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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

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Във връзка с предсто-
ящия есенно-зимен се-
зон и организиране на 
дейностите по зимното 
поддържане на пъти-
щата на територията на 
община Сатовча, както 
и с цел недопускане на 
ПТП, общинското ръко-
водство издаде нарочна 
заповед, с която възлага 
на кметовете на кмет-
ства в срок до 10 ноем-
ври 2019 година и след 
това периодично да 
организират освобож-
даването на уличните 
платна и тротоарите 
по населените места 
от: дърва за огрев, сушилни, оборски тор, неизползваеми в момента строителни материали, 
трайно неподвижна техника и техника паркирана неправилно, затрудняваща в момента дви-
жението, завзети неправомерно тротоарни площи с различно предназначение реално застра-
шаващи здравето и живота на хората. Чрез издадената заповед, кметовете на населени места 
носят отговорност за добрата организация и безпроблемно снегопочистване и опесъчаване 
през зимния период, както и за възникнал инцидент при ПТП, вследствие на неизпълнението 
на заповедта. Цялостният контрол по изпълнението на заповедта е възложен на Началник учас-
тък „Полиция” Сатовча и Илхан Карагьозов - директор на дирекция при Община Сатовча. За-
дължението на кметовете на кметства е чрез своя заповед и предупредителни писма да уведомят 
собствениците на материали и техника, затрудняващи движението на пешеходци по тротоарите 
и автомобилите за зимно поддържане. 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНИ
МЕРКИ 

В предвид настъпващия есенно-зимен се-
зон и с превантивна цел е необходимо да се 
предприемат спешни мерки по пожарната 
безопасност, както на всички учреждения, 
така и на частните жилищни сгради, отопля-
ващи се предимно с дърва за огрев. Всеки 
собственик или ползвател на сграда е необ-
ходимо преди започването на отоплителния 
сезон да извърши проверка за добрата про-
ходимост на коминните тела. При необходи-
мост да се извърши почистване и ремонт на 
същите, за да се избегнат неприятни инци-
денти. Необходимо е и превантивно да бъ-
дат проверени всички електрически и газови 
уреди, с които се предвижда отоплението 
през есенно-зимния период, както и припом-
няне на безопасната работа с тях.

В

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА 

УЧИТЕЛ ОТ СУ-САТОВЧА,  УДОСТОЕН С ПРИЗ
„ИНОВАТИВЕН УЧИТЕЛ ЗА 2019 ГОДИНА“

Г-жа Райка Славче-
ва – старши учител по 
френски език в СУ „Св.
св.Кирил и Методий“, 
с.Сатовча, бе удостое-
на с високото отличие 
„Иновативен учител за 
2019 година“.
Инициативата е на 

екипа „Teaching Alpha“, 
който за втора поредна 
година награди  учители, вдъхновили и успешно реализирали инова-
тивни методи на обучение в българските  училища.
Г-жа Славчева впечатли комисията с иновационните методи, кои-

то прилага в обучението по френски език. Един от тях е методът на 
проектите – една педагогическа технология, която решава актуални 
задачи в хода на обучението – една личностно-ориентирана техноло-
гия, начин за организиране на самостоятелната дейност на ученици-
те, насочена към разработване и реализиране на учебните проекти, 
интегриращи в себе си груповите и екипните методи, рефлексивните, 
презентационните, изследователските и др.
Наградата, която тя получи, е участие в авторитетния Национален 

ученически фестивал „Намереното поколение“, който ще се прове-
де в Националния дворец на културата, гр.София в периода от  24 
– 26.01.2020 година.
Благодарение на проектно-базираното обучение, г-жа Славчева и ней-

ните ученици печелят национални, международни проекти и награди.

КАК СЕ ПОПЪЛВАТ БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ?
В местните избори на 27 октомври гласуваме с няколко бюлетини:
- бюлетина за кмет на община;
- бюлетина за общински съветници;
- бюлетина за кмет на кметство;
Всяка бюлетина е отпечатана на бяла и непрозрачна хартия. На гър-

ба й има място за два печата на СИК. В долния й ъгъл има 8-цифрен 
номер, който се откъсва по перфорацията от член на СИК след гласу-
ването и поставянето от СИК на втория печат на гърба на бюлетината.
В бюлетината са вписани наименованията на всички партии, ко-

алиции, местни коалиции регистрирали кандидати във Вашия из-
борен район за съответния вид избор и имената на независимите 
кандидати, ако има регистрирани такива, както и квадратче с „Не 
подкрепям никого“.
В бюлетината за общин-

ски съветници, в дясната 
страна са очертани толкова 
кръгчета, колкото е макси-
малния брой на кандидати-
те от една кандидатска лис-
та на партия, коалиция или 
местна коалиция и съдър-
жат трицифрения номер на 
кандидатите  от съответна-
та кандидатска листа. 
Вашият глас ще е дейст-

вителен, ако правилно от-
бележите Вашия избор

Oбщински съветници
За общински съветници 

гласувате, като в квадратчето с номера на избраната от Вас партия, 
коалиция, местна коалиция или независим кандидат с химикал, пи-
шещ със син цвят, поставите знак Х или V.
Ако сте гласували за партия, коалиция или местна коалиция, може 

да дадете предпочитанието си за конкретен кандидат, като  постави-
те знак Х или V в кръгчето с неговия трицифрен номер. Номерът и 
името на кандидата, за който искате да дадете предпочитанието си, 
ще откриете на списъка пред избирателната секция или в кабината 
за гласуване.

Kмет на община или кметство
За кмет на община или кметство гласувате, като в квадратчето с 

номера пред имената на избрания от Вас кандидат с химикал, пи-
шещ със син цвят, поставите знак Х или V.

„Не подкрепям никого“
Ако не желаете да подкрепите нито един кандидат на партия, коа-

лиция, местна коалиция или инициативен комитет, в бюлетината за 
съответния вид избор може да поставите знак Х или V с химикал, 
пишещ със син цвят, в квадратчето с надпис „Не подкрепям никого“.

В дирекция „Социално подпомагане“ продължава приемът на заявления – декларации за 
отпускане на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2019/2020 
година. Помощта е в размер на 250 лева, а заявленията се приемат след записване на детето в 
първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.  
Помощта за първокласници се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца, 

като право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за пръв път  в първи клас на 
държавни или общински училища. Друго задължително условие е средномесечният доход на 
член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Помощта 
се отпуска без условия за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в 
приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето. 
Заявлението за отпускане на помощта се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по 

настоящ адрес на заявителя. Към него се прилага удостоверение за брутните доходи на се-
мейството за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението, както и удостоверение от 
съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас  на 
държавно или общинско училище.
От тази  година изплащането на еднократната помощ за ученици, 

записани в първи клас се извършва на два пъти:
• петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя 

след влизане в сила на заповедта за отпускането й;
• петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя 

в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.
  Помощта ще се възстановява от родителите, ако детето/ученикът:
• не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здра-

вословното му състояние;
• в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъст-

вия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

15 Октомври 2019, Вторник,
Световен ден на чистите ръце
 Отбелязва се от 2008 г. в рамките на обявената от 

ООН Международна година на хигиената. 
16 Октомври 2019, Сряда,
Световен ден на прехраната

 Отбелязва се по решение на Организацията на 
ООН по прехрана и земеделие (ФАО) в деня на 
създаването й (16 октомври 1945). Организацията е 
сформирана в Квебек (Канада), но седалището й се 
намира в Рим (Италия). Към момента в организаци-
ята членуват над 190 държави. България е член на 
организацията от 1967 г. 

17 Октомври 2019, Четвъртък,
Световен ден за борба против нищетата
 Отбелязва се от 1993 г. по инициатива на бившия 

генерален секретар на ООН Хавиер Перес де Куеляр и на френската благотвори-
телна организация „АТД - Кар Монд“, одобрена с резолюция 47/196 на Общото 
събрание на ООН от 22 декември 1992г. 

18 Октомври 2019, Петък,
Православната църква почита паметта на Св. Лука 
Освен дванадесетте апостоли, които навсякъде следвали 

своя Небесен Учител, Господ Иисус Христос избрал още 
седемдесет ученици и ги пратил да проповядват Неговото 
учение по градове и села. В числото на седемдесетте уче-
ници бил и св. Лука. Той бил родом от Антиохия, където 
на младини изучавал медицина и живопис. След време 
дошъл в Йерусалим. Слушал проповедта на Спасителя. 
Поразен бил от силата на Христовите думи и чудеса. 
Станал Христов ученик. На него и на Клеопа, Христос се 
явил след възкресението си. Били на път за Емаус, те вече 
били чули за възкресението на Господа и разговаряли по пътя за него. Ненадейно 
Христос се приближил до тях като обикновен пътник. Те не го познали и той 
ги заговорил. После продължил с тях по пътя и накрая, Господ влязъл в дома, 
където отивали. Седнал с тях на трапезата. Взел хляба, благословил го, преломил 
го и им подал по късове. Тогава им се отворили очите. И те го познали. Но той 
станал невидим за тях... Св. апостол Лука бил спътник на Св. апостол Павел при 
мисионерските му пътешествия. Свети Лука е написал третото евангелие (според 
реда в Новия завет), а именно Евангелието от Лука, и Деяния на апостолите. 
Българската православна църква почита паметта на Св. апостол и евангелист 
Лука на 18 октомври. В същия ден Българската православна църква почитта 
паметта и на Св. мъченица Злата Мъгленска, както и на светия мъченик Марин 
и на св. Преподобни Юлиан Пустинник. Празник на художниците Отбелязва се 
в деня на Свети апостол Лука, който се счита за пръв християнски иконописец. 
Свещеното предание говори, че той нарисувал две икони - на св. Дева Мария с 
Божествения Младенец на ръце, и на светите апостоли Петър и Павел. По този 
начин слага началото на църковната иконопис. 

19 Октомври 2019, Събота,
Ден на Българския лекар 
Отбелязва се от 1995 г. по инициатива на Българския ле- 

карски съюз в деня на църковния празник преп. Йоан Рилски 
чудотворец. Светецът е избран за покровител на българския 
лекар, тъй като според преданието той е „извършил много 
чудеса през живота си и подир смъртта си: нахранил овчари, 
излекувал с молитвата си един побъркан, изцерява от разни 
болести благочестиви люде, опазва манастира си чрез своята 
благодатна сила“. На 19-и октомври по традиция се връчва 
и отличието „Лекар на годината“. 
Почита се Йоан Рилски Чудотворец 
На 19 октомври Православната църква почитта паметта на скромния отшелник 

от Рила планина, когото още приживе наричали земен ангел и небесен жител. 
Преподобният Йоан Рилски Чудотворец е най-великият български светец, в 
чието лице народът вижда покровител и застъпник пред Бога. Свети Иван Рил-
ски e роден около 876 г. в село Скрино (Дупнишко), прекарва целият си живот 
в отшелничество в пост и молитва за благополучието на хората. На 70-годишна 
възраст преподобният Иван Рилски блажено починал на 18 август 946 г., по-
гребан е в пещера, където прекарва по-голямата част от живота си. 34 години 
след успението си св. Йоан се явил на сън на учениците си им казал да пренесат 
тялото му в крепостта Средец (дн. София). Като отворили гроба му, монасите 
видели нетленно и благоуханно тяло. Прославяйки Бога, с чест те го пренесли в 
София. Това станало на 19 октомври – ден, в който оттогава се чества тържест-
вено неговата памет. В Средец мощите на светеца били пазени в продължение 
на два века, през 1183 г. мощите са пренесени в Унгария, но скоро след това 
отново са върнати в Средец. През 1195 г. на същият ден цар Асен I тържествено 
пренася мощите на Свети Йоан в Търново, където остават почти три столетия. 
През 1469 г. реликвата е върната в Рилския манастир. Свети Йоан Чудотворец 
се почита няколко дни в годината - 18 август и 19 октомври със съответните 
служби и литургии, като 19 октомври е патронен празник на Рилския манастир, 
празник на Семинарната църква от Софийската семинария и на всички храмове 
в България, които носят името на Св. Йоан Рилски.

Н О В И Н И
14 - 20 октомври 2019г., брой 40

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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

Няма човек, който да не иска всички блага в 
живота си. Понякога в желанието си да бъдем 
щастливи, да имаме обич, успехи, забравяме, 
че за да получим тези неща ни се дават много 
възможности, които ние трябва да развием. В 
рубриката ни „Притчи“ споделяме една поучи-
телна притча, която ще ви напомни точно това.
Една нощ, една жена сънувала сън, в който 

попаднала в магазин. Магазинът бил странен, а 
зад тезгяха му не стоял продавач, а Бог.

– Господи! Това си ти!
– Да, аз съм – отговорил Бог.
– А какво мога да си купя от Теб? – попитала 

го жената.
– Всичко, което поискаш...
– Бих искала да си купя щастие, здраве, 

любов, успех и пари – занареждала с въодушев-
ление жената. Тогава Бог се усмихнал, отишъл 
до вътрешността на магазина и след малко се 
върнал с една малка кутийка.

– Това ли е всичко?! – попитала жената.
– Да! Нима не знаеше, че при Мен се продават 

само семена? Ти трябва да ги посееш, а дали 
ще покълнат и какво ще израсне от тях, зависи 
само от теб.

ПРИТЧА: МАГАЗИНЪТ НА БОГ 

20 Октомври 2019, Неделя,
Световен ден за борба с остеопорозата
 Отбелязва се по инициатива на Национал-

ното дружество за борба с остеопорозата на 
Великобритания с подкрепата на Световната 
здравна организация (СЗО). Остеопорозата 
е болест, при която плътността и качест-
вото на костта се влошават, което води до 
намаляване на здравината на скелета и 
повишаване на риска от фрактури, особено 
в областта на гръбначния стълб, бедрото и 
китката. Остеопорозата е обществен здра-
вен проблем в глобален мащаб, който засяга една на всеки три жени и един на всеки 
петима мъже. Значението на проблема нараства поради увеличаващото се дълголетие 
в световен мащаб. Загубата на кост няма симптоми и често първият знак за наличието 
на остеопороза е фрактурата. Поради всички тези причини остеопорозата често е на-
ричана „тихата епидемия”. Генетичните фактори в голяма степен определят дали даден 
човек има повишен риск от остеопороза. В допълнение, вторичните рискови фактори 
като медицински проблеми и съответните им лечения, влияят негативно върху здравето 
на костите, както и фактори, произтичащи от начина на живот, като нездравословно 
хранене, липса на физически упражнения, тютюнопушене и прекомерна употреба на 
алкохол. Мерки, които да намалят риска от остеопороза и свързаните с него фрактури, 
са редовните упражнения, диета с достатъчен прием на калций, набавяне на витамин Д 
чрез излагане на слънчева светлина, здравословен начин на живот и редовни медицински 
прегледи, за да може да се постави ранна диагноза. За хора с висок риск от фрактури 
са на разположение редица лечения, които значително намаляват риска от фрактури.

  ОТПУСКАТ СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ В
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ  

Четири стипендии на обща стойност 1000 лв. 
месечно за студенти, обучаващи се в бакалавър-
ска и магистърска степен по посочени специал-
ности в Лесотехническия университет, отпуска 
за поредна година Югозападното държавно 
предприятие. Стипендиантската програма за 
2019 г. включва още покриване на таксата за 
обучение на завършилите последния семестър 
с успех най-малко - отличен (5.50), съдействие 
при подготовката на дипломната работа, както 
и възможност за летен стаж до годината на за-
вършване на висшето образование. С успешно 
дипломиралите се ще бъде сключен договор за 
работа в предприятието.
Конкурсът за стипендианти вече е отворен. В него могат да участват студенти от 1-ви 

до 4-ти курс, които се обучават в редовна форма по специалностите: „Горско стопанство”, 
„Лесовъдство”, „Лесоползване”, „Лесоустройство”, „Ловно стопанство”, „Селекция, 
семепроизводство и горски култури”, „Защита на горите”, „Стопанисване на горите”, 
„Ловно и рибно стопанство” и „Лесоползване и икономика на горското стопанство”.
Желаещите могат да подават документи до 31 октомври в Деловодството на ЮЗДП, 

по пощата или по куриер.
Кандидатите могат да намерят допълнителна информация на интернет страницата на 

ЮЗДП - www.uzdp.bg

ПРОМЕНИ СЕ, МОЛЯ ТЕ!
Не искай ти от мен, да бъда безразлична, 
да не виждам и не чувам твои грешки.
Не искай ти от мен, да съм сляпа за 
твоите прибежки -
да съм мила, тиха, мълчалива, докато 
предаваш обичта ми.

Мисълта, душата и сърцето ти, заети 
са от други..,
но когато ти загубиш ме по таз причина, 
и когато стана безразлична,
къде ще бъде обичта ми?
Къде? 
Където, нямам място аз в сърцето ти?
Където, няма ме във мисълта ти?
Където, няма ме и във душата ти?

Не изпитвай ме така, няма да го понеса.
Не изпитвай ме така, няма полза от това.
Промени се, моля те! Промени се!

Искам аз, да бъдем двамата.
Да се обичаме и подкрепяме.
Да споделяме и радостта и мъката.
Да бъдем заедно!?
Промени се, моля те!!!
Нямам сили да остана в неведение.
Нямам сили. 
Моля, промени се!

БЪДИ ДО МЕН 
Бъди до мен и в радост и тъга.
Бъди до мен сега. 
Бъди до мен, колкото и да съм дива.
Бъди до мен, докато съм още жива.

Бъди това, което не успях  да задържа.
Бъди до мен, за да не греша.
Бъди до мен, сега и занапред.
Бъди до мен, навред.

Когато си до мен, си моята опора,.
Когато си до мен, не искам аз да споря.
Когато си до мен, се променя кръгозора.
Когато си до мен, усещам аз простора. 

Бъди до мен. Бъди до мен сега.
Дори и в мрачна тишина.
Дори и в бляна ми зелен. 
Бъди до мен. Бъди до мен сега.

И когато утре, не съм измежду вас.
И когато утре, сетиш се за нас.
Ще бъда аз, подкрепа твоя отдалеч.
Ще бъда аз, опора твоя веч.



фишове и др. Справка за такива задължения мога да 
направя на интернет страницата на НАП , ако имам 
или си изкарам персонален идентификационен код 
(ПИК). Мога също така да се снабдя с Удостоверение 
за наличие или липса на публични задължения от 
офис на НАП. Tова мога да направя, като подам на 
хартия или електронно искане за издаване на Удос-
товерение в съответната териториална дирекция на 
НАП (ако съм физическо лице – по постоянния ми 
адрес, а ако е за фирмата ми – по мястото и на регис-
трация). Удостоверението следва да ми бъде издадено 
в 7-дневен срок.
На какви данъчни облекчения има право фирма-

та ми?
Ако все още не знам при какви условия дължа корпо-

ративен данък и как се изчислява той, мога да прочета на 
интернет страницата на НАП. В кои случаи мога обаче 
да си “спестя” част от дължимия корпоративен данък?
Ако наема за минимум 12 месеца на работа:
- лице, което към датата на наемане е регистрирано 

като безработно за повече от една година или  
- лице, регистрирано като безработно на възраст 

над 50 години, или
- безработно лице с намалена работоспособност
Имам право еднократно в годината, в която изтича 

12-ият месец, да намаля счетоводния си резултат със 
сумата на изплатените му трудови възнаграждения и 
осигуровки за държавното обществено осигуряване 
за моя сметка като работодател 
Ако фирмата ми е уредила и предоставила стипен-

дия на ученик, придобиващ средно образование, или 
на студент в училище в държава – членка на Евро-
пейския съюз.. Стипендията следва да е предоставена 

за  не по-малко от 12 и не повече от 24 месеца, както 
и да са изпълнени останалите изисквания на закона. 
Корпоративният данък се преотстъпва изцяло 

(т.е. не се дължи на практика) и на специализирани 
предприятия на хора с увреждания (дружества или 
кооперации, които произвеждат стоки или предос-
тавят услуги и определен процент от персонала им 
са хора с увреждания) – данъкът се преотстъпва, ако 
фирмата ще използва сумата за интеграция на хората 
с увреждания или за поддържане и разкриване на 
работни места за трудоустроени лица. 
Право на данъчно облекчение под формата на 

пълно преотстъпване на корпоративен данък върху 
печалбата ще имам и ако предприятието ми извършва 
производствена дейност в общини с безработица с 
или над 25 на сто  по-висока от средната за страната 
– тези общини се определят ежегодно от министъра 
на финансите. 
Ако като работодател предоставям на служителите 

си ваучери за храна – социалните разходи, които пра-
ви фирмата ми за ваучерите за храна, са освободени 
от облагане до размера до 60 лв. месечно за всяко 
наето лице.
Също така, ако предоставям на служителите си до-

пълнително доброволно осигуряване или доброволно 
здравно осигуряване, или пък застраховка “Живот” 
– социалните разходи на фирмата ми за тях също са 
освободени от облагане до размера на 60лв. месечно 
за всяко наето лице.
Освободени от облагане са и разходите, които 

фирмата ми прави за транспорт на служителите от 
местоживеенето им до месторабота и обратно.
Фирмата ми може да се ползва и от данъчни облек-

чения под формата на държавни помощи:
- ако имам проект за първоначална инвестиция и 

отговарям на останалите изисквания на закона, мога 
да подам искане до Българската агенция за инвес-
тиции за преотстъпване (неплащане) на дължимия 
корпоративен данък.
Ако съм регистриран като земеделски стопанин, 

мога да ползвам облекчение под формата на преот-
стъпване на корпоративен данък на лица. 
Как могат да бъдат ползвани тези облекчения?
Тези данъчни облекчения се ползват при подаване 

на годишната данъчна декларация.
Важно! За да може фирмата ми да ползва посоче-

ните по  горе данъчни облекчения трябва:
- да няма подлежащи на принудително изпълнение 

публични задължения;
- да няма задължения за санкции по влезли в сила 

в сила наказателни постановления, свързани с нару-
шаване на нормативните актове относно публичните 
задължения – например глоби или имуществени 
санкции за късно внасяне или начисляване на оси-
гурителни вноски;

- лихви, свързани с невнасянето в срок на тези 
задължения.
Изпълнението на тези изисквания трябва да удос-

товеря в годишната си данъчна декларация. 

До 20-ти октомври: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 

или чл. 156 от ЗДДС подава 
справка-декларация за достав-
ки на далекосъобщителни ус-
луги, услуги за радио- и теле-
визионно излъчване или услу-
ги, извършвани по електронен 
път, по които получатели са 
данъчно незадължени лица, които са установени, имат 
постоянен адрес или обичайно пребивават на терито-
рията на държава членка за предходното календарно 
тримесечие и внася дължимия данък.  

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
14 - 20 октомври 2019г., брой 40

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА КОМПЕНСАЦИИ ОТ ПРИРОДНИ

БЕДСТВИЯ ЗА 2019 Г.   
От 1 октомври 

2019 г., започна 
приема на заяв-
ления по схема-
та на държавна 
помощ „Помощ 
за компенсира-
не на щетите по 
земеделските 
култури, причи-
нени от небла-
гоприятни климатични условия, които могат да бъдат 
приравнени на природни бедствия“. Документи се 
подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ до 
15 октомври 2019 г. Финансовото подпомагане ще бъде 
изплатено до 8 ноември. Утвърденият финансов ресурс 
за 2019 г. по схемата е от 2,144 млн. лева.
Отпуснатите средства се разпределят за щети, 

настъпили през 2019 г., при следния интензитет от 
производствените разходи по култури:

- Зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слън-
чоглед - до 30%;

- Фуражни култури - до 80%;
- Плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически 

култури - до 80%;
На подпомагане подлежат земеделски стопани, 

които притежават констативни протоколи за 100% 
пропаднали площи следствие на настъпили през 2019г. 
неблагоприятни климатични условия.
Земеделски производители, които не са застраховали 

площите си, ще разчитат на 50% от полагащата се по-
мощ. Практиката показва, че в голяма част производи-
телите не застраховат продукцията си. Това изискване 
не се отнася за щетите, причинени от суша, както и 
измръзване на плодни пъпки при трайните насаждения. 
При тях помощта се изплаща без редукция.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ,
КОИТО МОГА ДА ПОЛЗВАМ 

На какви данъчни облекчения имам право като 
физическо лице?
Като физическо лице дължа различни по вид данъци 

– местни данъци като данък върху недвижими имоти, 
превозни средства, наследство. В определени случаи 
законът ми позволява да платя по-малък по размер 
данък или да не платя данък изобщо. Така например 
за  имот, който е мое основно жилище, ще дължа 
местен данък с 50 на сто намаление – например ако 
притежавам само един апартамент и данъкът за него 
е 30лв. ще имам право да го внасям в размер на 15лв., 
а ако съм с намалена работоспособност от 50 до 100 
на сто ще плащам този данък със 75 на сто намале-
ние. Правото си на това данъчно облекчение мога да 
упражня, когато подавам данъчната декларация за 
облагане с данък върху недвижимите имоти.
Право на данъчно облекчение имам и в случаите, 

когато дължа патентен данък, ако отговарям на опре-
делените от закона условия. 
На следващо място, дължа данък върху голяма част 

от доходите, които съм получил през годината – дохо-
дите ми от труд, от граждански договори, от договор 
за наем например, от дейността ми като едноличен 
търговец и други. Има различни законови основания, 
които ми дават право да намаля данъчната си основа. 
Нещо ново – мога да ползвам облекчение в размер 

на 1 на сто  от дължимия за годината данък, но не 
повече от 500лв.:

- ако всичките ми доходи, подлежащи на облагане 
през годината, са придобити по банков път и

- ако извършените от мен безкасови плащания са в 
размер поне 80 на сто от тези доходи.  
Как мога да ползвам тези облекчения?
Важно! Всички тези облекчения мога да ползвам, 

когато подавам годишната данъчна декларация. Към 
нея трябва да приложа документи, които доказват 
твърдените от мен обстоятелства – решения на ТЕЛК/
НЕЛК, документи, доказващи направените вноски за 
държавното обществено осигуряване или застраховка 
“Живот”, направените дарения и други. 
Ако имам ненавършили пълнолетие деца или 

отглеждам дете с увреждания, трябва да попълня 
специални деларации, за да ползвам данъчните облек-
чения. Техния размер зависи от броя на невършилите 
пълнолетие деца – (200лв. – при 1 дете, 400лв. – при 
2 деца, 600лв. – при 3 и повече деца). За отглеждане 
на дете с 50 и с над 50 на сто увреждане – данъчното 
облекчение е в размер на 2000лв. Образец на тях мога 
да намеря на интернет страницата на НАП.  
Разбира се, ако работя на трудов договор, тези об-

лекчения мога да ползвам чрез работодателя си, който 
изчислява и внася данъка върху доходите ми вместо 
мен. В този случай трябва да представя необходимите 
документи на рабодателя си в срок от 30.11 до 31.12 
на съответната година.  
Важно! За да имам право да ползвам горепосочените 

данъчни облекчения, трябва към датата на подаване 
на годишната си данъчна декларация да нямам под-
лежащи на принудително изпълнение публични за-
дължения – това са например всякакви задължения за 
данъци или осигурителни вноски, санкции по влезли в 
сила наказателни постановления, глоби по електронни 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ОКТОМВРИ 2019г.

Въпрос: Имам син на 1 година и 9 месеца. Ако ме 
преназначи работодателят на нова длъжност, с 
изпитателн срок и след това ми прекрати договора 
на основание чл. 71КТ ще имам ли право на закрила 
и ако не - ще мога ли да получа обезщетение от Бю-
рото по труда? 
Отговор на МТСП: В чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда 

/КТ/ е предвидено, че окончателното приемане на работа 
на работника или служителя може да се предшества от 
договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното 
предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято 
полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща 
за съответното лице, че се изпълнява съгласно усло-
вията и изискванията, определени от работодателя. В 
Кодекса на труда е предвидено, че до изтичане срока за 
изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да 
прекрати договора без предизвестие – чл.71, ал.1 от КТ. 
При прекратяване на трудовото правоотношение на това 
основание закрилата при уволнение, предвидена в чл. 
333 от КТ не се прилага. Съгласно чл. 54а, ал. 1, т. 1 и т. 2 
от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, право на па-
рично обезщетение за безработица имат лицата, за които 
са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд 
„Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 
месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 
1. имат регистрация като безработни в Агенцията по 
заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигу-
рителен стаж и възраст в Република България или пенсия 
за старост в друга държава или не получават пенсия за 
осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а 
или професионална пенсия по чл. 168; 3. не упражняват 
трудова дейност, за която подлежат на задължително 
осигуряване по този кодекс или по законодателството 
на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, 
ал. 1 от Кодекса на труда. Размерът на паричното обез-
щетение за безработица и периодът, през който ще се 
получава то се определят от териториалното поделение 
на Националния осигурителен институт

Въпрос: Детето ми е прието в детска ясла от 
есента на 2019 година. Директорката на детското 
заведение иска да спази своя двумесечен срок за прием 
на всички деца, т.е. до октомври 2019. Детето ми, 
обаче, още не е готово за физическо посещение на 
детското заведение по ред причини – недоносено е, с 
много изостанал имунизационен календар, проблеми 
със захранването и т.н. По моя преценка и преценка 
на личния лекар ще е готово за посещение на детска 
ясла поне след 5-6 месеца. Директорката държи да 
заведа детето поне за няколко часа в един единствен 
ден, пък след това да си го гледам вкъщи, за да спази 
тя своя срок. В противен случай детето ми ще за-
губи мястото си. Такова еднодневно посещение на 
детската ясла, обаче, означава, че детето ми минава 
в графа „настанено в детско заведение” и аз трябва 
да прекратя отпуска си за отглеждане на дете по 
чл. 164, ал. 1 от КТ. Та въпросът ми е следният – 
възможно ли е да прекратя отпуска си по чл. 164, ал. 
1 от КТ само за един единствен ден и от следващия 
ден отново да започна ползването му, тъй като де-
тето ми ще отсъства постоянно от детската ясла 
в продължение на няколко месеца? Т.е. отсъствието 
на детето ми от ясла в рамките на няколко месеца 
след еднодневно посещение ще се третира ли като 
„настанено в детско заведение”, въз основа на което 
нямам право да ползвам отпуска по чл. 164, ал. 1 от 
КТ.? Предварително благодаря за отговорите!
Отговор на МТСП: Видно от разпоредбите на чл. 

46, ал. 2 и чл. 46, ал. 7, т. 2 от Наредбата за работното 
време почивките и отпуските отпускът по чл. 164 от 
Кодекса на труда (КТ) не се разрешава, а ако е разрешен, 
се прекратява, когато е налице някое от посочените в 
разпоредбите обстоятелства, като едно от тях е детето 
да бъде настанено в детско заведение, включително 
детска ясла. В конкретния случай, с оглед на цитираните 
разпоредби и предвид данните в запитването, считаме, 
че няма да имате право на отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ, 
тъй като детето ще е записано в детска градина. По наше 
мнение, по отношение правото на отпуск по чл. 164, ал. 
1 от КТ е без значение обстоятелството, че в определени 
периоди от време детето отсъства. В този смисъл е и 
трайно установената съдебна практика.



ДИАГНОЗА: СЛАДКА ЗАВИСИМОСТ    
„Чувствам се толкова подтисната днес, дали да не хапна 

малко шоколад” – такива спасителни мисли често ни спо-
хождат в приливите на лошо настроение. Действително 
навикът да „лекуваме”стреса с хапването на нещо сладко 
обикновено дава желаният резултат на момента, но с те-
чение на времето се превръща в зависимост. Това не само 
накланя стрелката на кантара силно в дясно, но и може 
да повлече след себе си ред здравословни проблеми. 
Но, като за начало да разберем защо се пристрастяваме 

към сладкото и можем ли 
спокойно да си същест-
вуваме без него. 
Както знаем сладкиши-

те съдържат т. н. лесно 
усвояеми въглехидрати. 
Те се разграждат бук-
вално за минути и са 
най-бързото гориво за 
нашите мускули и мозък. 
Затова нищо чудно, че при високи нива на хормонът на 
стреса адреналин, се изостря гладът ни за най-сладките 
и калорични неща. Това е механизъм, чрез които тялото 
ни си осигурява необходимата енергия за светкавична 
реакция в случай на опасност. 
Но ако някога приливът на адреналин е означавал, че 

трябва на мига да си спасяваме кожата, то днес стресът е 
свързан с прекомерно натоварване в работата, проблеми с 
близките, суматохата в големия град – все неща, за които 
бърза реакция на мускулите не ни е необходима. Сладки-
те неща обаче ни помагат, да подтиснем производството 
на адреналин и да повишим това на серотонин, и по този 
начин да се почувстваме отново спокойни и щастливи...
докато не се видим в огледалото. Защото неизразходва-
ните въглехидрати от сладкишите бързо се превръщат в 
мазнини, а те ни превръщат в нещо, което не искаме да 
бъдем и отново започваме да се утешаваме по същата 
схема. Омагьосан кръг, които с право може да се нарече 
зависимост. Как да се измъкнем от него?
Разбира се, не бива да изключваме бързо усвоимите 

въглехидрати от менюто си, но нека изберем най-полез-
ните от тях. Такива са медът, черният шоколад, плодовете 
(пресни, сушени, дори приготвени на мармалад) или 
сладки зеленчуци (цвекло, моркови). Те съдържат не 
само захари, но и много полезни вещества – витамини, 
минерали, органични киселини. Плодовете и зеленчуци-
те са богати също на целулоза и пектин, които подобряват 
перисталтиката и метаболизма, а в сравнение с опакова-
ните храни са в пъти по-ниско калорични.
С тези продукти можем без големи сътресения да 

заменим тестените сладкиши, карамелизираните бон-
бони, сиропите, вафлите и прочие опаковани храни. Те 
съдържат най-вредоносната за организма ни комбинация 
от рафинирана захар и мазнини.
Но дори някои от полезните сладости, трябва да се 

употребяват с мярка. Не си позволявайте повече от 2-3 
блокчета или бонбони черен шоколад на ден, 2 ч.л. тръс-
тикова захар със сутрешното кафе и 2 ч. л. мед с чай или 
мляко. По специални поводи може спокойно да хапнете и 
парче плодов сладкиш, но само ако е домашно приготвен.

 
ТРЯБВА ЛИ ДА ОСТАВЯМЕ КУЧЕТО ДА 

СПИ В ЛЕГЛОТО НИ? 
Позволявате ли на кучето си 

да спи при вас? Според про-
учвания около половината от 
собствениците на четириноги 
приятели им разрешават да бъ-
дат в спалнята през нощта. 
Въпреки тези данни със си-

гурност поне веднъж в живота 
си сте попадали на такъв собственик, който критикува 
методите ви на възпитание и ви обяснява как живот-
ните в никакъв случай не бива да бъдат допускани до 
мястото, на което самите вие спите. 
По принцип правилното място за спане за кучето е спе-

циална колибка, къщичка, обособена възглавница или лег-
ло, в някои случаи дори пода. Ползите от спане с домашен 
любимец обаче са безспорни. Доказано е например, че 
спането с животни има успокояващо действие. 
От друга страна, има и негативи. Първо, при спане с 

животни могат да се засилят алергиите, които имаме, 
ако козината е някакъв дразнител. Качеството ни на 
сън също може да бъде повлияно. Понеже животното 

се мести и става вечер, то може да ни събуди, което 
автоматично означава нарушено качество на съня. 
Има и някои митове, на които стопаните-противни-

ци на съвместното спане с кучето вярват. Например, 
че четириногото ще се почувства доминантно или ще 
се разглези. Докато връзка между спането в на едно 
и също място наистина може да има връзка с пове-
денческите проблеми при кучетата, то това не е кате-
горично доказано за всички представители на вида.
Друг път силното желание на кучето да спи в лег-

ло с вас е просто проявление на силните инстинкти. 
Само един собственик на това животно може да обяс-
ни колко всъщност любвеобилни и привързани към 
стопаните си са те. 
По този начин животното изразява именно това. И 

още – ако кучето ви настоява да спи при вас, то може 
би инстинктите му да ви предпази работят особено 
силно. Особено, когато при най-лекия шум усещате 
ръмжене или лай. 
В крайна сметка, къде точно ще научите кучето си 

да спи, е избор, който зависи изцяло от вас. Трябва 
да запомните едно: ако искате да научите животното 
да спи при вас само понякога, а по-често да използ-
ва своето легло, то тренировките трябва да започнат 
още от най-ранна бебешка възраст. Навиците, изгра-
дени в нея, остават през целия живот на кутрето ви.

НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ДА ПРИБЕРЕТЕ КАРТОФИТЕ, 
ТРЯБВА И ПРАВИЛНО СЪХРАНЕНИЕ

Картофите се изваждат, когато листата им са заве-
хнали, а върховете на стъблата са сухи. Клубените 
трябва да се твърди, а кожицата им да не се бели. Ако 
така приберете картофите си, ще ограничите гниенето 
им по време на съхранение. Чувствителните сортове 
трябва да се изваждат в сухо и топло време, когато 
температурата е над 7°С.
По време на съхране-

нието клубените преми-
нават през три периода 
- дозряване, покой и съ-
буждане. Първият трае 
около 15-20 дни. Тогава 
картофите дишат най-ин-
тензивно и отделят много 
влага и въглероден двуокис. Ако има наранени, кожи-
цата им заяква. От бързото протичане на дозряването 
зависи доброто съхраняване. Във втората фаза на по-
кой всички биохимични процеси се забавят. Загубите 
на сухо вещество и вода са минимални. При различ-
ните сортове този период има различна продължител-
ност и се влияе от зрелостта на клубените, сорта, тем-
пературата и влагата в хранилището.
Третият период - събуждането, се отличава с интен-

зивно покълване. Започва с усилено дишане, загуба на 
сухо вещество и вода. Картофите са много капризни 
към температурата и въздушния режим при съхраня-
ването. Ако е топло, многото вода в тях създава ус-
ловия за интензивно дишане на клубените, с което 
са свързани всички следващи процеси като загуба на 
вода и сухо вещество, покълване и поява на болести.
Проветрението е изключително важно
Картофите се съхраняват в ровници и в масивни 

хранилища. В обикновените ровници картофите се 
насипват върху скари на дебелина 70-80 см, в храни-
лищата с естествено проветрение - до 1,5 м, а при ак-
тивна вентилация слоят може да достигне 3 м. След 
като извадите картофите, ги дръжте три седмици при 
високи температури— 14-16° С и интензивно прове-
тряване. Така те заякват.
Всеки ден проветрявайте помещението за един час. 

След това температурата се понижава, като достига до 
2-4 градуса през зимата.
През време на покоя картофите се проветряват един 

път седмично, а в студено време се прави вътрешна 
вентилация. За да не покълнат в обикновените ров-
ници, през топлите пролетни дни отдушниците им се 
отварят през нощта и затварят през деня.
Постоянно проверявайте състоянието на клубените 

и отстранявайте загнилите картофи, за да не заразя-
ват и околните.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

БЯЛАТА МЪРТВА КОПРИВА 
Бялата мъртва коприва (Lamiaceae Labiatae) е съвсем раз-
лично растение от обикновената коприва (Urtica dioica). Бота-
ниците я наричат мъртва коприва, защото листата й приличат 
на обикновената коприва, но не парят при допир.
Мъртвата коприва притежава противокашлечно, успокояващо 
нервната система и запичащо действие. Затова тя се предписва 
при безсъние и невроза, при цистити,а също и при диария. 
Тези твърде разнообразни ефекти на лечебното растение са 
свързани в известна степен и със своеобразното съдържание 
на различни биологично активни вещества в него като хи-
стамини, тирамин, калиеви 
соли, флавони, дъбилни и 
слузести вещества.
Цветовете на мъртвата коп-
рива се използва като запар-
ка: 4-6 ч.л. се запарват в 2 ч.ч 
вода и цялото количество се 
изпива в рамките на деня.
От изсушените цветове може да се приготви прах, от който 
се взема 3 пъти дневно по време на хранене една доза ”на 
върха на ножа”.
От листата се прави чай, като 30 гр. се заливат в 1 л. вода, и 
се вари в продължение на 10 мин. Той се използва за промивки 
при бяло течение, едновременно с това се препоръчва и да се 
пие при тази диагноза, 4-5 пъти дневно по 1 суп.л.
Обикновената коприва е била лечебно растение още в древ-
ността. Описано е действието от лечители като Ибн Сина и 
римският автор Плиний Стари.
Фитотерапията днес я използва най-често като кръвоспиращо 
и общоукрепващо средство, както и като природен диуретик.
Копривата от десетилетия се слави като средство срещу 

(пролетна ) умора, анемия, като средство, което повишава ус-
тойчивостта срещу различни заболявания, а също и подобрява 
обмяната на веществата.
Използва се и като диуретично средство при камъни в 
бъбреците, отоци, асцит, при храносмилателни смущения, 
ревматични заболявания.
Пресният сок от коприва понижава нивото на кръвната захар, 
което някои автори обясняват с наличието на веществото 
секретин, което стимулира панкреаса.
Копривата външно се използва за промивки: понижава ране-
вата секреция, стимулира зарастването.
Използва се и срещу косопад: 100 гр. сухи листа, натрошени 
се варят в смес от 500 мл. вода и 500 мл. винен оцет. Отварата 
се прецежда и главата се измива няколко вечери преди лягане, 
без да се употребява сапун.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
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!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Един мъж се сгодил тайно от майка си. Решил да я 
подложи на тест и завел три жени у дома:

- Мамо, сгодих се! Познай за коя от тези три жени!
Майка му без да се колебае посочила едната:
- Ей тази е!
Синът изумен:
- Но как позна от първия път?
- Още отсега ме дразни!

Една моя позната забеляза, че пиша с лявата ръка и 
ме пита:

- Не ти ли пречи, че си левичар?
- Не! Всеки човек си е особен. Ти например, как си 

бъркаш кафето?
- С дясната ръка. - отговаря тя.
- Виждаш ли, а нормалните хора използват лъжичка...

ТАЙНАТА НА ВКУСНИЯ ТИКВЕНИК      
Необходими продукти: 1 килограм тиква, 1 пакет 

готови кори за баница, 250 грама орехи, 250 мили-
литра олио, 250 грама захар, 1 канела, 2 ванилии, 
Пудра захар
Начин на при-

готвяне: Тиквата, 
обелена и почисте-
на, се настъргва на 
ренде. По възмож-
ност трябва да бъде 
ситно настъргана.
В касерола или 

друг дълбок съд се 
задушава тиквата с 
олио, докато омек-
не. Ако е необходимо се добавя кафена чашка вода.
Снема се от котлона и се прибавят захарта, канелата 

и ореховите ядки, смлени или счукани на ситно.
Поставят се две кори една върху друга и горната се 

намазва добре с олио. Слага се по цялата повърхност 
на кората от сместа с тиквата и се завива на руло. 
В намаслена тава се свива кората като охлюв и се 

поставя в центъра. После се реди втори ред около нея 
и така до запълване на тавата.
Тайната на вкусния тиквеник е в печенето. Слага се 

във фурна на 180 градуса за около 45 минути, като се 
проверява дали е изпечен в дълбочина с клечка за зъби. 
Трябва добре да се зачерви. След като се извади от 
фурната се пръска с малко вода и се завива с кърпа да 
омекне. При поднасяне може да се поръси с пудра захар.


