2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
18 - 24 септември 2017г., година (XIII), 37 /620

Отново учениците от община
б
С
Сатовча тържествено посрещнаха училищните знамена и
ритуално издигнаха националният трибагреник.
Традиционно за Първият учебен ден – 15 септември, всяко училище от общината подготвя
художествено музикална програма с участието
на малки и големи ученици, а също и с най-новото попълнение- първокласниците.
Кметът на общината беше изпратил до всички
училища поздравителен адрес, чрез който пожелава спорна и успешна нова учебна година на
ученици и учители.
Във всяко едно училище от общината, независимо от броя на първокласниците се проведе
ритуала - преминаване през шестицата за здраве
на първокласниците и успешна учебна година.
По традиция по-големите ученици въведоха
първокласниците в класните стаи и им пожелаха да бъдат здрави, послушни и ученолюбиви.
В този специален и паметен за първокласниците ден, освен че чуха за първи път училищният
звънец, чийто спомен ще пазят винаги, те получиха като подарък по една книжка с приказки от
кметът на общината д-р Мименов, с пожелание
тя да бъде една от многото занапред, които ще
им донесе просветление и радост от познанието, което търсят и намират.
През новата учебна година 2017/2018 година ще продължат да функционират 13-те учебни заведения в общината, от които 3 начални училища, 5 основни, 1 обединено училище и
4 средни училища . В тях ще се обучават 1551 ученици, които ще бъдат организирани в 91
паралелки от I до XII клас. За първи път училищния праг прекрачиха 105 първокласници.

ОТ 25 СЕПТЕМВРИ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ПО МЯРКА 14 ОТ ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция обявява прием на заявления за подпомагане по
мярка 14„Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Мярката се отваря със Заповед № 03-РД/3240 от 8 септември 2017
г. на Изпълнителния директор на ДФЗ – РА. Документи за кандидатстване ще се приемат от
25 септември до 31 октомври 2017 г. в областните дирекции на институцията.
Бюджетът по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ е в размер на левовата равностойност на 56 859 510,50 евро. Финансовата помощ ще осигури по-добър здравен статус
на животните и ще подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности ще
доведат до осигуряване на по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, до
опазване на околната среда, както и до повишаване безопасността на труда на фермерите.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ОБЩИНА САТОВЧА В ПОМОЩ
НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА КРЕСНА

Кметът на община
К
б
Сатовча д-р А
С
Арбен
б М
Мименов инициира дарителска кампания на територията на община Сатовча, чрез която се набират: хранителни продукти, консерви, дрехи, обувки, одеяла, чаршафи,
домашни потреби и други в помощ на жителите на община Кресна,
които претърпяха огромни поражения, вследствие възникнал пожар на
24 юли 2017 година. Пожарът бе един от най-големите на територията
на страната ни, който бушува шест дни и нанесе огромни щети и остави без подслон и надежди десетки жители на община Кресна.
Д-р Мименов чрез
нарочни писма, разпрати до кметовете на
населени места от община Сатовча призив
към населението на
общината за включване в Националната дарителска кампания за
оказване на помощ на
община Кресна.
Нека заедно да подадем ръка на жителите
на община Кресна,
чрез нашата подкрепа,
съпричастност и солидарност. Нека бъдем човеци.
Банкова сметка, на която се набират парични средства в подкрепа на
пострадалите от пожара и за преодоляване на щетите, е:
ОБЩИНА КРЕСНА
Интернешънъл Асет Банк АД - клон Благоевград
IBAN BG08IABG74588401242700
BIC IABGBGSF
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100
ОСНОВАНИЕ: ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА, СТАРА КРЕСНА И
ВЛАХИ.
Финансова помощ ще се предоставя на земеделски стопани, които се
задължават да спазват доброволно петгодишни поети ангажименти. Те
могат да бъдат както за една, така и за комбинация от няколко дейности
по мярката, допринасящи за хуманното отношение към едрите и дребни
преживни животни.
Документите за ползване на сградите и помещенията, използвани за
нуждите на животновъдния обект, трябва да са за срок не по-малко от
6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане. Земеделските стопани, които заявяват подпомагане за свободно
отглеждане на открито трябва да са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и да осигуряват възможност
за паша на заявените животни.
Заявленията за подпомагане/плащане трябва задължително да бъдат
придружени от удостоверение за регистрация на животновъден обект
по чл. 137 от Закона за ветеринарната дейност, което се издава от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Животните, обект
на подпомагане по мярката, трябва да са идентифицирани и въведени
в системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 30,
ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители и в
информационната система на БАБХ.
Субсидиите се получават под формата на ежегодни компенсаторни
плащания за една животинска единица. Помощта се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че стопаните изпълняват коректно дейностите и ангажиментите посочени в план-програмата, която е неразделна част от заявлението за подпомагане.
Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по
мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на
мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020г.
Допълнителна информация и образци на изискуемите документи за
участие в мярката ще бъдат публикувани на интернет страницата на
ДФ „Земеделие“.

ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА
Уважаеми жители и гости на община
Сатовча,
Приемете моите най-искрени поздравления
по повод националния празник на България –
Деня на независимостта!
На 22 септември, преди 109 години, при
изключително тържествена обстановка в старопрестолната столица
Велико Търново е обявена независимостта на България!
Този празничен ден е от изключително значение за нас, българите,
тъй като е извоюван без чужда помощ, благодарение на самочувствието
и увереността на българския народ.
Нека не забравяме този исторически урок и да помним, че всичко
зависи от нас самите, и само обединени от идеята за бъдещето си можем
да успяваме във всичко.
Честит празник! д-р АРБЕН МИМЕНОВ , Кмет на община Сатовча

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

18 -24 септември 2017г., брой 37

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

НОВИНИ

18 Септември 2017, Понеделник,
Световен ден за мониторинг на водата
Отбелязва се от 2002 г., обявена за Световна
година на чистата вода. Оттогава през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата. Наблюдават
се ключови показатели за здравето на хората и
жизнеспособността на екосистемите. В мониторинга могат да участват доброволни мониторингови групи, организации
за контрол на водата, училища и неправителствени организации. Събраните
от целия свят данни се подават на Американската фондация за чиста вода.
20 Септември 2017г., Вторник ,
Ден на глобалното прекратяване на огъня и отказ от насилие
Определен с резолюция на Общото събрание на ООН от 2001 г., призовават
се всички държави и народи да спазват прекратяването на военните действия
през този ден. До 2001 г. Международният ден на мира се отбелязва през
третия вторник от м. септември съгласно резолюция 36/67 на Общото събрание на ООН от 1981 г., в която поддържането на мира на международно и на
национално равнище се определя като главна цел на ООН в съответствие с
Устава на ООН и се определя специален ден за отбелязване и укрепване сред
всички нации и народи на идеалите на мира. За пръв път Международният
ден на мира се чества през 1982 г.
21 Септември 2017г., Сряда
Световен ден на болестта на Алцхаймер
Отбелязва се ежегодно от 1994 г. по инициатива на Международната организация за борба с болестта на Алцхаймер.
22 Септември 2017г., Четвъртък
Обявяване на независимостта на България
Княз Фердинанд I, премиерът Александър Малинов, министри, офицери и други
официални лица при обявяването на независимостта на България. Независимостта
на България е провъзгласена с манифест на
22 септември (5 октомври нов стил) 1908
г. в църквата „Св. Четиридесет мъченици“
в Търново[1]. Независимото Българско
царство е признато от Великите сили през
пролетта на 1909 г. От Освобождението
на България до обявяването на нейната
независимост тя е трибутарно княжество спрямо Османската империя.
Есенно равноденствие
С определението есенно равноденствие се обозначава астрономическото
понятие, което обуславя определен момент от годината, в който денят и нощта
са равни по продължителност в следствие на движението на Земята спрямо
Слънцето. През годината принципно има по два такива дни, които се случват
всяка пролет и есен и известни съответно като пролетно и есенно равноденствие. Първото е на 20 или 21 март, а второто – на 22 или 23 септември.
25 Септември 2017, Неделя
Празник на свързочните войски
Ден на свързочните войски и органите за информационно осигуряване в българската армия.
Обявен със заповед на министъра на отбраната
през 1998 г. Първото свързочно подразделение
в България е създадено на 13 септември 1878 г.
в състава на Българската войска.

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ВИСОК УСПЕХ НА УЧЕНИЦИ И
СТУДЕНТИ ПЪРВОКУРСНИЦИ, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ,
В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ИЛИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ

Краен срок: 30 септември 2017 г.
За 13 година, Фондация „Благотворител“ обяви конкурс за стипендии за висок
успех на ученици и студенти първокурсници, лишени от родителски грижи, в приемни семейства или с нарушено зрение.
Ще бъдат подкрепени 13 стипендианти
от цялата страна през 1 учебен срок/семестър на новата учебна година.
Стипендиите са:
>> за ученици от 8-и до 12-и клас:
- с успех над 5.50 – 5 бр. по 320 лв.
- с успех над 5.00 – 5 бр. по 220 лв.
>> за студенти първокурсници – 3 бр. по 400 лв.

С ТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ - ПЪРВОКУРСНИЦИ
Краен срок: 30 септември 2017 г.
Стипендиите са за студенти, завършили
средното си образование през 2017 г. и приети във висши училища в страната.
Стипендиите са предназначени за млади
хора, които:
- имат диплома за завършено средно
образование в текущата година и в същата
година са приети във висшe учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран център за
професионално обучение (ЦПО);
- са сираци (без родители или само с един
жив родител, а другият е починал), или;
- са настанени в приемно семейство и да
получават грижа по смисъла на Закона за
закрила на детето, или;
- са с неизвестни двама родители и са
възпитаници на дом за деца, лишени от родителска грижа.
Организатори: „МОТО-ПФОЕ”ЕООД и на БЧК - Столична организация
BG07 „И НИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ “
Краен срок: 30 септември 2017 г.
Фондът има за цел да насърчи сътрудничество и
инициативи между български организации и организации в държавите-донори (Норвегия, Исландия
и Лихтенщайн) или международни организации
чрез изграждане на мрежи, обмен, споделяне и
трансфер на знания, технологии, опит и най-добри
практики между тях, които са в обхвата на Програма BG07, а именно в областта на здравеопазването.
Допустими кандидати са организации, които са
обществени или частни, търговски или нетърговски, неправителствени организации, утвърдени като юридически лица на територията
на Република България, както и междуправителствени организации, чиято дейност се
извършва на територията на Република България.
Отпускат се от 10 000 до 30 000 евро за проект. Не се изисква собствен финансов
принос. Крайна дата за изпълнение на дейностите по проектите: 31.10.2017г., вкл.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 13.09.2017 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 64 ɆȿɋɌȺ
Ɋɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ,ɤɨɦɩɸɬɴɪɟɧ ɤɚɛɢɧɟɬ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ,ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɇɍɉ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ/ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɧɚɭɤɢ
ɍɱɢɬɟɥ ȻȿɅ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɍɱɢɬɟɥ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɮɢɡɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɩɨɪɬ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
6
ɍɱɢɬɟɥ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ɇɥɚɞɲɢ ɟɤɫɩɟɪɬ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɍɱɢɬɟɥ,ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
4
ɍɱɢɬɟɥ,ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ,ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
5
ɍɱɢɬɟɥ,ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3
ɍɱɢɬɟɥ,ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ,ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɉɫɢɯɨɥɨɝ,ɭɱɢɥɢɳɟɧ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ,ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ ɟɬɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ,ɦɭɡɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ,ɛɢɨɥɨɝɢɹ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ,ɛɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɯɢɦɢɹ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ȼɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
1Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 235 ɆȿɋɌȺ
14 ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
46 Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɒɢɜɚɱ ɨɛɭɜɤɢ
ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬɬɚ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
5
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
78 ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ƚɨɬɜɚɱ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
10 ɉɪɨɞɚɜɚɱ ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
26 Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
9
Ɉɰɟɧɢɬɟɥ,ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
4
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɧɚ ɤɴɬɟɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
6
Ʉɪɨɹɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
15 Ɋɴɱɧɚ ɪɚɛɨɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
9
Ɉɩɚɤɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɉɨɦɨɳɧɢɤ ɝɨɬɜɚɱ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
1
7
18
2

ПРИТЧА: КРЪСТОПЪТ
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

Един мъдрец казва: Кръстопътят е свещено
място. На него, човекът трябва да вземе решение. Ето защо боговете обикновено спят и ядат
по кръстопътищата. Там, където се пресичат
пътищата, са концентрирани две големи сили –
пътят, който ще бъде избран и пътят, който ще
трябва да бъде отхвърлен. Двата са превърнати
в единствен път, но само за кратък период от време. Човекът може да си почине, да поспи малко и
дори да се посъветва с боговете, които населя-

ват кръстопътя. Но
никой не
може да
остане там
завинаги:
щом изборът е направен, той трябва да върви без да мисли
за пътя, който е отхвърлил. В противен случай
кръстопътят става проклятие.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

П РОВЕРКАТА НА ДАНЪЦИ
ВЕЧЕ СТАВА И ПО ТЕЛЕФОНА
Всички клиенти на Националната агенция по приходите (НАП) вече могат да се възползват от възможността да проверят дължимите си данъци и осигуровки по телефона, след като колцентърът стартира
официално въпросната услуга от днес.
Нововъведението става възможно благодарение на
последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Сега клиентите ще могат да получават
и съдействие по повод декларирани от тях и за тях
данни пред НАП. Единственото условие е те да се
идентифицират чрез своя ЕГН или ЕИК по БУЛСТАТ
и последните четири цифри на персоналния си код.
Освен по телефона, данъчно-осигурителна информация клиентите на Агенцията могат да получат онлайн – с ПИК и електронен подпис, както и в офисите
на НАП.
Колцентърът на НАП
заработи през
2008 г., като
от тогава досега са били
обслужени
над 3 млн.
запитвания.
Статистиката
сочи, че чрез
телефона за
информация
на Агенцията 0700 18 700 са обслужени 2 224 000
клиентски запитвания, а служителите на информационния център са отговорили на над 172 200 въпроса,
постъпили на електронния му адрес – infocenter@
nra.bg. Автоматизираните справки и информация са
ползвани над 694 000 пъти.
Пропуснатите обаждания в работно време са под
5%, а доволните от получената информация са над
90%, хвалят се още от НАП и добавят, че средната продължителност на телефонните разговори е 4 минути.
На телефона на информационния център на НАП
– 0700 18 700, гражданите и представителите на
фирмите могат да получат насоки за декларирането
и плащане на данъци и осигурителни вноски. Могат
да ползват и автоматичните услуги, които не изискват разговор с оператор и са достъпни 24 часа в
денонощието, 7 дни в седмицата. В тях се включват
проверка на здравен статус, справка за регистрация
по ДДС и др.
Телефонното обаждане към 0700 18 700 е на цената
на градски разговор от цялата страна за абонатите
на стационарни телефони. Обажданията от мобилни
телефони се заплащат по стандартната тарифа на
съответния мобилен оператор. Запитвания клиентите
могат да изпращат и на имейл адрес infocenter@nra.bg.
Колцентърът на НАП приема също и сигнали за
неиздаване на касови бележки и други данъчни и
осигурителни нарушения.

ДЕНТАЛНА

ПОМОЩ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА
Задължително здравноосигурените лица могат
да се лекуват по избор при всеки лекар по дентална
медицина, подписал договор със здравната каса, без
оглед на адресната регистрация.
При посещение при лекар по дентална медицина
пациентът носи личната си здравноосигурителна
книжка, в която лекарят по дентална медицина вписва
извършените дейности. При изчерпване на страниците в здравноосигурителната книжка се използва
допълнителен лист-притурка към нея по образец,
одобрен от Българския зъболекарски съюз (БЗС) и
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Осигурените лица получават този документ в районната здравноосигурителна каса (РЗОК).
Задължително здравноосигурените лица могат
свободно да осъществяват или променят избора си на
лекар по дентална медицина за всяка от договорените
дейности за срока на действие на НРД.
Право на осигурените лица е да бъдат информирани
за пакетите, обемите и стойностите на договорените
дейности, преди да им бъдат предоставени дентални
услуги. В здравноосигурителната книжка на лицето се
отбелязват данните на лекаря по дентална медицина,
извършил дейността, както и неговият подпис и печат.
Вписват се кодовете на дейността и на съответния зъб
- по договора с НЗОК, както и датата на извършването.
Информация относно видoвете дейности по дентална медицина, заплащани изцяло или частично от
НЗОК, в полза на здравноосигурените лица, е публикувана на интернет портала на НЗОК - в меню „НРД“
- „Национален рамков договор за дентални дейности“.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Моля да ми отговорите на следните въпроси, имащи
отношение към прекратяване на трудово правоотношение по взаимно съгласие:
1. Наша работничка е подала молба за напускане
на работа, като в молбата е записала една дата,
а лицето е освободено на друга дата - т. е. липсва
съвпадение на волите на двете страни.
2. Каква юридическа стойност има тази молба, след
като лицето е посочило в нея да бъде освободено на 30
януари 2017 г., а на 26 януари си е получило заплатата
за м.януари - т.е. 6 дни преди да е приключил месецът?
Законно ли е да се приключва месецът толкова рано
и как ще се спази чл. 325, ал. 1, т. 1?
Отговор на първия поставен въпрос: Чл. 325,
ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) изисква изрично
писмено съгласие относно прекратяване на трудовия
договор. Взаимното съгласие е налице, когато съвпаднат волеизявленията на двете страни за прекратяване
на сключения по между им договор.
Датата на прекратяване ще бъде датата на получаване на приемането на предложението - т.е. датата на
получаване на заповедта за прекратяване на трудовото
правоотношение - чл. 335, ал. 2, т. 3 КТ. Няма пречка
датата на прекратяване да се определи по взаимно
съгласие на страните. В случая работничката е предложила прекратяването да стане от 30 януари 2017 г.
В резолюцията на ръководителя на предприятието е
определена дата за прекратяване на правоотношението
1 февруари 2017 г. Тази дата е посочена и в заповедта
за прекратяване на правоотношението, която е получена от работничката на 9 февруари 2017 г. При това
положение, понеже съгласие е постигнато относно
прекратяването, а е спорна само датата на това прекратяване, по аналогия ще се приложат нормите на чл.
13, 14 от Закона за задълженията и договорите относно
действието на правните сделки, каквато сделка представлява взаимното съгласие за прекратяване на трудовия договор. Трудовият договор ще се смята прекратен
от датата на получаване на заповедта на работодателя
за прекратяване от предложителя (работничката).
За прилагане на основанието на чл. 325, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда задължително необходимо е съгласие
относно прекратяване на трудовия договор и евентуално относно датата на прекратяване. В конкретния
случай работничката трудно може да докаже някакъв
интерес като основание за атакуване на заповедта на
работодателя пред съда, тъй като в конкретния случай,
става дума за един ден разлика между предложената
и приета от работодателя дата. Хипотетично това би
било възможно само ако интересът от прекратяване
на трудовия договор отпадне.
Отговор на втория поставен въпрос: По втората
част от въпроса, законно ли е да се изплати, съответно
получи трудово възнаграждение за работа, която още
не е била извършена, е необходимо да се има предвид
следното: Кодексът на труда изрично установява, че
работодателят дължи възнаграждение на работника
или служителя за извършената от него работа (чл.
124 и чл. 128 от Кодекса на труда). Предварително
заплащане е допустимо само като аванс (арг. от чл. 270,
ал. 2 КТ). Полученият аванс се удържа от трудовото
възнаграждение (чл. 272, ал. 1, т. 1 КТ). Следователно,
работодателят, в конкретния казус, не е извършил нарушение, като е изплатил авансово част от дължимото
възнаграждение. Авансовото плащане е без значение
за прекратяване на трудовото правоотношение. То не е
недължимо платено, тъй като работничката е работила
до края на месеца, за който й е платено.

Въпрос: Дъщеря ми е на 18 г. ТЕЛК 97% ЧП ,
учаща. В заявлението за целева помощ закупуване
на МПС пише,че се вземат предвид освен брутните
доходи от трудова дейност и пенсия, и месечни
помощи по Закона за сем.помощи за деца (в нашия
случай-930лв, участват във формирането на средномесечния доход на чл. от семейство?В АСП П-в
не получих адекватен отговор.
Отговор: Съгласно чл. 48. (1) от Правилника
за прилагане на Закона за интеграция на хората с
увреждания (ППЗИХУ) хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право
на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер
1200 лв., ако средномесечният доход на член от
семейството за последните 12 месеца е равен или
по-нисък от трикратния размер на гарантирания
минимален доход. Хората с трайни увреждания
получават целевата помощ ако отговарят и на следните допълнителни условия: 1. да имат определена
от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; 2.
да са работещи или учащи се; 3. да не са ползвали
финансови облекчения за внос на лично моторно
превозно средство. Целевата помощ се отпуска
въз основа на заявление-декларация по образец,
утвърден от министъра на труда и социалната по-

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
СЕПТЕМВРИ 2017г.
До 20-ти септември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец
август 2017 г., за новорегистрираните Интрастат
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти септември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
удържан през месец август 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
август, когато пълният размер на начислените от
работодателя доходи от трудово правоотношение за
този месец не е изплатен до 25 септември.
До 30-ти септември:
ЗКПО
Възможност за еднократно подаване на нова декларация за корекция на данъчния финансов резултат
и данъчното задължение за предходната година, за
която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването ѝ е изтекъл.
ЗДДФЛ
1. 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. август.
2. В случаите по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения за 2016
г. данъчно задълженото лице може еднократно да
направи промени чрез подаване на нова декларация
за 2016 г.
литика, подадено от правоимащото лице до дирекция
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес, а за
лицата под 18-годишна възраст - от техните законни
представители или семействата на роднини или близки
или приемни семейства, при които са настанени по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Към заявлениедекларацията по ал. 3 се прилагат следните документи:
1. копие от свидетелство за регистрация на личното
моторно превозно средство или фактура за извършено
приспособяване; 2. копие от експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК; 3. документи, удостоверяващи брутните
доходи на семейството; 4. лична карта (за справка). При
необходимост дирекция „Социално подпомагане“ може
да изисква и други документи. Директорът на дирекция
„Социално подпомагане“ или упълномощено от него
длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на заявление-декларацията издава заповед, с която отпуска
или отказва помощта по ал. 1. Помощта се изплаща
през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта.
Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявлението, в 7-дневен срок от
издаването й. Заповедта за отказ за отпускане на помощта задължително се мотивира. Заповедта се обжалва
пред директора на регионалната дирекция за социално
подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не
се допуска предварително изпълнение. Помощта може
да се ползва повторно след изтичането на 5-годишен
срок от предишното й получаване. В допълнителните
разпоредби по смисъла на параграф 1 от ППЗИХУ 1
е записано: 2. „Доходи за отпускане на целеви помощи“ са всички приходи, произхождащи от: а) трудова
дейност; б) дейности в областта на селското, горското
и водното стопанство; в) продажба и/или замяна на
движимо или недвижимо имущество; г) продажба на
акции, дялове и други участия в търговски дружества
и други форми на съвместна дейност; д) наем, рента
и аренда; е) авторски и лицензионни възнаграждения;
ж) дивиденти и доходи от дялово участие; з) премии
и награди от спортни състезания; и) обезщетения и
помощи; к) пенсии; л) стипендии; м) месечни добавки за деца; н) присъдени издръжки; о) други. 3. Не се
считат за доходи при отпускане на целевите помощи:
а) (доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) помощите и добавките,
отпуснати по реда на правилника; б) добавката към
пенсиите за чужда помощ на инвалидите с намалена
работоспособност над 90 на сто с определена чужда
помощ; в) еднократната помощ при раждане по чл. 1 от
Указа за насърчаване на раждаемостта до 31 март 2002
г. включително и по чл. 6 от Закона за семейните помощи за деца; г) хуманитарните помощи; д) еднократните
компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
е) добавките към пенсията на ветераните, доброволците
и пострадалите, взели участие в Отечествената война,
и на пострадалите при изпълнение на мисиите във
военни контингенти на Организацията на обединените
нации; ж) допълнителната месечна компенсация към
пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
з) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
и) сумите, които настанените в специализирани институции за предоставяне на социални услуги получават
като възнаграждение за участие в трудовотерапевтичен
процес; к) финансовите средства и помощи, отпускани по реда на Правилника за прилагане на Закона за
закрила на детето, приет с Постановление № 153 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от
2003г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г.).
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
5 ОСНОВАТЕЛНИ ПРИЧИНИ
ДА ВИ ПРЕГЛЕДА ДЕРМАТОЛОГ
Кожата е най-големият орган в човешкото тяло, така че
е важно да се грижите подобаващо за нея. Тя е защитава тялото ви и е отражение на всичко, което се случва в
него. Ето защо обръщайте внимание на това, което кожата иска да ви „каже“.
Странно изглеждащи петна
Наблюдавайте съществуващите вече бенки и петна
по кожата ви и следете за поява на нови. Всяка промяна
на цвета, формата, големината на кожните образувания
може да е признак за проблем. Така че, ако имате съмнения, че нещо не е както трябва, по-добре се консултирайте с дерматоог. Ранната диагностика може да бъде
ключът към ефективното лечение на
рак на кожата, например.
Обрив, който не минава
Видовете обриви са безброй много,
както и видовете лечение. Може да
става дума за обикновен обрив от претопляне, но може и да е нещо по-сериозно. Когато обривът не минава и не
се повлиява от обичайните мехлеми
и билки за премахването му, по-добре се обърнете към
дерматолог, вместо да продължавате със самолечението,
консултирайки се с Интернет. Третирането на кожата с
грешните медикаменти може да има нежелани реакции,
така че по-добре не експериментирайте с тялото си.
Капеща коса
С напредване на възрастта това е нещо нормално. Но
капенето на косата понякога може да е симптом и на дерматологичен проблем, особено ако е съчетано със сърбеж и лющене на кожата. Причината може да е в меланом, кърлежи, въшки, псориазис и т.н.
Оцветяване на ноктите
Гъбичната инфекция е една от най-честите причини за
промяна в цвета на ноктите, но може причината да е заболяване, липса на витамини, неправилно хранене, употреба на лекарства или просто напредването на възрастта. Дерматологът най-точно ще диагностицира и даде
решение на проблема.
Суха и чувствителна кожа
С напредване на възрастта имунната система отслабва
и кожата става по-податлива към ежедневните фактори
на околната среда. Резултатът е суха, чувствителна, нееластична, белеща се и прочие кожа. Но никога не е изключено това да са симптоми и на дерматологично или
друго заболяване.
Добре е да посещавате профилактично дерматолог
през 6 месеца или поне година.
ДОМАТИТЕ КАТО ЛЕКАРСТВО

Доматите съдържат ценното вещество ликопин. Той е
силен природен антиоксидант. По мнение на учените, всеки трябва да изяжда не по-малко от 5-7 домата седмично.
Изследванията показват, че хора които консумират повече
домати, доматен сок или доматени сосове са по-малко застрашени от онкологични заболявания. Ликопинът се усвоява по-добре в съчетание с растително масло.
От всички сортове домати най-голямо количество
ликопин съдържат малките „чери“. Трябва да се знае,
че богати на ликопин са само червените домати. Значително по-малко е съдържанието във вкусните иначе
жълти домати, а практически отсъства в зелените. Те
са богати на калий.
Доматите съдържат и много други полезни вещества. Те подобряват работата на мозъка, понижават
кръвното налягане и защитават от вредното въздействие на слънчевата радиация.
Витамин В4 (холин), който също е в голямо количество, значително намалява нивото на холестерола,
което гарантира здрави вени и правилен кръвопоток.
Народната медицина препоръчва доматите при:
Варикозни разширени вени
При това заболяване добро действие оказва компрес с кашица от пресни домати. Когато започне да
щипе, компресът се сваля и кракът се маже със сметана (от стъпалото нагоре)
При силна кашлица
Прекарайте през месомелачка един килограм домати, четири скилидки чесън и няколко корена хрян. От
получената смес се взема 3 пъти на ден по една супена лъжица преди ядене. Това е и отлично средство за
възбуждане на апетит.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

КАК СЕ ОТГЛЕЖДАТ ЦИТРУСИ
Цитрусовите видове са изключително атрактивни със
своите прекрасни декоративни и ароматни качества и
доставят истинска радост за всеки, който ги отглежда.
Отглеждането им у нас е възможно единствено при
стайни условия през зимата и изнасянето им навън през
лятото. Независимо от това обстоятелство те са едни от
най-разпространените вечнозелени растения в домовете ни, тъй като цъфтят няколко пъти в годината със
сравнително едри, красиви и ароматни цветове.
Трябва да знаете, че ако засеете семка от даден цитрусов вид – лимон, мандарина или портокал, и чакате
да роди, това няма да се случи в близките 15 години.
И освен това най-често плодовете на семеначетата са
негодни за консумация. Затова, ако искате цъфтящо и
раждащо растение, трябва то да бъде облагородено, или
вкоренено от стъблен резник на плододаващо .
Отглеждането на лимон или мандарина не е чак толкова сложно, стига да се знаят и спазват някой основни
правила, които не са по-различни от правилата при отглеждането на повечето стайни растения.
Обичат умерена температура, но не по-ниска от 12°C,
като оптималната е около 25°C, а максималната не бива
да превишава 38°C. Изключение прави зимният покой
на растенията, който не е задължителен, но е за предпочитане. Растенията се оставят в помещения с температура около 10 градуса. Този относителен покой се
отразява добре на растенията и, ако в края на зимата се
внесат в топло помещение, те започват да цъфтят пообилно, отколкото ако са били цяла зима на топло.
През периода на покой трябва да се следи влажността
на почвата, като поливките са оскъдни, колкото да не
пресъхне почвата, температурата да не пада под 10 градуса, както и растението да не е на течение. През лятото
растенията спокойно могат да се изнесат навън, като се
поставят на защитено от вятър и леко засенчено място.
Изисквания към светлина:
Цитрусите са светлолюбиви
растения и предпочитат слънчевата светлина, но през лятото, ако са навън и най-вече
на тераса, където слънцето е
много силно и температурите
са високи, е за предпочитане
те да са на полусянка, за да не
се получат слънчеви пригори
по листата и плодовете.
Изисквания към влага:
Цитрусите изискват умерена влага, т.е. не понасят
преовлажняването, като много добре им се отразява
въздушната влажност, която се постига чрез оросяването на листата с пулверизатор, сутрин или вечер.
Имат нужда от формировка и резитба. Ако дръвчето
е вече на 6-7години, вероятно то вече е формирано и се
нуждае само от просветляваща и почистваща резитба.
Тя включва премахване на клончетата, които сгъстяват
короната и са излишни, както и тези които са закържавели или заболели. За да се образуват плодни клонки е
необходимо да съкратите връхчетата на едногодишните
клонки, а след това и на получените от тях леторасти,
тъй като мандарината плододава обикновено на разклоненията си. Ако плодните пъпки са прекалено много,
трябва да премахнете една част от тях за да не претоварите прекалено растението и да получите качествени
плодове.
Торене: Торенето на мандарината трябва да се прави на два пъти през година, като първата е рано напролет, а втората обикновено през август. Необходимо е да
подхраните растението с комбинирани торове, които
да съдържат основните макроелементи азот, фосфор и
калий, а също така и допълнителни елементи като сяра
и магнезий. Ако листата жълтеят от липса на желязо,
можете да го добавите, както в почвата, така и чрез листата с подходящ листен тор.
Неприятели: Неприятелите, които най-често нападат лимонът и мандарината, са щитоносни или листни
въшки, както и малките паячета – акари. Срещу тях
се води борба с подходящи инсектициди и акарициди
само, ако е необходимо, т.е. при наличието на тези неприятели.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

Босилек
Ocimum Basillicum

Описание: Едногодишно тревисто растение с
характерен аромат. Стъблото е 20-60см високо, четириръбесто, разклонено в основата. Съцветието е
прекъснато, класовидно, образувано от малкоцветни
прешлени. Цветовете са бели, по-рядко розови. Плодът след узряване се разпада на 4 чернокафяви орехчета. Цъфти от юни до август.
Разпространение: Отглежда
се из градините като декоративно растение и подправка.
Произхожда от Азия.
Употребяема част: Използват се цъфтящата надземната
част, отрязана на около 20 см от
върха, без долните одървенели
части от стъблото.
Действие: Противовъзпалително, спазмолитично, апетитовъзбуждащо и други, които
се дължат на етеричното масло.
Приложения: Босилекът се употребява при задух,
кашлица, възпаление на простатата, бъбреците и
пикочния мехур, газове, безсъние, диария.
Притежава антиспастично действие при хроничен
бронхит с изразен бронхоспазъм (кашлица, коклюш).
Усилва сърдечната дейност при заболявания на
миокарда.
Според българската народна медицина сок от
пресни листа на босилек се използват при гнойни
възпаления на средното ухо, както и при труднозаздравяващи рани.
- възбуждане на апетита, лечение на хронични
колити, гастрити и ентерити
- при кашлица и бронхиална астма
- при възпаление на пикочните пътища, зъбобол,
хрема, ангина.
Външно приложение: Препоръчва се за жабурене
при зъбобол и за гаргара при болки в гърлото, за налагане при кожни обриви, за бани (в примес с мащерка и
мента във ваната), при нервни разстройства. Сокът се
препоръчва при гнойно възпаление на средното ухо.
Вътрешно приложение: 1 супена лъжица от
билката се залива с 400 мл вряла вода. Кисне 2 часа.
Пие се по 1 винена чаша преди ядене 3 пъти дневно,
подсладено с мед.
Внимание! Приета в големи количества билката
е токсична! Да се употребява само по лекарско
предписание.

ТИКВИЧКИ В ТЕСТО
Продукти: тиквички, 1-2 яйца
(в зависимост от размера на
тиквичките), 100 мл мляко (прясно,
кисело мляко, можете да добавите
бира и вода), брашно, сол, червен и
черен пипер, чесън, олио за пържене.
Приготвяне: Тиквичките се почистват
и обелват. Нарязват се на пластини с
дебелина до 1 см., за да могат по-лесно да се изпържат.
Посоляват се, поръсват се с пипера, можете да добавите
и смачкания чесън. Старателно се разбърква всичко.
За тестото се разбиват яйцата с малко сол, прибавя се
и половин чаша мляко. Добавя се брашното, за да стане
тесто с гъстота малко повече от палачинково тесто, като
боза.
Тиквичките се овалват в брашното и в тестото и се
пържат на силен огън до златисто.
Ако тестото започне да се сгъстява заради брашното,
което попада в него, можете да го разреждате периодично
с млякото. Добре е предварително да махнете отделената
от тиквичките вода. Ако след пърженето ви остане тесто
можете да го изпържите като палачинка.
За тиквичките можете да приготвите отделно и сос:
Нарязват се на ситно магданоз, копър, малко босилек,
смачкан чесън. Посоляват се и се разбърква добре.
Добавя се сметана или кисело мляко и соса е готов.
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!

Подпийнал
одпийнал лорд се върти около хладилника в ку
кухнята
и казва на своя иконом:
- Джон! Не ви ли се струва, че този йогурт има странен
вкус?!
- Да, сър. Нещо повече, струва ми се, че този йогурт
има и странно наименование, сър.
-Да? И какво е то?
- Майонеза, сър!
Срещат се двама приятели:
- Записах се в хора и сега отивам на репетиция.
- И какво правите там?
- Ами... пием ракия, после биричка, играем карти...
- А кога пеете?
- Като се прибираме...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

