
Инициативен комитет по организиране и провеждане на традиционен събор 
Ваклиново`2017, под патронажа на Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов, 

КАНЯТ всички жители и гости на общината и района на 15 и 16 юли 2017 г.
(събота и неделя) на местността „Ливадите” край село Ваклиново. 

П Р О Г Р А М А
15 Юли 2017 година  (събота)

15:30 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Първи май -  
  1956” с. Ваклиново 

16:00 часа  - Музикални изпълнения на женска певческа и танцова група 
  при НЧ „Просвета -1938”с. Кочан
16:30 часа  - Музикални изпълнения на фолклорна група от село Ягодина, 
  област Смолян
17:00 часа  - Музикални изпълнения на женска певческа и танцова група  

  при Народно читалище „Св.св.Кирил и Методий”- 1926” с. Сатовча 
17:30 часа  - Музикални изпълнения на женска певческа и танцова група 
  при НЧ „Просвета -1937” с. Плетена 
18:00 часа  - Фолклорна програма от самодейци при  Народно читалище  
  село Борино
18:30 часа  - Изпълнение на Оркестър за народна музика „Импулси“ 
  град Гоце Делчев 
19:00 часа  - Изпълнение на група за автентичен родопски фолклор 
  „Извор от Родопа“ при НЧ „Пробуждане 1902“ село Горско  

  ново село, община Златарица
19:30 часа  - Изпълнение на Оркестър за народна музика на Панчо Илиев 
  със солист Емилия Широва
20:00 часа  - Концерт на  Мъжка фолклорна група „Перун“ 
21:00 часа  - Концерт на  фолк певицата Райна
22:00 часа  - Откриване и поздравления
22:30 часа  - Концерт на поп- фолк певицата  Камелия
23:30 часа  - Заря
24:00 часа  - Дискотека

16 Юли 2017 година (неделя)
09.30 часа - Музикални изпълнения на смамодейци при НЧ „Искра - 1953” 
  с. Годешево
10.00 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Пробуда - 1928”
  с. Слащен
10.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Граничар-1952” 
  с. Туховища
11.00 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Изгрев - 1950” 
  с. Вълкосел
11.30 часа - Музикални изпълнения на популярни руски народни песни и 
  романси от Илья Баланчук и Екатерина Лимарова                          
12.00 часа - Концерт на фолклорни певици Мария и Магдалена Филатови 
13.00 часа - Концерт на поп-фолк певицата Магда
14:00 часа - Концерт на фолк певецът Христо Косашки 
15:00 часа -  Музикални изпълнения на фолклорни певици Невена и Калина 
16:00 часа - Музикални изпълнения на фолклорна група от град Сърница

Спортна програма :
13.00 часа- Канадска борба  
14.00 часа- Народни борби

10 - 16 юли 2017г., година (XIII), 28 /611

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

ЖИВОТНОВЪДИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАД
11,3 МЛН .  ЛЕВА  ИЗВЪНРЕДНА  ПОМОЩ 

КЛУБ „ТЕАТРАЛНА
РАБОТИЛНИЦА“ НА ТЕАТЪР 

В края на месец юни 2017 г. учениците от клуб „Театрална работилница“ по проекта 
„Твоят час - оперативна програма за Наука и образование за интелигентен растеж“, 
посетиха Драматичен театър гр. Благоевград и наблюдаваха театралната постановка 
„Боряна“ по мотиви от едноименното произведение на Йордан Йовков. По този начин 
те отбелязаха края на дейностите по проект „Твоят час“ за тази учебна година.

 

ТРАДИЦИОНЕН  СЪБОР
ВАКЛИНОВО  2017 Г .

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
 Инициативен комитет по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2017 година, 

уведомява желаещите да посетят събора в местността „Ливадите” край село Ваклиново, 
който ще се проведе на 15 и 16 юли 2017 година , че са определени такси, както следва
1. За ползване на платен паркинг:
 лек автомобил              – 2.00 лв. на ден;
микробус              – 10.00 лв. на ден;
 автобус и товарен автомобил    – 20.00 лв. на ден.

2. Пропуск за автомобили, обслужващи търговските обекти ( ресторанти и сергии):
 лек автомобил   – 5.00 лв.;
микробус   – 10.00 лв.;
 товарен автомобил  – 20.00 лв.

3.  За търговски сергии:
 За блок А ред 1, Блок Б Ред 1 и Блок 3 цената на 1 терен с размери 5 х 5  или 25 
кв.м е 50 лв. , а за всички останали терени е 30.00 лв.

4.  За търговци предлагащи продукти:
- продукти на грил           – 300.00 лв. (без търговски маси и предлагане на напитки) 
- дюнер            – 150.00 лв. (без търговски маси и предлагане  на напитки)
- дюнер               – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане  на напитки)
- печено               – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане на напитки)
- печено            – 200.00 лв. (без търговски маси)
- риба цаца          – 40.00 лв. 
- пуканки, семки, памук – 40.00 лв. 
- сладолед           – 50.00 лв.
- понички           – 80.00 лв. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предоставяне на ел.енергия: 

-  за ресторантите ще се предоставя ел.енергия с мощност от 3 до 9 kW.
-  за продукти на грил,  дюнер, печено, риба цаца, пуканки, семки, памук, понички  и 

други ще се предоставя ел.енергия само за осветление.  
- за свързване на търговските обекти към ел.мрежата – 20.00 лв.
- заплащането на таксите за събора, както и запазването на терени за сергии 

става при Иво Тюфекчиев – счетоводител при кметство с.Кочан, телефон за връзка 
0879 / 12 17 49.     ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдеб-
ната власт обявява процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръ-
жен съд – Благоевград.
Пълният текст на обявата е качен на сайта на община Сатовча, раздел         

„Последни новини” на 21.06.2017 година.

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на ДФ „Земеде-
лие“ (УС на ДФЗ) одобри над 11,3 млн. 
лева национално финансиране по Схемите 
за извънредна помощ за приспособяване 
на млекопроизводителите и земеделските 
стопани в други сектори на животновъд-
ството. Подпомагането се предоставя в 
допълнение към помощта, осигурена от 
Европейския фонд за гарантиране в земе-
делието (ЕФГЗ), на основание на Делеги-
ран регламент (ЕС) 2016/1613 на Коми-
сията от 8 септември 2016 година, който 
позволява на държавата членка да добави 
100% национално финансиране към оси-
гурения от ЕС финансов пакет.
Европейската помощ беше предоста-

вена през 2016-та година. В периода на 
прием бяха подадени 17 723 заявления за 
подпомагане. Тази година земеделските 
стопани, получили европейско финанси-
ране като извънредна помощ за приспо-
собяване през миналата година, ще могат 
отново да се възползват от финансовата 
подкрепа, която се разпределя по три схе-
ми, без да е необходимо да подават ново 
заявление за подпомагане. Помощта ще 
бъде изплатена от Държавен фонд „Земе-
делие” на отговарящите на условията за 
подпомагане земеделски стопани, въз ос-
нова на броя животни одобрени за подпо-
магане по съответната схема.
По Схемата за предоставяне на помощ 

за дребномащабно земеделие допълни-
телна национална помощ ще получат сто-
пани – физически лица, еднолични търго-
вци и юридически лица, които през 2016 
г. са отглеждали и са заявили по схемите 
за обвързано подпомагане от 5 до 20 кра-
ви, юници и биволици, както и от 10 до 49 
овце-майки и кози-майки.
По Схемата за предоставяне на помощ 

за прилагането на екологични и щадящи 
климата методи на производство ще се 
подпомогнат животновъди, които през 
2016 г. са отглеждали и са заявили за под-
помагане по схемите за обвързано произ-
водство над 20 крави, юници или биво-
лици, както и 50 и повече овце-майки и 
кози-майки. Помощта ще се предоставя 

за не повече от 200 
крави и биволици 
и не повече от 500 
овце-майки и кози 
майки в едно сто-
панство. Изискване 
към кандидатите 
по схемата е и поне 
един от животно-
въдните обекти в 
стопанството им да е регистриран в насе-
лено място в състава на община, включе-
на в нитратно уязвима зона или да имат 
работещи биогаз инсталации с преработ-
ка на биомаса от животновъдни обекти.
По Схемата за предоставяне на помощ 

за прилагането на екстензивни методи за 
производство допълнително национално 
финансиране ще получат земеделски сто-
пани, които през 2016 г. са заявили за под-
помагане по схемите за обвързано подпо-
магане и преходна национална помощ над 
20 крави или биволици. Помощ ще се пре-
достави и на животновъди, отглеждали и 
заявили за подпомагане 50 или повече 
овце-майки и кози-майки, допустими по 
същите две схеми. Кандидатите по тази 
схема трябва да прилагат екстензивни 
методи на производство – пасищно или 
оборно-пасищно, както и всички техни 
животновъдни обекти да са регистрира-
ни в населени места, чиито землища не 
попадат в общини, включени в нитратно 
уязвими зони. Помощ се предоставя за не 
повече от 200 крави и биволици и не пове-
че от 500 овце-майки и кози майки в едно 
стопанство.
Изискване към кандидатите по трите 

схеми за извънредна помощ е да не са за-
явили за подпомагане през 2016 година 
постоянно затревени площи по Схемата 
за единно плащане на площ (СЕПП) или 
да са заявили такива, чиито размер не 
надвишава 10 декара на една животинска 
единица.
Индикативните ставки на извънредната 

помощ и по трите схеми ще бъдат опреде-
лени със заповед на министъра на земеде-
лието, храните и горите.



а обичаите свързани с тях се наричат Чурлига, Пърлига и Огнена Марина. Горещниците 
са свързани със строго спазвани забрани за полска и домашна работа - не се ходи на нива 
и не се жъне, вършее, коси и копае, не се возят снопите и не се впряга кола, не се пере, 
не се мие, не се меси и пече хляб, не се готви, не се преде, тъче и шие. Нарушаването на 
тези забрани се смята причина за пожари и запалване на реколтата, дома или лош късмет. 
Така в разгара на лятото, земеделците отпочиват от тежкия труд и гадаят за времето през 
зимните януари, февруари и март. Печели силно слънце през трите горещника - топли, без 
сняг и виелици ще бъдат и зимните януарско-мартенски дни. Според поверието, ако човек 
се изкъпе в топли минерални извори през тези дни, ще бъде здрав през цялата година. 
Православната църква почита св. Владимир
Княз Владимир Велики е почитан от православната църква, тъй като е владетелят 

покръстил Русия - обявен е за светец, а празникът му е на 15 юли - денят на неговото 
успение. В Русия има орден на негово име (Свети Владимир). Владимир I Велики е княз 
на Киев от 980 до 1015 г., син на е княз Светослав I и наследник на брат си княз Ярополк 
I. Самото името, според езиковеди идва в славянската транскрипция от немското Valdemar 
- герой от скандинавските саги.
На 15 юли имен ден празнуват всички, които носят името Владимир, Владимира (оз-

начава владее света). 
16 Юли 2017, Неделя
На 16 юли имен ден празнуват всички, които носят имената Юлия, Юлиян, Юлияна.

КОНКУРС ЗА СНИМКИ И КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ ОТ РОДОПИТЕ  
Краен срок: 15 октомври 2017 г. 
Покажете красотата на Родопите, фотографирайте мо-

ментите на живот в Родопите, градските и селските райо-
ни, покажете природата, обичаите и забавните моменти 
от ваканцията или живота си в Родопите.
Жанрове:
1. Пейзажи и диви животни - Направете пейзаж на при-

родата в различни региони и райони в Родопите. Семейни 
стопанства с екологично устойчиво управление и красиви 
градски градини, диви животни и растения в техните 
естествени местообитания в Родопите.

2. Обичаи и традиционни занаяти - Снимка на местните обичаи, занаяти, празници, 
символи и културни паметници на Родопите, заснети от интересен ъгъл.

3. Смешни моменти от ваканцията ви в Родопите.

  КОНКУРС ЗА ЕСЕ 2017 ЗА ВСИЧКИ ГИМНАЗИСТИ ПО СВЕТА     
Краен срок: 20 октомври 2017 г. 
Напишете есе с не повече от 900 думи на някоя от тези 

4 различни теми:
- Какви умения за живот могат да научат учениците в 

колеж? Кои oт трите са най-важните и защо?;
- Кое смятате за най-належащ социален проблем, пред 

който сме изправени? Защо?;
- Кой ви вдъхновява? Защо?;
- Представете три цели в живота, които смятате, че ще 

бъдат по-постижими, след като завършите колеж.
Есето трябва да бъде написано на английски език.
Награди: Парични награди от 500 USD, 350 USD и 150 USD.

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

11 Юли 2017, Вторник
Световен ден на населението
Отбелязва се от 1990 г. с решение 89/46 на 

Управителния съвет на Програмата на ООН за 
развитие от 30 юни 1989 г. по повод раждането на 
петмилиардния жител на планетата (11 юли 1987).

12 Юли 2017, Сряда
Празник на Национална гвардейска част
С Постановление 124 на Министерския съвет от 14 май 2001 г. е създадена 

Национална гвардейска част и е приет Правилник за нейната структура, орга-
низация и ред за използване. Гвардейска част е правоприемник на активите, 
пасивите, архива и другите права и задължения на Представителния батальон и 
на Гвардейския представителен духов оркестър като звена от организационната 
структура на Столичното военно комендантство. Националната гвардейска 
част е извън числения състав на Българската армия и участва в представителни 
мероприятия. Има свое знаме, печат и отличителен знак. В нея са включени 
войскови единици за отдаване на военни почести и представителен духов 
оркестър.

13 Юли 2017, Четвъртък
На тази дата е роден Гaй Юлий Цезaр
Гай Юлий Цезар е римски държавник и политик 

(110-44 г. пр. Хр.), който остава в историята като из-
ключителен държавен деец, но той е смел пълководец и 
талантлив писател. Името му се преобразува в титлата, 
което на немски се става „кайзер“, а при славянските 
народи „цар“. Цезар е бил обожествяван след смъртта си 
и наричан Божественият Юлий и всички римски импе-
ратори са почитали култа към него. Цезар е бил военен 
трибун (73 пр. Хр.); едил (65 пр. Хр.); претор (62 пр. Хр.), 
а Сенатът му дава всички възможни титли: „Гражданска 
корона за храброст“, „Пожизнен диктатор на Рим“ и „Баща на родината“. Заед-
но с Помпей и Крас образува Първият триумвират, като триумвират покорява 
(58-51 пр. Хр.) цяла Галия и Британия. Най-популярната фраза на древността 
се приписва, именно на Юлий Цезар: Veni, vidi, vici (означава: „дойдох, видях, 
победих“) според Плутарх, така той е писал на приятеля си Амантий за бързо 
удържаната победа при Зела над Фарнак II, сина на Митридат. (Фразата: Veni, 
vidi, vici е използвана и на емблемата на тютюневата компания „Филип Морис“, 
която произвежда цигарите „Марлборо“). На 10 януари 49 пр. Хр. Юлий Цезар 

преминава река Рубикон и навлиза на територията на 
римската република начело на армията.

14 Юли 2017, Петък
Национален празник на Франция
Националният празник на Франция е Денят на пре-

вземането на Бастилията /1789 г./. Празникът и до ден 
днешен се отбелязва в цялата страна и придружен с 
много събития. Въпреки че има и французи, които 
считат превземането на Бастилията за началото на на-
ционална трагедия, повлякла след себе си екзекуцията 
на законния Крал Людвик ХVI, гражданската война, 
якобинската диктатура. Бастилията e построена през 

1382 година. Крепостта e пазела подстъпите към Париж, но френската столица 
бързо се разраства и бастилията става затвор, предимно за политически затвор-
ници. Така за 400 години в нея попадат много знаменитости като Ларошфуко 
и Пиер Огюстен Бомарше. Дори, два пъти затворник в Бастилията е и Волтер. 
Бастилията става символ на всевластието на краля, поради тази причина и 
падането й се възприема като победа на революцията. Съществуват и няколко 
„легенди“ за превземането на Бастилията. Историческите документи свиде-
телстват, че обсадата на Бастилията започва след като сред парижани тръгнали 
слуховете за решението на краля да разгони Учредителното събрание и да 
свали от поста държавен контрольор на финансите реформатора Жак Никер. 
Гражданите, решили да окажат съпротива и тръгнали към Бастилията за да 
вземат оръжието, което се съхранявало там. Съвременниците на събитията не 
виждали нищо символично в действията си. Обаче, затворници в крепостта се 
оказали само седем души, а гарнизонът наброявал всичко 110 войника. Щурмът 
на крепостта продължил около четири часа.
Тълпата нахлула в крепостта, началникът на гарнизона бил разкъсан, а кре-

постта разрушена. В отговор на случилото се кралят възстановил на длъжност 
Некер и извел войските от Париж. Легендата гласи, че на развалините на 
Бастилията се появил надпис – “Тук танцуват”.

15 Юли 2017, Събота
Най-горещите дни: Горещниците
Празници в чест на огъня и за предпазване от огън, почитани в три последо-

вателни дни на народния календар - на 15, 16 и 17 юли, отредени от източно 
православната църква на светите мъченици Кирик и Юлита, Атиноген и Мари-
на, загинали за Христовата вяра. Смятат се за най-горещите дни през годината, 
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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

ИЗБИРАМ ДА СЪМ ЩАСТЛИВА

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 6.07.2017 г.
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Тя е 92 години, дребничка, перфектно облечена 
като за възрастта си с благ поглед, макар, че очите 
и не виждат. Тя търпеливо чака във фоайето на 
старчески дом. От днес това ще бъде нейният дом.
Когато най-накрая тя пристъпва в новата си 

стая, възкликва:
„Прекрасна е тази стая, обожавам я. Щастлива 

съм, че ще живея тук“.
Служителят знаейки, че тя е сляпа, не деликат-

но, спонтанно възразява:
-Но как я харесвате, като не можете да я 

видите?
Това, което му отговаря възрастната дама, го 

поразява.
-Щастието няма нищо общо с вида на стаята. 

Щастието е въпрос на решение. Дали ще ми 
харесва моята стая или не, зависи не от подред-
бата на мебелите, а от мен. От подредбата, ор-

ганизирането на 
моите мисли в 
тази стая. Това 
е решение, кое-
то всяка сутрин 
аз вземам: Дали 
да  пре карам 
деня в леглото 
пъшкайки  над 
болежките си и недоволствайки от живота, или да 
живея, да правя каквото мога, да съм благодарна, 
че съм жива. Всеки ден е подарък и на всеки по-
дарен ми ден, аз ще му се радвам. Моята старост 
е като добре направена инвестиция, като пълна 
банкова сметка, пълна с безброй, добре изживени 
щастливи дни.
Затова, аз харесвам новата си стая. В нея аз 

ще бъда щастлива.



Въпрос: Учителка, която отговаря на изисква-
нията за ранно пенсиониране през последните 10 
г. е работила за срок от 6 м.като детегледач към 
Дирекция „Социално подпомагане“. Същата е 
прекъсвала с малки интервали трудовия си стаж 
след изплащане на обезщетенията от Бюро по 
труда до ново назначаване като учител. Смята 
ли се за прекъсване на стажа и има ли право на 
10,5 работни заплати?
Отговор: Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от 

Кодекса на труда (КТ) изрично определя, че при 
прекратяване на трудовия договор, след като работ-
никът или служителят е придобил право на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст, той има право на 
обезщетение от работодателя в размер на брутното 
трудово възнаграждение за 2 или 6 месеца в зави-
симост от продължителността на трудовия стаж 
при последния работодател. Това негово право не 
зависи от основанието за прекратяването. От това 
следва, че за да възникне право на обезщетение по 
чл. 222, ал. 3 от КТ, е необходимо лицето да отгова-
ря едновременно на няколко законови изисквания: 
1. трудовото правоотношение да е прекратено, 
независимо на какво основание; 2. към момента на 
прекратяване лицето да е придобило право на пен-
сия осигурителен стаж и възраст; 3. да е работило 
през последните 10 години при същия работодател 
- за изплащане на обезщетение за срок от 6 месеца. 
От запитването е видно, че през последните 10 го-
дини освен като учител лицето е работило и като 
детегледач към ДСП, т. е. не е работило при един и 
същи работодател. Поради тази причина считаме, 
че лицето има право на обезщетение по чл. 222, 
ал. 3 от КТ в размер на 2 брутни заплати. Съгласно 
чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31 от 1994 г. за увеличаване 
в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 
222, ал. 3 от Кодекса на труда, при прекратяване 
на трудовото правоотношение на педагогическите 
кадри, работили в организации и звена на бюджетна 
издръжка в сферата на образованието през по-
следните десет години от трудовия си стаж преди 
придобиване на право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, се изплаща обезщетение по чл. 
222, ал. 3 от КТ в размер на брутното им трудово 
възнаграждение за срок от шест месеца. Тъй като 
Дирекция „Социално подпомагане“ не е звено на 
бюджетна издръжка в сферата на образованието и 
лицето не е изпълнявало педагогическа длъжност, 
не може да намери приложение разпоредбата и на 
чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31 от 94 г. Поради горните 
причини изразяваме становище, че лицето няма 
право на увеличен размер на обезщетението по 
чл. 222, ал. 3 от КТ на основание чл. 1, ал. 1 и 2 
от ПМС № 31/ 94 г. Определянето на конкретния 
размер на това обезщетение обаче е изключително 
право на работодателя и зависи от неговата прецен-
ка. По отношение на размера на обезщетението по 
Отрасловия трудов договор в народната просвета 
можете да се обърнете към МОН или страните по 
него за разяснение.

До 15-ти юли: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за юли за корпора-

тивния данък по Закона за корпоративното подоход-
но облагане. 

2. Тримесечните авансови вноски за второ триме-
сечие за корпоративния данък по Закона за корпора-
тивното подоходно облагане.

3. Деклариране и внасяне на данъка за второ три-
месечие върху хазартната дейност от игри с игрални 
автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец юни

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 юни

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ПРАВО НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН
ГОДИШЕН ОТПУСК

Съгласно чл. 156 от Кодекса на труда  работникът 
или служителят има право на допълнителен платен 
годишен отпуск:

1. за работа при специфични условия и рискове 
за живота и здравето, които не могат да бъдат от-
странени, ограничени или намалени, независимо от 
предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни;

2. за работа при ненормиран работен ден - не по-
малко от 5 работни дни.
Видовете работи, за които се установява допълни-

телен платен годишен отпуск, се определят с наредба 
на Министерския съвет (ал. 2 на чл. 156 от КТ).
На основание чл. 156, ал. 2 от КТ е издадена На-

редбата за определяне на видовете работи, за които 
се установява допълнителен платен годишен отпуск 
(ДВ, бр. 103 от 2005 г.). С наредбата се определят ви-
довете работи, извършвани при специфични условия и 
рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат 
отстранени, ограничени или намалени, независимо от 
предприетите мерки, за които се установява допъл-
нителен платен годишен отпуск като допълнителна 
мярка за превенция на здравните рискове за работ-
ниците и служителите.
В чл. 2 от наредбата, т. 1-41 в изчерпателен списък 

са определени видовете работи, при които може да се 
ползва това право. Съгласно чл. 4 от наредбата право 
на допълнителен платен годишен отпуск имат работ-
ници и служители, които извършват определените в 
чл. 2 работи не по-малко от половината от установе-
ната с Кодекса на труда нормална продължителност 
на работното време, с изключение на работниците 
и служителите, които извършват работи в среда на 
йонизиращи лъчения. Размерът на допълнителния 
платен годишен отпуск не може да бъде по-малко 
от 5 работни дни, при условие че работникът или 
служителят е работил при тези условия в рамките 
на една календарна година. Когато работникът или 
служителят работи по-малко от този срок размерът на 
допълнителния платен годишен отпуск се определя 
пропорционално на отработеното време.
Право на допълнителен платен годишен отпуск 

имат и работници и служители с пълна загуба на 
зрение или с пълна загуба на слух независимо от вида 
работа (чл. 3).
Работниците и служителите, които имат право на 

допълнителния платен годишен отпуск по наредбата, 
се определят с писмена заповед на работодателя след 
предварителни консултации с представителите на 
синдикалните организации и с представителите на 
работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса 
на труда, със службата по трудова медицина и с ко-
митета/групата по условия на труд и в съответствие с 
оценката на риска (чл. 4, ал. 4). Наредбата предвижда 
възможност в колективен трудов договор, както и 
между страните по трудовото правоотношение да бъ-
дат договаряни по-големи размери на допълнителния 
платен годишен отпуск (чл. 4, ал. 5)

ПРАВО НА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ
Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) 

за работници и служители, които извършват работа 
при специфични условия и рисковете за живота и 
здравето им не могат да бъдат отстранени или намале-
ни, независимо от предприетите мерки, но намалява-
нето на продължителността на работното време води 
до ограничаване на рисковете за тяхното здраве, се 
установява намалено работно време. Право на нама-
лено работно време имат работниците и служителите, 
които работят в съответните условия не по-малко от 
половината от законоустановеното работно време (чл. 
137, ал. 3 от КТ). При намаляване на работното време 
не се намаляват трудовото възнаграждение и другите 
права на работника или служителя по трудовото пра-
воотношение (чл. 137, ал. 4 от КТ). Видовете работи, 
за които се установява намалено работно време, се 
определят с наредба на Министерския съвет, приета 
на основание чл. 137, ал. 2 от КТ.
Съгласно чл. 2 от Наредбата за определяне на ви-

довете работи, за които се установява намалено ра-
ботно време (ДВ, бр. 103 от 2005 г.), право на 6-часов 
работен ден имат работниците и служителите, които 
извършват работи във:

1. звената по анатомия, патологоанатомия и съдебна 
медицина, секционни зали и морги - само за пряко 
заетите;

2. лабораториите по хистология, хистохимия и ци-
тохимия, когато работят с човешки трупен материал.
В чл. 3 от наредбата т. 1- 27 са определени изчер-

пателно видовете работи, при които работниците и 
служителите имат право на 7-часов работен ден
Работниците и служителите, които имат право на 

намалено работно време по наредбата (6- или 7-ча-
сов работен ден), се определят с писмена заповед 
на работодателя след предварителни консултации с 
представителите на работниците и служителите, със 
службата по трудова медицина и с комитета/групата 
по условия на труд и в съответствие с оценката на 
риска (чл. 5 от наредбата). При въвеждане на намалено 
работно време се запазва определеното месечно тру-
дово възнаграждение на работниците и служителите 
и другите им права по трудовото и осигурителното 
законодателство (чл. 7 от наредбата).

НОВА Е-УСЛУГА НА НАП ЗА ДЕКЛАРИРАНИТЕ 
ПРОДАЖБИ ОТ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ЛИЦА
От 3 юли 2017 г. НАП въвежда е-услугата „Справка 

за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС 
лица за определен данъчен период“, която може да 
бъде ползвана с квалифициран електронен подпис 
(КЕП) от всички клиенти с разрешен пълен достъп 
до услугите на НАП, както и от упълномощени лица 
с КЕП, на които е разрешен пълен достъп до услугите, 
включени в електронните услуги за „Предоставяне на 
данъчна и осигурителна информация и информация 
от данъчно-осигурителната сметка“.
Справката съдържа ин-

формация за издадените 
и включени в дневниците 
за продажби за опре-
делен данъчен период 
от регистрираните по 
ЗДДС лица фактури,  в 
които идентификаторът 
на лицето, заявяващо 
справката, е посочен като 
получател.
Чрез новата услуга се предоставя възможност за 

проверка на коректното отразяване от доставчиците на 
направените от тях покупки, изпълнението на изисква-
нето за начисляване на ДДС, осигуряващо възможност 
за ползване на данъчен кредит по тях, а също така и 
наличието на отразени продажби, по които лицето не 
е действителен получател.
Осигуряването на достъп до посочената информа-

ция ще създаде условия за засилване на гражданския 
контрол за спазването на установените от закона задъл-
жения за регистрираните по ЗДДС и ще допринесе за 
намаляването на риска от  злоупотреби и нарушаване 
на права и законни интереси на гражданите. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2017г.

Въпрос: Имам следното питане: Лице е в 
продължителен неплатен отпуск без стаж до 
30.04.2017г. От 1.05.2017 си пуска 30 дни непла-
тен отпуск за 2017г., който се признава за трудов 
стаж. На 9.05.2017г. му издават болничен лист за 
общо заболяване в размер на 54 дни / от 9.май до 
1.юли 2017г/. Въпроса ми е лицето, има ли право на 
плащане по този болничен лист и съответно дъл-
жим ли 3 дни от работодателя? Доколкото знам 
лицето получава пенсия за инвалидност / 100%/.
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал.1 от 

Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигурените 
лица за общо заболяване и майчинство имат право 
на парично обезщетение вместо възнаграждение за 
времето на отпуск поради временна неработоспо-
собност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 
6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този 
риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не 
се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна въз-
раст. Според ал. 5 от същата разпоредба осигурителят 
изплаща на осигуреното лице за първите три работни 
дни от временната неработоспособност 70 на сто от 
среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в 
който е настъпила временната неработоспособност, 
но не по-малко от 70 на сто от среднодневното угово-
рено възнаграждение. На това основание следва да са 
налице всички условия, на които трябва да отговарят 
осигурените лица, за да им бъде отпуснато парично 
обезщетение за временна неработоспособност (да са 
осигурени за общо заболяване и майчинство към мо-
мента на ползване на отпуска за временна неработос-
пособност и да имат 6-месечен осигурителен стаж), 
за да е налице основание осигурителят да изплати на 
осигуреното лице за първия, втория и третия работен 
ден от временната неработоспособност 70 на сто от 
среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в 
който е настъпила временната неработоспособност. 
На основание чл. 10 от КСО, осигуряването възник-
ва от деня, в който лицата започват да упражняват 
трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който 
са внесени или дължими осигурителни вноски и 
продължава до прекратяването й. Осигуряването се 
прекъсва през периодите, които не се зачитат за оси-
гурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или 
чл. 4а, ал. 1 не е прекратена. Съгласно § 1, ал. 1, т. 3 
от допълнителните разпоредби на КСО „осигурено 
лице“ е физическо лице, което извършва трудова дей-
ност, за която подлежи на задължително осигуряване 
по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 от кодекса, и за което са внесени 
или дължими осигурителни вноски. Осигуряването 
на лицето, което е започнало трудова дейност съглас-
но чл. 10, продължава и през периодите по чл. 9, ал. 
2, т. 1–3 и 5 (за времето: на платен и неплатен отпуск 
за отглеждане на дете; на платените и неплатените 
отпуски за временна неработоспособност, за отпуск 
за бременност и раждане и при осиновяване на дете 
от 2- до 5-годишна възраст; на неплатения отпуск 
до 30 работни дни през една календарна година; 
през което самоосигуряващите се лица, които се 
осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, 
старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, 
са получавали парични обезщетения за временна 
неработоспособност, бременност и раждане и от-
глеждане на малко дете и при осиновяване на дете 
от 2- до 5-годишна възраст и периодите на временна 
неработоспособност, бременност и раждане и за от-
глеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 
2- до 5-годишна възраст, през които не са имали право 
на парично обезщетение). Предвид гореизложеното 
Вие като осигурител дължите парично обезщетение 
по чл. 40, ал. 5 от КСО, ако лицето ползва неплатен 
отпуск, който се зачита за осигурителен стаж на 
посочените по-горе основания и има 6 месеца оси-
гурителен стаж за общо заболяване и майчинство. 
През периода, в който лицето е в отпуск по болест 
не може да се ползва друг вид отпуск.



МАРИНОВАНИ ТИКВИЧКИ
Необходими продукти: 100 мл зехтин или рафини-

рано олио, 3 суп. лъж. оцет, 2 ч. лъж. мед, 2-3 ски-
лидки чесън, млян черен пипер, пресни или сушени 
зелени подправки. За всеки 500 г тиквички около 1/2 
ч. лъж. сол.
Начин на пригот-

вяне: Тиквичките 
се измиват добре и 
се обелват. Ако са 
млади, могат и да не 
се белят. Режат се 
на тънки шайби и се 
прехвърлят в купа. 
Посоляват се и се 
оставят за половин 
час. През това време се приготвя марината.
Чесънът се смачква с преса и се смесва с олиото, 

топлия мед, оцета, черния пипер и ситно нарязаните 
зелени подправки. Подходящи са магданоз, босилек, 
естрагон, копър, магданоз. Можете да добавите една 
супена лъжица доматена паста.
Маринатата се разбърква. От купата с тиквичките се 

излива отделилата се течност, а самите тиквички вни-
мателно се изстискват с ръце. Полейте с маринатата и 
разбъркайте добре. Приберете до сутринта, като през 
това време можете няколко пъти да разбъркате. За 13-
18 часа тиквичките трябва да се мариноват. Останките 
от маринатата, можете да не хвърлят, а да я добавите 
следващия път.

НЕ ПРЕЧЕТЕ НА ДЕЦАТА ДА ХОДЯТ БОСИ
Ходенето боси е най-достъпната от всички закалява-

щи процедури. Първият вариант на това закаляване е 
ходенето боси по влажна трева. При това няма значение 
от какво е мокра - вода, дъжд. Колкото по-влажна е тре-
вата, колкото по-продължително и често изпълнявате 
тази процедура, толкова по-добри ще са резултатите.
Времето за разходка трябва да е от 15 до 45 минути. 

След края на разходката не бързайте да подсушите кра-
ката си. Походете 10-15 минути по пясък или по камен-
на настилка. Същият закаляващ ефект има и при ходене 
по мокри гладки камъчета. На хора със студени крака, 
боледуващи често от ангина, бронхит, катар, страда-
щи от главоболие се препоръчва да ходят боси колкото 
може по-често.
Ходенето боси има не 

само закаляващ, но и оз-
дравителен ефект. При 
ходене боси по окосе-
на трева се въздейства 
на активните точки на 
стъпалото. Върху стъ-
палото са разположени проекционни точки на всички 
вътрешни органи. Тези точки активно се използват в 
рефлексотерапията. Когато ходите боси, се подобрява 
циркулацията на кръв в краката, активизира се работата 
на всички вътрешни органи. В резултат се подобрява 
самочувствието, повишава се тонусът на организма.
Ходенето боси няма никакви противопоказания. То е ед-

накво полезно както за здрави, така и за болни хора. При 
него се възстановява енергийният баланс в органите.

ЗАЩО  КОМАРИТЕ  ХАПЯТ  НЯКОИ  ХОРА ,
А  ДРУГИ  НЕ?

Комарите са една от най-досадните и неприятни „опас-
ности”, които крият летните вечери. Чудили ли сте се 
обаче защо комарите хапят само някои хора, а други про-
пускат? И този факт си има своето обяснение, разберете 
го сега.
Ухапванията от комари са неприятни не само, защото 

ужасно сърбят, но и защото оставят неприятни червени 
петна по кожата. А повечето пъти комарите рядко ни „по-
милват” само с едно или две ухапвания!
Всъщност вероятно вече сте забелязали, че комарите 

си имат предпочитания и хапят само някои хора, докато 
други просто игнорират. По-голямата привлекателност 
на някои хора се дължи на химикалите, които тяхната 
кожа отделя, както и на нейната специфична флора.
Специалисти обясняват какви са биологичните фак-

тори даден човек да се превърне в „стръв” за комарите. 
Ако тези насекоми ви намират за неустоими, ето няколко 
възможни причини:
Бременност
Женските комари (тези, които хапят) са привлечени 

от въглеродния диоксид. Специални нервни рецептори 
им помагат да го откриват в околната среда. Какво обаче 
общо има това с бременността? Проучване установява, 
че жените в по-късен етап от своята бременност (след 28 
гестационна седмица) издишват 21% повече въглероден 
диоксид в сравнение с тези, които не са бременни.
Пот
Друга възможна причина, заради която комарите изби-

рат да хапят само някои хора, е потта. Млечната кисели-
на, която е вторичен продукт от енергичната физическа 
активност и се отделя с потта, е изключително примам-
ваща за комарите. Ако човек се поти обилно, по-високата 
телесна температура също може да играе роля и да при-
влича насекомите.
Кръвна група 0
Комарите имат своите предпочитания и едно от тях е 

свързано с кръвната група. Редица изследвания потвърж-
дават факта, че комарите се привличат повече от хора с 
кръвна група 0. Хората с тази кръвна група са склонни да 
излъчват определени миризми, които комарите харесват.
Бира
Оказва се, алкохолът и по-специално бирата може да 

доведе до повече ухапвания. Все още няма достатъчен 
на брой проучвания, които да затвърдят този факт със 
сигурност, но все пак имайте едно наум.
Гени
Някои хора са по-защитени от комарите заради своите 

гени. Просто те произвеждат естествени репеленти сре-
щу комари, които са генетично предопределени.

АКТУАЛНО ПРИ ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ
И през юли продължава беритбата на ранните дома-

ти. Грижите за растенията продължават. Основните са 
колтучене, поливане, подхранване и борба с икономи-
чески важните болести и неприятели.

 В началото на 
юли се засаждат 
късните домати. 
Разсадът трябва 
да е добре развит 
- с оформена ко-
ренова система и 
здраво и дебело 
стъбло. Засажда-
нето се извършва в по-хладните часове на деня.

 През месеца започва беритбата на ранния пипер. 
Продължава окопаването на средноранните посеви. 
Препоръчително е да се направи шербетуване, т.е. 
разтваряне на пресен оборски тор в поливната вода.

 Подготвя се почвата за сеитба на късните крастави-
ци. Почвата се полива и обработва, оформят се лехите.

КАПРИЗНИЯТ МЕЛОКАКТУС
Мелокактусът е тумбест, разделен на резени като 

пъпеш, а бодлите му са разположени на кичурчета 
и образуват дъги, започващи от върха и стигащи до 
почвата. Точно на върха се намира цветът, който от 
далеч прилича на странна шапчица. За първия цъф-
теж са необходими 
поне 6-7 години.
Мястото за този как-

тус трябва да е светло 
и защитено от преките 
слънчеви лъчи; да е то-
пло, като от септември 
се охлажда до около 10 
градуса.
През зимата мелокак-

тусът не се полива, а през лятото има нужда от съв-
сем оскъдно количество вода. Пръскайте го редовно 
с вода, тъй като така се подсигурява с влага.
Почвата трябва да е кактусова с добавка на пясък 

в широка и плитка саксия, в която да се съберат раз-
клонените му корени.
Размножаването е много трудно и по-добре го оста-

вете на специалист.

ПАЗЕТЕ КРАВИТЕ ОТ ПОДУВАНЕ
За да нямате такъв проблем, 

който съвсем не е безобиден, не 
позволявайте кравата ви да по-
ема големи количества от тези 
фуражи, особено на гладно!
За да предпазите животните 

си, давайте им груби фуражи - 
слама, сено, които ще ги пред-
пазят от подуване.
Но ако все пак кравата ви се 

е подула действайте незабавно.
През устата и хранопровода 

в търбуха на кравата вкарайте 
сонда (гумен маркуч), за да из-
лязат натрупалите се газове.
За да улесните оригването поставете предните кра-

ка на кравата нависоко.
Какво още може да направите:
Масажирайте търбуха и обливайте левия хълбок на 

животното обилно със студена вода.
Пъхнете в устата на кравата късо цилиндрично пар-

че дърво със сечение около 3 см, намазано с катран.
Налейте в устата й 100-200 мл ракия, не по-силна 

от 40 градуса.
Ако състоянието на животното продължава да се 

влошава - падне и диша трудно, за да не умре, вете-
ринарен специалист пробива с троакар кожата и тър-
буховата стена за да излязат натрупалите се газове.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Горещник
Билката горещник е известна в народната медици-

на и под името срещниче, като от 6-те вида, които 
растат у нас най-популярно е пълзящото срещниче 
(Ajuga reptans).
Името на билка-

та идва от това, че 
тя расте на огрени 
от слънцето места, 
по хълмове и рав-
нини, като плевел 
по стърнищата, и 
из редки храста-
лаци. Използва се 
само надземната 
му част.
Срещничето има подчертано кръвоспиращо, про-

тивовъзпалително, антисептично и противомикроб-
но действие. То е силно отровно и упойващо и трябва 
са се взема само след консултация с опитен билкар 
и фитотерапевт!
Лечебните му свойства са били известни още на 

траките, които го използвали още при диабет, треска 
и жълтеница.
Днес фитотерапевтите вътрешно я назначават като 

1 суп.л. ситно счукана дрога се залива с 2 ч.ч. вряла 
вода и се оставя да кисне, докато изстине. Прецежда 
се и се изпива за 2 дни.
Може да се направи и тинктура от 70-градусов 

спирт и билка в съотношение 10: 2(спирт/ билка) 
като се приемат 8-12 капки с малко вода.
Външно в наши дни се прилага при гнойни и про-

резни рани. Прави се отвара с 2 суп.л. от билката, 
които се заливат с 2 ч.ч. вода. Вари се само 2 мин. 
След прецеждане се прави компрес!
Тъй като билката е силно отровна и упойваща, тя 

се използва против паразити, които нападат копри-
нените буби, обясняват известни билкари.

 „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                                                                                                              

Двама си говорят:
- Вчера намерих десет долара.
- И какво си купи?
- Нищо, хвърлих ги, защото бяха фалшиви.
- И как го разбра?
- Ми ти къде си виждал десет долара с две нули?..

Мъж отишъл на лекар с болки в гърдите. Направил му 
докторът скенер и рекъл:

- Имате хлебарка в белите дробове. Трябва да отидете в 
Германия за операция. 
Прегледали го там и му рекли:
- Белите Ви дробове са в перфектно здраве. Хлебарката 

е в българския скенер... 

вама си говорят:

ОБЯВА :  Продавам къща на калкан с право 
на строеж в село Сатовча, нива и две ливади по 

споразумение - 0889 864947 и 0894 946194                                                       


