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НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

На 25
Н
25.09.2017
25 09 2017
201
017
7 год
год. /понеделник/
/
/ се проведе редовноо за
заседание
аседание на Общинския
Об
съвет
за намаляване на риска от бедствия на територията на община Сатовча. Председател на
съвета е д-р Арбен Мименов, а членове са заместник-кметове и служители на Общинска
администрация – Сатовча, както и началника на РСПБЗН – град Гоце Делчев, началника
на РУ на МВР – град Гоце Делчев, общински съветници, главния архитект на общината,
завеждащият филиал на ЦСМП – Сатовча, техническия ръководител на „ВиК” ЕООДклон Сатовча, началника на ПСПВ – село Сатовча и село Кочан
На заседанието присъства и директора на РД ПБЗН – град Благоевград – г-н Пармаков.
Д-р Арбен Мименов – председател на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Сатовча запозна членовете на съвета с проекто-правилата за бъдещата дейност на Общинския съвет, след което даде думата на г-н Пармаков.
Господин Пармаков представи обстойна презентация за дейностите по Закона за защита
при бедствия заедно с всички превантивни мерки и стратегии при бедствия, като даде и
отлична оценка на доброволното формирование при община Сатовча, което е едно от първите в страната и активно действащо, но без да се афишира.
Доброволното формирование е взело самостоятелно участие в гасенето на 14 пожара
през настоящата 2017 год.
Проектът – правила за работа на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия
беше разгледан от всички членове и приет единодушно.
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Брой 50
На 27 август 2017 година се
проведе заседание на Общински съвет – Сатовча.
На заседанието бяха приети:
- Отчет изпълнението на бюджета на община Сатовча към
31.12.2016 година.
- Отчет за състоянието на
общинския дълг към 31.12.2016
година.
- Информация относно финансовото състояние на общински фонд „С един лев в помощ
на болните деца от община
Сатовча” и изпълнението на
приетите решения.
на проект „Мисли за природата,
Общинският съвет – Сатовча, даде водата и културата – да бъдем евросъгласие:
пейски туристи”;
- за кандидатстване с проект- за подмяна на някои от разпоно предложение по процедура ложените съдове за сметосъбиране
BG05M9OP001-2.010 „Развитие с кофи МЕВА (120 л.) съобразно
на социалното предприемачество” достъпа за извършване на услугата
на оперативна програма „Развитие по сметосъбиране и сметоизвозвана човешките ресурси” 2014-2020 не на база протокол от комисията
година;
в изпълнение на Заповед № 392
- за сключване на договор с из- от 08.09.2017 година на кмета на
пълнител без провеждане на открит община Сатовча и становище на
конкурс или договаряне на основа- кметовете по населени места;
ние чл. 27, ал. 1, т. 2 от НУРВИДГТ
- за отпускане на финансова поза извеждане на принудителна сеч мощ за пострадалите от пожар
на паднала маса в отдел/подотдел 90 населени места от община Кресна.
„т“, находящ се в имот №000425, в
Потвърди Решение №270, Реместността Белково бърдо, землище шение №271 и Решение №272 по
на село Плетена – гори, собственост Протокол №20 от 25.08.2017 година,
на община Сатовча;
върнати за преразглеждане от Об- за временно предоставяне на ластния управител на област с адмиоборотни средства за изпълнението нистративен център Благоевград.

СОБСТВЕНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ГЛОБЯВАНИ ЗА
НАГАЗИЛИ В НИВИТЕ ЖИВОТНИ

ОБЩИНСКА РАЗПОРЕДБА

Забранено безстопанственото пашуване

С цел недопускане на пътно транспортни произшествия /ПТП/, събаряне на огради,
влизане на животни в частна собственост, кражби на домашни животни и други, които нарушават безопасността и реда в община Сатовча и в изпълнение разпоредбите на
Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и Закона
за опазване на селскостопанското имущество общинското ръководство издаде нарочна
заповед, с която се забрани безстопанственото пускане и пашуване на всякакъв вид домашни животни и безпризорен впрегатен добитък по улици, паркове и градини за обществено ползване, както и извън населените места на територията на община Сатовча.
Кметовете на населени места имат задължението по надлежен ред да запознаят населението за въведената забрана, както и да следят стриктно за изпълнението й и недопускат
безстопанствено свободно движещи се домашни животни и безпризорен впрегатен добитък на територията на населеното място и извън него. Също така при констатиране на
нарушения кметовете на населени места имат задължението да прилагат разпоредбите
на Наредба №1 за опазване на обществения ред в Община Сатовча, Закона за опазване на
селскостопанското имущество и налагат административни наказания – глоби на нарушителите, а при нанесена материална
щета на имот и/
или имущество –
стойността на щетата. Изпълнението на заповедта е
възложена на кметовете на населени
места, еколога на
общината и екополицаите, като цялостният контрол
е на Илхан Карагьозов - директор
на дирекция при
Община Сатовча.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Досега санкциите бяха несъбираеми, тъй като се налагаха на пастирите
. Вече не са само пастирите, ами и собствениците на животни ще бъдат
глобявани, ако добитъкът им нагази в нивите.
По предложение на депутати парламентът записа в Закона за опазване
на селскостопанското имущество, че ще има глоба от 200 до 500 лева за
фермер, ако неговите животни повредят чужда реколта. При второ нарушение глобата е от 600 до 1000 лева.
Досега санкция отнасяше само пастирът. Само че повечето говедари,
овчари и козари нямат и договори, също така са и различни лица от собствениците.
При тези нарушения нарушителите досега оставаха ненаказани, тъй
като често липсват доказателства кой е допуснал нарушението.
Така собственикът на селскостопански земи, в които са били пуснати
животни и са нанесени щети, остава с впечатлението за липса на контрол и
адекватна обществена реакция срещу извършеното нарушение, мотивират
се вносителите на поправките.
Промените са приети на първо четене.

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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3 Октомври 2017, Вторник,
Национален празник на Германия
Националният празник на страната
е Деня на германското единство - на 3
октомври 1990 г. по волята на германския народ и със съгласието на страните
победителки във войната се провъзгласява обединена Германия - Федерална
република Германия и Германска демократична република стават една държава.
След разгрома на Германия през 1949 г.
се създават 2 германски държави: Федерална република Германия (на територията на американски, английски
и френски окупационни зони) и Германска демократична република (на
територията на съветската окупационна зона). Западен Берлин е със статут
на самостоятелен град. На 23 май 1994 г. за федерален президент се избира
Роман Херцог, а за федерален канцлер - Герхард Шрьодер, правителството
се сформира на 27 октомври 1998 г.
5 Октомври 2017 Четвъртък,
Международен ден на учителя
На 5 октомври 1966 г. е приет документ,
който се отнася до статута на учителя, а през
1994 г. Организация на ООН по въпросите на
образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) го обявява за Международен ден на
учителя. Професионалният празник на учителя
се отбелязва в над 100 държави от цял свят.
Обявен е с Решение 697/29 септември 2006г. на Министерския съвет
6 Октомври 2017, Петък,
Годишнина от смъртта на цар Самуил
Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 г. легендата разказват, че сърцето на българския владетел не
могло да понесе срещата с ослепените му войници.
Жестокостта на Василий ІІ Българоубиец, заповядал
да бъдат ослепени 14 хиляди пленени български войници, а на всеки 100 бил оставен по един едноок за да
води останалите, сломила българския цар... Въпреки,
че при реконструкцията на черепа и скелетът на българския владетел (през 1969 г. бяха открити останки в
саркофаг при разкопки в базиликата „Свети Ахил“ на
едноименния остров в преспанско езеро) показват, че
може би цар Самуил е починал на 70-години от тежка
рана в областта на лявото слепоочие. Българският цар Самуил (неизв. - 1014)
е провъзгласен за владетел през 997 г. и управлява до 1014 г. В началото
на неговото управление Самуил управлява съвместно с тримата си братя,
формално царският титул носи най-големият брат - цар
Борис II (но той е пленен от ромеите и умира при опит за
бягство), така короната отива във вторият - Роман, който
също умира и от 997г. Самуил става едноличен владетел
в едно от най-трудните времена в българската история.
7 Октомври 2017, Събота,
Рожден ден на Владимир Путин
Владимир Путин е роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград (днешен Санкт Петербург). През 1975 година
завършва Юридическия факултет на Ленинградския
държавен университет, след което е изпратен на работа
в органите на държавната сигурност. През 1983 - 1990г.

е работил в ГДР. През 1990 г. става заместник-ректор на Ленинградския държавен
университет по международните въпроси. От 12 юни 1991 г. е член на правителството
на Санкт Петербург, като председател на Комитета за международни отношения. От
март 1994 г. до юни 1996 г. е първи заместник-председател на правителството на Санкт
Петербург. От юни 1996 г. до март 1997 г. е първи заместник-ръководител на Административно- стопанското управление на президента Борис Елцин. От 26 март 1997г.
е заместник-ръководител на Администрацията на президента и началник на Главно
контролно управление към президента. На 25 юли 1998 г. е назначен за директор на
Федералната служба за сигурност (ФСС), на 29 март 1999 г. - поема и поста секретар
на Съвета за сигурност към президента, като запазва и поста си на директор на ФСС
до 9 август 1999 г. На 16 август 1999г. е одобрен от Държавната дума за председател
на правителството на Русия.

П РОГРАМА „ГОТОВИ ЗА УСПЕХ “ НАБИРА
КАНДИДАТ - СТИПЕНДИАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

Краен срок: 6 октомври 2017 г. (включително)
Стипендиите са за отлични ученици в 12 клас и студенти в
държавни учебни заведения, изгубили единия или двамата си
родители, или израснали в специализирана институция.
Минималният необходим успех е над 5.00 за студенти и над
5.50 за ученици.
Стипендията е в размер на 2 000 лв. годишно за студентите
(200 лв. месечно) и 1000 лв. за учениците (100 лв. месечно)
и е осигурена за 10 учебни месеца - от 1 октомври до 31 юли
включително. Изплаща се на всеки два месеца по банков път.
„Готови за успех“ е програма на фондация BCause в партньорство с Фондация “Сирак” от 2006 година. За 11 години са осигурени 1140 годишни стипендии на обща стойност над 1,7 млн. лв.

ФОНДАЦИЯ BCAUSE ОБЯВИ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА
СТИПЕНДИЯ „ЛУКА БЕКЯРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Краен срок: 6 октомври 2017 г.
Стипендия „Лука Бекяров” се отпуска за изключителни постижения в областта на математиката и
информатиката. Стипендията е насочена към учeници в 12 клас за учебната 2017/2018 и е в размер
на 3000 лв. Стипендията може да бъде използвана
за обучение, участие във форуми и конкурси, закупуване на техника и помощни материали, и други.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 29.09.2017 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 30 ɆȿɋɌȺ
3
ɍɱɢɬɟɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
8
ɍɱɢɬɟɥ ɇɍɉ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ ȻȿɅ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3
ɍɱɢɬɟɥ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɩɨɪɬ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3
ɍɱɢɬɟɥ,ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ,ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3
ɍɱɢɬɟɥ,ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɍɱɢɬɟɥ,ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ,ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ,ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ ɟɬɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɍɱɢɬɟɥ,ɦɭɡɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ȼɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ȿɤɫɩɟɪɬ,ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɦɟɪɤɢ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
14Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 136 ɆȿɋɌȺ
13 ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
43 Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3
ɒɢɜɚɱ ɨɛɭɜɤɢ
ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬɬɚ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
21 ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ƚɨɬɜɚɱ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
10 ɉɪɨɞɚɜɚɱ ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
10 Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
6
Ɉɩɚɤɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
17 Ɉɩɟɪɚɬɨɪ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚ ɥɢɧɢɹ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
Ƚɪɚɞɢɧɚɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ,ɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɚɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ЕДНА МНОГО АКТУАЛНА ПРИТЧА

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

Веднъж магарето на един фермер паднало в
дълбока яма. То ревяло силно и отчаяно, докато
той се суетял и се опитвал някак си да го извади.
След като никак не успявал, фермерът решил,
че магарето е старо, а дупката така или иначе
трябва да се затрупа, тъй че повикал на помощ
съседите си.
Всички грабнали лопати и започнали да хвърлят пръст в ямата. Първоначално, разбирайки
какво се случва, магарето започнало да крещи
още по-силно и по-ужасено, но след известно
време млъкнало. Фермерът се навел над дупката да провери какво става и останал изумен.
С всяка лопата пръст, която го удряла в гърба
магарето правело нещо изумително: отърсвало
се и стъпвало върху нея. И за всеобщо учудване
след още известно време магарето се показало
на ръба, изскочило навън и избягало щастливо.

Животът
ни засипва
с всякаква
мръсотия.
Номерът „да
се измъкнеш
от ямата“ е
да се изтръскаш и да стъпиш отгоре.
Всеки един
проблем не
е препъни
камък, той е
стъпало. Можем да се измъкнем и от най-дълбоката дупка ако не спираме, ако никога не се
предаваме!
Отърсете се и направете крачката нагоре.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Н АСОКИ ЗА КАНДИДАТИТЕ
ПО МЯРКА 14 ОТ ПРСР 2014-2020 Г.
ПУСНА ФОНД „З ЕМЕДЕЛИЕ
ДФ „Земеделие“ информира животновъдите, че
приемът на заявления за подпомагане по мярка 14
„Хуманно отношение към животните“ от Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.,
ще се извършва в ОД на ДФЗ по местонахождение на
животновъдния обект.
Необходимо е кандидатите предварително
да се запознаят с изискванията по мярката и
наборът от документи
за кандидатстване, разписани в Наредба № 4
от 8 август 2017 г. за
прилагане на мярка 14.
В случай че заявлението не се подава лично
от кандидата, а чрез
упълномощено лице
(пълномощно по образец от ДФЗ), е необходимо всички съпътстващи декларации, задължително
да бъдат подписани от кандидата/титуляра. Декларацията по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните
данни следва да е подписана от кандидата/титуляра
и от упълномощеното лице.
С оглед улеснение на земеделските стопани – кандидати по мярката, ДФ „Земеделие“ разработи в електронен формат приложение №3 и № 4 от Наредба №4 от
8 август 2017 г. От тях не се изисква тези документи
да бъдат предоставяни на хартиен носител.
От фонда приканват стопаните, които имат желание
да кандидатстват по мярката, предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни
в Системата за идентификация и регистрация на
животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители на БАБХ.
Актуализацията включва мястото на отглеждане на
животните, капацитета на обекта, породата. За дребните преживни животни се изисква да се посочи и
тяхното предназначение.
При подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите трябва да предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване
на наличие на достатъчно осигурена свободна площ
в животновъдния обект. Изискването е по образец и
е част от критериите за допустимост по Мярка 14.
На електронната страница на ДФ „Земеделие“ са
публикувани образци на документи, необходими при
подаването на заявлението. Припомняме, че първият
прием на документи по мярка 14 „Хуманно отношение
към животните“ ще се осъществи в периода от 25
септември до 31 октомври 2017 г.
УНИКАЛНИЯТ КОД ЗА ДОСТЪП Е ПОРЕДНА
СТЪПКА КЪМ ЕЛЕКТРОННОТО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

От 28 август 2017 г., всеки гражданин, който посети
районната здравноосигурителна каса, по какъвто и да
е повод – заверка на рецептурни книжки, подаване на
документи или получаване на протоколи за скъпоструващи лекарствени продукти и др., заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), ще има
възможността да получи безплатно и своя Уникален
код за достъп (УКД) до електронното си медицинско
досие. С това се поставя началото на кампания за засилване на обществения контрол върху изразходване
на публичния ресурс, с който Националната здравноосигурителна каса закупува медицински услуги в
полза на пациентите.
С УКД всеки гражданин
ще може да
упражни правото си да
провери дали
отразените в
личното му
досие дейности действително са извършени. Ако констатира разминаване в
данните, той може да подаде сигнал до районната или
до Националната здравноосигурителна каса. Контролните органи на институцията ще извършат проверка,
като информират и гражданина за резултатите от
нея. При необходимост ще се коригира електронното
здравно досие с действително извършените в полза
на пациента дейности.
Националната здравноосигурителна каса ще предостави на всеки от 7 356 986 български граждани
УКД, като апелира за осъществяването на активен
контрол от страна на гражданите върху изразходване
на средствата за здравеопазване.
НЗОК очаква подкрепата на всички институции в
държавата за успешното осъществяване на мащабната
дейност, която й предстои.
След обновяването на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса - www.nhif.bg,
предоставянето на УКД представлява поредната стъпка към въвеждане на електронното здравеопазване.

УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА МЕСТНО ЛИЦЕ
СЕ ИЗДАВАТ В ОФИСИТЕ НА НАП

От сайта на НАП напомнят, че удостоверенията за
местно лице за данъчни цели се издават в офисите
на НАП, включително и в случаите, когато се иска
да се извърши удостоверяване и върху формуляр на
чуждестранна данъчна администрация. В съобщението се обръща внимание, че в тези случаи също
задължително се подава „Искане за издаване на
удостоверение за местно лице“ (Обр. № Окд-273),
към което се прилага и формуляра на чуждестранната
данъчна адмистрация, придружен с точен превод на
български език, извършен от заклет преводач.
Своевременното подаване в компетентния офис
на НАП на „Искане за издаване на удостоверение за
местно лице“, в т.ч. с посочена от страна на физическите лица, включително и едноличните търговци,
информация в Част ІІ от същото, която е от значение
за определянето им като местни лица на Република
България, облекчава процеса и намалява времето за
издаване на удостоверителния документ.
ВАЖНО: От
НАП уточняват
също, че данните, свързани с
размер на получен доход в България за дадена
година, които
лицата посочват
в представяните
формуляри на
чуждестранни
данъчни администрации, подлежат на удостоверяване
от НАП само в случаите, когато лицето отговаря на
условията за „местно лице“ по смисъла на конкретна
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане
(СИДДО) между Република България и друга държава, за съответната година.
Изключение са немските формуляри:
- Bescheinigung EU/EWR der ausländischen
Steuerbehörde zur Einkommensteuerklärung
- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt
einkommensteuer-pflichtiger Arbeitnehmer nach §1
Abs. 3, §1A EstG,
информацията, в които се удостоверява за лица,
които имат постоянен адрес или адрес на пребиваване
в Република България, след подаване на „Искане за
издаване на документ“ (Обр. № Окд-51).

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ОКТОМВРИ 2017г.

До 14-ти октомври:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец септември.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,
доставки като посредник в тристранна операция (с
изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС
(включително получените авансови плащания), с
място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец септември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец
септември 2017 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за
септември 2017 г.
До 15-ти октомври:
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
2. Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие 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 септември
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и
започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или
унищожаване на свидетелството за регистрация на
фискалното устройство през месец септември

НАП ИЗПРАЩА ПИСМА ДО ФИРМИ
СЪС ЗНАЧИТЕЛНИ КАСОВИ НАЛИЧНОСТИ

НАП започва кампания
по изпращане
на елект ронн и п и с ма д о
не финансови
предприятия,
посочили в счетоводния си баланс за 2016 г.
касови наличности в значителен размер, с които ги уведомява, че
предприема действия за извършване на проверки.
Целта на проверките е да се изследват всички факти
и обстоятелства, свързани с посочената касова наличност, както и за наличието на сделки, сключени при
условия, водещи до отклонение от данъчно облагане,
наличието на скрито разпределение на печалбата по
смисъла на § 1, т. 5 от ДР на Закона за корпоративното
подоходно облагане (ЗКПО) и използването на неистински или с невярно съдържание документи с цел
осуетяване установяването на данъчни задължения.

НОТАРИУСИТЕ ЩЕ ПРОВЕРЯВАТ СЪДЪРЖАНИЕТО
НА ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Освен нотариалната заверка нотариусите да проверяват и съдържанието на договорите за наем на земеделска земя при упълномощаване за сключването му.
Споразуменията, които са за повече от една година,
да се сключват със заверка, предлагат законотворците. Те са внесли в парламента промени в Закона
за собствеността и ползването на земеделски земи.
Сред основанията си депутатите посочват, че над
80% от земята у нас се владеят в съсобственост. Отчита се и нарастване на броя на сключените договори
за наем между лица, които обаче нямат съответните
права. За един имот пък се сключвал повече от един
договор за наем от различни съсобственици.
Често възниквали и спорове между собствениците и ползвателите на различни правни основания.
Всичко това увеличавало дела на пустеещите имоти.

Въпрос: Здравейте, На баща ми е издадено ЕР с
определена 100 % ТНР с чужда помощ. Има подадени ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на
месечна добавка за социална интеграция и ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за извършване на социална
оценка.Трябва ли да се изчака социалният доклад
на Д”СП” (в края на този месец ще отидем за резултат) и тогава да се ползват балнеолечение и
рехабилитационни услуги или може предварително,
а след решението - да представим разходооправдателният документ и ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на добавка за социална интеграция по
реда на чл. 28.
Отговор: Съгласно чл. 24. (1) от Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания хората с трайни увреждания ползват правото
на месечна добавка за социална интеграция според
индивидуалните им потребности съобразно вида и
степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност и въз основа на извършената
социална оценка. 1. Съгласно чл. 33. (1) от Правилника
за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ) в срок 20 дни от подаването на
заявление-декларацията по чл. 32, ал. 2, 3 или 4 социален работник въз основа на социалната оценка изготвя
предложение до директора на дирекция „Социално
подпомагане“ за отпускане или отказ за отпускане на
добавка за социална интеграция. В 7-дневен срок от
изготвянето на предложението директорът на дирекция
„Социално подпомагане“ или упълномощено от него
длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
Съгласно действащото законодателство преди издаването на Заповед за отпускане или отказ за отпускане
на добавка за социална интеграция нямате право да
ползвате добавката за социална интеграция по чл. 28
от ППЗИХУ. Добавка за социална интеграция по чл.
28 се изплаща най-късно до края на месеца, следващ
месеца на издаване на заповедта в рамките на бюджетната година, с изключение на добавката, отпусната през
декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на
следващата година. Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания се изплаща
при извършено балнеолечение или рехабилитационни
услуги. Разходооправдателният документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги
се представя в едномесечен срок от крайната дата на
ползването им в дирекция „Социално подпомагане“ по
постоянен адрес. Добавката е в размер до трикратния
размер на гарантирания минимален доход, но не повече
от действително направения разход съгласно представените документи. Добавката се ползва, когато не се
получава на друго правно основание.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
НАЧИНИ

ЗА НАТУРАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ ХИПОТИРЕОИДИЗМА

Как да коригираме симптомите на намалена
функция на щитовидната жлеза

Щитовидната жлеза е важен орган. Хормоните, които тя произвежда, контролират много процеси в тялото, включително сърдечния ритъм, телесната температура, метаболизма, функциите на повечето важни
органи. Намалената функция на щитовидната или хипотиреоидизмът, при който жлезата произвежда минимални количества хормони, се характеризира с депресия, наднормено тегло, непрекъсната умора, загуба на
способност за запаметяване. Как можете да повлияете
положително върху намалената функция на щитовидната жлеза с натурални методи?
Намалете експозицията на бисфенол А. Бисфенол А
е вредна съставка, излъчвана от множество пластмаси
в бита. Изследванията я свързват с редица хормонални
дисбаланси, повишен риск от рак, сърдечносъдови заболявания, метаболитни нарушения. Избягвайте я. Приемайте селен. Според изследванията, недостигът на селен
може да намали естествените нива на тиреоидните хормони. Засилете приема на селен, намиращ се в бразилските орехи, сьомгата, слънчогледовото семе, лука, гъбите и, разбира се, хранителните добавки.
Намалете глутена. Изследванията сочат, че диетата
без глутен може да намали възпалението в щитовидната жлеза.
Полезните мазнини също допринасят за намаляване
на възпаленията в организма и ускоряват метаболизма.
Омега-3 са полезни още за сърцето и подобряват паметовите способности. Ето защо са полезни при хипотиреоидизъм. Намалете стреса. Стресът влошава хормоналните
нарушения. Тъй като стресът е навсякъде около нас всеки ден, можете да му противодействате с някои полезни практики – медитация, йога, ходене пеша, дихателни
техники, любими хобита, физически упражнения.
СИНИТЕ СЛИВИ ОБЛЕКЧАВАТ ПОДАГРАТА

Сините сливи се препоръчват като храна при болни
от подагра, а също и при ревматизъм, атеросклероза,
бъбречни и жлъчни камъни. В тези случаи се използва тяхното пикочогонно действие,което се дължи на
съдържащите се калиеви соли и органични киселини.
Семената на костилките съдържат тлъсто масло, в
състава на което влизат миристинова, палмитинова,
стеаринова и маслена киселина. Етеричното масло от
синя слива (Prunus domestica) е златисто на цвят, и има
приятен вкус, подобен на марципан. Комбинира се чудесно с други етерични масла.
Много са полезни и листата на сливата. Когато са
цъфнали наберете пресни листа ( 100 гр.) и ги сложете
в 1 л. бяло вино да поврат малко и ги оставете след това
30 мин. да киснат. Прецедете. Добавете 3 суп.л. пчелен
мед и разбъркайте добре. Пресипете течността в тъмни
бутилки и ги оставете на хладно място. Сутрин и вечер
се взема по 1 ракиена чашка, леко затоплено. Препоръчва се при болки в гърлото и възпалени сливици. Ако
си правите гаргара, ще заздравите венците.
Оцетна отвара от сливови листа е добра за промивки
на стари и гнойни рани. Заздравяване може да се постигне също и чрез налагане на счукани свежи или запарени
сушени листа, според българската фитотерапия.
Сините сливи са се използвали от човека още от
древността. Те се употребяват в прясно, изсушено и
термично обработено състояние.
Мармаладът от сливи има леко слабително действие
и се препоръчва при запек. При хроничен запек е добре да се изяждат по 1-2 суп.л. сливов мармалад, или
по 10-15 сушени сливи вечер преди лягане или сутрин
на гладен стомах.Същото количество могат да се вземат и под формата на компот. Слабителният им ефект
се дължи именно на целулозата, захарите и на някои
дразнещи чревната перисталтика вещества.
Сините сливи се препоръчват и при страдащи от хемороиди, тъй като регулират дейността на червата.
Сушените плодове са богати на калий, желязо и
магнезий.
В прясно състояние се счита, че те утоляват жаждата,
сравнително лесно се понасят от стомаха и улесняват
храносмилането. Пресните плодове на сливата съдържат
вода, захари, плодова киселина, пектин, танин, целулоза.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ЗАЩО НОСЪТ НА КУЧЕТО Е МОКЪР И СТУДЕН?

Точен отвовор на този въпрос дават американски
зоолози от Пенсилванския университет. Те изясняват с изследване, че слузта от носа на кучетата е необходима част от легендарно силното им обоняние
- лепнещият и влажен секрет на носа помага да се
сортират молекулите
на миризмата.
Важните за кучетата микрочастици
на миризмите (като
например на храна,
стопанин, други животни) първи се добират до обонятелните рецептори.
Но докато кучето
спи, не е необходимо
да има толкова силно обоняние и носът „пресъхва“
Обикновено носът става сух и когато кучето се умори.
Освен това, когато любимецът е уморен или се разболява, губи апетит.
Това е така, защото за него също отговаря обонянието. А в тези случаи обонянието отслабва.

П Р И Г О Т В ЕТ Е

КОМ П О С Т

В компостният куп се поставят всякакви растителни остатъци, листа, тънки клонки и др., които се вземат от градината.
Чаените остатъци и
утайката от кафе също
спомагат, за подобряване на почвата. Въпреки че не съдържат
хранителни вещества,
те може да се поставят
в компоста, за да се
разложат добре и чак
след това да се тори.
Подходящи за компостиране и за използването им
като органичен тор са дървените стърготини, но само
от широколистни дървета. При поставяне им в компостния куп трябва да се добави и оборски тор, който
да спомогне за разлагането им.
За компостиране може да се използват и хартиени
отпадъци - бяла хартия, картон и други подобни, но
без цветни списания и вестници.
Пресните дървени стърготини може да се използват и за мулчиране на почвата, за да се запази влагата
в нея и за да не израстват плевели.
Пясъкът, който почти не съдържа хранителни вещества, може да се използва за подобряване структурата на тежките и сбити глинести почви.

КАЛЕМИТЕ

С Е В З Е МАТ СУ Т Р И Н

Магарешки бодил
Onopordum Acanthium

Магарешкия бодил е широко разпространено
растение в нашата флора. Среща се и в равнините
и в ниските планински райони, където се изкачва до
към 1000 м н. в.
Най-често
расте по сухи
тревисти и буренливи места
и се откроява от
заобикалящите
го растения по
височина и бодливите си стебла и съцветия,
които държат и
хората, и животните на разстояние от него.
Магарешкият трън e от растенията, които привличат пчелите. Отвара от цветните кошнички или
надземната част помага при рак и язва.
Народната медицина го препоръчва като лек за
проблеми с потентността и простатата.
В миналото някои части са използвани за храна,
а маслото, извличано от семената - за горене и за
готвене. Магарешкият трън се използва и като декоративно растение.
Под формата на капсули или таблетки, той може
да е полезен за предпазване от жлъчни камъни. Неговия ефект се изразява в намаляване на холестерола
в жлъчния сок.
Често се цитира, че основно вещество в млякото
на магарешкия бодил е силимарин. Така се допуска
грешка, тъй като силимарин се съдържа в белия
трън - Silybum marianum.
Като продукт: Магарешки бодил - Onopordum
acanthium - цвят
Състав: Флавонови гликозиди, сапонини, холин,
сесквитерпин, танини, флавони, витамин С, други..
Действие: Пикочогонно, бактирицидно, засилва
секрецията на жлезите в храносмилателния тракт
и др.
Начин на приложение: 2 чаени лъжички от билката се запарва с 400 мл. вряла вода. Престоява 30
мин. Прецедената запарка се пие по 1 кафеена чашка
3 пъти дневно, преди ядене.
Няма ограничения за употребата.

РУЛЦА ОТ ТИКВИЧКИ
Продукти: 2 средно големи тиквички, 100 г кашкавал, 100 мл сметана, 1 скилидка чесън, 3 яйца, 1/2
ч. чаша брашно, сол на вкус, връзка копър, 5-6 чери
домати, олио за
пържене.
Приготвяне:
Тиквичките се
измиват добре и
с е нарязват по
дължина на филии. По солете,
оваляйте в брашно и в разбитите
яйца. Пържат се в сгорещено олио от двете страни до
златисто. Кашкавалът се реже на парченца. Копърът
и чесъна се режат на ситно. Чесънът се прибавя към
сметаната и добре се разбърква.
Сложете изпържените тиквички върху домакинска хартия, за да се отстрани излишната мазнина. Намажете със
сметаната и чесъна. От единия край поставете 1-2 парченца домат, а от другата - кашкавал. Поръсете с копър.
Завийте рулцата от двете страни и посредата ги
закрепете с клечка за зъби.

Калемите, които се използват за
присаждане се вземат от едногодишни и добре узрели
леторасли.
Препоръчително
е да се вземат непосредствено преди присаждането.
Това трябва да стане през хладните
часове на деня, когато растенията имат по-добро сокодвижение.
Непосредствено след като се отрежат от дръвчето,
калемите се почистват, като на всеки се оставя само
част от листната дръжка с дължина около 1 см. Листата се отстраняват, за да не изпаряват влагата. След
това до момента на присаждане калемите се поставят
в съд с вода.
За да се гарантира присаждането, важно е калеми
да се окулират още същия ден.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа МАЛКА обява
числата от 1 до 9.
(до 76 символа)
2.00 лвева

НА

РЕКЛАМА

ОБЯВА

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(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!

Две
ве приятелки, студентки се прибират късно ве
вечерта
от купон. Едната била студентка по математика, а другата по логика. Докато си вървели забелязали, че един
мъж ги следи. Студентката по математика казала:
- Като гледам с каква скоро се движи той спрямо нас,
и разстоянието, което му остава, пресмятам, че ще ни
настигне след около 40 секунди. Предлагам ти да се разделим, така верятността да хване едната от нас е 50 %.
Студентките се разделили. След време се срещнали.
Тази по математика попитала другата:
- Кажи бързо, какво стана ? Видях, че тръгна след теб.
- Ами какво стана, както ти пресметна той ме настигна
след 40 секунди. Аз като го видях се спрях и логично
си вдигнах полата, той логично си смъкна панталоните
и тъй като логично се бяга по-бързо с вдигната пола
отколкото със смъкнати панталони, успях да избягам.

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

