2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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На 14 ноември 2017 г. учениците от СУ „Свети Климент Охридски”, село Слащен, отбелязаха
Световния ден за борбата с диабета. Мероприятието се проведе в конферентната зала на училището, където беше представена презентация за същността, причините, признаците, диагностиката и лечението на болестта. Част от учениците, в ролята на медицински лица, направиха
изследвания за нивото на кръвната захар на присъстващите и за щастие всички резултати бяха в
границите на нормата.
Гост на това мероприятие беше и д-р Шекиров, който
даде допълнителна информация за захарния диабет и посъветва присъстващите как да се предпазят от болестта.
Ръководител на откритото занятие: Албена Кавалова

НОВА

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
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Обръщаме
влизаща в обръщение за първи път от тази година. Това е декларация, която всеки служител
следва да подаде пред работодателя си, ако ще
ползва данъчни облекчения (например: за намалена работоспособност, за деца, доброволно осигуряване или дарение).
Съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ (в сила от
01.01.2017 г.) данъчните облекчения се ползват,
при условие че данъчно задълженото лице няма
подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.
Съгласно чл. 49, ал. 3 годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3 се намалява с годишния
размер на:
1. данъчните облекчения по чл. 19 и 22, когато
сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;
2. данъчните облекчения по чл. 18, 20, 22в и 22г.
Според новата разпоредба на чл. 49, ал. 3, т. 8 (в
сила от 01.01.2017 г.) намаленията се прилагат, когато работникът/служителят предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на
данъчната година и писмена декларация, че към
момента на подаването ѝ пред работодателя няма
подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.
Което означава, че всеки служител, който ще ползва данъчни облекчения, следва да представи такава декларация в посочения срок. Декларацията е в свободен текст.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99
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Сатовча, благодарение на дарители
и благодетели като всички вас успешно провежда благотворителна
кампания в навечерието на Коледа и Нова година за набирането на
средства за деца сираци и деца с
увреждане до 16 годишна възраст.
Идеята на кампанията е децата
сираци, на които им предстои абитуриентски бал да бъдат финансово подпомогнати за закупуване на
облекло за паметната за тях абитуриентска вечер. Според събраната сума се подпомагат и деца сираци, които не са абитуриенти, както и деца с уврежданe до 16 годишна възраст. Като организатор на мероприятието община Сатовча се
обръща към всички жители и гости на общината, към местния бизнес, както и към всички институции имащи отношение към местната администрация с молба за финансова подкрепа и съпричастност
към инициативата. Благотворителната кампания е съпроводена и с
импровизирано наддаване на предмети изработени от местни майстори - дърворезба, картини от камък, пясък и акварел, старинни
вещи и интересни артикули изработка на деца от местните детски
градини и училища.
Присъствието ви на традиционната благотворителна вечер и подкрепата, която оказвате на децата на община Сатовча, са безценни.
Това ни прави все по-уверени в инициативата да организираме благотворителни кампании и все по-уверени да очакваме подкрепата
ви, коментират организаторите.
Благотворителността е върховно чувство на удовлетвореност и
възхищение, което те изпълва със задоволство и благодат, защото
да подадеш ръка на имащият нужда човек е благородство и високо
морално деяние, което не трябва да се забравя. Включете се в благотворителната кампания за набиране на средства за децата сираци
на община Сатовча, която се провежда за осми пореден път.
Това, което ще направим за нашите деца, не може да бъде измерено в думи, защото усмивката на детското лице и топлото отношение към наранените от съдбата хора са неизмерими в материално
отношение. Нека тези наши дела бъдат малкият подарък за децата
на Сатовча в празничните дни. Макар и скромни дарове, радостта и
топлото отношение са безценни.
Подкрепете благородната кауза на община Сатовча! През месец
декември Общинска администрация – Сатовча ще проведе мероприятия, посветени на каузата, в които приканваме всички вас да
се включите и бъдете съпричастни. Вярваме, че заедно можем да
постигнем онази радост за нашите деца, чрез която да им вдъхнем
надеждата и вяра в доброто, че утрешния ден може да бъде по-светъл и по-успешен.
Дарения за кампанията могат да бъдат направени всеки делничен
ден в сградата на Общинска администрация - Сатовча, в кметствата
по населени места или по банкова сметка:

Търговска банка Д-АД
IBAN: BG98DEMI92408400043012
Код на вид плащане: 445100
BIC: DEMIBGSF

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРИЧНА ПОМОЩ
ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЩЕ СЕ
ИЗДАВАТ ДО 27 НОЕМВРИ 2017 Г .
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че териториалните поделения на НОИ ще издават удостоверения за
профилактика и рехабилитация до 27 ноември 2017 г. включително.
Последната дата, на която лицата могат да постъпват в изпълнителите на дейността, е 28 ноември 2017 г.
Тази година програмата стартира на
3 април и за нейното
финансиране е предвидена сума от 20 103
061 лв. До момента са
издадени 45 700 удостоверения, като се очаква до приключване
на програмата още 1
500 лица да ползват
парична помощ за профилактика и рехабилитация.

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

23 Ноември 2017, четвъртък,
Празник на катедралния храм
„Ал. Невски“ София
Чества се в Деня на Свети благоверни княз Александър Невски,
който е патрон на църквата. Найголямата източноправославна катедрала на Балканския полуостров,
която събира около 5 хил. души, е
построена по идея на Петко Каравелов. Първият камък е положен
на 19 февруари 1882 г., строежът завършва през 1912 г. Храм-паметникът
е издигнат в чест на падналите за освобождението на България от турско
робство. Посветен е на руския национален герой и светец Александър Невски, княз на Новгород, живял през 13 век. Князът, предвождащ малобройна
войска, разгромява на 15 юли 1240 г. при река Нева настъпващата към града
шведска армия. Според преданията заради победата в тази битка получава
прозвището Невски. През март 2001 г. руската православна църква дарява
частица от Светите мощи на покровителя на храма. Стенописите, мозаечните
пана и икони са изпълнени от най-известните за времето си 13 руски и 11
български художници. Има 12 камбани като най-голямата е и най-висока на
Балканите - 52 метра. Храмът е осветен с тържествен ритуал продължил от
12 до 14 септември 1924 г. През 1951 г. е обявен за Патриаршеска катедрала.
24 Ноември 2017, Петък
Църкватa почитa паметтa на
Светa Екатеринa
Света Екатерина е покровителка
на майките и е живяла по време на
царуването на император Максимиан
(ІV в.) в град Александрия. Майката
на Екатерина била християнка, но
скривала вярата си, самата Екатерина била девойка с рядка мъдрост и
красота. На 18 години тя познавала
книгите на философи и поети, изучила
и лекарската наука. Скоро приела християнството и загинала мъченически в
името на вярата. В народния календар езическите представи се преплитат в
по-голяма си част празникът се почита като езически срещу болестта шарка и бяс. Жените приготвят пресни питки и намазани с мед ги раздават на
близките хора за предпазване от шарката, за здраве, благополучие и за света
Катерина. Някъде захранват и кучетата с тази пита, за да не ги хваща бесът.
Житната жертва, омилостивяваща шарката и бяса, е предназначена и за св.
Екатерина, която по традицията на женските персонажи в християнската митология защитава майчинството, плодовитостта, децата и здравето на хората.
На този ден празнуват: Екатерина, Катерина, Катя и Тина.
25 Ноември 2017, Събота
Международен ден срещу насилието над жени
Отбелязва се от 1999 г. с резолюция
54/134 на Общото събрание на ООН
от 17 декември 1999 г. От 1981 г. до
1999 г. е отбелязван от активисти на
женски организации. Годишнина от
убийството /1960/ в Доминиканската
република на трите сестри Патрия,
Минерва и Мария Мирабал, политически противници на диктаторския режим
на Рафаел Трухильо (16 август 1930Ц30 май 1961) /1891-1961/.
Ден на св. Климент Охридски
На този ден Българската православна
църква отдава почит на Свети Климент,
архиепископ Охридски, първоучител на
българския народ. Денят е и патронен
празник на Софийския университет. Климент Охридски е един от най-значимите
автори на старобългарски език, той пише
жития, похвални слова, църковни химни,
превежда църковни текстове.
26 Ноември 2017, Неделя
Ден на хранително-вкусовата промишленост
Организатори са Българска асоциация за хранителна и питейна индустрия
(БАХПИ) и Съюзът по хранителна промишленост (СХП) към Федерацията
на научно-техническите съюзи /ФНТС/.

ЗАЕДНО В ЧАС ЗАПОЧВА НОВАТА СИ КАМПАНИЯ ЗА ПОДБОР
НА УЧАСТНИЦИ ЗА ДВЕГОДИШНАТА СИ ПРОГРАМА

Краен срок: 20 ноември 2017 г.
Заедно в час помага за това нови хора
– успешни професионалисти и завършващи студенти, да влязат в системата на
българското образование и да работят
дългосрочно за положителна промяна
и намаляване на образователното неравенство в страната. Учителите по програмата преминават взискателен подбор
и интензивно обучение, фокусирано
върху работа с ученици с ниски образователни постижения и от финансово
затруднени семейства.
За кандидатстване не е нужен предишен преподавателски опит, нито предварително
придобита професионална квалификация ,,учител”. Необходима е завършена бакалавърска степен (до 15 септември 2018 г.) и нагласа, че всяко дете може да успее и заслужава равен достъп до качествено образование. Участниците, които предварително
нямат квалификация “учител”, ще преминат специализирано обучение в университет
партньор на организацията и ще придобият правоспособност за преподаване при завършване на програмата.
По време на двете години преподаване участниците получават от Заедно в час месечен
финансов стимул като допълнение към заплатата от училище. В допълнение, те ще имат
постоянната подкрепа на общността от съмишленици и партньори на организацията, които
споделят общи цели и ценности и работят заедно с участниците за успеха на всяко дете.

НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС „МОЕТО УЧИЛИЩЕ Е НАЙ-ХУБАВОТО“

Краен срок: 30 ноември 2017 г.
Цел на конкурса е подкрепа и популяризиране на ученическото творчество и креативност. Представяне на
училището през погледа на неговите
ученици.
Право на участие имат всички ученици до XII клас включително. Период
на провеждане: май - ноември 2017 г.
Обявяване на победителите: декември
2017 г. Участието в конкурса е без такса.
Допустими са изображения, показващи аспекти, свързани с училищния живот (сгради, лица, дейности и други).
Всеки може да участва с до три свои
фотографии.
Организатори: Национално издателство „Аз-буки“ - Министерство на
образованието и науката.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 17.11.2017 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 3 ɆȿɋɌȺ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ,ɐȾɈ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
14Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 75 ɆȿɋɌȺ
6
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
4
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɒɢɜɚɱ ɨɛɭɜɤɢ
ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
10 Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
22 ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
5
Ɉɰɟɧɢɬɟɥ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
Ʉɨɧɫɭɥɬɚɧɬ ɩɪɨɞɚɠɛɢ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
10 Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
7
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚ ɥɢɧɢɹ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
4
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥ ɨɛɭɜɤɢ ɪɴɱɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɩɨɞɪɴɠɤɚ ɧɚ ɩɴɬɢɳɚ
–ɩɨɞɪɴɠɤɚ ɧɚ ɩɴɬɢɳɚ

ПРИТЧА - БОГАТСТВО И БЕДНОСТ

компютърна диагностика!
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

Светец… отивал да си разговаря с Бога. И като минавал покрай един богат човек, последният му казал:
– Кажи на Господа, че ми дотегна това богатство. Да го отнеме, за да живея като хората.
– Много добре – казал мъдрецът, – ще кажа на Бога.
Повървял по-нататък и видял един бедняк, който пък му казал:
– Кажи на Бога, че ми дотегна този живот. Стига съм ходил гол и бос. Да ми даде дрехи, изобщо
– да измени условията на живота ми.
– И твоята молба ще представя – рекъл мъдрецът.
Отива при Господа и му разправя за двамата. Господ му рекъл:
– Кажи на богатия да стане недоволен и да започне да роптае против Мен
и Аз ще му отнема всичкото богатство;
а на онзи бедняк кажи да бъде доволен
от живота и всичко ще му се даде.
Връща се мъдрецът и казва на
богатия какво му поръчал Господ, но
богатият възразил:
– Как мога да направя това?
– Тогава богатството ти ще остане.
Минава край бедняка и му казва
поръчаното от Господа, но и той му
възразил:
– Как мога да бъда доволен при
такива лоши условия?
Тогава мъдрецът му казал:
– Ще ходиш гол и гол ще бъдеш
погребан…
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ОТ 20 НОЕМВРИ ПЧЕЛАРИТЕ КАНДИДАТСТВАТ
ЗА ПОМОЩ DE MINIMIS
От 20 ноември до 1 декември 2017 г. пчеларите
могат да подават заявления за държавна помощ de
minimis в областните дирекции на ДФЗ-РА. Бюджетът
на помощта е 2 400 000 лева. Това реши УС на ДФЗ
на свое редовно заседание на 13 ноември 2017 година.
Подпомагане ще получат пчелари с между 20 и 200
пчелни семейства включително. Тези, които отглеждат над 200 пчелни семейства могат да се включат в
държавната помощ само за първите 200. Финансовата
подкрепа е част от годишния разход за подхранване
на пчелно семейство и има за цел да компенсира
направените от пчеларите разходи за зазимяването
и за справяне с последствията от неблагоприятните
климатични условия, довели до ниски добиви на
пчелен мед.
Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие
по схемата de minimis не може да надхвърля левовата
равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период
от три данъчни години (2015 г.– 2017 г.). Размерът за
подкрепата на пчелно семейство ще бъде определен
след приема на заявления за кандидатстване.
Помощта се предоставя на земеделски стопани,
занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични
търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които трябва да са регистрирани земеделски стопани до 29.09.2017 г., по реда на
Наредба № 3 от
1999 г.
Срокът за изплащане на помощта е до 18
декември 2017г.
Още информация за помощта
de minimis за
пчелари може
да откриете на
сайта на ДФЗ.

ДФЗ

РАЗСРОЧВА КРЕДИТИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ
И КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

УС на ДФЗ-РА на свое заседание взе решение да
разсрочи кредитите, отпуснати на животновъди през
периода 2008 – 2012 г. и на картофопроизводителите,
получили заеми през 2012 г. Размерът на лихвата по
отсрочването на задълженията е в размер 4 %.
Производителите на картофи могат да подадат заявления в ОД на ДФЗ от 27 ноември 2017 г. до 20 декември
2017 г. Предложения за отсрочване на отпуснати кредити
в сектор „Животновъдство“ ще се приемат от 25 ноември
2017 г. до 28 февруари 2018 г.
Отсрочват се дължимите към 27.11.2017 г.:
• главница и лихва по предоставени през 2008 и 2010
г. кредити на птицевъдите и свиневъдите за закупуване
на фураж, до 27.11.2018 г.
• главница и лихва по предоставени през 2008, 2009,
2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупуване
на фураж, до 27.11.2018 г.
• главница по предоставени кредити за закупуване на
семена, минерални торове и препарати за производство
на картофи до 27.11.2018 г. Същото се прилага при условие, че дължимата към 27.11.2017 г. лихва е възстановена
преди подаване на заявление за отсрочване.
От възможността за разсрочване
на дължимите заеми могат да се
възползват само
фермери, които
през стопанската
2016-2017 г. отглеждат животни
от същото направление, по което е
получен кредитът, и имат регистриран животновъден
обект. Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс
на БАБХ, а за животните, които не подлежат на идентификация – писмо от официален ветеринарен лекар.
Допълнителна информация за отсрочване на отпуснатите кредити има в сайта на ДФЗ.

НАЙ- ЧЕСТО

ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ НА
МЛАДИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Държавен фонд „Земеделие” публикува анализ за
най-често допусканите грешки при подаването на
заявленията за подпомагане по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка
6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
(ПРСР) 2014 - 2020 г.
Кандидатите, които искат да участват във финансовото подпомагане по подмярката, са длъжни
да представят в ДФ „Земеделие“ пълния набор от
изискваните документи. От тях трябва да става ясно
началното състояние на земеделското стопанство,
какви дейности и инвестиции ще извършат и как ще
постигнат заложените цели за развитието му.
Най-често допусканите грешки по подмярка 6.1.

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ са
свързани с:
• Некоректно попълнени декларация или представен документ;
• Несъответствие на описаните площи и видове
култури с тези в бизнес плана;
• Различен брой животни, поради не навременно
отразяване на промени в животновъдните обекти;
• Разминаване в данните между хартиен и електронен носител.
Анализът, в който са обобщени найчесто допусканите
грешки на младите фермери от предходни приеми, има
за цел да улесни и
подпомогне земеделските стопани
при следващи кандидатствания. Когато се подават неправилно окомплектовани документи, се налага експертите от ДФ
„Земеделие“ да водят допълнителна кореспонденция
със стопаните, което води до забавяне обработката
на проектите. Има и случаи, в които след като кандидатите представят допълнително поисканите им
документи, да бъде установено, че те не отговарят на
условията за финансиране, което води до издаване на
решение за пълен отказ.
На сайта на ДФЗ анализът е публикуван в секция
Анализи и статистики от раздел „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
НОЕМВРИ 2017г.

До 20-ти ноември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти ноември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец октомври 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 октомври, когато пълният размер на начислените от работодателя
доходи от трудово правоотношение за този месец не е
изплатен до 25 ноември.
До 30-ти ноември:
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. октомври.
2. Дипломатическите представителства на други държави, които желаят от началото на следващата година
да преустановят внасянето на данък за доходите от трудови правоотношения, сключени с местни физически
лица,
въз основа на направен от тях избор по реда на
СПЕЦИФИКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ЗДДФЛ, писмено уведомяват компетентната териториКОД ПО ЕКАТТЕ
Нашето дружество се намира в гр. Хасково. В ална дирекция на Националната агенция за приходите.
трудовия договор на наш служител - търговски
агент, е записано “място на работа” - гр. Плов- се определя норма за продължителност на работното
див. Служителят живее в гр. Пловдив. В гр. Плов- време за периода, за който е въведено сумираното издив дружеството няма обособено стационарно числяване. Нормата се определя в часове, като броят
място. За работно място служителят използва на работните дни по календар, включени в периода на
предоставения му от нас фирмен автомобил - от отчитане, се умножи по дневната продължителност
автомобила се обажда по служебен телефон, за да на работното време, установена за работното място,
ни върне получените към фирмата заявки. Когато при подневно отчитане на работното време. Когато
служителят пътува извън гр. Пловдив, му се изпла- работник или служител през целия или през част от
щат командировъчни. Какъв код ЕКАТТЕ следва да периода, за който е установено сумирано изчисляване
на работното време, е ползвал отпуск, нормата за проподадем съгласно Наредба № 5?
дължителност на работното му време се преизчислява,
В ДВ, бр.
като от броя на работните дни по календар се изваждат
23/17.03.2017 г.,
съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по
бе обнародвана
календар, както и съответната част от отпуските, разреНаредба за измешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по
нение и допълнекалендар. В тази връзка работодателя има възможност
ние на Наредба №
да измени графика на работника или служителя, за да
5 от 29.12.2002 г.
съобрази нормата часове по календар. Когато в края на
за съдържанието и
периода, за който е установено сумирано изчисляване
реда за изпращане
на работното време, отработените от работника или
на уведомлението
служителя часове по графика са по-малко от нормата
по чл. 62, ал. 5
часове, за недостигащите часове се счита, че работниот КT. Промените
кът или служителят е в престой не по своя вина.
влизат в сила от
01.04.2017 г., като
Въпрос: От 20.04.2017 г. получавам пенсия за
сред тях с най-голяма практическа значимост се откроява въвеж- инвалидност поради общо заболяване за 58% трайдането на ново задължение за работодателите за но намалена трудоспособност. На 29.08.2017 г.
посочване на код на населеното място по Единния навърших възраст 61 г. и 37 г. трудов стаж. Ако се
класификатор на административно-териториалните пенсионирам по възраст и стаж без прекъсване, ще
и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е ра- получа ли 6 месечните заплати, когато напусна?
Имам над 10 години стаж в УСБАЛО - ЕАД.
ботното място на работника или служителя.
Отговор: Съгласно чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда
От буквалното тълкуване на новите разпоредби
следва, че се посочва код по ЕКАТТЕ на населеното (КТ), при прекратяване на трудовото правоотношение,
място, където е определеното в трудовия договор след като работникът или служителят е придобил право
място на работа на работника или служителя (в слу- на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо
чая - Пловдив; кодът по ЕКАТТЕ на общ. Пловдив от основанието за прекратяването, той има право на
е 56784). Обстоятелството, че седалището на дру- обезщетение от работодателя в размер на брутното
жеството е в гр. Хасково и то няма клон или друго му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако
поделение в Пловдив, не променя този факт. Без е работил при същия работодател през последните 10
значение е и обстоятелството, че лицето изпълнява години от трудовия му стаж - на обезщетение в разтрудовите си задължения и извън Пловдив, като за мер на брутното му трудово възнаграждение за срок
целта се командирова. Съгласно чл. 3, ал. 1, б. “г” от от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се
наредбата, командировките са изрично изключени изплаща само веднъж. „Работодател“ по смисъла на
от обхвата на задължението за подаване на уведом- § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на
труда е всяко физическо лице, юридическо лице или
ление до НАП.
негово поделение, както и всяко друго организационно
и икономически обособено образувание (предприятие,
учреждение и други подобни), което самостоятелно
наема работници или служители по трудово правоотношение. Следователно, съгласно общите изисквания
на чл. 222 ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) е необходимо,
на първо място, да е налице прекратяването на трудовото правоотношение, като основанието за това е без
значение; на второ място е необходимо, към момента
на прекратяването на трудовия договор работникът или
служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; на трето място, за получаване
Въпрос: Работник, който работи на 12-часови на по-големия размер от 6 брутни работни заплати на
смени по график и тримесечно отчитане на разглежданото обезщетение е необходимо съответният
работното време е заведен на работа в събота и служител да е работил при същия работодател през
неделя по 12 часа. Представя болничен лист за 3 последните 10 години от трудовия си стаж. Преценката
дни от петък. Съгласно чл. 9б установява 1 ден за основанието за изплащане и размера на обезщетеболничен. Трябва ли да се отработят часовете нието по чл.222, ал. 3 от КТ се прави от работодателя,
от минус 16 часа, като се коригира графика.
който прекратява трудовия договор. Обстоятелството,
Отговор: При сумирано изчисляване на работно- че лицето получава инвалидна пенсия не е пречка за
то време по чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) получаване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
С КАКВО ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ
ОТ НАСТИНКИ И ИНФЕКЦИИ
Причинителите
на
тези есенни болести са
бактериите и вирусите.
Много от тях обитават
носоглътката и устната
кухина и тяхното размножаване е свързано с
отслабването на имунната система.
Затова задължително се нуждаем от есенна профилактика. Не трябва да се пренебрегват ваксините, а
също и лекарствените средства, които укрепват организма след различни инфекции.
Лукът и чесънът могат да бъдат наречени „домашните лекари“ с уникални бактирицидни свойства. Една-две скилидки дневно могат да заменят лекарствен
препарат при първите усещания за настинка.
Витаминният дефицит е свойствен на повечето хора
през есента, затова утрото е добре да започва с чаша
портокалов сок, сок от моркови или лимони.
Специалистите препоръчват също парче зеле, ряпа
или цвекло.
Доказано е,че употребата на сокове от зеленчуци е
по-полезна, отколкото консумирането им в натурален
вид. В тях не попадат вредните хербициди - те остават
в целулозата.
Не забравяйте и за плодовете.
Дневната норма се състои от 2 ябълки и 2 портокала (портокалите могат да се заменят с 2 лимона или
грейпфрут).
Към профилактичните мерки се отнася и задължителното измиване на устата вечер - с четка и паста за
зъби и хубаво изплакване с концентриран разтвор на
готварска сол.
Тази процедура закалява лигавицата. Неизчерпаем
източник на витамини е и чаят, в който са добавени
билки или горски плодове: мента, боровинки, липов
или ябълков цвят.
Горският чай смекчава възпалителните процеси и
повишава еластичността на стените на кръвоносните
съдове.
Чаят с добавен подбел, липов цвят и сушените малини са отлично средство против бронхити.
Според последните медицински изследвания боровинките притежават най-високи показатели за повишаване на имунитета.
Закаляването на организма позволява да се избегнат
настинките и да се намали чувствителността на организма към тях.
Всекидневните физически упражнения или поне час
разходка също закаляват организма.
ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СЕ ОБОСТРЯТ ПРЕЗ ЕСЕНТА
С настъпването на есента
много хора започват да се
оплакват от обостряне на
редица хронични заболявания - гастрит, язва, артрити, стари травми и други.
Със захлаждането на времето се активизират вирусите, а защитните сили на
организма рязко отслабват.
Смяната на времето и
промените в атмосферното
налягане оказват съществено влияние на сърдечно-болните, като се засилват хипертоничните кризи, зачестяват пристъпите на стенокардия и се обостря исхемичната болест. Увеличава се
броя на възпаленията на белите дробове и астматичните прояви. Намаляването на слънчевото греене довежда
до униние и известните есенни депресии. Най-силно
подвластни на нервнопсихичните фактори са болестите
на стомашно-чревния тракт. Гастритът и язвата могат
да се изострят при някои хора буквално за часове. Появява се усещането за тежест в стомаха, киселини, гадене, повръщане. Ако болката се появява 2-3 часа след
хранене потърсете лекар. Редица хронични заболява-

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ния уши-нос-гърло също „обичат“ лошото време.
Остеохондрозата - към нея е предразположена практически всяка жена над 30 г. Преохлаждането в условията на повишена влажност и резките промени на
времето, по-малко подвижният начин на живот са благоприятна почва за изостряне на заболяването.
Безсънието - развива се по-често при жените и води
до хронично изтощаване.
Есенни съвети
1. Опитайте се положителните емоции да бъдат
повече от отрицателните.
2. Освободете се от мрачните мисли. Вечер вземайте валериан или таблетки с комбиниран състав
„валериан-глог-мента“
3. Не се самолекувайте, а потърсете лекар.
4. Пазете ставите си. Приемайте витамини от
група В и калций.
ИЗБЕРЕТЕ ЗЕЛКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Отсега може да изберете зелки, които ще съхранявате за попродължително време. За целта
се избират видимо здрави глави,
по чиито листа няма механични
наранявания или повреди от болести и неприятели.
Зелките трябва да са добре завити и плътни.
Не трябва да има никакви петна, често първи признак на сиво гниене. Ако зелките са заразени, по-късно болестта ще се развие и ще съсипе оставените за
съхранение глави.

ОКОПАЙТЕ ПОЧВАТА ПОД КОРОНАТА НА ДРЪВЧЕТАТА

Чрез окопаване на почвата
около стъблото на дърветата се
унищожават зимуващите в почвата стадии на черешовата муха,
плодовите оси, на хоботниците
- ягодов, кестенов, лешников, на
юнския бръмбар, на малиновия
бръмбар и малиновото комарче
и други. С разместването на почвените частици зимните
им убежища се разрушават, зимуващите насекоми се изкарват на повърхността и те загиват от неблагоприятните
метеорологични условия през зимата.
С обработката на почвата се заорават и окапалите листа, в които се намират причинителите на редица болести - струпясване по ябълката и крушата, антракнозата и
бактериозата по ореха, червените листни петна по сливата, рьждата и листните петна по малината, бялата ръжда
по черешата и вишнята и други.

ПАРНИЦИ И ОРАНЖЕРИИ В СТУДЕНИТЕ МЕСЕЦИ

Някои зеленчукови култури може да отгледате в дворните парници и оранжерии.
За разлика от градината в култивационните съоръжения условията са по-различни.
Най-важно е да поливате растенията. Разбира се, напояването се определя в зависимост от вида на оранжерията и условията в нея. Освен това след всяка поливка, не
забравяйте да разрохквате почвата.
В студените месеци в парниците и оранжериите може
да отгледате: салати, марули, лук за зелено, чесън за зелено, спанак, магданоз и някои други подправки.

Чесън
Allium Sativum

Чесанът е от семейство Лукови. Няма друго растение в света, което да лекува толкова успешно човечеството от древността до наши дни.
Чесънът е мощен имуностимулант! Имуностимулиращото действие на чесъна е обусловено от
съдържащите се в него сяро-,
селен- и германий – съдържащи
съединения.
Чесънът е мощен антиоксидант,
благодарение на съдържащите се в
него сулфидни съединения, които
защитават организма от действието на свободните радикали.
Чесънът подпомага извеждането
от организма на токсичните соли
на тежките метали – олово, манган, кадмии и др.
Чесънът има мощен ефект на детоксикация на организма. Именно този ефект на чесъна е в основата
на лечебния ефект при химиотерапия и лъчетерапия.
Чесънът демонстрира мощен антигъбичен и антибактериален ефект, като взаимодейства с определени
химически реакции в тялото. Серните съединения
на чесъна разрушават групите thiol (групите на сяра
- водород) в ензимите, нужни за репродукцията (размножаването) на бактериите.По специфичен начин
чесънът разрушава днк на тези ензими. Тези ензими
са нужни за копирането на бактериалните хромозоми
и тяхното разрушаване прави бактерията неспособна
да се размножава. Така чесънът убива бактериите.
Това е механизмът на действие на чесъна и върху
раковите клетки.
- Чесънът съдържа множество серни съединения,
които имат мощен антивирусен ефект.
- Чесънът има антитромбоцитен ефект, т.е. не позволява да се образуват съсиреци в кръвоносните съдове.
- Чесънът има способността да понижи холестерола
в кръвния серум. Медицински изследвания в Германия са доказали, че чесънът може да вдигне нивото
на “добрият холестерол” най-малко с осем процента.
- Чесънът е в състояние да понижава кръвната
захар, която го прави много полезен диетичен инструмент в третирането на диабет.
- Чесънът въздейства благоприятно на ръста и делението на клетките. Това му свойство предизвиква
регенерираш и подмладяващ ефект.
Безспорни са лечебните качества на пресния
чесън при заболявания на кръвоносната система,
дихателните пътища, храносмилателната система,
отделителната система, сърдечни заболявания и още
много други.

ТИКВЕНА ПИТА С МАСЛО И ГАЛЕТА

Продукти: 500 г брашно, малка
чаша олио, половин чаена чаша
вода, половин чаена лъжичка
сода бикарбонат, щипка сол, 500
г тиква, половин чаена чаша захар, половин чаена чаша счукани
орехови ядки, 2 супени лъжици
МАГАРЕТО И МУЛЕТО ИСКАТ ДОБРО ГЛЕДАНЕ разтопено масло, канела, 2 супени
лъжици галета.
Нормите за гледане и хранене на
Приготвяне: Тиквата се обелва,
магаретата и мулетата са като тези
настъргва се и се смесва със захарта,
на работните коне. Средната дневсчуканите орехи, разтопеното масло и канела на вкус.
на норма за мулето се смятат 1,1 кг
От брашното, содата, солта, олиото и хладката вода
зърно, 1,5 кг сено за 100 кг маса.
се замесва тесто. Разделя се на две части, които се
Магарето добре усвоява и ополразточват на кори.
зотворява клонките на дървесните
Едната кора се слага в тавичка, намазана с мазнина.
видове. Така значително се улесняПоръсва се с галетата, отгоре се разстила плънката и
ва издръжката му и намаляват разходите за фураж.
Кои са подходящите фуражи: кореноплоди; клубено се покрива с втората кора. Краищата се притискат леко
и питата се пече в умерена фурна.
плоди; сочноплоди.
След като изстине, се нарязва и се поднася поръсена
Кръмно цвекло и моркови може да давате до 15 кг,
с пудра захар.
сурови картофи - до 4 кг, а варени - до 10 кг.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа МАЛКА обява
ОБЯВА
РЕКЛАМА
числата от 1 до 9.
(в каре)
(в каре)
(до 76 символа)
2.00 лвева

НА

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

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!

ъпруг:
Съпруг:
- Искаш ли да играем на Биг Брадър?
Съпругата:
- Нямам много време, ама да не те обидя… добре!
Съпругът въодушевен:
- Имаш пет минути да си събереш багажа и да напуснеш къщата!
Полицай спира автобус за проверка.
- Закъде пътувате?
- За среща на свидетелите на Йехова.
- Колко са пътниците в автобуса?
- 43-ма.
- И всичките са свидетели на Йехова?
- О да, всичките. И аз също съм свидетел на Йехова!
- Леле, тоя Йехова бая ще да е загазил, щом му трябват толкова
много свидетели!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

