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О БЕЩАВАТ

ОНЛАЙН ПРОВЕРКА ЗА
ЕЛЕКТРОННИ ВИНЕТКИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов подписа договор за удължаване срока на
проект „Топъл обяд на територията на община Сатовча“ , който се реализира съвместно с
„Агенция за социално подпомагане“ и „Европейски социален фонд“.
Основната цел на проекта е да се подпомогнат най-нуждаещите се лица в община Сатовча,
които попадат в целевата група, включваща самотно живеещи лица от общината, лица без доходи или ниски такива, лица с намалена трудоспособност, такива на преклонна възраст и др.
Проекта стартира от 01.05.2016г. с 84 потребители, ползващи услугата, която се изразява в
топъл обяд - супа, основно ястие и десерт или плод на стойност 2.30 лв. на човек за храноден. Отзивите от хората ползващи услугата бяха много положителни, поради което кметът
на общината д-р Мименов инициира ново кандидатстване и удължаване на срока за още
една година. През годините общият брой на потребителите растеше, като от 01.01.2018г. се
увеличи на 190 човека, получаващи приготвен обяд на стойност от 2.50лв. за храноден. От
01.01.2019 година договорът беше удължен до края на календарната година с общ бюджет
за 2019 година 405 621,25лв.
Освен услугата „Топъл обяд“ Община Сатовча предоставя и услугата „Домашен социален
патронаж“, която се реализира в социалните кухни на селата: Сатовча, Кочан и Слащен,
които приготвят храна на жители от 8 населени места: - с. Сатовча, с. Долен, с. Кочан, с.
Жижево, с. Ваклиново, с. Слащен, с. Туховища и с. Годешево.
Услугата представлява приготвяне на храна срещу заплащане на символичната сума от
2,10 лв. на ден, което е в услуга на хората, които нямат уменията и възможността сами да
приготвят храната си. От тази услуга се възползват общо 107 души, чиято храна се приготвя
в 3-те ДСП към община Сатовча обслужващи селата:
ДСП - Кочан обслужва 47 души от селата: Кочан, Ваклиново и Жижево
ДСП Сатовча обслужва 30 души от селата Сатовча и Долен
ДСП Слащен обслужва 30 души от селата Слащен, Туховища и Годешево
С цел повишаване на качеството и ефективността на услугите Община Сатовча реализира
проект съвместно с Фонд „Социшална закрила“ , чрез който се модернизираха оборудването и обзаведането на кухните.

За поредна година учениците от СУ
СУ – С
Сатовча участват в Н
Националното състезание „Многознайко“ – „Аз зная английски“, където
си тестват познанията. Началото на 2019 година те отбелязаха поредният си успех, чрез получените 24 призови места. Ученици от
II-ри до VII-ми клас участваха в I кръг на Националното състезание
„Многознайко“ - „Аз зная английски“.
Талантливите ученици показаха отлични знания по английски език и
завоюваха 14 първи, 6 втори и 4 трети места. Те се окичиха с красиви

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

За улеснение на потребителите на сайта www.bgtoll.bg
и на интернет страницата на
Агенцията за социално подпомагане www.asp.government.bg
ще бъде добавен бутон „Проверка на електронна винетка
на правоимащите лица“.
По този начин хората с увреждания ще могат да проверяват дали им е издаден
валиден електронен стикер за
2019г., съобщават от Министерството на труда и социалната политика.
При посещение на линка,
проверката се извършва чрез
въвеждане на регистрационния номер на автомобила
на правоимащото лице, след
което системата ще визуализира информация за заредена
електронна винетка в АПИ и
срока на валидността ѝ.
До въвеждането на новата функционалност хората с увреждания могат
да проверяват дали им е издадена електронна винетка както и досега - в
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.
44 323 са издадените до момента безплатни електронни винетки на хора
с увреждания. Към същата дата са подадени 63 824 заявления за получаване на безплатен стикер, се посочва в съобщението на министерството.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДУМАТА „БЛАГОДАРЯ“
По случай международния ден на думичката „Благодаря“, на 11.01.19г.
в СУ Сатовча,учениците към „Клуб за ООН“ изненадаха ученици и учители с направата на знаменца на различни езици и думата „Благодаря“
на съответният език.
В този хубав ден нека всеки да каже „Благодаря“ на близките и важни
хора и да не забравяме, че една дума може да направи деня на някого попрекрасен и по-хубав, коментираха от училището.
медали и получиха грамоти. Всички останали участници получиха грамоти
за достойно представяне в
състезанието.
Учениците постигнали
призови места в състезанието ще участват и в следващия кръг, коментират
доволни ръководителите
им - г-жа Нели Коемджиева, г-жа Маруся Лозанова и
г-н Ивайло Селяшки.
Гордеем се с вас скъпи
ученици! Пожелаваме Ви
още по-големи успехи в
следващия кръг на състезанието!

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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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

21 Януари 2019г., Понеделник
Международен ден на прегръдката
Прегърнете човека до вас, даже да не
ви е много близък. Прегръдката е символ
на топлота и приятелство, дарява доверие и обич. Чух една китайска мъдрост:
„Ние, хората, сме родени като ангелите,
с едно крило. За да полетим, трябва да се
прегърнем...“ Прегръщайте се, не само
днес, а всеки ден! Прегръщайте се! Имаме
нужда от четири прегръдки дневно, за да
оцелеем. Имаме нужда от осем прегръдки, за да поддържаме добрата си форма.
Имаме нужда от дванадесет прегръдки
всеки ден, за да растем... Да прегръщаш
е здравословно. Прегръдките помагат на
имунната система, правят те по-здрав,
лекуват депресията, намаляват стреса,
помагат да заспиш по-лесно, въодушевяват, подмладяват, нямат неприятни
странични ефекти. С една дума, прегръдките са вълшебно лекарство. Да прегръщаш е нещо напълно естествено - екологично чисто, с естествена сладост,
безпестициди, без консерванти, без изкуствени съставки, и е 100 процента
здравословно. Прегръщането няма никакви недостатъци. Няма подвижни
части, няма батерии, които да се изтощават, няма нужда от профилактични
прегледи, има ниска консумация и висока производителност на енергия,
няма инфлационни процеси, от него не се напълнява, няма месечни вноски,
не са необходими застраховки, защитено е от кражба, не се облага с данъци,
няма замърсяващ ефект и , разбира се, има стопроцентова възвращаемост....
Ден на родилната помощ
Чества се официално от 1951 г. на Бабинден тогава на 8 януари. С въвеждането на
Григорианския календар през 1916 г., датата
се измества с 13 дни напред. Българската
православна църква приема тази промяна
през 1968 г. Така се стига до отбелязването
на Бабинден на две различни дати, добили
гражданственост според двата календара - на
8 януари (денят след Ивановден по църковния календар) и на 21 януари, който от 1951 г.
се празнува по гражданския календар и като
Ден на родилната помощ. В деня на празника
се отдава почит на хората, допринесли за
развитието на родилната помощ в България.
25 Януари 2019г., Петък,
Световен ден на средствата за масова информация и Ден на българското радио
На 25 януари 1935 г. цар Борис III подписва указ,
с който радиоразпръскването в България става
държавна собственост. В резултат на този указ
се поставя началото на Българското национално
радио. Първата българска радиостанция носи
името „Радио София“. На 25 януари, отбелязваме
Денят на Средствата за Масова Информация, които отдавна не се изчерпват с радиото и печатната
преса. В съвременния свят информацията ни
залива отвсякъде и наистина е „масова“ - електронни медии, печатни медии, интернет, безброй
радиостанции и дори лични блогове. Имаме
широк достъп на много и всякаква информация.

26 Януари 2019г., Събота,
Международен ден на митниците и митническия служител
Всяка година на 26 януари световната митническа общност празнува Международния ден на
митниците в чест на първата официална сесия на
Съвета за митническо сътрудничество (СМС), която се е състояла на 26 януари 1953г. Членството
на Република България в СМС започва на 1 август
1973г. Поради значително нарастване на броя на
страните членки в Съвета и все по -отговорната
роля, която той играе в световен мащаб, през
1994г. Съветът за митническо сътрудничество приема неофициално името Световна
митническа организация (СМО).
27 Януари 2019г., Неделя,
Международен възпоменателен ден на
Холокоста
През 2005 г. ООН обяви датата за Международен възпоменателен ден на Холокоста. Създаден на територията на окупирана Полша, този
концлагер се превръща в символ на местата за
осъществяване на хитлеровото окончателно
„решение“ на „еврейският въпрос“. В Аушвиц
са депортирани няколко милиона души от цяла
Европа. Общо в лагерите загиват милиони, като с точност цифрите трудно могат да бъдат
изчислени. Унищожено е почти цялото еврейско население на Европа, около 6 млн. души.

НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДИ ЗА УСПЕЛИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ

Краен срок: 8 февруари 2019 г., 17 часа
Фондация „Димитър Бербатов” реализира за
единадесети пореден път своя проект „Награди за
успелите деца на България”. Това са първите учредени в България годишни награди за постижения на
ученици във всички сфери на тяхната изява.
Областите, в които отличени през 2018 г. ученици
могат да кандидатстват със своите постижения, са
изкуства, наука и спорт.
Всяко българско дете – ученик от І до ХІІ клас у нас или в чужбина (както и студенти
първокурсници - с постиженията си от ХІІ клас в рамките на 2018 г.), може да бъде номинирано със свои до 5 постижения - най-силните за него през годината. Номинациите
се подават в уебсайта на проекта, където детайлно са описани и условията.
Целта на годишните “Награди за успелите деца на България” е преди всичко да поощри изявените деца и да стимулира тяхното развитие, обозначавайки постиженията
им като значими за цялото общество. Той възпитава в уважение към успеха, основан на
талант и усилия, в целеустременост, желание за изява и самоусъвършенстване. Димитър Бербатов и екипът на фондацията се надяват, че тези деца един ден ще подкрепят
социално слабите, както и талантите, които идват след тях.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 18.01.2019 г.
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 63 ɆȿɋɌȺ
Ɂɚɪɟɠɞɚɱ,ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ
10
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
24 ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
8
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɑɢɫɬɚɱ/ɏɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɞɴɪɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɨ/Ɏɢɧɚɧɫɢ,ɛɚɧɤɨɜɨ ɢ
1
Ʉɪɟɞɢɬɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ,ɛɚɧɤɚ
ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɧɨ ɞɟɥɨ/
1
ɉɪɨɞɚɜɚɱ-ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ/ȿɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ/
1
Ⱦɨɦɚɤɢɧ
ɋɪɟɞɧɨ
1
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ
ɋɪɟɞɧɨ
1
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
Ⱥɧɤɟɬɶɨɪ
ɋɪɟɞɧɨ
2
ɉɚɤɟɬɢɪɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɟɡɨɧɟɧ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɝɨɪɫɤɨ
2
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
6
ɉɟɪɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ПРИТЧА: КАКВОТО ПОВИКАЛО, ТАКОВА СЕ ОБАДИЛО

Китаец си татуирал
известна българска
поговорка!
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

Когато комуникираме с хората искаме те да
са лоялни към нас, да има яснота във взаимоотношенията ни. Понякога прилагаме малки или
ненужни хитрости, които не водят до нищо добро.
Следващата поучителна история ще ви напомни
нещо много важно за общуването.
Притча за каквото повикало, такова се обадило
Имало едно време мъж на име Джон, който бил
от малък град, произвеждал масло и го продавал в
близкия по-голям. В същото време в големия град
живеел Марк, който бил собственик на хранителен
магазин, но и редовен клиент на Джон.
Всяка седмица Джон доставял по един килограм
от домашното си масло на Марк, а той в замяна
му давал 1 кг захар, варива или други хранителни
стоки. Един ден Марк премерил маслото и видял,
че то не е 1 кг а 900 г. Всеки пакет масло тежал
със 100 грама по-малко.
На следващата седмица, когато Джон донесъл
ново масло, Марк много му се ядосал и започнал
да го обижда, да му казва, че е мошеник и че
маслото не тежи килограм, а по-малко.
– Ти си измамник, мамиш ме от дълго време с
грамажа на маслото, затова напусни магазина ми!

Тогава Джон му отговорил:
– Аз съм беден човек, Марк. Нямам достатъчно
пари да купя нова везна, която отмерва точно килограмите. Ето защо обикновено от едната страна
слагам един килограм захар, която ти си ми дал, а
от другата страна отмервам количеството масло,
което да се изравни с това на захарта.
Извод: Каквото дадем на другите, такова ще
се върне към нас!
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ДАНЪЧНО

-

ЗАПОЧВА
ОСИГУРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ

От 10.01.2019г. започва данъчно - осигурителната
кампания, в която трябва да декларираме доходите си от
2018-та година.
За първи път кампанията започва от
10 януари, а не както
преди - от началото
на годината. За първи път тази година
данъчното облекчение за деца ще може
да се използва сумарно и от двамата
родители.
Възможността и двамата родители да използват данъчното облекчение за дете е, ако при нито един от тях
доходът не е достатъчен, за да може да се приспадне цялата сума от данъчната основа. Тогава оставащата част е
да другия родител. За едно дете може да се използва 200
лева намаляване на данъчната основа, което фактически
прави 20 лева по-малко данък.
И тази година ще можем да използваме отстъпка от
данъка за довнасяне. Тя остава 5% от сумата за довнасяне, като за да се възползваме от тази възможност, трябва
да декларираме доходите си онлайн до 31 януари и да
нямаме задължения към хазната.
„Запазва се вече познатото изискване да няма никакви
стари неплатени данъчни, осигурителни или изобщо
други задължения към държавата, защото ако такива
има, 5% отстъпка не може да бъде ползвана, а също
така не би могло да бъде ползвано и нито един вид от
съществуващите данъчни облекчения“, коментират от
НАП и обясняват, че в кампанията има промени с цел
улеснение на данъкоплатците:
„Отпадат стотинките в данъка за довнасяне. Вече се
закръглява на цял пълен лев. Има някои промени по
отношение на паричните и предметни награди, като
при изплащането и при връчването на тези награди вече
платецът на дохода трябва да удържи данък“.
Младите семейства ще трябва да подават по-малко
документи, за да използват данъчното облекчение за
ипотека.
За първи път облекчението за деца ще може да се
използва от двамата родители:
„Истината е, че тук става дума за един сравнително
много тесен кръг от хора дотолкова, доколкото ако доходите на единият родител на практика не са достатъчни,
за да си намали той задължението с 20 лева за едно дете,
40 за две и 60 за три и повече деца, тогава законодателят допуска възможността да се сподели ползването
на данъчното облекчение, ако доходите на единият от
родителите не са достатъчни, с втория родител“.
Самоосигуряващите се задължително ще подават
декларации онлайн, но не се очакват проблеми. Около
половината данъчни декларации за физически лица се
очакват по интернет.
Минималният осигурителен доход за тази година е
560 лв. Промяна има и за земеделските производители
и тютюнопроизводителте.
„Ако през миналата година минималният им осигурителен доход е бил 350 лв, през 2019-а е 400 лв“.
Максималният осигурителен доход е 3000 лева

Щ Е ВРЪЩАТ ПАРИ
ЗА ЗАКУПЕНИ ПО ПОГРЕШКА Е - ВИНЕТКИ

На потребителите, платили неколкократно за електронна винетка за един и същ регистрационен номер
с един и същ период на валидност, ще им бъде възстановявана надвзетата сума, информират от Пътната
агенция.
За да се случи това
обаче, пот ребителят
трябва да изпрати заявление в свободен текст,
адресирано до председателя на Управителния
съвет на Агенция “Пътна инфраструктура”, в
което да опише казуса.
Към заявлението трябва да бъде приложена
следната информация:
- При картово плащане – регистрационен
номер на автомобила; PAY номер; начин на плащане
– чрез мобилно приложение, чрез уеб сайта bgtoll.bg
или терминал за самотаксуване. В случай, че плащането е извършено чрез терминал, моля да посочите
обекта, в който се намира устройството;
- Плащане в брой – разписка за плащане;
- По банков път – платежно нареждане, съдържащо
съответния PAY номер, който системата генерира;
регистрационен номер на автомобила.
Искането ще бъде разгледано и сумата ще бъде възстановена до 30 дни от постъпването. Потребителят
трябва да посочи и банкова сметка, на която да бъде
преведена сумата.
Заявления ще могат да подават потребителите, купили е-винетка от: специализирания сайт www.bgtoll.
bg, мобилното приложение BGTOLL, терминалите за
самотаксуване и на каса в брой в Областните пътни
управления. Документите трябва да се изпращат на
адрес: гр. София, пл. “Македония” 3, Агенция “Пътна
инфраструктура” или в Областните пътни управления.
Постъпилите към момента заявки за надвзети суми

са 0,1 % от продадените електронни винетки, които
към 10 януари са 131 737, информират от АПИ.
Вече е възстановена надвзетата сума на деветима
потребители, които са купили по две винетки за един
и същ период и с един и същ регистрационен номер.
Плащането е извършено след проверка на заявлението
и приложените документи.
От АПИ напомнят, че за сгрешени по вина на
потребителя символи от регистрационния номер на
превозното средство суми не се възстановяват. В чл.
10а, ал. 3 от Закона за пътищата е записано: „Винетната такса се заплаща от собственика или ползвателя
на пътното превозно средство след деклариране на
регистрационния му номер, категорията на пътното
превозно средство и периода на валидност и важи
само за пътното превозно средство, чийто регистрационен номер правилно е бил деклариран от собственика или ползвателя му“.
Отговорността за правилното деклариране на регистрационния номер на превозното средство е на
потребителите.

НАП

ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ФАЛШИВИ
ИМЕЙЛИ ОТ ИМЕТО НА А ГЕНЦИЯТА

Разпространяват се фалшиви имейли от името на
НАП, предупреждават от
Агенцията. Те са написани
на английски език и приканват получателите им
да попълнят лични данни
като последват посочен
в писмото линк. От НАП
предупреждават, че това
представлява класическа
форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели опит за
кражба на лична информация от интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т. н.
Текстът на фалшивите електронни съобщения гласи:
„Dear ……….,
All taxes paid this year were checked for online
customers. At the end of the year, sign in to the button
link below and follow these steps: Enter your full name,
ID and email to confirm your information. We guarantee
that you have the right to refund the money paid this year.
Click here to fill your information
Please log in to your tax refund page to request a
refund.
NRA staff will check the receipt and billing, the proper
functioning of the online cash register, and the customer‘s
VAT refund notification.
©All right reserved National Revenue Agency 2019.“

Въпрос: Работя в болница като немедицински
персонал на 5 дневна раб.седмица с 7 часов раб.ден.
От 29.12.2017 г. до 24.11.2018 г.в различни месеци
съм ползвала болнични,като общо за годината са
60календарни дни.Имам 35 дни платен отпуск,от
които 15 дни за работа във вредна среда.Заради
болничните,които съм ползвала ми е взет 1 ден
от този отпуск.Този месец имаме като ДМС 2018
г по една заплата,но при мен е с 102 лв по малко
пак по същата причина.Редно ли е за едно и също
нещо да бъдеш санкциониран два пъти.
Отговор на МТСП: Разпоредбата на чл. 156, ал.
1, т. 1 от Кодекса на труда регламентира правото на
допълнителен платен годишен отпуск за работа при
специфични условия и рискове за живота и здравето,
които не могат да бъдат отстранени, ограничени или
намалени, независимо от предприетите мерки. Право
на този вид отпуск имат работниците и служителите,
които извършват видовете работи, определени в чл.
2 от наредбата В чл. 4 от наредбата е предвидено,
че право на допълнителен платен годишен отпуск
имат работници и служители, които извършват
определените в чл. 2 работи не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална
продължителност на работното време, с изключение
на работниците и служителите, които извършват
работи в среда на йонизиращи лъчения. Размерът
на допълнителния платеун годишен отпуск не може
да бъде по-малко от 5 работни дни, при условие че
работникът или служителят е работил при условията
на ал. 1 в рамките на една календарна година. Когато работникът или служителят работи по-малко от
срока по ал. 2, размерът на допълнителния платен
годишен отпуск се определя пропорционално на
отработеното време. Работниците и служителите,
които имат право на допълнителния платен годишен
отпуск по наредбата, се определят с писмена заповед
на работодателя след предварителни консултации с
представителите на синдикалните организации и
с представителите на работниците и служителите
по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по
трудова медицина и с комитета/групата по условия
на труд и в съответствие с оценката на риска. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата, с колективен

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ЯНУАРИ 2019г.

До 20-ти януари:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл.
154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели
са данъчно незадължени лица, които са установени,
имат постоянен адрес или обичайно пребивават на
територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
декември 2018 г., за новорегистрираните Интрастат
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти януари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
удържан през месец декември на предходната година
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
декември на предходната година, когато пълният
размер на начислените от работодателя доходи от
трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 януари.
До 30 януари
ЗМДТ
Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ
за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
трудов договор, с вътрешни правила за работната
заплата и/или с индивидуален трудов договор могат да се определят и други допълнителни трудови
възнаграждения за: 1. постигнати резултати от труда
- текущо, за година или за друг период; 2. промени в
условията на труд с временен характер, които водят
до допълнително нервно-психическо натоварване, и
в други условия, увреждащи здравето на работника;
3. участие в печалбата; 4. други. С договорите и вътрешните правила по ал. 1 се определят условията за
получаване и размерите на допълнителните трудови
възнаграждения – ал. 2 на чл. 13 от НСОРЗ. МВ/
Въпрос: Искам да попитам едно предприятие
колко време се съхраняват заповедите за извънреден труд? Примерно заповед за извънреден труд от
2015г кога трябва да се унищожи?
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж неполучените от работниците или служителите трудови книжки,
дневниците и екземпляр от издадените удостоверения
(приложение № 2 към чл. 7) се съхраняват при работодателя в продължение на 50 години, след което
се предават на държавния архив. В ал. 2 на чл. 8 от
наредбата е предвидено, че при закриване на предприятието, без да е посочен правоприемник, всички
съхранявани от него разплащателни ведомости, трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди
за преназначаване, заповеди за ползван неплатен
отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване
на трудови правоотношения, трудови книжки и други
документи, установяващи осигурителен стаж и доход
на лицата, които са работили в предприятието, се предават на териториалните поделения на Националния
осигурителен институт. Задължение за съхранение
на документи, свързани с трудовите правоотношения
произтича и от Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане
и съхраняване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник, издадена от
управителя на Националния осигурителен институт.
С инструкцията се уреждат редът и условията за предаването, приемането, обработването, съхраняването
и използването на разплащателните ведомости на
осигурители, които са прекратили дейността си без
правоприемник. Съгласно чл. 1 от инструкцията към
разплащателните ведомости се прилагат: 1. трудови
договори (заповеди за назначаване); 2. заповеди за
преназначаване; 3. заповеди за ползван неплатен
отпуск над 30 работни дни годишно; 4. заповеди
за освобождаване от работа; 5. трудови книжки; 6.
издадени удостоверения обр. УП-1, обр. УП-2, обр.
УП-3 и обр. 30; 7. протоколи за приети и изплатени
възнаграждения от осигурители в несъстоятелност;
8. други документи, освен посочените в т. 1 – 7, въз
основа на които може да се установи осигурителен
стаж и доход, категория труд на лицата и др. Съгласно
чл. 3 от Инструкция № 5 от 2005 г. юридическите и
физическите лица, държавните учреждения, общините
и кметовете, съхраняващи разплащателни ведомости
на прекратени осигурители, които нямат правоприемник, не могат да унищожават документите по чл. 1 от
инструкцията. Следователно посочените документи
следва да се съхраняват при работодателя, като при
прекратяване на дейността на работодателя/осигурителя и при липса на правоприемник, същите следва
да се предават в съответното териториално поделение
на Националния осигурителен институт.

21 - 27 януари 2019г., брой 3

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ВИЕНЕ НА СВЯТ, ЗРИТЕЛНИ СМУЩЕНИЯ...
СИМПТОМИ, КОИТО НЕ СА ЗА ПОДЦЕНЯВАНЕ

Имате чувството, че краката ви потъват в пода, наоколо всичко се върти, зрението ви се замъглява, изпитвате
гадене... Трябва ли това да ви тревожи? Тези симптоми
не са за подценяване, въпреки че в повечето случаи говорят за невинни неразположения.
Световъртежът е въпрос на равновесие
Мозъкът и по-точно неговата част, наречена малък
мозък, отговаря за положението на тялото и ръководи
движенията. За тази цел той си служи с информациите,
които му изпращат вътрешното ухо, очите и мускулите.
Вътрешното ухо е центърът на равновесието. В него
се съдържат канали и два отолитни органа, покрити с
фини реснички, на чиито върхове са разположени калциево-карбонатни кристали (отолити). При ускорение
на тялото те огъват ресничките, това дразнение стимулира вестибуларните нерви и те изпращат информация
директно на мозъка, а той от своя страна адаптира движенията ни спрямо пространството.
Очите предават към мозъка образи на околната среда,
а мускулите и рецепторите, разположени по долната част
на ходилата, дават допълнителни индикации за позицията и движенията на тялото.
Защо ни се вие свят?
В повечето случаи виенето на свят се дължи на дисфункция на информационните сигнали, тоест могат
да бъдат резултат от локомоторен проблем, зрително
смущение или проблем на
вътрешното ухо.
Вестибуларната система
е разположена в близост
със слуховия апарат. Поради това всяко едно слухово
смущение, отитът или запушването на ухото с ушна кал
може да доведе до виене на свят.
В други случаи загубата на равновесие се дължи на неправилно „поведение” на отолитите, които подават фалшиви информации към мозъка.
При възпаление на вестибуларните нерви в резултат на
вирусно заболяване също може да се стигне до загуба на
равновесие и гадене. Това неразположение трае не повече от 15 дни.
Мениеровият синдром е заболяване, което засяга хора
на възраст между 40 и 60 години. Той се характеризира
със силно виене на свят, съпроводено от шум в ушите.
Неговите симптоми са временна загуба на слуха, главоболие, усещане за запушено ухо.
Опасно ли е виенето на свят?
По принцип виенето на свят не е признак за влошено
здравословно състояние, но има случаи, в които причините са много сериозни – мозъчен инсулт, тумор в мозъка, епилепсия, множествена склероза.
При възрастните хора мускулите и вестибуларният апарат се износват с годините. Освен това зрението
намалява или се влошава при високо кръвно налягане
например. Виенето на свят в третата възраст трябва да
бъде наблюдавано от лекар, защото може да е резултат
от неправилна дозировка на лекарства, сърдечносъдови
проблеми или влошено кръвообращение. При загуба на
равновесие са възможни падания и травми.

П РАВИЛА ЗА ХРАНЕНЕ
НА ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ

Честотата на торене на зеленчуците е въз основа на скоростта на
тяхното узряване:
Зеленчуците, които узряват бързо, могат да се отглеждат без допълнително торене. Това се отнася
за репички и салата крес.
Културите със среден срок на зреене се хранят по веднъж на сезон.
Растенията с дълъг вегетационен период трябва да се подхранят
2-3 пъти.
Най-добре е при подхранване торът да се внася непосредствено преди или след поливка привечер с темперирана дъждовна вода от варел, докато небето няма
слънце. След подхранването е добре обработената и
полята повърхност да се покрие с торф, дървесни стърготини или слама, за по-дълго запазване на влагата.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

БАБИНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЯЛ СВЯТ
МЕКСИКО – Чили чушки при схванати мускули
Една чушка се нарязва на ситно. Чиста кърпа се натопява в гореща вода, изцежда се и парчетата чушка се
слагат в нея. Завързаната кърпа се слага на мястото на
болезнения мускул. Помага и при претоварени стави,
защото в чилито се съдържа капсацин, който подобрява кръвоснабдяването, затопля и облекчава болките.
ИРАН – Артишок при подут корем
1 чаена лъжичка нарязани листа от артишок
се заливат със 150 мл
вряща вода, запарват
се за 10 минути и се
прецеждат. Пие се по
една чаша преди ядене,
докато коремът се успокои. Съдържащите се в
месестите листа вещества предпазват и черния дроб.
АМЕРИКА – Черна боровинка цери възпаления в
устната кухина
1 супена лъжица изсушени черни боровинки се
кипват за 10 минути със 100 мл вода. Прецежда се и
се оставя да изстине. С отварата устата се изплаква
многократно през деня. Не се гълта. Съдържащите се
в боровинката танини и растителни вещества спират
възпаленията.
ТИБЕТ – Ракитник (облепиха) при настинка
1 кг пресен плод от ракитник се вари на бавен огън
10 минути с 50 г захар. Прецежда се през сито, кипва
се и се сипва в шишета с капачки на винт. Всеки ден
се пият една-две чаши, преди всичко през есента и зимата. Ракитникът е познат в Тибет от над 1200 години.
Съдържа седем пъти повече витамин С от лимоните,
както и много мастни киселини, полезни за сърцето.
КИТАЙ – Джинджифил срещу главоболие
На върха на ножа прах от джинджифил или три-четири резенчета корен от джинджифил се заливат с 1 чаша
гореща вода, кипват се за кратко време и се запарват
за 5 – 7 минути. Пие се по 3 – 4 чаши дневно. Действа
като аспирин. Помага и при стомашни проблеми.
АРЖЕНТИНА – Мед с чай от целина облекчава
стомашни болки
По 1 чаена лъжичка листа от целина, мента, маточина, семена от резене и канела, както и едно парченце
джинджифил се заливат с 250 мл вода, варят се 4 минути и се прецеждат. Подслажда се с 1 чаена лъжичка
мед и се пие като топъл чай. Помага и при простуда,
грип и киселини.
ИЗРАЕЛ – Настърган лук вместо сироп против
кашлица
Настъргва се средно голяма глава лук, слага се в
бурканче и се разбърква с 3 супени лъжици тъмен
мед. Бурканчето се затваря и се оставя за 6 часа, за да
се образува достатъчно сок от лука и меда. Няколко
пъти на ден се взимат по една-две чаени лъжички
сок. Веществата в лука успокояват бронхите и убиват
бактериите.
КАНАДА – Орехова шума – компрес за кожата
6 чаени лъжички орехова шума се заливат с 200 мл
студена вода, кипват се за 3-5 минути. Натопява се
чиста кърпа в отварата. Кърпата се поставя на болното
място. Танините спират възпаленията.
ЮЖНА АФРИКА – Чай ройбос срещу безсъние
1 чаена лъжичка чай ройбос се залива с 250 мл вряла
вода, запарва се за 5 минуси. Запарката може да се използва за три чаши чай. Пие се 30 – 60 минути преди
лягане. Действа успокояващо. Съдържа и флуор, който
предпазва от кариес.
ЕГИПЕТ – Черен кимион предпазва от киселини в
стомаха
1 чаена лъжичка масло от черен кимион се разбърква
в една голяма чаша прясно мляко. Пие се по една чаша
дневно три дни последователно, по едно и също време.
В маслото се съдържат фитостероли, както и някои
етерични масла, лекуващи възпаления, понижаващи
кръвното налягане и облекчаващи алергиите.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

О БИКНОВЕНА

БЛАТИЯ – НЕПОЗНАТАТА
БИЛКА ЗА ГРИП И ПРОСТУДИ

Дойде ли грипното време, опитните билкари и фитотерапевти
веднага се сещат за обикновената блатия (Lythrum salicaria).
Тя се препоръчва още при внезапни настинки и по-сериозни
простуди. Австрийският билкар - свещеник Бенедикт я нарича
„добър приятел, който се притичва на помощ“ при тези здравни
проблеми, особено в началото на разболяването от грип.
Чаят от блатия се приготвя като предварително се натрошава
сухата дрога (листенца и цветчета), смесват се и се вземат 2
пълни чаени лъжички. Заливат се с 250 мл. вряла вода, кисне
захлупено 15 мин. и се
прецежда.
В сезона на грипа може
да се пие и профилактично като най-подходящото
време е сутрин, на гладно, препоръчва свешеник
Бенедикт на своя блог
(blog.kraeuterpfarrer.at). При простуди е по-добре да се взема
вечер, и затоплен болният веднага да си легне. Когато болният е повален от грип, наред с другите витаминозни чайове и
напитки се препоръчва и чаят от обикновена блатия.
В миналото билката е била сред най-любимите на народните
лечители. Следва забрава, и сега отново тя се преоткрива и
засажда, както с лечебна, така и с декоративна цел (заради
красивите виолетови –червени стъбълца и цветчета).
Чаят от обикновена блатия се препоръчва и за спиране на
някои форми на диария.
В комбинация с други билки тя е подходяща при проблеми с
месечения цикъл, а също за привеждане на ред на хормоните
в организма. Чаят от блатия е подходящ и за зареждане
с енергия, за да посрещне човек предизвикателствата на
деня и да внесе по-малко стрес в себе си. След тежък и
уморителен ден билката действа благотворно на нервите и
внася доза успокоение.
Можете да си вземете вана с обикновена блатия: 70 гр. сухи
или пресни листенца от билката се слагат в 2 л. кипяща вода.
Отмествате от огъня и оставате отварата да кисне 20-30 мин.
Прецеждате и изсипвате течността във ваната. Отпуснете се,
останете 15-20 мин. Не е необходимо да се изплаквате.
Растението принадлежи на сем. Блатиеви, и вероятно името
идва от това, че вирее върху влажни почви, близо до ручеи,
езера и мочурища.
Обикновената блатията е богата на дъбилни вещества,смоли
и етерични масла. Той съдържа и гликозид сарикарин, а също
е известно нейното антибактериално и антивирусно действие.
Според австрийският билкар Бенедикт цветчетата на билката
са подходящи и за аромат, и за подсилване на имунната система, ако се добавят в конфитюри и мармалади.

БУТЕР РУЛО
С КАРАМЕЛИЗИРАНИ ЯБЪЛКИ

Продукти: 1 пакет (300 гр.)
бутер-тесто, 3-4 ябълки, 3-4
суп.лъж захар (кафява), 25
гр. масло, 1 яйце (жълтък),
около 50 гр. орехи, канела.
|Приготвяне: Нарежете на
кубчета почистените и обелени
ябълки.
В съд с дебело дъно карамелизирайте захарта и маслото.
Добавете нарязаните ябълки
и оставете на котлона, докато течността им се поизпари и започнат да омекват, но не много. Прибавете
нарязаните орехи и оставете пълнежа да се охлади.
Разстелете бутер тестото върху хартия за печене и в
средата по дължина изсипете ябълковата смес.
Нарежете тестото отстрани на ленти, които завийте
върху плънката.
Намажете рулото с жълтък и сложете в загрята на 200
фурна.Печете около 20 мин.
При сервиране може да добавите свежи парчета ябълка,
бита сметана, сладолед или да залеете с карамелен сос.
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:
0879/12-18-04 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!

Решили
ешили германците да докажат
докажат, че са техническа нация.
н
Направили болтче, тънко като косъм и го пратили на японците. След има-няма седмица ония им го върнали пробито
през средата. Германците се засуетили, събрали екип инженери и нарязали вътрешна резба на отвора. Пратили го пак
на японците. За да се отсрамят, самураите направили винт
по вътрешната резба, навили го и го върнали на германците.
Те се замислили и рекли:
- Японците явно ни се подиграват - я дайте да го пратим
на българите да ги видим - те и връзки за обувки не могат
да направят.
След една седмица получили пратка с голяма бележка,
която гласяла:
- Установихме, че между болта и резбата има хлабина навили сме кълчища...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

