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СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В СЕЛО КОЧАН

С цел повишаване на жизненият стандарт, изграждане, развитие и усъвършенстване на образователната инфраструктура на територията
на общината, ръководството на Община Сатовча в лицето на д-р Арбен Мименов непрестанно полага усилия за привеждане в добро състояние на учебните заведения, включително и
спортните терени към тях.
Общинската администрация в Сатовча кандидатстваше с проект за финансиране изграждането на физкултурен салон пред МРРБ, ДФЗ
към МЗХГ, МФ и друго европейско или финансиране от България.
За щастие на всички нас и най-вече на учениците от гимназията в село Кочан беше одобрен проекта за финансиране, с който Община
Сатовча кандидатстваше, коментира Мименов.
След проведени процедури по Закона за об-

Гордост за училището е, че шестима
Г
ученици под ръководството на г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език, бяха наградени с грамоти за
участие в конкурса „България в Европа:
минало, настояще, бъдеще“, организиран от г-жа Мария Габриел – еврокомисар за цифрова икономика и общество и
подкрепен от Министерството на образованието и науката.
Участниците в конкурса: Кристиян
Джилджов, Росиана Орманова, Сайрет
Мейзинев, Мира Арнаудова, Нери Арнаудова и Албен Ковачев, показаха невероятен талант, творческо мислене и умения
за работа с цифровите технологии.
Целта на конкурса бе да даде възможност за изява на творческите заложби на
учениците, както и да провокира техния
интерес свободно да интерпретират темата според своето собствено разбиране
за Родината, независимо дали става дума
за обект, събитие, личност или за лични
преживявания и мечти, даващи израз на
връзката с България.
Критериите за оценка бяха: новаторски
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ществените поръчки и благоприятните атмосферни условия, фирмата изпълнител започна
строително-монтажните работи по изграждането на обекта.
Проекта предвижда изграждане на сграда с
размери 12,5/30м, обща застроена площ 378
кв.м., разгъната площ 456 кв.м. и застроен
обем 2280куб.м. като в нея ще бъдат обособени
помещенията: салон за игра с размери 12/24м,
съблекални, санитарни помещения за момчета
и за момичета, склад за уреди, стая на учителя,
помещение за инвентара за почистване.
С изпълнението на проекта, учениците от
училище Кочан ще могат да практикуват следните видове спорт и игри: волейбол, силови
спортове и гимнастически дисциплини, художествена гимнастика и танцово изкуство, баскетбол и футбол.

По случай настъпването на
пролетта, в детските градини и
ясли в Община Сатовча бяха организирани празнични тържества. Под ръководството на своите учителки, децата омагьосаха
близките си и гостите със стихове, песни и танци. Атмосферата

в учебно-възпитателните
б
заведения беше изпълнена с ентусиазъм: от тържественият интериор
до програмата. Настроението
на гостите беше приповдигнато и от уменията на малчуганите, които им донесоха много
усмивки и веселие.

подход; оригиналност на идеята; послание на творбата; композиция; цветова
хармония; техники на изобразяване чрез
цифровите технологии; умения за работа
с цифровите инструменти на програмата.
Творбите бяха оценени от жури в
състав: проф. Петер Цанев - ръководител на катедра „Психология на изкуството, художествено образование
и общообразователни дисциплини“ в
Националната художествена академия,
Силвия Кънчева - държавен експерт по
информатика и информационни технологии към дирекция „Съдържание на
предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката и проф. Станислав
Памукчиев – член на Управителния съвет и секретар на секция „Живопис“ на
Съюза на българските художници.
Поздравления за учениците!
Информацията е предоставена от
г-жа Райка Славчева – старши учител
по френски език в СУ Сатовча и директор по Европейски проекти във Френски
Алианс, гр. Благоевград.

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

25 Март 2019г., Понеделник,
Благовещение
Имен ден празнуват: Блага, Благовеста, Благой
Православната Християнска Църква празнува
този ден в чест на благата вест за раждането на
Спасителя, която Архангел Гавраил съобщил на
Дева Мария. Българите наричат празника още
„Благовец“ или „половин Великден“. Народното
поверие гласи, че на Благовец долитат кукувиците и лястовиците, за да донесат благата вест, че зимата си е отишла и лятото
е дошло. Въз основа на народната етимология на названието на празника
(Благовец - благо, сладко) се смята, че всяка рана зараства на този ден много
бързо. Затова именно на Благовец се пробиват ушите на момичетата за обеци.
Животновъдите дамгосват стадата си и правят резки на ушите на животните,
за да могат да ги разпознават.
Национален празник на Гърция
Националният празник на страната е Деня на
независимостта /1821/. От 1461 г. страната е във
властта на Османската империя. На 25 март 1821
г. започва националноосвободителната борба.
На 13 януари 1822 г. е провъзгласена независимостта, но фактически независимото Кралство
Гърция е обявено през 1832 г.
26 Март 2019, Вторник,
Национален празник на Бангладеш
Националният празник на страната е Деня на независимостта /1971/. От 1757 г. страната е във владение
на Великобритания като индийска провинция Източна
Бенгалия. На 14 август 1947 г. е провъзгласена независимостта на Индия и е създадена държавата Пакистан,
Източна Бенгалия е включена в състава на Пакистан
под името Източен Пакистан. Източен Пакистан е провъзгласен за независима Народна република Бангладеш.
31 Март 2019, Неделя
Национален празник на Малта
Националният празник - Ден на свободата
/1979/. През 1979 от Малта се изтеглят последните
британски войски. От 1800 г. Малта е колония на
Великобритания, която през 1947 г. връща правото
й на вътрешно самоуправление.

XIV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА –
ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА
„МОЯТА БЪЛГАРИЯ“
Конкурсът за рисунка - дигитална живопис и графика „Моята България“
се организира от Младежки център - Добрич. В годините той се превръща в
съпътстваща проява при провеждането на Европейски младежки поп – рок
конкурс „Сарандев“. В дните на конкурса се представят отличените творби
подредени в изложба.
РЕГЛАМЕНТ
Целта на конкурса e децата и младите хора да покажат своя талант; да се
създаде по-голям интерес към компютърното рисуване; да се стимулира творческия потенциал на децата и младите хора; да се предостави възможност на
участниците да бъдат оценени по достойнство .
Право на участие в конкурса имат всички деца и млади хора на възраст
от 10 до 25 години навършени към 31 декември 2019 г. в четири възрастови
групи:
• І група
10 - 12 години;
• ІІ. група
13 - 15 години;
• ІІІ група
16 - 18 години;
• ІV група
19 - 25 години;
Всеки участник може да изпрати до 2 творби.
Творбите трябва да са създадени със свободна
ръка с електронните инструменти за рисуване
на подходящи графични редактори на компютъра. Например : Microsoft
Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
Macromedia Free Hand, Wizard brush и др.
Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена на хартиен
носител – формат А3, без рамка и паспарту.

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

Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:
• Заглавие на творбата;
• Трите имена на автора;
• Дата и година на раждане;
• Точен адрес;
• Учебно заведение (школа);
• Адрес за кореспонденция ( e-mail);телефон
• Име на програмния продукт с който е създадена.
Изисквания към творбите:
• Да са рисувани със свободна ръка с инструментите на графичните редактори.
• Да не са изработени върху готови картини.
• Рисунката да не е участвала в други конкурси.
• Творбите да са авторски.
Награди - ще бъдат връчени грамоти за участие и награди във всяка възрастова група.
Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс.
Рисунките трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно до 15 април 2019 г.,
с придружаваща декларация за съгласие относно обработката на личните данни на адрес:
Младежки център, за конкурса “Моята България”,
пл. „Стария орех” №1, ПК 15, 9300 гр. Добрич
Резултатите ще бъдат обявени на 03.05.2019 г. на сайта на Младежки център - www.ycd.bg
С отличените творби ще бъде открита изложба на 10 май 2019 г.
При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да бъдат
използвани както върху рекламни материали, така и за нуждите на Младежки център.
Конкурсните творби остават във фонда на Младежки център.
За допълнителна информация: тел: 058/60-26-91, 0884 311 430, 0884 311 428
e-mail:mcdobrich@mc-dobrich.org - www.ycd.bg

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 22.03.2019
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 7 ɆȿɋɌȺ
1 ɍɱɢɬɟɥ,ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
4 Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɫɟɫɬɪɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1 ȿɤɫɩɟɪɬ,ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɦɟɪɤɢ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1 ȿɤɫɩɟɪɬ,ɤɥɢɧɢɱɧɢ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 93 ɆȿɋɌȺ
18 ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
4 Ʉɪɨɹɱ,ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
5 Ƚɥɚɞɚɱ ɩɪɟɫɚ/ɪɴɱɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2 ɋɟɡɨɧɟɧ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɝɨɪɫɤɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
8
ɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɨɞɨɜɢ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ ɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɧɚɫɬɢɥɤɢ
6 Ɍɚɧɰɶɨɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ
5 Ɇɭɡɢɤɚɧɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ –
2 Ⱦɴɪɜɨɞɟɥɟɰ,ɦɟɛɟɥɢɫɬ
ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ ɫɬɴɤɥɨ
2 ɒɢɜɚɱ,ɨɛɭɜɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1 ɑɢɫɬɚɱ/ɏɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
10 Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɂɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɧɚɭɤɢ
1 Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ
2
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɥɟɤɥɚ
4 Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɭɜɤɢ Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1 ɉɨɦɨɳɧɢɤ-ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
4 ɋɚɧɢɬɚɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1 Ɇɟɧɢɞɠɴɪ,ɟɤɢɩ
ɋɪɟɞɧɨ/Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
15 ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ПРИТЧА: РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СТРАСТТА, ЛЮБОВТА И ОБИЧТА
Млад мъж вървеше до своя Учител. Скоро пред
тях се ширна поляна, осеяна с макове.
– Стигнахме, – каза Учителят. – Сега ще ти
разказа една история с макове. А ти ще разбереш
какво е страстта, любовта и обичта…
Двамата направиха няколко крачки сред красивото алено море.
– Ето ни тук, сред това безкрайно поле от макове, – говореше Учителят. – Разхождаме се из
него и очите ни се къпят в красотата му. Изведнъж
погледът ти е привлечен от едно конкретно алено
стръкче. Уж всички са еднакви, но ти не можеш
да откъсне очи от точно това. Навеждаш се към
него, докосваш нежните му листенца, очите ти го
изпиват цялото. Искаш го. Да е само и единствено
твое. Завинаги.
Учителят спря за миг, наведе се и откъсна едно
маково стръкче…
– Протягаш ръка и го откъсваш. За да го запазиш за себе си. Без да си даваш сметка, че
така го убиваш. После продължаваш по пътя си
доволен, усмихнат… Докато макът не увехне и не
го изхвърлиш, за да потърсиш друг.
Това е Страстта.
Учителят хвърли откъснатия мак и продължи.
– Отново вървиш из полето, радваш се на
красотата му. И отново погледът ти се спира
върху едно конкретно стръкче мак. То ти се струва по-различно от останалите. Сякаш ти говори
и сърцето ти го чува. Навеждаш се внимателно,
виждаш само него. Не смееш да го докоснеш, за

да не го нараниш.
Гледаш го, гледаш го, иска ти се
времето да спре, да
останеш тук завинаги. Иска ти се нищо
да не ви разделя.
Да умреш дори,
само винаги да си
до него… Но внезапно подухва ветрец и довява до теб омайващия
аромат на някакво друго цвете. За миг забравяш
за мака и тръгваш, за да откриеш откъде идва
това прекрасно ухание. Макът остава в сърцето
ти, усещаш мъка, когато мислиш за него, но…
всичко това е вече минало…
Това е Любовта.
– А какво тогава е Обичта, Учителю?
– Продължаваш да вървиш сред полето. Погледът ти танцува с вятъра. Изведнъж го виждаш.
Стръкче мак, което сякаш е създадено за тази
ваша среща. Сякаш ти си бил създаден за тази
ваша среща. Сядаш близо до него. Не можеш да
откъснеш очи.
Знаеш, че най-сетне си намерил мястото, на
което принадлежиш. Намерил си себе си. Това
стръкче мак става смисълът на твоето съществуване. Грижата за него става твоята мисия. Правиш
всичко възможно, за да го опазиш и да удължиш
живота му. И оставаш там завинаги…
Това е Обичта.
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ОДОБРЕНА

Е П Е Т АТ А Н А Ц И О Н А Л Н А
ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Министърът на земеделието, храните и горите одобри петата Национална програма по пчеларство за
периода /НПП/ 2020-2022 г., с бюджет в размер на 6
400 000 лв. за всяка от трите години на изпълнението
й. Същата е разработена с участие на представители
на браншовите организации в пчеларския сектор.
Новото в програмата са дейностите по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, в
които за първи път се финансират разходите за обмен
на знания и добри технологични практики при отглеждане на пчелните семейства, както и провеждането на
базари, на които ще се предлагат пчелни продукти от
местни пчелари.
Специално внимание се отделя за
две нови дейности
по мярка Б „Борба
срещу вароатозата”, свързани с
проучване за наличие на резистентност на причинителя на вароатозата към финансираните от програмата
ветеринарномедицински продукти, както и за наличие
на заболяването нозематоза и разпространението му
на територията на страната.
По отношение на Мярка В „Рационализиране на
подвижното пчеларство“ нов момент е финансирането
на разходи за придвижване на пчелните семейства по
време на паша.
Нова дейност е включена и в мярка Г „Мерки за
подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните
продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават
своите продукти и да увеличат тяхната стойност“.
Чрез осигуряване на средства за изследване на хранителните запаси /мед, прашец/ на пчелните семейства
за остатъчни количества вещества от пестициди над
пределните норми ще се установи качеството на хранителните запаси, като част от факторите за доброто
презимуване на семействата.
Важно място заема и мярка Е, чрез която се финансират приложни изследователски програми в областта
на пчеларството. Като част от тази мярка е мониторинга на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие. Той ще помогне при решаване на
проблемите свързани с евентуално хронично отравяне
на пчелните семейства, което е честа предпоставка за
отслабване на имунитета им, с последващо влошаване
на здравословното състояние.
По четири от новите дейности, както и темата
свързана с мониторинг на остатъците от пестициди
в пчели, допустими кандидати са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел в обществена полза. По този начин
ще се засили ролята на неправителствения сектор
в практическото решаване на част от проблемите в
сектора, като свързващо звено между пчеларите и
държавните институции.

В

КАКВА ПОРЕДНОСТ СЕ ПОГАСЯВАТ
ПЛАЩАНИЯТА КЪМ НАП

Националната агенция за приходите (НАП) напомня
на своите клиенти, че съгласно чл.169, ал.5 (в сила от
04.03.2014 г.) от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс (ДОПК) с постъпила сума по сметки на НАП
за данъци или осигурителни вноски се погасява
задължението от съответния вид, срокът за внасяне,
на което изтича най-рано към датата на плащането,
освен ако в закон не е предвидено друго. Ако срокът
за внасяне на две или повече публични задължения
от един и същ вид изтича на една и съща дата, те се
погасяват съразмерно.
Това на практика означава, че
ако е подадена годишна данъчна
декларация (ГДД) по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и на 08.03
лицето нареди сума по сметката
на НАП за данъци, то сумата ще
погаси задължението по ГДД, независимо че срокът за
плащане на това задължение все още не е настъпил.
Ако платената сума е наредена с цел плащане на задължение за данък върху добавената стойност (ДДС)
за месец февруари, но справката-декларация (СД) по
ДДС се подаде след извършване на плащането (напр.
11.03.), към момента на възникване на задължението
няма да има сума, която да погаси същото, тъй като
на основание чл.169, ал. 5 от ДОПК, сумата вече е
погасила задължението по ГДД и в случай, че до
14.03 не постъпи друга сума, върху задължението за
ДДС ще се дължи лихва за забава.
В тази връзка обръщаме внимание, че от значение
за коректното погасяване на задълженията е редът,
по който се извършва деклариране и плащане на
задълженията.
В конкретния пример, ако СД по ДДС за месец
февруари е подадена на 07.03, то при постъпване на
платената сума на 08.03 лицето ще има две задължения за данъци – по СД със срок на плащане 14.03 и
по ГДД със срок на плащане 31.03. В съответствие в
разпоредбите на ДОПК сумата ще погаси задължението, срокът на плащане, на което изтича най-рано,
а именно това по СД по ЗДДС. По този начин ще се
избегнат неблагоприятни последици като начисляване
на лихва, просрочване на задължение и др.

РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО ДДС БЕЗ СУПТО СМЕНЯТ
КАСОВИТЕ СИ АПАРАТИ ДО КРАЯ НА МАРТ

Регистрираните по закона за данък върху добавената
стойност лица, които не използват софтуер за управление на продажбите, а отчитат продажбите си само на
фискално устройство, имат 2 седмици, за да ги сменят
или модифицират, напомнят от НАП. Лицата, които не
са регистрирани по Закона за данък върху добавената
стойност и не използват софтуер за управление на
продажбите трябва да сменят или модифицират фискалните си устройства до края на юни 2019г.
Срокът за лицата, които използват софтуер за управление на продажбите (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), се очаква да бъде удължен до края на
септември 2019г.
Удължаването на срока се отнася само за лицата,
които след 1.04.2019 г. използват софтуер за продажбите, напомнят от НАП. В случай че задълженото
лице, извършва дейност в повече търговски обекти
(в част от които използва софтуер, а в други обекти
не), е важно да се отбележи, че за обектите в които не
използва софтуер за управление на продажби лицето
следва да приведе дейността си в съответствие с изискванията в срок до 31 март 2019 г. (ако е регистрирано
по ЗДДС лице), респективно до 30 юни 2019 г. (ако е
нерегистрирано по ЗДДС лице), а за обектите в които
използва софтуер за управление на продажби срокът
е до края на септември 2019 г.
Лицата, използващи СУПТО ще могат да продължат
да ползват старите си касови апарати до 30.09.2019г.,
като от началото на октомври няма да се допуска
едновременната употреба в един търговски обект на
касов апарат и софтуер за продажбите, ако те не са
свързани, предупреждават от НАП.
До 29 март 2019 г. е срокът, в който собствениците
на електронни магазини, стартирали дейност преди
29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой
или с банкови карти, трябва да подадат информация
в НАП за електронните си платформи. До момента
са обявени 1600 електронни магазина.
Важни крайни срокове по Наредба Н-18
(след предстоящите промени)
29.03.2019 г. Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г.
и получаващи плащания в брой или с банкови карти,
подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.
31.03.2019 г. 1. Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които
не ползват СУПТО.
2. Бензиностанциите посочват данни за размера на
ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във
всяка касова бележка.
30.06.2019 г. 1. Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица,
които не ползват СУПТО.
2. Смяна на електронните системи с фискална памет
на бензиностанциите.
30.09.2019 г. Всички търговци - независимо от това
дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи
софтуер за управление на продажбите, трябва да
сменят или модифицират касовите си апарати и да
приведат използвания от тях софтуер в съответствие
с нормативните изисквания. От 1 октомври 2019 г.
софтуерът следва да управлява всички фискални
устройства, намиращи се в търговския обект.
31.12.2019 г. Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската
дейност (ИАСТУД), най-често ползвани в големите
търговски вериги, ги привеждат в съответствие с
изискванията на наредбата.
ПРИКЛЮЧИ АДМИНИСТРАТИВНАТА ОЦЕНКА
НА 175 ПРОЕКТА ПО ПОДМЯРКА 4.2.

„Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти“
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и
допустимост на 175 проекта, подадени от бенефициерите. Инвестиционните предложения са обявени чрез
ИСУН. Процедурата, по която е извършена оценката,
е за „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г.
По процедурата се
подпомагат проекти, които водят до
подобряване на цялостната дейност на
предприятията.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван
списък с проектите, които не преминават на последващ
етап – техническа и финансова оценка. Списъкът обхваща инвестиционните предложения, подадени по
процедура с № BG06RDNP001-4.001.
ДФЗ - РА ще изпрати предложенията за отказ на
кандидатите и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след
получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
След приключване на процедурата по обжалване,
допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
МАРТ 2019г.
До 31-ви март:
ЗКПО 1. Подаване на годишна данъчна декларация
и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за
предходната година.
2. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната година от бюджетните предприятия.
3. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната година от лицата,
извършващи морско търговско корабоплаване, които за
дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.
4. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта за
предходната година от организаторите на хазартни игри.
5. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за предходната година

Въпрос: Здравейте, имам следния въпрос: синът
ми е на 1г и 10 месеца със забавено двигателни развитие. Провежда рехабилитация. Освидетелстван
е 50 % с чужда помощ. Какво точно означава чужда
помощ и какви са правата му?
Отговор на МТСП: Съгласно Наредбата за медицинската експертиза чужда помощ се определя на лица,
които не са в състояние да се обслужват самостоятелно
при задоволяване на ежедневните си потребности. При
децата чужда помощ може да се определи и при степен
на увреждане под 90 на сто в зависимост от естеството
на заболяването и възможността за отглеждането им извън семейството (детска ясла, детска градина, училище
и други). Определянето на чужда помощ при децата се
обуславя от вида и степента на заболяването, а не от
възрастта на детето. Териториалните експертни лекарски комисии/НЕЛК се произнасят по необходимостта
от чужда помощ. За допълнителна информация и тълкуване на разпоредбите на Наредбата за медицинската
експертиза въпросът следва да бъде поставен по компетентност към Министерството на здравеопазването. По
отношение на правата на децата с трайни увреждания
следва да имате предвид, че те са на различни законови
основания и се реализират чрез различни отговорни
институции. Относно възможностите за ползване на
подходящи социални услуги, получаване на семейни
помощи за деца, както и за целеви помощи съобразно
вида на увреждането.
Въпрос: Съпругът ми е 57 годишен с Алцхаймер и
е с ТЕЛК 95% инвалидност. Бих желала да кандидатствам за личен асистент. Интересува ме какви
документи се подават и до кога е срока за подаването
им! Благодаря предварително!
Отговор на МТСП: Към момента услуги в домашна
среда, каквато е личен асистент, се предоставят по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“
(НП АХУ) и от общините. По НП АХУ могат да бъдат
включвани лица, нуждаещи се от постоянни грижи,
които са с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определено
право на чужда помощ. В предоставената информация
не споменавате съпругът Ви да е с определено право на
чужда помощ, което е едно от условията за включване
в програмата. Значение за включването в програмата
имат и други условия като например – лицата, които ще
полагат грижи за лицата с увреждания да са безработни
лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ
и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или
тежко болни лица. Да са членове на семейството или
роднини по възходяща или низходяща линия до втора
степен, по съребрена линия до втора степен, роднини
по сватовство до втора степен или съжителстващи лица
по смисъла на §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби
на Закона за социално подпомагане. Да живеят в едно и
също населено място с това на лицето, за което полагат
грижи, както и да не са придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст или на професионална
пенсия за ранно пенсиониране. Също така, към лицата
с увреждания има поставени и други изисквания, свързани с доходите на семейството. Преценка за възможностите за включване в програмата се осъществява от
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес
на лицето. Програмата е публикувана на електронната
страница на Министерството на труда и социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/index.php?sectio
n=POLICIESI&lang=&I=250). Със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г. общините имат
осигурен финансов ресурс за предоставяне на лични и
социални асистенти и домашни помощници. Средствата
за услугите се осигуряват на общините чрез Агенцията
за социално подпомагане въз основа на сключени споразумения. В рамките на осигуреното финансиране се
предоставят услуги и на нови потребители, на които е
извършена индивидуална оценка на потребностите по
разработени критерии, утвърдени от кмета на общината.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА НОСА НА КУЧЕТО И неговите качества. До поникването на семената е необходима температура на въздуха 25-26 градуса по ЦелБОЛЕСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО?

Кръвотечение от носа (епистаксис)
Причинява се от чужди тела, инфекции, тумори и паразити, увреждащи носната лигавица. Травмите и прободните
рани на ноздрите от тръни, бодли или
бодлива тел също предизвикват кървене.
Спонтанното кръвотечение от носа
може да е израз на общо смущение в
кръвосъсирването, като хемофилия
или болестта на Вилебранд (конституционална тромбопатия). Недоимъкът на витамин К е друга причина
за спонтанното кръвотечение и се явява най-често при
отравяне с антикоагулантни препарати против гризачи.
Лечение: Често кървенето от носа се придружава от
пристъпи на кихане, което затруднява лечението. Успокойте кучето и поставете леден компрес (лед, увит
в плат) в основата на носа. Ако кърви само през едната
ноздра, притиснете страната продължително с марля.
Повечето кръвотечения от носа престават доста бързо
при минимална намеса за спирането им. Ако въпреки
взетите мерки кървенето не спира или няма видима причина за него, занесете кучето във ветеринарната клиника.
Чужди тела в носа
Най-често това са осили или семена от треви, бодли,
костни и дървени частици. Основният признак е силно кихане, придружено от триене с лапа и евентуално
кървене от ноздрите. Отначало кихането е продължително, а след това - с прекъсвания. Ако чуждото тяло е
престояло часове или дни, има гъста, често примесена
с кръв секреция от засегнатата ноздра.
Лечение: Обикновено чуждото тяло се вижда близо
до отвора на ноздрата и може лесно да се отстрани с
пинсета. Понякога обаче е доста навътре и ако не се
отстрани в скоро време, може да навлезе по-дълбоко в
носната кухина. Не пъхайте на сляпо пинсета в носа на
кучето, за да не нанесете по-голяма вреда. Заведете домашния си любимец при ветеринарния лекар. При премахването на чуждо тяло е необходима употребата на
успокоителни средства, а понякога и на пълна упойка.
След отстраняване на чуждото тяло ветеринарният
лекар може да предпише вътрешно антибиотик за лечение на вторична инфекция.
Орално-назална фистула
При това състояние храната и водата се връщат обратно през носа по време на хранене и пиене. Най-честата
конгенитална (вродена) причина е фисура (цепка) на
небцето. Придобитите фистули най-често се причиняват
от някой инфектиран зъб. Кучешките зъби на животното и четвъртите премолари (предкътници) на горната
челюст лежат под носовия проход и ако развият абсцес,
могат да пробият носната кухина. Зъбът изпада и на
това място се отваря фистула през твърдото небце към
носа. Признаците са едностранна секреция с кихане
предимно след поемане на храна.
Лечение: Фистулата се лекува хирургически чрез покриване с къс лигавица от устата и зашиване през дефекта.
Профилактика: Подходящите грижи за зъбите и
отстраняването на всеки зъбен проблем, докато е още
малък, предотвратяват възникването на орално-назална
фистула, причинена от прогнил зъб.

Т ЪНКОСТИ

ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА
РАЗСАД ЗА КРАСТАВИЦИТЕ
Краставиците са култура, която се засява директно в почвата на открито
или в топли гнезда, но за
получаване на по-ранна
реколта е необходимо да
се отгледа разсад. За правилното развитие на младите растения се изисква
точно спазване на правилата и повишено внимание. За да бъде разсадът здрав и
силен, трябва да знаем кои са факторите и какво влияние
оказват върху все още неукрепналите растения.
Важно е да се знае, че на открито или в закрити съоръжения разсадът се засажда тогава, когато е на 25-30
дни, но не повече. Засяването на семената в много ранни
срокове води до прерастване на разсада и влошаване на

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

зий. Времето за засяване трябва да бъде съобразено с
климатичните особености на региона.
Краставичният разсад не обича да се безпокои кореновата му система и не понася не само пикиране, но
и пресаждане. При засяване на семената трябва да се
подбират оптимални обеми. Най-добре е, когато се засяват в торфени контейнери, които се разлагат в почвата и от които не е нужно да се изваждат растенията. Те
не създават препятствия на корените и се предотвратява
нараняването им. В контейнерите се засяват по две семена и ако поникнат и двете се отстранява по-слабото
чрез рязане, като се избягва случайното нараняване коренчетата на другото. След поникване е желателно температурата да се понижи до 17-18 градуса за 2-3 дни, за
да се избегне издължаване на стъблата до семеделите.
При недостиг на светлина разсадът се източва силно,
като се увеличава междувъзловото растояние, стъблата
остават тънки и крехки. В облачно и мрачно време е
необходимо доосветяване.
Краставиците са зеленчукова култура, която реагира много остро на резките смени на температурата на
почвата и въздуха. Ако до поникване на семената оптималната температура е 25 градуса, то при развитието на
младите растения тя не трябва да надвишава 20 градуса. Необходимо е умерено поливанеда с отстояла вода
с температура 22- 28 градуса. При висока влажност на
почвата се създават благоприятни условия за появата на
различни заболявания.
Преди засаждане на постоянно място разсадът се
нуждае от закаляване – температурата се намалява до
17-18 градуса за седмица. При подходящи атмосферни
условия може да се изнася извън съоръженията, но да
се пази от слънчевите лъчи – директното продължително излагане крие много опасности.

З АЩО

НЕ ТРЯБВА ДА ПУСКАМЕ ВОДАТА
В ТОАЛЕТНАТА ПРИ ОТВОРЕН КАПАК ?

Микробите и болестотворните микроорганизми,
бактериите и гъбичките – всички тези невидими за
окото гадинки са навсякъде около нас. Те могат да
ни разболеят по всевъзможни начини, да предизвикат
инфекции, диарии, тлеещи огнища в телата ни без да
подозираме, докато не се проявят някакви симптоми.
Едни от най-разпространените патогени в ежедневието ни са фекалните бактерии. Те буквално са навсякъде. Пренасяме ги чрез ръцете и кожата си до всичко, до което се докоснем, независимо от хигиенните
ни навици. Разбира се, колкото по-често мием ръцете
си, толкова по-малък е рискът от заразяване с тях или
опасното им размножаване.
От малки сме възпитавани да
си мием ръцете, да прикриваме
с ръце устата си, когато кашляме
или кихаме, да не пием замърсена вода, да изхвърляме боклука
си в кофата.
Но се оказва, че има един навик, който не всеки човек има,
а би било добре да се възпита
от ранна детска възраст с оглед
опазване на здравето.
Това е пускането на водата в
тоалетната при затворен капак.
Причините всяка баня, в която има тоалетна и която
се пуска с отворен капак, да е толкова силно замърсена с фекални бактерии се крият именно в липсата на
навика за затваряне на капака на тоалетната чиния.
По този начин фекалните бактерии се разнасят свободно из въздуха в банята, полепвайки не само по седалката, но и по всяка повърхност, до която можете
да се докоснете в банята, включително хавлиите и
кърпите за лице.
Специалистите съветват всяко домакинство да си създаде навика да затваря капака на тоалетната след употреба и преди пускането на водата. Това намалява значително риска от разпространение на микроорганизми
и патогени в банята, респективно в цялото жилище.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ГЛУХАРЧЕ

Идва пролетта, а и с тях първите глухарчета. Това многогодишно тревисто растение с дебел вретеновиден корен и скъсено
стебло е полезно цялото (с корените) по време на цъфтеж.
Всичките му части съдържат млечен сок, който е богат на
тритерпени, стероли. Листата и цветчетата му съдържат още каротиноиди, флавоноиди, витамин В2, а корените му-до 25 на сто
инулин и фенолни киселини.
Още през 1875 г. е било установено, че растението е
лечебно и има холеретично
и холагогно действие. Това
означава, че то действа благоприятно при редица черндробни и жлъчни проблеми като
причинява увеличаване производството на жлъчка (холагоген ефект), като същевременно
причинява усилено изгонване на образуваната жлъчка (холеретичен ефект)- в повечето случаи тези две действия са свързани.
Салатата от свежите листа на глухарчето , както и стрити на
прах корени съществено понижават съдържанието на холестерола в кръвта. Този факт може да обясни и използването на
растението при атеросклероза.
С горчивия си вкус екстрактите от глухарче засилват секрецията на храносмилателните жлези и се препоръчват при
субациден гастрит.
Освен при чернодробно-жлъчни заболявания в народната
медицина, растението се използва и за лечение на бравадици и
мазоли : те се намазват многократно със сок от прясната билка.
Глухарчето се прилага и като потогонно средство, а също и за
увеличаване млякото на кърмещи жени.
Запарката от корени (понякога заедно с листата) се взема
вътрешно при фурункулоза, кожни обриви и екземи.
2 ч.лъ жички ситно нарязани сухи корени или листа от глухарче
се накисват в 1 ч.ч. студена вода в продължение на 8 часа. След
това настойката се кипва 5-10 мин, прецежда се и се пие на
глътки няколко пъти през деня. Дозата е за един ден.
Най-силни лечебни свойства се приписват на пресния сок,
получен чрез пресоване на свежи растения, от които се вземат
дневно по 2-3 суп.л. в продължение най-малко на 3-4 седмици.
Като апетито възбуждащ чай се препоръчва следната смес: 2
части пелин, 2 части бял равнец и една част корени от глухарче.
Вземате 1 суп.л. от тази смес и я слагате в 2 ч.ч вряла вода.
Запарва се 20 мин., като стои покрито, прецежда се през марля
и се взема по 1 суп.л. 15-20 мин. преди ядене.

СЕЛСКИ ПОСТЕН ГЮВЕЧ
С ЧЕРВЕНИ КАРТОФИ И ЛАПАД

Продукти: картофи - 6 - 7 бр. червени, лапад - 3 - 4
нарязан, моркови - 2 - 3 бр., лук - 1 глава, печени чушки
- 1/2 буркан червени (4 - 5 бр.), хималайска сол - 1 и
1/2 ч.л. фина, черен пипер - 1/3 ч.л., куркума - 1/2 ч.л.,
джоджен - 1 ч.л. равна, сушен, чубрица - 1 ч.л. равна,
кимион - 1/2 ч.л., червен пипер
- 1 ч.л., олио - 1 - 2 с.л., вода
Приготвяне: Обелваме и
нарязваме на средно големи
парченца картофите, лука и
морковите. Прясно набрания
от градината лапад измиваме
хубаво и нарязваме на лентички дебели около 1 см.
Обелваме печените червени
чушки от бабиния буркан с вкусна кисела марината
и ги нарязваме също на къси лентички, широки 1 см.
Смесваме всички зеленчуци в тавата, овкусяваме с
подправките, прибавяме олио, наливаме водичката малко над средата на нивото на зеленчуците и ги слагаме
да се пекат на 250 градуса за 40 минути.
По време на печенето е хубаво да разбъркваме единдва пъти поне, тъй като лападът на повърхността лесно
се запича. След като е готово, изпечено, разпределяме
в 3 порции и сервираме на трапезата топло!
Лесен и чудесен постен гювеч с печени чушки и лапад!
Ястие, пренасящо ни с аромата си на село!
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:
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!

Тираджия станал катаджия. Сложили го в смяна с опитен
служител, да се учи. Изпращат ги на смяна с радара. По
някое време минава шефа и пита опитния служител:
- Как е? Всичко наред ли е?
- Как ще е наред?! Аз стоя с радара, а той седи в колата
и мига на дълги светлини!
Семейство пенсионери попада в Рая. Слънцето свети,
птичките пеят, красота, радост за душата. Съпругът се
обръща и плясва жена си по врата.
- Що така бе, Гошо? Що ме перкаш по врата?
- Щото, ако не беше твоята тъпа диета с овесени ядки,
още преди две години щяхме да сме дошли тука...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

