, където е 
седалището на компании-
те. С предложенията ще се 
помогне на държавите членки да си възстановят сегаш-
ните загуби от облагане с ДДС на онлайн продажби, 
изчислявани на около 5 млрд. евро годишно.
Малките компании, например тези, които продават 

мобилни апликации или местни продукти, ще имат 
допълнителни облекчения. За тези, чийто оборот от 
трансгранични продажби е под 10 000 евро, ДДС ще 
се начислява на национално ниво и те няма да плащат 
данъка за покупките в страните на крайния потреби-
тел в чужбина. Еврокомисията предложи и данъчни 
облекчения за продажбата на електронни книги и 
електронните вестници.
Предвижда се за тях да се плаща същото ДДС като 

за печатните им варианти. В повечето европейски дър-
жави вестниците и книгите не подлежат на ДДС или 
имат много ниски ставки. Промяната няма да засегне 
България обаче, където данъчни отстъпки за книгите и 
печатните издания не са предвидени и всички плащат 
по 20% ДДС.
Данъчните промени ще влязат в сила от 2018 г., ако 

получат одобрението на Европейския парламент и 
страните членки.

ПРАВО БАЩАТА НА ПАРИЧНО
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ
От 1 януари 2009 г. осигурените за общо заболяване 

и майчинство бащи имат право на парично обезщете-
ние при раждане на дете за срок до 15 календарни дни, 
считано от датата на изписване на детето от лечебното 
заведение при следните условия:

- осигурени са  за общо заболяване и майчинство към 
момента на ползване на правото;

- имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж 
като осигурени за общо заболяване и майчинство лица;

- разрешен им е отпуск при раждане на дете по чл. 
163, ал. 7 от Кодекса на труда;

- майката и бащата се намират в брак или живеят в 
едно домакинство.
От 1 януари 2009 г. осигурените за общо заболя-

ване и майчинство бащи/осиновители имат право на 
парично обезщетение при раждане на дете в размера, 
определен по реда на чл. 49 (размера на паричното 
обезщетение за бременност и раждане) , след на-
вършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка 
до 410 календарни дни, през време на отпуска по 
чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, ако са осигурени 
за общо заболяване и майчинство към момента на 
ползване на правото и имат не по-малко от 12 месеца 
осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване 
и майчинство.
Начинът за изчисляване на паричните обезщетения 

на бащите/осиновителите при раждане на дете след 
навършване на 6-месечна възраст на детето е същият 
като на майките (осиновителките) и на бащите при 
раждане на дете до 15 календарни дни.
Дневното парично обезщетение е в размер 90 на 

сто от среднодневното брутно трудово възнаграж-
дение или среднодневния осигурителен доход на 
бащата/осиновителя, върху който са внесени или 
дължими осигурителни вноски, а за самоосигуря-
ващите се лица - внесени осигурителни вноски за 
общо заболяване и майчинство за периода от 18 
календарни месеца, предхождащи месеца, в който е 
датата, от която е разрешен отпускът.

ПРАГЪТ НА БЕДНОСТ
ЩЕ БЪДЕ ВДИГНАТ ДО 314 ЛВ.
Административната граница, която определя ми-

нималния необходим доход за живот на човек, се 
вдига до 314 лв. от следващата година.
Предложение-

то на социално-
то министерство 
предвижда пра-
гът на бедност 
да бъде увеличен 
с 14 лв.
Стойността на 

линията на бед-
ност е избрана, 
след като е раз-
гледано съотно-
шението между разходите за хранителни и разходите 
за нехранителни стоки и услуги на 20-те процента от 
домакинствата с най-ниски доходи.
Решението трябва да бъде взето от Министерския 

съвет след 20-ти декември.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2016г.



КАКВО ДА ХАПВАМЕ,
ЗА ДА ЖИВЕЕМ ПО-ДЪЛГО

Британски учени до-
казаха, че хората, които 
консумират поне 20 гра-
ма ядки на ден, са по-
малко застрашени от сър-
дечни болести или рак.
Шепа ядки на ден на-

малява риска от сърдеч-
ни болести с близо 30 
процента, от рак - до 15 
процента и от внезапна 
смърт - до 22 на сто. Същото количество изядени ядки 
намалява наполовина риска от смърт, причинена от диха-
телни заболявания, а от диабет - с до 40 на сто.

„В хранителните изследвания повече внимание се от-
деля на опасните убийци като болести на сърцето, ин-
фарктите и рака, но сега започваме да анализираме ин-
формацията и за други заболявания“, каза съавторът на 
изследването Дагфин Аун от Имперския колеж в Лондон.

„Открихме последователно намаляване на риска от 
много различни болести. Това е силна индикация, че 
има истинска връзка между консумацията на ядки и раз-
лични полезни за здравето резултати. Ефектът от такова 
малко количество храна е доста значителен“, добави той.
Екипът анализира публикувани изследвания, обхвана-

ли над 800 000 участници от цял свят. Включени са всич-
ки видове ядки - лешници, орехи, фъстъци.

„Ядките и фъстъците са с високо съдържание на фи-
бри, магнезий и ненаситени мазнини - основни храни-
телни съставки за понижаване на риска от сърдечносъдо-
ви заболявания, които намаляват нивата на холестерола. 
Някои ядки, в частност орехите и пеканите, съдържат и 
много антиоксиданти, което помага при борба с оксида-
тивния стрес и е възможно да намали риска от рак“, ко-
ментира още Аун.

СОК ОТ ТИКВА
Благодарение на богатия коктейл витамини, тиквата 

е добър имунизатор в зимните месеци, подобрява със-
тоянието на кожата и на косата, действа добре на нерв-
ната система и нормализира съня, поддържа здрави-
ната на зъбите и костите.
Един от лесните начи-

ни да се приготви тиквен 
сок за зимата без пас-
тьоризация е с помощта 
на сокоизтисквачка.
Почистената и наряза-

на тиква се пуска през со-
коизстсквачка. На всеки 
литър сок се добавят до 5 суп. лъж. захар. Течността 
се поставя на котлона и след като стигне до темпера-
тура 90 градуса, се вари 5 минути.
Налива се в подходящи за стерилизация съдове, за-

тваря се и съда се обръща с дъното нагоре. След като се 
охладят бурканите (бутилките), се прибират в хладно 
и тъмно помещение. Ако държите да пастьоризирате 
сока, след като сте налели кипналия сок в подходящи 
съдове, пастьоризирайте 10 минути при температура 
90 градуса.
Обръщате съдовете с дъната нагоре след сваляне от 

огъня, а след охлаждане прибирате на хладно и тъмно
Знаете ли, че сокът от тиква...
Подобрява работата на стомашночревния тракт, спо-

мага за жлъчкоотделянето. Отдавна се препоръчва на 
хора със сърдечносъдови заболявания, съпроводени с 
отоци. Добре действа при засягане на ставите от об-
менни причини, при всякакви алергични и кожни ре-
акции.
Особено е полезен при заболявания на бъбреците и 

черния дроб. Може да се пие по половин чаша един 
път дневно. При безсъние преди лягане се пие по една 
чашка сок от тиква с мед, при камъни в бъбреците и 
пикочния мехур - по четвърт или половин чаша сок от 
тиква 3 пъти дневно в продължение на 10 дни.
Помага на мъжете, които страдат от възпаление на 

простатата. Те трябва да изпиват по една чаша тиквен 
сок всеки ден в продължение на три седмици.
Действа добре при засягане на ставите от обменни 

причини, при всякакви алергични и кожни реакции.
Тиквата съдържа захароза, полезни пектини, калий, 

калций, магнезий, желязо, мед, фосфор, натрий, кобалт.

ЗИМНИТЕ РАЗХОДКИ И ЛАПИТЕ НА КУЧЕТО ВИ
Кучетата се радват на зимата и на навалелия сняг. Но 

с тях идват и неприятностите.
Ходенето по заледени повърхности не само е трудно 

за кучето, но е и опасно. А солта прониква между пръ-
стите на кучето и ако има напуквания, предизвиква сил-
но разразнение и възпаление на тъканите, което води до 
дерматити и появата на труднозарастващи язви.
Какво може да предприемете? Някои собственици 

на кучета - обикновено дребните породи, им купуват 
специални обувки с неплъзгащ се профил и каишки от 
велкро. Непременно трябва да се уверите, че са удоб-
ни на кучето и не му пречат да ходи комфортно.
Другият вариант, който е подходящ за всички поро-

ди кучета, е преди разходки да намажете или напръс-
кате възглавничките на кучето със защитен спрей за 
лапи (или балсам), които образуват предпазен водоус-
тойчив филм. Тези спрейове и балсами са много под-
ходящи за разходки по сняг и замръзнали повърхно-
сти. Важно е защитното средство да бъде нанесено и 
втрито и в междупръс-
товите пространства.
Предпазните средства 

се нанасят върху суха и 
чиста повърхност. Те до-
бре предпазват лапите и 
от измръзване.
По време на разходка 

непременно избягвайте 
тротоарите, посипани 
със сол или други ре-
агенти. А след зимната разходка непременно мийте 
лапите с вода със стайна температура (рязката смяна 
на температурата и миенето с гореща вода може да до-
веде до напукване на възглавничките!) или със слаб 
разтвор на калиев перманганат (разтворът трябва да 
е с бледорозов цвят), а коремът със затоплена влажна 
кърпа, за да отстраните напълно полепналите остатъ-
ци от сняг, киша и сол. След това внимателно огледай-
те лапите на кучето и ги намажете с крем. Ако лапата 
е наранена, веднага започнете лечение за бързото ѝ  
възстановяване.
И още нещо. В зимния период кучешките нокти не 

могат да се изтриват от асфалта и бързо израстват. За-
това през зимата трябва да се режат по-често.

АКО ИСКАТЕ КАКТУСЪТ ДА ЦЪФТИ
Много е важно растенията да получават необходимата 

светлина и топлина, за да могат да се развиват правилно.
Иначе кактусите се отглеждат лесно. Поливат се ще-

дро, но само когато са изсъхнали напълно.
През зимата се прибират 

на хладно и осветено място 
(не по-топло от 10 градуса) 
и не се поливат до пролетта.
Почвеният субстрат също 

трябва да е съобразен с из-
искванията на тези непре-
тинциозни растения и да 
има осигурен дренаж за из-
тичане на излишната вода.
Желателно е съдовете, в които се засяват да са от глина 

без глазура, защото така по бързо се абсорбира излиш-
ната влага.

ПОЧВАТА СЕ ВАРУВА СЕГА
В следствие на неправилно торене почвите могат 

да променят киселинността си, като в повечето слу-
чаи стават по-кисели. За да се направи корекция, 
почвата трябва да се варува.
Според специалистите на-

подходящото време за варуване 
е през есента или зимата. Така 
през месеците, когато почвата не 
се работи активно, варта се раз-
месва с нея и има по-голям ефект.
Каква да е нормата: За градина около 100 кв. м 

са необходими 50-100 кг негасена вар и 100-200 кг 
сатурачна вар.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 

Лен - Linum usitatissimum 
Описание: Едногодишно тревисто растение (прил. 

18), отглеждано предимно като влакнодайна култура. 
Стъблото е тънко, цилиндрично, 30—120 см висо-
ко. Листата са последователни, линейно ланцетни, 
приседнали, целокрайни, на върха заострени, 2—4 
см дълги. Цветовете са с петлистно не¬бесносиньо 
венче.Тичинките са 5. Плодникът е с петгнезден 
завръз и 5 стълбчета. Плодът е почти кълбовидна, 
обикновено десетсеменна кутийка. Семената са 
продълговато яйцевидни, сплескани, в единия край 
заострени, в другия закръглени, 4 6 мм дълги, кафяви, 
гладки, лъскави. Цъфти през юни и началото на юли, а 
плодовете узряват през юли — август.
Използвани части: Използува се 

лененото семе (Semen Lini), събрано 
в пълна зрелост. За лечебни цели се 
предпочита едросеменният маслода-
ен лен. Приложение намират освен 
целите ленени семена също лененото 
брашно (Farina Lini) и лененото масло (Oleum Lini).
Съставки: Лененото семе съдържа 5—12% слузно 

вещество, на което се дължи омекчавашото, проти-
вовъзпалително го и леко слабителното действие. 
Извличането на слузното вещество от епидермалните 
клетки се осъществява чрез накисване в студена вода 
(без загряване!). Съдържа се тлъсто масло (30—45%), 
в състава на което влизат предимно глицериди на 
ненаситени висши мастни киселини — линоленова, 
линолова и олеинова. То е ценен източник за получа-
ване на препарати, съдържащи витамин F (условно 
така е наречена групата полиненаситени мастни ки-
селини), който е изходно вещество за биосинтеза на 
простагландините в човека. За терапевтичния ефект 
на лененото семе има значение и съдържащият се в 
него цианогенен гликозид линамарин (около 1,5%), 
разпадащ се под действието на фермента линамараза 
на циановодород, глюкоза и ацетон. В лененото семе се 
съдържат около 20—30% белтъчини, 10—25% въглехи-
драти, органични киселини, ферменти, витамин А и др.
Действие и приложение: Лененото семе има сла-

бително и омекчаващо действие. Може да се прилага в 
диетата на болни с атеросклероза и при затлъстяване. 
Съдържащото се в семената ленено масло пречи за 
всмукването на животинския холестерол.
Начин на употреба: Вътрешно се приема извлек, 

получен от 1 супена лъжица семена, залети с 400 см3 
студена вода. След като кисне 2 часа, се изпива по 1 
винена чаша 3 пъти дневно.
Външно се правят компреси от счукано ленено семе 

или ленено масло. Последното е много подходящо 
средство при изгаряне, приложено самостоятелно 
или смесено с варна вода.

 „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                                                                                                              

Прибира се някакъв у дома, доста пийнал. Жена му в 
кухнята, мие някакъв тиган. Пича я поглежда с размътен 
поглед, трясва с юмрук по масата и изревава:

– АЗ съм шефът в тая къща!
Жена му без да коментира, просто се извърта и му залепя 

тигана в главата. Пича, естествено – нокаут. В това време 
пристига съседката:

– Въх, Миме, твоя що лежи насред кухнята?
– Той е шефът в тая къща! Където си иска, там ще лежи!

Две блондинки си говорят:
- Муцка вчера имах ужасен ден. Заседнах в асансьора 

цели 7 часа.
- Това твоето е нищо. Аз вчера заседнах на спрял еска-

латор цял ден.

рибира се някакъв у дома доста пийнал Жена

ПЪРЖЕНИ ФИЛИЙКИ
С ЯБЪЛКИ ПО ФРЕНСКИ

Продукти за 6 порции:  12 филии хляб, 4 сладки ябъл-
ки, 2 с.л. масло, 1/2 ч.ч. кафява захар, 4 средни яйца, 
1 ч.л. индийско орехче, 1 ч.л. канела, 1/2 ч.ч. прасно 
мляко, щипка сол, пудра захар 
Приготвяне: Разтопете маслото 
и добавете нарязаните на малки 
кубчета ябълки. Добавете инд. 
орехче и оставете в тигана, докато 
покафенеят, като ги разбърквате 
постоянно. Добавете 1 с.л. вода 
и поръсете ябълките със захарта. Оставете за около 
5 минути и след това свалете от котлона. Време е да 
сглобите френския тост. Вземете по 2 филии хляб и 
притиснете с пръсти средата така, че да се оформи 
нещо като джоб. Сложете от ябълковата смес и по-
крийте с другата филия. Потопете двойните френски 
тостове в сместа, приготвена от прясното мляко, яй-
цата, канелата и солта, след което запържете в тиган 
за окло 1 минута от всяка страна.За да са напълно 
сготвени, френските тостове трябва да се довършат 
във фурната. Сложете ги в предварително загрята на 
180 градуса фурна за около 10-12 минути. Преди сер-
виране по желание можете да поръсите с пудра захар.


