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Заа трета поредна
З
на година Общинска
Об
адми
администрация - Сатовча съвместно с Фондация
E-mail: obs_satovcha@abv.bg
Брой 48
„Помощ за благотворителност в България“
На
20
юли
2017
година
се проведе
- ФПББ предлагат за децата от общината раззаседание на Общински съвет – Салично от ежедневието лятно преживяване.
товча.
За пореден път под формата на игри децата
На заседанието бяха приети:
ще имат възможност да навлязат в света на
- Наредба за рекламната дейност
науката, ресурсите, природата и уменията.
на територията на община Сатовча.
Опитен екип в това отношение е подготвил
- Наредба за изменението на Напрограмата за лятното преживяване. Сфорредбата за определянето и админимирани са общо 5 групи от по 25 деца в две
стрирането на местните такси и цени
възрастови групи, за деца от 7-10 години (от
на услуги на територията на община
Първи до Четвърти клас) и от 11-14 години –
Сатовча.
(от Пети до Осми клас). Групите се формират
- Наредба за изменение на Наредбав четирите гимназии от общината, като две от
та за условията и реда за записване,
групите са в училище Вълкосел и по една в селата Сатовча, Кочан и Слащен.
Обучението започна най-напред в училище Кочан в периода 17-22 юли, следвано от отписване и преместване на деца в
училище Сатовча в периода 24-29 юли. Училище Вълкосел са в периода 7-19 август и общинските детски градини на тери- Ибраимов Низамов – жител на село
Вълкосел, върху имот – ПИ 1396, кв.
торията на община Сатовча.
училище Слащен са в периода от 21- до 26 август.
- Отчет за дейността на Общински 32 по плана на село Вълкосел, с площ
Занятията се провеждат в базите на самите училища, въпреки че заниманията им са
предимно извън училищната стая или на друго подходящо място, което е в близост до съвет – Сатовча, и неговите комисии за 60 кв. м.
Общинският съвет одобри Задание
периода януари – юни 2017 година.
двор или детска площадка.
- Отчет за изпълнението на реше- за проектиране и допусна изработваЗабавно е лятото на децата, защото голяма част от заниманията им са във вид на
игри, забавления, походи и приключения, така че те ще се развиват учейки и забавля- ния на Общински съвет – Сатовча нето на Подробен устройствен план:
- ПУП – ПР изменение на уличната
за времето от 01.01.2017 година до
вайки се.
регулация между О.Т. 396, и О.Т. 228
В периода на т.н. лятна академия децата са ангажирани почти през целият ден, по- 30.06.2017 година.
- Отчет за дейността на структурно пред кв. 56 и кв. 59 по плана на село
ради това имат и осигурен обяд, плод и вода. В края на обучението си закупените
пособия и материали за нуждите на групите остават за училището.
звено „Управление и стопанисване Сатовча.
- ПУП – изменение на уличната
на общинските горски територии” за
регулация от О.Т. 11, О.Т. 14 до О.Т.
2015-2017 година.
ОПРЕДЕЛЕНИ СА СТАВКИТЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНА периода
- Актуализация на Програмата за 15 между кв. 3 и 4 по плана на село
управление
и разпореждане с имоти- Долен.
ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ
- ПУП – изменение на уличната
те – общинска собственост, в община
11,3
11
3 млн
млн. лева национално ф
финансиране
регулация от О.Т. 49 до О.Т. 63а между
Сатовча през 2017 година.
по Схемите за извънредна помощ за прис- Експертна оценка, изготвена от кв. 11 и 25 по плана на село Долен.
пособяване на млекопроизводителите и
- ПУП – ПЗ за промяна предназналицензиран оценител, за УПИ I, ПИ –
земеделските стопани в други сектори на
280, 283 и 284, кв. 70а по плана на село чението на поземлен имот №036001,
животновъдството бяха одобрени на 6 юли
местност „Баура“, землището на село
Вълкосел, с площ 750 кв. м.
т.г. на заседание на Управителният съвет
Сатовча от начин на трайно ползване
Общинският
съвет
–
Сатовча,
даде
на ДФ „Земеделие“ (УС на ДФЗ). Със За– земеделска територия – ливада, в
съгласие:
повед № 09-576 от 19.07.2017 г. на минис- кмета на общината да започне начин на трайно ползване – урбанизитъра на земеделието, храните и горите са
процедура за включване на Детска рана територия за шивашки цех, търопределени и ставките, по които животноградина – Осина и Детска градина говски обект, склад, офиси и гаражи.
въдите ще получат допълнителна помощ.
- ПУП – ПЗ за промяна предназна– Долен, в списъка на защитените
ДФЗ ще подпомогне земеделските сточението на поземлен имот №044072,
детски градини.
пани, отглеждащи крави, биволици, овце - за провеждане на публичен търг с местност „Батала“, землището на село
майки и кози – майки, получили плащане
- в стопанства до 500 животни - 4,20 лв./
явно наддаване за продажба на стояща Сатовча от начин на трайно ползвана основание на Делегиран регламент (ЕС) животно.
2016/1613 на Комисията от 8 септември
- в стопанства от 501 до 1000 животни - дървесина на корен от гори – собстве- не – земеделска територия в начин
на трайно ползване – урбанизирана
2016 година, въз основа на броя животни 8,40 лв./животно за първите 500 животни. ност на община Сатовча.
територия за производствена зона.
за
провеждане
на
публичен
търг
с
одобрени за подпомагане по съответната
- в стопанства от 1001 до 1500 животни - ПУП – ПЗ за промяна предназнасхема, съгласно указанията за предоставя- 12,60 лв./животно за първите 500 животни. явно наддаване за продажба на помене на помощ, утвърдени със Заповед № РД
- в стопанства от 1501 до 2000 животни - щение, находящо се в приземен етаж с чението на поземлен имот №076002,
09-754/03.10.2016 г. на министъра на земе- 16,80 лв./животно за първите 500 животни. площ от 52 кв. м от сграда „Младежки местност „Карамешинско“, землището на село Долен от начин на трайно
делието и храните - Приложения № 1, 2 и
- в стопанства от 2001 и повече животни - дом”, село Ваклиново.
- за кандидатстване по проект „Про- ползване – земеделска територия в
3. През 2016 в периода на прием са подаде- 21,00 лв./животно за първите 500 животни.
ни 17 723 заявления за подпомагане. Тази По схемата за прилагане на екстензивни ектиране и изграждане на компости- начин на трайно ползване – урбанираща инсталация и на инсталация за зирана територия.
година земеделските стопани, получили методи за производство:
- ПУП – ПЗ за промяна предназнапредварително третиране на битови
европейско финансиране като извънредна • За крави и биволици:
помощ за приспособяване през миналата
- в стопанства до 200 животни - 20,36 лв./ отпадъци за нуждите на общините от чението на поземлен имот №047006,
РСУО Доспат” по приоритетна ос 2 на местност „Райковец“, землището на
година, ще могат отново да се възползват животно.
от финансовата подкрепа, без да е необ- в стопанства от 201 до 400 животни - Оперативна програма „Околна среда село Долен, община Сатовча от находимо да подават ново заявление за под- 40,72 лв./животно за първите 200 животни. 2014-2020 г.”, процедура BG16M1 чин на трайно ползване – земеделска
помагане. Крайният срок за изплащане на
- в стопанства от 401 до 700 животни - OP002-2.002 “Комбинирана проце- територия – нива, в начин на трайно
помощта е 18.08.2017 г.
61,08 лв./животно за първите 200 животни. дура за проектиране и изграждане на ползване – урбанизирана територия за
компостиращи инсталации и инста- производствена зона.
Със заповедта е определен е размерът • За овце-майки и кози-майки:
- ПУП – ПЗ за промяна предназнана допълнително плащане от националния
- в стопанства до 500 животни - 4,20 лв./ лации за предварително третиране на
чението на поземлен имот №052021,
битови отпадъци.
бюджет за всяка от трите схеми за извън- животно.
- за кандидатстване по проект по местност „Гробе“, землището на
редно подпомагане:
- в стопанства от 501 до 1000 животни По схемата за подпомагане на дребнома- 8,40 лв./животно за първите 500 животни. подмярка 19.1 „Помощ за подготви- село Долен, община Сатовча от нащабни стопанства:
- в стопанства от 1001 до 1500 животни - телни дейности” на мярка 19 „Водено чин на трайно ползване – земеделска
• За крави и биволици - 20,36 лв./животно. 12,60 лв./животно за първите 500 животни. от общностите местно развитие” от територия – нива, в начин на трайно
• За овце-майки и кози-майки - 4,20 лв./
- в стопанства от 1501 до 2000 животни - Програмата за развитие на селските ползване – урбанизирана територия
животно.
16,80 лв./животно за първите 500 животни. райони за периода 2014-2020 година. за производствена и търговска зона и
- прекратяване на съсобственост обществено обслужване.
По схемата за подпомагане на екологични
Броят на животните в стопанствата
- ПУП – ПЗ за промяна предназнаи щадящи климата методи за производство: се определя въз основа на заявените за между община Сатовча и Костадин
• За крави и биволици:
подпомагане през 2016 г. животни по Димитров Павлов – жител на село чението на поземлен имот №008209,
- в стопанства до 200 животни - 20,36 схемите за обвързани с производството Сатовча, върху имот – ПИ 947, кв. местност „Чуката“, землището на село
лв./животно.
директни плащания за животни и/или по 55 по плана на село Сатовча, с площ Ваклиново от начин на трайно ползване – земеделска територия – ливада,
- в стопанства от 201 до 400 животни - преходната национална помощ за овце- 22 кв. м.
40,72 лв./животно за първите 200 животни. майки и/или кози майки. Изискване към
- прекратяване на съсобственост в начин на трайно ползване – урбани- в стопанства от 401 до 700 животни - кандидатите по трите схеми за извън- между община Сатовча и Бейзат Юсуф зирана територия за жилищно строи61,08 лв./животно за първите 200 животни. редна помощ е да не са заявили за под- Низам – жител на село Вълкосел, телство и обществено обслужване.
- в стопанства от 701 до 1000 животни - помагане през 2016 година постоянно върху имот – ПИ 1396, кв. 32 по плана
Отмени свое Решение №225 по
81,44 лв./животно за първите 200 животни. затревени площи по Схемата за единно на село Вълкосел, с площ 115 кв. м. Протокол №18 от заседание на Об- в стопанства от 1001 и повече животни - плащане на площ (СЕПП) или да са зая- прекратяване на съсобственост щински съвет – Сатовча, проведено
101,80 лв./животно за първите 200 животни. вили такива, чиито размер не надвишава между община Сатовча и Рушан на 02.06.2017 година.
• За овце-майки и кози-майки:
10 декара на една животинска единица.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

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

НОВИНИ

1 Август 2017, Вторник,
Национален празник на Швейцария
Националният празник на страната е Деня на образуване на Конфедерацията /1291/.
2 Август 2017, Сряда,
Годишнина от Илинденско-преображенското въстание
Илинденско-преображенското въстание е масово народно въстание, организирано и ръководено от Вътрешната македоно-одринска революционна
организация (ВМОРО), връхна точка в националноосвободителното движение
на Македония и Одринско. По своя характер и задачи то е продължение на
българската национално демократична революция от време на Възраждането.
По силата на Берлинския договор от 1878 г. Македония и Одринско остават в
пределите на Османската империя. Това предизвиква остра реакция от страна
на българския народ, който нежелае да се примири с волята на западните велики
сили, наложили това решение, и започва борба веднага след оповестяването
на решенията на Берлинския конгрес през 1878 г. Тя придобива организиран
характер след създаването на ВМОРО през есента на 1893 г. в Солун. На 6
август (24 юли стар стил) – Преображение, същата година избухва въстанието
и в Одринско. Въстаниците освобождават много селища в района на Странджа
планина и крайморските градове Василико и Ахтопол. Връхна точка то достига
с обявяването на Странджанската република, която просъществува 26 дни. В
Родопския край на Одринския революционен окръг въстаническите чети активизират своите действия и успяват да приковат за известно време значителни
неприятелски сили. Партизански действия се водят и в другите революционни
окръзи. В освободените селища е установена революционно-демократична
власт по примера на Крушовската република. В Серски революционен окръг
въстанието е определено за 14 септември (Кръстовден), но на практика избухва преди тази дата. Най-ожесточени сражения се разразяват в Мелнишко.
Сблъсквания между въстаниците и турските войски има и в Серско, Драмско
и Горноджумайско. В Солунски, Скопски и Струмишки революционен окръг
действията на въстаници те се изразяват предимно в организиране и извършване
на атентати, в резултат на които са разрушени важни стратегически пунктове.
3 Август 2017, Четвъртък,
Ден на железничаря
Отбелязва се от 1950 г. в първия неделен ден
на август. На 1 август 1888 г. за международни
превози е открита първата жп линия, свързваща
Цариброд София-Вакарел, която е изцяло проектирана и построена от български инженери и
проектанти. Същевременно държавата откупува
и линията Русе - Варна от английска компания
на братя Баркли и започва нейната експлоатация.
С двете железопътни линии се учредяват Българските държавни железници.
4 Август 2017, Петък,
Световна седмица на кърменето
Отбелязва се от 1990 г. в над 170 страни по инициатива на Световния съюз
за активна подкрепа на кърменето в сътрудничество с Фонда на ООН за подпомагане на децата (УНИЦЕФ).
6 Август 2017, Неделя,
Ден на милосърдието
Посветен е на състраданието към жертвите на
атомните бомбардировки, войните и тероризма.
На този ден през 1945 г. над Хирошима е взривена
първата в историята на човечеството атомна бомба,
градът е превърнат в руини, а десетки хиляди хора
загиват. Денят се отбелязва от Националния музей
„Земята и хората“ от 1998 г. Само на този ден в
залата на Гигантските кристали се експонира „Камъкът от Хирошима“, който
музеят е получил през 1997 г. от Президентството на България. Гранитният
камък е част от трамвайната настилка, която е била изложена на въздействието
на атомния взрив в 8.15 ч. сутринта на 6 август 1945 г. На него е изобразена
релефно богинята на милосърдието. Изображението е гравирано на общо 188
къса, събрани от трамвайния участък на 200 метра северно от кота нула на
атомния взрив и изпратено до 188 държави в света от Асоциацията „Камък за
мир“, Хирошима . На този ден музеят кани всички на поклонение и полагане
на цветя пред „Камъкът на Хирошима“.
Преображение Господне
Преображение Господне се чества от първите векове на християнството
като спомен за небесната слава и мощ на Спасителя. Според легендата юдеите
старателно изучавали пророчествата на Исус Христос, но превратно тълкували
техния смисъл, като мислели, че Месията ще ги освободи от робството на чужденците, ще ги възвеличи със земна слава и ще седне на Давидовия престол.
Те не разбрали, че в пророчествата се говори за небесно, а не за земно царство,
за вечни блага, а не за светски изгоди. Дори и самите апостоли не били далеч
от такива земни помисли, макар да повярвали, че Исус е очакваният Месия.
Надявали се, че Христос ще възстанови израилското царство, спорели кой
сред тях е по-велик, не могли да приемат, че Исус Христос, Синът Божий и
Спасител на света, ще понася страдания и унижения от людете.

Обедната почивка, задължително на сянка!
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

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОЕТО СИНЬО ЛЯТО”- 2017

Краен срок: 15 септември 2017 г.
Фондация „АСТИКА“ обяви Осмия национален
конкурс за стихове „Моето синьо лято“ 2017.
В конкурса могат да участват младежи и възрастни от
цялaта страна, разделени в две възрастови категории:
- първа възрастова категория младежи 14 до 29
години;
- втора възрастова категория възрастни 30+ години.
Участниците в конкурса могат да участват с до две
непубликувани стихотворения всяко с дължина не
повече от една страница.
Стиховете трябва да са с тематика за морето и Странджа планина.
Най-добрите стихове ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете категории
с предметна награда.
Конкурсът се реализира с подкрепата на Община Бургас.

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ 2017
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ОБЩУВАНЕТО В МОЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ“
Краен срок: 9 октомври 2017 г.
Цел на конкурса: Развиване на творческото писане на децата и младежите, стимулиране
на възможностите им за оригинална мисъл, изразяване на мнение и добър правопис.
Конкурсът включва и есета на различни от българския езици, родни за участниците
в конкурса - арменски, руски, турски, полски, иврит, ромски, чешки и т.н.
Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
Първа група - до 13 години
Втора група - до 18 години
Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2017
година.
Изисквания: Всяко есе не бива да надвишава 1 стандартна
страница с кегел 12 /размер на шрифта/. Да се пише правилно граматически и пунктуационно.
Организатори:
Община Стара Загора
Народно читалище „Родина 1860”, Стара Загора
Клуб „Млад писател” и
Вестник „Teen’s Paper”

II Н АЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
“М ОЯТА НЕВЕРОЯТНА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ ”

Краен срок: 30 септември 2017 г.
В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 5 до 15 години, от всички звена - ОДЗ, ЦОП,
ЛФ, школи и ателиета, групирани в три възрастови
групи:
1. Група - от 5 до 7 години
2. Група - от 8 до 10 години
3. Група - от 11 до 15 години
Организатори: Община Бургас, ЛФ ”Фантазия”
при НЧ ”Хр. Ботев 1937” - град Бургас

КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ , ПОСВЕТЕНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Краен срок: 8 септември 2017 г.
Британският акредитиран институт за управление на водите и околната среда (CIWEM) обяви
10-ото издание на международния конкурс Фотограф на околната среда на годината.
Конкурсът се провежда с цел да насочи вниманието на хората по цял свят към опазване на
околната среда, отворен е за професионалисти
любители на всички възрасти. Провежда се в
следните категории: „Променящият се климат“,
„Изградена околна среда“, „Хора, природа и икономика“, фотография с мобилен телефон и категория за автори до 16-годишна възраст. Участието
е безплатно. Един участник може да представи максимум 10 дигитални фотографии.
Присъждат се: Голямата награда фотограф на годината (3000 GBP), награда в категорията „Променящият се климат“ (1000 GBP), награди в категорията „Изградена околна
среда“ и фотография с мобилен телефон по 500 GBP всяка, награда за млад автор до
16 години (фотографско оборудване). Селекцонираните творби ще бъдат изложени в
Кралското географско дружество в Лондон през юни 2018 г.

ПРИТЧА: УСМИВКАТА

Едно малко момченце искало да срещне Бог.
То знаело, че трябва да измине много път до
мястото, където Бог живее. И така, то сложило в
куфарчето си сандвичи и лимонада и започнало
своето пътешествие.
Когато изминало едва три пресечки, момченцето видяло един възрастен човек. Той седял в
парка и наблюдавал гълъбите. Момчето седнало
до него и отворило куфарчето си. Тъкмо щяло да
отхапе от сандвича си, когато забелязало, че възрастният мъж поглежда гладно. То предложило
на човека сандвич.
Старецът приел сандвича с голяма благодарност в очите и се усмихнал на момчето.
Усмивката му била толкова любезна, че момчето
поискало да я види отново и предложило на мъжа
лимонада.
Той отново се усмихнал на момчето. То било
възхитено. И те седели в парка целия следобед,
яли и се усмихвали, без да си кажат и думичка.
Когато започнало да се смрачава, момчето
осъзнало, че е много уморено, и станало да си
върви. Но преди да измине и няколко крачки,
то се обърнало назад, изтичало до пейката и
прегърнало стария човек. Той се усмихнал с
най-широката си и най-мила усмивка.
Когато, малко по-късно, момчето отворило вратата на дома си, майка му била толкова учудена
от грейналото от радост лицето на сина си, че го
попитала: “Какво те направи толкова щастлив?”
Момчето отговорило: “Обядвах с Бог.” И преди

майка му да успее да каже нещо, то добавило: “И
знаеш ли какво? Бог има най-красивата усмивка,
която някога съм виждал.”
През това време възрастният мъж, който също
сияел от радост, се върнал вкъщи. Неговият
син бил смаян от мира, изобразен на лицето
му, и попитал: “Татко, какво те направи толкова
щастлив?” Той отговорил: “Ядох сандвичи с Бог
в парка.” Преди синът да успее да каже нещо,
той добавил: “И знаеш ли, Той е много по-млад,
отколкото очаквах.”
Много често ние подценяваме силата на едно
докосване, на една усмивката, на мила дума,
изслушващо ухо, честен комплимент или наймалък жест на грижа, всички от които могат да
променят един живот.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

КАК МОЖЕ ДА СЕ КУПИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

Осигурителен стаж при пенсиониране може да се
закупи в следните случаи:
Лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от
Кодекса за социално осигуряване (през 2017 г. за жените пенсионната възраст при трета категория труд е
61 г., а за мъжете 64 г.), но не им достигат до 5 години
осигурителен стаж за придобиване право на пенсия
(за 2017 г. за жените се изисква да имат 35 години и 4
месеца осигурителен стаж, а за мъжете – съответно 38
години и 4 месеца).
Лицата могат да закупят осигурителен стаж и преди
навършване на пенсионна възраст за времето, през което
са завършили висше или полувисше образование, както
и времето на докторантурата, определено в нормативен
акт за лицата, придобили образователна и научна степен
„доктор”. Осигурителният стаж се зачита за времето, за
което са внесени вноските, но за не повече от срока на
обучение, предвиден по учебния план за завършената
специалност.
Когато са внесени осигурителни вноски за периоди
на обучение по-малки от 5 години, лицето има право
да внесе осигурителни вноски след навършване на
пенсионна възраст за разликата до 5 години (чл. 9а, ал.
1, 2 и 5 КСО).
Закупуването на стажа става чрез внасяне от лицето и за негова сметка на осигурителни вноски върху
минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се, определен със Закона за бюджета на
държавното осигуряване към датата на внасянето им.
За 2017 г. минималният месечен осигурителен доход
за самоосигуряващите се лица е определен на 460 лв.,
а осигурителната вноска е в размерите за фонд „Пенсии” на ДОО за лицата, родени преди 1 януари 1960
г. – 18,8%. Така изчислено един месец осигурителен
стаж струва 86,48 лв.
Внасянето на осигурителните вноски се извършва по
банков път в която и да е банка след подадена декларация
обр. № 8 в компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите (чл. 9а, ал. 3 КСО).
Документите, които се представят пред НОИ за зачитане на закупения стаж в зависимост от случая са:
диплома за завършено висше или полувисше образование, или документ за придобита научна и образователна степен „доктор”;
документ за внесени осигурителни вноски;
документ, удостоверяващ срока на обучението или
докторантурата (чл. 45, ал. 1 от Наредбата за пенсиите
и осигурителния стаж).
За внесените осигурителни вноски по банков път,
осигурителният стаж се установява с удостоверение обр.
УП-16. Удостоверението се издава от териториалното
поделение на НОИ при наличие на постъпили данни
от НАП за внесени дължими осигурителни вноски от
лицето (чл. 45а, ал. 3 НПОС).

ПОЛУЧАВАНЕ

НА РЕНТА ЗА

„БЕЛИ

ПЕТНА“

В Наръчника са отразени промените за 2017 година в
НК как да си получим дължимата рента за земеделска
земя, разпределена като „бяло
петно“? На първо място трябва
да се уверите, че имотът ви наистина е бил разпределен като бяло
петно, съветват консултанти. Ако
не е бил разпределен като такова,
общината не ви дължи плащане.
Може да изискате копие от заповедта на директора на
областна дирекция Земеделие за избрани в стопански
години, за да проверите дали земята е в приложения
към заповедта списък. В случай че попада в масивите за
разпределение, общината е длъжна да ви плати.
След като се уверите, че вашият имот е бил разпределен като бяло петно за съответната стопанска година,
ползвателят на имота следва най-късно до 10 септември
да внесе определения наем по специална сметка за
чужди средства, открита в общината. Ако наемът не
бъде платен до тази дата, то тогава арендаторът дължи
трикратния размер на наемното плащане.
При неплащане в срок, вие като собственик на имота
можете да подадете искане до кмета на общината за издаване на заповед за изземването на имота. В заповедта
трябва да бъде указана възможността за внасяне на трикратния размер на средното годишно рентно плащане.
Има случаи, когато собствениците на земя не получават пълните суми, а например само 1/10 от дължимото.
Отговорът на общината е, че арендаторът не е внасял
наем и при това положение се изплаща процент от
цялото землище.
Ползвател на земеделски земи, представляващи бели
петна внася по сметка за чужди средства на съответната
областна дирекция Земеделие сума в размер на средното
годишно рентно плащане, обясняват адвокати. Сумите
са депозитни и се изплащат от областната дирекция Земеделие на правоимащите лица въз основа на заповедта
на директора.
Юристите препоръчват да подадете писмено запитване в съответната общинска служба, като поискате да
ви бъде предоставен писмен отговор на поставените
въпроси. Ако обаче наемателите не са заплащали пълния
размер на рентата към областна дирекция Земеделие
белите петна, вие ще получите само съответните суми,
които са заплатени.
Също така, в срок до 31 юли 2017 г. можете да подадете декларация по чл.69 ЗСПЗЗ (като собственик на
имота – дали ще го обработвате или не) или да го отдадете под наем или аренда, за да не бъде отново земята
ви разпределена за ползване на лице, което е заявило
желание да го работи през 2017-2018 стопанска година.

ПРИ ДОСТАВКА ИЛИ ПРОДАЖБА НА СТОКИ
ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО СЕ ПЛАЩА С БАНКОВА
КАРТА, СЪЩО СЕ ИЗДАВА ФИСКАЛЕН БОН

НАП започна информационна кампания, насочена към търговците, които извършват доставки или
продажба на стоки и услуги, за които се заплаща с
дебитна или кредитна карта. Агенция изпрати близо
223 хил. електронни писма, с които напомни, че в
случаите на такива плащания, също трябва да се
издава фискален бон.
Законът задължава всяко регистрирано и нерегистрирано лице по ЗДДС да регистрира и отчита извършените от него доставки или продажби в търговски
обект чрез издаване на касова бележка от фискално
устройство (фискален бон) или чрез бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на
търговската дейност (системен бон), независимо от
това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния
бон и да ги съхранява до напускането на обекта. По
силата на чл. 118, ал. 3 от ЗДДС фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи
продажба или доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер,
с банкова кредитна или дебитна карта или с други
заместващи парите платежни средства, издадени
от въведено
в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или
от одобрена
интегрирана
автоматизирана система за управление на
търговската
дейност.

Въпрос: Надявам се да можете да ми помогнете!
От няколко години живея в Англия, след приключване на висшето ми образование. Плащам здравни
осигуровки тук и съответно здравноосигурителния
ми статус в България е прекъснат. Може ли да ме
посъветвате, какви документи е нужно да представя и къде, за да може той да бъде възстановен, без
да е нужно да заплащам таксите за срока, в който
съм живяла в чужбина?
Отговор: В съответствие с регламентите за координация на системите за социална сигурност в Европейския съюз, при приключване на осигуряването
в една държава от ЕС и започване на осигуряване в
друга държава от ЕС се издава формуляр Е 104/S041.
Той служи за сумиране на осигурителни периоди,
придобити в конкретната държава.
Това означава, че при трайно завръщане в България
и след като приключи осигуряването Ви в Англия,
Вашите прекъснати здравноосигурителни права в
България поради период на заетост в Англия ще бъдат възстановени по утвърдена за целта процедура
- с представяне на английски формуляр Е104/S041
пред териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите (НАП) по местоживеене у нас.
Този документ се издава от компетентната английска
институция единствено при поискване по служебен
път от НЗОК. За целта трябва да подадете заявление
по образец в Централното управление на НЗОК (на
адрес: кв. Лозенец, ул. „Кричим“ № 1, гр. София,
п. к. 1407) или чрез съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК), като приложите копие от
Вашия документ за самоличност, копия от английски
удостоверителни документи (фишове от заплата P45;
P60;), на които да е записан английският осигурителен номер, както и попълнена анкета на английската
осигурителна институция – HMRC.
НЗОК изпраща до другата държава искане за издаване на S041.
В случай че сте била студентка в чужбина и за
съответния период сте с прекъснати здравноосигурителни права в България, трябва да имате предвид
следното: Според текстовете на българския Закон за
здравното осигуряване (ЗЗО), всички български студенти, без значение в коя държава се обучават, които са
редовна форма на обучение и до навършване на 26-та
си годишнина, са осигурени за сметка на държавния
бюджет. Следователно, за да уредите здравноосигурителния си статус за този период, е необходимо да
представите също в офисите на НАП по постоянен
адрес доказателствени документи. Такива документи
са например: удостоверение или служебна бележка
от университета, в който сте следвали, диплома за
завършено висше образование и др. Те трябва да са
преведени от лицензирана фирма и се вземат предвид
само, ако в тях е посочен периода на обучение.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ЮЛИ, АВГУСТ 2017г.

До 31-ви юли
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък
за третото тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по
ЗКПО за второ тримесечие.
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие
на годината за придобити доходи от стопанска дейност
по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество и
подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от
ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
2. Предприятията и самоосигуряващите се лица внасят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от
ЗДДФЛ, придобити през второто тримесечие на текущата година и подават данъчната декларация по чл. 55,
ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.
3. Внасяне на окончателните данъци по глава шеста
от ЗДДФЛ за второто тримесечие на годината и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ
и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
4. Търговските банки и клоновете на чуждестранни
банки в страната декларират и внасят окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по
банкови сметки на местни физически лица, придобити
през м. юни.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии,
дължим за предходното тримесечие.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от
ЗДЗП за предходното тримесечие.
До 10-ти август:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от
организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга
за проведени през предходния месец хазартни игри,
при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
Внасяне на този данък от операторите на телефонна
или друга електронна съобщителна услуга.

Въпрос: Колко пъти през годината мога да посетя
един и същи специалист по здравна каса? В началото на година имах цистит (м.01) личния лекар ми
даде направление за гинеколог. Тогава ми откриха и
миома. Първо трябваше да излекуваме цистита и
след това миомата. Месец април отивам за второ
направление вече за миомата. Беше ми назначено
лечение. След 10 дена трябва да отида на контролен преглед за да видим резултата от лечението.
Вчера отидох при джипито и след скандал от нейна
страна „Ма какво е това вече трето направление
искаш? Не мога да ти давам повече.“ я попитах:
Защо? Отговора беше: Защото имаш право само на
едно направление за един и същ специалист за годината. Попитах я след като имам нужда, защото
имам здравен проблем (то е ясно, аз не отивам ей
така да си искам) как така само едно? И в такъв
случай какво се прави? Отговор не получих. Беше
ми пуснала направлението и най-демонстративно
излезе от кабинета докато се оправям със сестрата.
Прочетох най-различни мнения в интернет за броя
направления които ти се полагат и стигнах до извода, че това е огромен проблем за всички пациенти
с техните джипита когато имат нужда за повече
от едно направление при един и същи специалист
през годината. Моля Ви обяснете колко пъти имам
право да отида през годината на един и същи специалист? От всичките писания на мнение на други
потърпевши останах с впечатлението, че КОЛКО
е по усмотрение на личния лекар. Може би, ако си
му по-симпатичен ще имаш повече от едно, ако ли
пък не.....отиваш на платено нищо, че си здравноосигурен.
Отговор: Може да отидете повече от един път през
годината при лекар специалист. Направлението за консултация със специалист е валидно до 30 календарни
дни от издаването му. Специалистът определя колко
вторични прегледа да извърши, като техният брой
се определя в рамките на 30 дни от извършването на
първичния преглед при него, в зависимост от необходимостта на провежданото лечение. Когато не се
изтекли 30 дни от първичния преглед при него, може
да го посетите без да е необходимо да вземете ново
направление от личния лекар.

О БЯВА

ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА

Чешка фирма с дългогодишен опит предлага работа
на български граждани и граждани на страни членки
на ЕС .
Възможностите са в областта на производството на
кабели и кабелови съединения за автомобилопроизводството, работа в строителството, в почистването,
в опаковането и разопаковането на маркови облекла.
Месечното заплащане е от 750 евро до 1100 евро
с трудов договор, здравни и социални осигуровки
по Чешкото законодателство, осигурени квартири,
седмичен аванс от 40 евро.
Не се изисква владеенето на чешки език. Готовност
за заминаване - всеки ден. Подробна информация на
тел.: 00359 895 053 625 за България и
00420 776 098 016 за Чехия
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ВНИМАВАЙТЕ С НЯКОИ ХРАНИ ПРЕЗ ЛЯТОТО

Според медицинската статистика, през летните месеци броят на натравянията се увеличава с 40%
Продуктите, които могат да причинят натравяне, са:
Неизмити или развалени плодове и зеленчуци
Симптоми: 4-5 часа след тяхното консумиране започват болки в корема, гадене, повръщане. Натравянето с
продукти, обработени с химически вещества, често е
съпроводено от алергична кожна реакция и лекарската
намеса е задължителна.
Какво да направим?
Промиване на стомаха с подсолена вода, даване на
слабително средство и/или клизма. Когато повръщането спре, болният трябва да приеме 6-10 таблетки активен въглен, а след това - много топли течности. Добре е
едно денонощие да се гладува, а после да се премине на
лека храна: супи,
сухари.
Развалени месни продукти
Симптомите се
проявяват
след
7-8 часа: мъчително гадене, усещане за тежест,
болки в стомаха,
температурата се
повишава до 38 градуса, може да се появи и главоболие.
Какво да направим?
След промиване на стомаха за премахване на спазмите е добре да се взема някакво лекарство - най-добре
след консултация с лекар. Не трябва да се приемат аспирин или аналгетици или да се поставя горещо върху
стомаха. Необходимо е да се приемат топли течности.
Никога не използвайте при готвене водата от размразеното месо. Изпичайте добре месото, особено птичето
- пиле, пуйка, патица. Много добра термична обработка
трябва и при приготвяне на рибата.
Риба
Симптомите при рибните натравяния протичат, като
правило, много тежко. След 4-5 часа се появяват гадене,
повръщане и болки в стомаха, понякога и затруднено
дишане.
Какво да направим?
Промивка с подсолена вода, слабително и клизма.
След прекратяване на повръщането се приема активен
въглен и постепенно се преминава към лека храна.
Яйца, пасти и торти с крем
Това може да се окаже не натравяне, а салмонела. В
такъв случай температурата се повишава до 39 и повече градуса, появяват се обща отпадналост, главоболие,
треска, гадене, повръщане, а по-късно и диария.
Какво да направим?
Веднага трябва да се потърси консултация със специалист, а преди това да не се вземат никакви лекарства.
Стомахът се промива с топла вода с калиев перманганат, може да се направи и клизма.
Дехидрирането на организма е най-честото усложнение при хранително отравяне.
При някои видове, според причинителя, са възможни,
макар и рядко, развитие на артрит, проблеми с бъбреците, увреждане на нервната система, оток и възпаление
на тъканите около сърцето.
ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА ДРЪВЧЕТАТА

Листните торове се внасят няколко пъти по време на
вегетацията на овощните видове: в края на цъфтежа,
при нарастването на плода,
при избисрянето на плода и
след беритбата на плодовете.
Сега съвместно с инсектицид, за борба с ябълковия плодов червей, може да се приложи лактофол калий/калций, с
който се предотвратява поява
на физиологичната болест горчиви ядки по плодовете.
Освен това косвената полза, която се получава с това
подхранване, е натрупване на повече захарни вещества.
Също така може да се направи и подхранване с лактофол основен - 500 мл/дка, с цел да се заздрави обвивката на плодовете, и да се повиши устойчивостта
на загниване в следберитбения период, т.е. времето за
съхранение.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА,
ЗА ДА УВЕЛИЧИТЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕД
За да усилите основните семейства за по-ефективно
усвояване на по-късната паша (особено в планинските райони), ще ви помогнат спомагателни семейства,
които сте формирали от силните в периода на тяхното
максимално развитие.
Помощните семейства може да използвате за пълно
обединяване с основните само с летящи пчели и периодично усилване на основните със запечатано пило. За
целта формирайте нуклеус със старата майка от основното семейство, което от този момент се превръща в
спомагателно семейство. Изолацията на старата майка
в кошера лежак може да направите, като в края на кошера поставите 3 пити: една с пило и майката и още
две с мед и празни килийки за осеменяване. След това
сложете плътна тънка преградна дъска и отворете отделен вход. С останалите пити с пчели и младата майка
образувайте силно семейство. За постепенно обединяване на семействата вместо преградна дъска за 1 денонощие сложете лист от вестник, а за 2-3 дни - младата
майка в клетка.
След обединението
формирайте гнездото така, че да осигурите
достатъчно
място за складиране
на меда: сложете питите с пило, 1-2 пити
с прашец и майката
срещу входа. При периодично усилване на
основните семейства със запечатано пило изваждайте
от помощните семейства пити с пило и ги слагайте в
основните семейства, а на тяхно място дайте празни
пити за осеменяване.
В многокорпусния кошер, след като формирате нуклеус със старата майка, преместете долу цялото помощно семейство с младата майка (тя е в горната част
на кошера), а на тяхното място сложете корпуса с нуклеуса със старата майка и изолирайте от останалата
част на кошера с плътна преграда. Прелката на корпуса оставете в противоположната страна спрямо тази на
основното семейство.
След образуване на нуклеуса оставате основното
семейство без майка за 2-3 часа, след това придайте
младата майка чрез клетка. И в многокорпусния, и в
кошера лежак до обединяване на семействата придайте еднаква миризма. При усилване на основните
семейства с летящи пчели най-добре е да използвате
многокорпусен кошер.Сложете помощното семейство
в горния корпус над тези на основното семейство чрез
разделителна табла. Тя трябва да е с няколко прелки,
които направляват летящите пчели от помощното семейство в основното, а замрежените отвори спомагат
за придобиването на еднаква миризма.
С ЛИВАТ А

НЯМА ПЛОДОВЕ ?

Овощарите често срещат този проблем, когато годината е с лоши климатични условия.
Кои са възможните причини за това?
Продължителните дъждове по
време на цъфтежа водят до лошо
опрашване.
Повече сливово сортове са самоопрашващи се, но има и такива,
които се нуждаят от опрашители.
Нападение от сливова плодова
оса. Неприятелят снася яйцата си
по време на цъфтежа, като ларвите се вгризват в малкото плодче и изяждат вътрешността на костилката.
Нападнати плодчета окапват в много ранна фаза.
Болест - ранно кафяво гниене. Заразата става по
време на цъфтежа и цветчетата изсъхват преди да
прецъфтят.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

Алое - Aloe Ferox

Описание: Вечнозелено растение, с изправено,
високо до 1,5 м стъбло. Листата са мечовидни, дебели,
сочни, заострени към върха на стъблото. При стайни
условия цъфти твърде рядко.
Разпространение: У нас се
отглежда като стайно декоративно или лечебно растение,
понякога като оранжерийно.
Употребяема част: Използват се листата, от чийто сок
чрез сгъстяване и изсушаване се получава стъкловидна
маса, наречена алое или сабур.
Лечебно действие и приложение: Стимулиращо,
слабително, жлъчегонно действие. Лечебният ефект
се дължи на антрахиноновите гликозиди, които могат
да предизвикат и аборт. Растението има и бактерицидни свойства.
Прилага се при заболявания на очите и очния нерв.
Използва се също при нарушена обмяна на веществата и за повишаване защитните сили на организма; за
лечение на гастрит, колит, язва на стомаха.
При анемия се препоръчва сок от алое с добавка от
железни препарати.
В българската народна медицина алоето се използва предимно при болки в стомаха и червата, за
възбуждане на апетита, при артрит, и през последните
години - при рак. Приложено на лицето и шията,
алоето омекотява кожата и забавя появата на бръчки.
Омекотява мазоли и втвърдени кожни участъци от
ходилата. Мехлемите, направени на базата на алое
предотвратяват появата на мехури и обелване на
кожата вследствие на слънчеви изгаряния.
Външно приложение: Настойка в спорт 40 градуса
се прилага за компреси при изгаряния, рани, екземи
и абсцеси.
Вътрешно приложение: 1/2 л. сок от алое се слага
в 1 л. бяло вино; кисне 7 дни като през това време
често се разклаща. След това се прибавят 500 г мед и
кисне още 3 дни. Прецежда се през марля. Пие се по 1
супена лъжица 2 часа след ядене, 3 пъти дневно. След
изпиване на дозатасе прави почивка от един месец и
лечението се повтаря по същия начин.
Внимание!
В големи дози и при продължителна употреба билката е токсична. Да не се приема при чернодробни и
жлъчни болести, остри възпалителни заболявания на
стомашно-чревния канал, бременност, менструация,
кръвоизливи, цистит, хемороиди.
Противопоказания:
Не се използва при остри възпалителни заболявания на стомашно-чревния тракт, при болест на Кроун,
улцерозен колит, стомашни болки. Не се използва по
време на бременност и кърмене, както и при деца под
12 годишна възраст.
При употреба са възможни странични ефекти - стомашно-чревни колики, диария. При продължителна
употреба може да се наблюдават нарушения във
водно-електролитния баланс.

КЮФТЕТА ОТ ТИКВИЧКИ С КАШКАВАЛ

Необходими продукти: килограм и половина
тиквички, 15 г мая за хляб, 1-2 домата, 100 г кашкавал,
250 г брашно, 2 яйца, копър, сол и олио за пържене.
Начи на приготвяне:
Тиквичките се почистват,
измиват, настъргват се на
едро ренде и се посоляват.
Прибавят се обелените и
нарязани на кубчета домати,
настъргания на едро ренде
кашкавал, брашното,
яйцата, натрошената мая
и ситно нарязан копър.
Омесва се меко тесто и се оставя да втаса около час.
От бухналото тесто с помощта на лъжица се оформят
кюфтета, които се овалват в брашното, потапят се в
разбитото яйце и се изпържват. Поднасят се с кисело
мляко или салата.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лвева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

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!

Пияница
ияница минава между два блока през нощта. Спр
Спрял се
и се провикнал:
- Ееееййй, хорааа!!! Всички стават, светват лампите да
видят какво става, ослушват се, оглеждат се...
- Що не спите, бе?
Пристига пожарна бригада да гаси пожар в болница. Огънят
е загасен, хората са спасени. Командирът на пожарникарите
докладва на главния лекар:
- Огънят е ликвидиран, но в болничното крило са пострадали седем души. На петима направихме изкуствено дишане
и върнахме към живота, а другите двама, за съжаление,
не успяхме да съживим. - След тези думи главният лекар
припада. Идва на себе си и промълвява с трепереща уста:
- Как петима? Ама момчета, вие моргата гасихте...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

