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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

Тази година Общинската администрация в 
Сатовча като организатор на десетата поред бла-
готворителна кампания за набиране на средства 
за децата сираци от община Сатовча постигна 
пореден успех и събра сумата от 63 558 лева. 
Идеята на кампанията е децата сираци, на 

които им предстои абитуриентски бал да бъ-
дат финансово подпомогнати за закупуване 
на облекло за паметната за тях абитуриентска 
вечер. Според събраната сума се подпомагат и 
деца сираци, които не са абитуриенти, както и 
деца с уврежданe до 16 годишна възраст.  
Събраната сума беше разпределена и пре-

доставена на  всичките  96 деца сираци и деца 
с трайно увреждане до 16 годишна възраст от 
общината. 
За десети пореден път жителите на община-

та показаха своята съпричастност към кампа-
нията организирана от община Сатовча. Жи-
телите на общината отново показаха, че има 
много добри хора, че благотворителността е 
жива и че светът има нужда от добри дела, ко-
ментираха  организаторите. 
Съпричастност показаха и много местни 

бизнесмени,  общински съветници, кметове, 
служители и общественост, които се отзова-
ха на призива за финансово подпомагане и се 
включиха активно в кампанията. Благодетели 
на кампанията бяха и лица и фирми извън об-
щината, коментира кметът Мименов с благо-
дарност и признателност.
За поредна година учениците от СУ – Ко-

чан бяха събрали много голяма сума от свои 
съученици и обществеността на село Кочан. 
Учениците от училищата в Плетена, Сатовча, 
Вълкосел и Слащен също проведоха благот-
ворителни кампании, от които събраха суми 
за благотворителната кауза. Средства за бла-
готворителната кампания предоставиха и 
всички колективи от детските градини, дет-
ските ясли, училищата, пенсионерски клубо-
ве, местни фирми и жители на общината. 
Деца и ученици от всичките детски градини 

и училища от общината  специално за кампа-
нията бяха изработили красиви акритули за 
разпродажба на импровизирания търг в заклю-
чителната вечер. Местни майстори предостави-
ха за разпродажба на търга свои произведения. 

Традиционно Ахмед Избищалиев от село Годе-
шево предостави своя дърворезба. Картина от 
камък предостави  като дарение д-р Фелибеев. 
Картина от пясък традиционно предостави за 
кампанията Цветан Кавраков от Сатовча. Млад 
художник от  Сатовча, Дениз Влайков предос-
тави две свои картини за кампанията.   Краси-
ва картина от акварел предостави и ученичката 
Емел Кумбарова от село Кочан. Учениците от 
село Плетена бяха изработели две красиви пана 
от пласмасови капачки. Много и различни кра-
сиви ръчно  изработени предмети  предоставиха 
учениците от село Сатовча и Плетена, както и от 
всички учебно възпитателни заведения. За по-
реден път Камен Хаджиев – футболист от село 
Жижево предостави за кампанията официална 
спортна тениска  на Националния отбор. Мест-
ни фирми предоставиха свои кулинарни произ-
ведения, кошници с продукти, със сладкиши и 
новогодишни лакомства, с плодове и други. 
Благодетели на кампанията участваха и в им-

провизирания търг на артикулите изработени и 
предоставени като дарение за каузата. За поред-
на година като най-голям дарител – благодетел 
в благотворителната кампания беше местната 
фирма  „Мелиса 88“ село Слащен с управител 
Сюлейман Нейзир, която чрез участие в търга  
закупи предмети на стойност  над 5500 лева. 

„Присъствието на толкова много дарители и 
благодетели на заключителната вечер и под-
крепата, която оказват на децата на община 
Сатовча, са безценни и достойни за уважение, 
коментира кметът на община Сатовча д-р Ар-
бен Мименов. Това ни прави все по-уверени 
в инициативата да организираме благотвори-
телни кампании и все по-уверени да очаква-
ме подкрепа, каза той. Нека доброто остане в 
нас, нека бъдем още по-добри. Човек, който 
дарява, получава неколкократно повече. Нека 
зарадваме отново тези деца и семейства, кои-
то имат най-голяма нужда от подкрепа, за да 
бъдат дните им по-спокойни, по-радостни и 
по-смислени. За пореден път доказахме, че 
заедно можем всичко, каза кметът на Община 
Сатовча в заключителните си благодарствени 
слова. Нека продължим да бъдем сплотени и 
занапред, защото всички ние вявраме в добро-
то, защото заедно можем всичко“.

На 20 декември 2019 
година се проведе за-
седание на Общински 
съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха 

приети:
- План-сметка по 

чл. 66 от Закона за 
местните данъци и 
такси за 2020 година 
на община Сатовча;

- актуализация на 
Поименния списък за 
капиталови разходи на община 
Сатовча за 2019 година;

- изменение и допълнение на 
Наредбата за реда за придобива-
не, разпореждане и управление 
на общинското имущество на 
община Сатовча;

- Правилник за изменение и 
допълнение на Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Об-
щински съвет – Сатовча, негови-
те комисии и взаимодействието 
му с Общинска администрация;

- Краткосрочна програма за 
насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източ-
ници и биогорива 2019-2021 г.
Общинският съвет – Сатовча:
- даде съгласие за кандидат-

стване по проект „Красива Бъл-
гария” за 2020 година, мярка М02 
”Подобряване на социалната ин-
фраструктура” с проект „Ремонт 
на покрив и подмяна на дограма 
на сграда бивша поликлиника – 
Сатовча”, находяща се в УПИ I, 
кв. 42 по плана на село Сатовча;

- одобри ПУП – парцеларен 
план за електропровод за външ-
но електрическо захранване и 

трафопост до поземлен имот 
074037, местност Долни Банян, 
землище село Долен;

- одобри задание за проекти-
ране и допускане изработването 
на Подробен устройствен план 
(ПУП – ЧИРП) – частично из-
менение на плана за регулация 
за имот УПИ I, кв. 48 по плана 
на село Плетена;

- предостави на Общинска 
служба по земеделие – Сатовча, 
поземлени имоти с идентифика-
тори 39089.24.351 и 39089.24.352 
с площ на имотите съответно 
249 кв. м и 3153 кв. м, с начин 
на трайно ползване: ливада, и 
поземлен имот с идентификатор 
39089.25.75, с площ на имота 
1000 кв. м, начин на трайно 
ползване: ливада, в землището на 
село Кочан, които имоти да бъдат 
възстановени на наследниците 
на Юсеин Асанов Молаюсеинов 
– бивш жител на село Кочан;
поземлен имот с идентифи-

катор 39726.2.821, с площ на 
имота 3564 кв. м, начин трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
в землището на село Крибул, 

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 72



ТРЕТО  ИЗДАНИЕ  НА  КОНКУРСА  ЗА  МОМИЧЕТА
„ПОСЛАНИК  ЗА  ЕДИН  ДЕН“  

Краен срок: 12 януари 2020 г.
За трета поредна година Британското посолство в София организира конкурса за 

есе, който позволява на млади български момичета на възраст 14-18 години да станат 
посланик за един ден и да се учат от дами посланици в България.
Темата за 2019-2020 г. е „България на световната сцена“.
За участие в конкурса е необходимо всеки участник да отговори на въпроса „Ако 

бяхте посланик за един ден, как бихте популяризирали България на световната сцена?”.
Отговорът може да е под формата на есе или видео. Есето трябва да е в рамките на 

200-250 думи, а видеото трябва да е максимум две минути. Есето/видеото може да е 
на английски или на български език.
Победителките ще имат възможността:
- Да работят с жена посланик в София за един ден.
- Да се докоснат до света на дипломацията във Виена, като участват в двудневна 

програма през м. февруари 2020 г.
- Да вземат участие в събитие на високо равнище през м. март 2020 г. в София.

8 Януари 2020г, Сряда,
Бабинден
 Бабинден е един от големите народни 

женски празници, посветен на „бабите“ 
- жените, които помагат при раждане, 
и на младите булки и невести, които са 
раждали. Обредността през този ден е 
подчинена главно на желанието да се 
засвидетелстват почит и уважение към 
възрастните жени, които са „бабували“ 
на родилките. По стар стил се празнува 
на 21 януари. Още преди изгрев слънце 
майките с деца от една до тригодишна възраст отиват на чешмата да налеят 
прясна вода. В котлето с водата пускат стрък босилек или здравец. Вземат ка-
лъп сапун и една нова кърпа и се отправят към дома на бабата да й „полеят“. 
Обредното поливане на бабата- акушерка се извършва под плодно дърво в 
градината, върху дръвника или отпред на стълбите. Всяка жена подава на ба-
бата сапуна, полива й вода да се измие и я дарява с пешкира, който е донесла. 
Бабата закичва невестата с китка здравец, вързана с „мартеничка“ - червен и 
бял конец. Често при поливането бабата хвърля със шепите си вода нагоре и 
подскача три пъти, като изрича: „Да рипкат децата и да станат бели и червени! 
Колкото капки, толкоз берекет и здраве!“ След поливането жените даряват 
бабата с ризи, чорапи, платно, които премятат на дясното й рамо. От своя стра-
на, бабата връзва на дясната ръчичка на децата, които е отродила („хванала“) 
червено и бяло конче със сребърна монета и също 
им дава чорапки и ризки. 

11 Януари 2020г., Събота,
11 януари е Световен ден на думата „Благодаря“
 Денят е чудесен повод да доставим радост на 

близките си, да ги накараме да се почувстват оценени 
и обикновени неща, психолозите са на мнение, че 
думите на благодарност са „словесни ласки“, които 
стоплят сърцата и ни успокояват. Според народните поверия пък думата „Бла-
годаря“ не трябва да се произнася в състояние на раздразнение. Когато благода-
рите, най-важно е да го правите искрено и от сърце, казват още специалистите. 
Достатъчно е да се усмихнете на човека до себе си и да кажете „Благодаря“! 

12 Януари 2020г., Неделя,
Света мъченица Татяна
 Имен ден празнуват: Татяна, Таня 
Света мъченица Татяна произлиза от знатно и богато 

римско семейство, дъщеря на един от най-известните 
римски префекти. Изцяло проникната от християнската 
вяра, Татяна била посветена за дяконеса и всецяло се 
отдала на милосърдие и непрестанна молитва. Тя се 
отказала от светските радости и се обрекла на целомъ-
дрие и по този начин още повече засияла като достойна 
за мъченически светец. 
Празник на българското военно разузнаване
 На 12 януари българските военни разузнавачи отбе-

лязват своя професионален празник, обявен със заповед на военния министър 
на 11 февруари 1997г. Датата не е избрана случайно: Княз Фердинанд създава 
Разузнавателна секция към Оперативното отделение на Щаба на армията с 
Указ № 190 от 31.12.1907г., който влиза в сила именно на 12 януари 1908 
г. Тя е първият специализиран орган за водене и ръководство на военното 
разузнаване в България.

 СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО 2020 
Краен срок: 30 март 2020 г.; целогодишен прием
Стипендиите на френското правителство се отпус-

кат за дипломантски програми на нива:
- магистратура (M2): магистратури с професио-

нална насоченост и магистратури с професионална 
насоченост;

- докторантура под двойно научно ръководство 
(cotutelle). Краен срок: 30 март;

- научен престой на високо ниво: Млади научни работници; Утвърдени научни 
работници.
Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които 

отговарят на следните условия:
- да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години;
- възраст: 35 години за ниво магистратура (M2) и 40 години за докторантура 

под двойно научно ръководство;
- да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават 

българска диплома бакалавър, магистър или доктор;
- ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение.
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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

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 03.01.2020 г.
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Един халиф имал всичко, за което човек може 
да мечтае – власт, несметни богатства, предани 
поданици. Но наслаждавайки се на всичко това, 
халифът изведнъж разбрал, че животът му е пра-
зен и безцелен. Той не виждал какъв е смисълът 
на неговото съществуване на този свят.
Дните се точели сиви и еднообразни. Съ-

ветниците на отегчения халиф се опитвали да 
ангажират вниманието му с държавните дела, 
мъдреци и пътешественици му разказвали при-
казни истории за далечни страни и невероятни 
чудеса. Но всичко било напразно. Халифът стоял 
мрачен и апатичен и гледал все по-разсеяно и 
безучастно на света около себе си. Животът му 
бил толкова скучен и безсмислен… Отчаяно се 
опитвал да намери изход.
Един ден някакъв пътешественик разказал на 

халифа за стар отшелник, на когото била открита 
великата тайна на живота – той знаел какъв е 
смисълът на живота.
Като чул това, за пръв път от много години 

очите на халифа заблестели, а сърцето му за-
било учестено. Той веднага се приготвил за път 
и предупредил придворните, че тръгва на дълго 
пътешествие и взема със себе си само стария си 
верен слуга, който бил с него още от детството му.
Тръгнали халифът и слугата на път. За да стиг-

нат до далечните земи, в които живеел отшелни-
кът, трябвало да минат през пустинята. А тя, както 
било известно, жестоко наказвала тези, които се 
отнасят с нея без необходимото уважение.
Тъй като нямали водач, двамата пътници бързо 

се заблудили, а по време на пясъчна буря изгу-
били камилите и по-голямата част от своя багаж. 
Единственото, което им останало, бил кожен мях 
с малко вода.
В пустинята била страшна горещина и нео-

писуема жажда измъчвала двамата пътешест-
веници. По едно време старият слуга паднал 
безчувствен на земята и от изтощение и жажда 
изгубил съзнание. Халифът също се измъчвал от 
жаждата и палещото слънце и бил на предела на 
силите си. Погледнал към кожения мях, в който 
била скъпоценната вода. Трябвала му само една 
живителна глътка вода!

Но в този момент, виждайки своя слуга, лежащ 
безпомощно на пясъка, изведнъж се замислил. 
Този човек, който му служил вярно и предано в 
продължение на толкова години, който безропот-
но го последвал в това пътуване, сега умирал 
тук, в тази далечна пустиня, изпълнявайки дълга 
си пред своя господар. Нима не е заслужил бла-
годарност в последните минути на живота си… 
Халифът осъзнал, че дълги години този човек е 
бил за него като една полезна вещ и никога не е 
получавал благодарност и добри думи.
Тогава взел последната останала вода и я 

излял в устата на стареца. Не след дълго умира-
щият човек се съвзел и заспал спокоен сън. На 
лицето му се появило спокойствие и умиротво-
рение. А халифът усетил невероятно чувство на 
радост и истинско щастие, каквото никога досега 
не бил изпитвал.
И в този момент се случило чудо. Завалял 

дъжд! А в тази пустиня дъжд валял веднъж на 
няколко години.
Слугата се пробудил и притеснено се обърнал 

към своя господар:
– Господарю, простете ми за моята слабост. 

Сега вече се чувствам по-добре и можем да 
продължим.

– Не – поклатил глава халифът, – вече не се 
нуждая от среща с онзи отшелник. Не ми трябват 
неговите откровения. Господ вече ми откри най-
великата тайна на живота – отвори сърцето си за 
ближния и го обичай както себе си.

ПРИТЧА: НАЙ-ВЕЛИКАТА ТАЙНА НА ЖИВОТА!



Въпрос: Здравейте, детето ми е на 5 год. и 10 мес. 
и е с умерена умствена изостаналост със значител-
но нарушение в поведението. Явихме се на ТЕЛК на 
26.09.2019г . и оценката на работоспособността на 
детето е: 60% вид и степен на увреждане без чужда 
помощ. Тъй като това ни е първото явяване на ТЕЛК 
и прочетох в доста форуми, но не мога да разбера 
дали е вярно, въпроса ми е: детето ми има ли право 
на изплащане със задна дата, но не повече от 3 годи-
ни назад от датата на инвалидизация на парите за 
определения процент определен ни от ТЕЛК. 
Отговор на МТСП: На основание чл. 8д, ал. 1 от 

Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) месечни 
помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане 
до 18-годишна възраст и до завършване на средното 
образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, 
се предоставят на родители (осиновители), когато 
отглеждат деца с трайни увреждания, независимо от 
доходите на семейството, при условие че детето живее 
постоянно в страната и не е настанено за отглеждане 
извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закри-
ла на детето. Съгласно чл. 8д, ал. 8 от ЗСПД месечната 
помощ по ал. 1 се отпуска от 1-во число на месеца, 
през който е определена датата на инвалидността в 
експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече 
от една година назад, считано от месеца на подаване 
на заявлението декларация, ако то е подадено в триме-
сечен срок от датата на решението, като размерът на 
помощта за периода преди подаването на заявлението 
декларация е 50 на сто от размера на помощта, опре-
делен по реда на ал. 3 за съответната година. Съгласно 
Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2019 г. размерът на месечната помощ по чл. 8д, ал. 
1 от ЗСПД за дете с определени от 50 до 70 на сто вид 
и степен на увреждане или степен на трайно намалена 
работоспособност е 350 лв. 

от 10 януари. Хората, които подадат годишните си да-
нъчни декларации онлайн до 31 март 2020 г., ползват 
отстъпка от 5% от данъка за довнасяне, но не повече 
от 500 лв. За целта те трябва да нямат подлежащи на 
принудително изпълнение публични задължения към 
момента на подаване на декларацията. Така и хората, 
които искат данните за доходите им автоматично да 
бъдат попълнени във формулярите, ще могат за ползват 
отстъпката от 5% – те ще трябва да подадат декларация 
за доходите си от началото до края на месец март 2020 
г. За ползване на облекченията за деца Без подпис на 
втория родител За ползването на облекченията за деца 
и за деца с увреждания вече не е необходим подпис на 
другия родител. Ако тези облекчения не са ползвани 
чрез работодател, това може да стане с подаване на 
годишна данъчна декларация. Като към нея вече не се 
изисква подпис на втория родител, че той няма да ползва 
облекчението. Има и възможност облекченията да се 
ползват от двамата родители, ако доходите на единия не 
са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен раз-
мер. Към декларациите вече не се изисква и прилагане 
на копия от документи за направени лични вноски за 
осигурителен стаж при пенсиониране. Не е необходимо 
и прилагане на копие от решение на ТЕЛК, ако човек 
иска да ползва облекчението за хора с увреждания.

КОИ ЛИЦА ИМАТ ПРАВО
НА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ?

Право на наследствена пенсия имат:
1.  Децата до навършване на 18-годишна възраст, а 

след навършването ѝ, ако учат - за срока на обучени-
ето, но не по-късно от навършването на 26-годишна 
възраст, както и над тази възраст, ако учат и ако са 
се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна 
възраст.
Считат се за неработоспособни наследниците с опре-

делена от ТЕЛК (НЕЛК)  50 и над 50 на сто трайно на-
малена работоспособност/вид и степен на увреждане.
Право на наследствена пенсия имат както родените 

в брака, така и извънбрачните и осиновените деца.
При осиновяване осиновените деца нямат право на 

пенсия от рождените си родители и обратно, освен в 
случаите, когато родителят на осиновения е съпруг 
на осиновителя.
При прекратяване на осиновяването осиновените 

деца възстановяват правото си на пенсия от рождените 
си родители и обратно.
Деца, които учат след навършване 

на 18-годишна възраст са:
• ученици, които продължават 

образованието си след навършване 
на 18-годишна възраст в училищата, 
създадени по реда на отменения За-
кон за народната просвета, действал 
до 01.08.2016 г., а от същата дата - по 
Закона за предучилищно и училищно 
образование, както и социални учебно-професионални 
заведения, създадени с ПМС № 63 от 1991 г. за образу-
ване на социални учебно-професионални заведения за 
квалификация и преквалификация на лица с намалена 
трудоспособност, независимо от степента и формата на 
обучение. Те установяват това обстоятелство в начало-
то на всяка учебна година с документ от съответното 
учебно заведение;

• лица, независимо от формата и степента на обуче-
нието им, приети и записани във висшите училища, 
създадени по реда на Закона за висшето образование, 
както и организациите по чл. 47 от същия закон. Те 
установяват това обстоятелство в началото на всеки 
семестър с документ от съответното висше училище 
или от съответната научна организация;

• лица, които учат в чужбина. Те установяват това 
обстоятелство с:
а) оригинален документ, издаден от учебно заведение 

на държава извън държавите-членки на Европейския 
съюз, на Европейската икономическа зона (Исландия, 
Норвегия, Лихтенщайн) и Швейцария, оформен в съ-
ответствие с разпоредбите на двустранните междуна-
родни договори, по които Република България е страна, 
или на Конвенцията за премахване на изискването 
за легализация на чуждестранните публични актове, 
съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., а когато не са 
приложими тези разпоредби – е преминал процедурата 
по реда на Правилника за легализациите, заверките 
и преводите на документи и други книжа, утвърден 
с Постановление № 184 на Министерския съвет от 
1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 
г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., 
бр. 103 от 1990 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г., 
в сила от 1.03.2018 г.). Документи, издадени от едно 
и също учебно заведение, се изискват оформени по 
този ред само при първоначалното им представяне. 
Документът трябва да е преведен на български език 
по реда на Правилника за легализациите, заверките и 
преводите на документи и други книжа, с изключение 
на случаите, при които разпоредбите на международен 
договор в областта на социалната сигурност, по който 
Република България е страна, предвиждат друго;
б) документ, издаден от учебно заведение в държава-

членка на Европейския съюз, на Европейската иконо-
мическа зона (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн) и 
Швейцария, който е оригинален документ или електро-
нен документ, подписан с квалифициран електронен 
подпис на учебното заведение или електронно генери-
ран документ, за който учебното заведение е предоста-
вило възможност за верификация на неговата интернет 
страница, снабдена с удостоверение за автентичност 
на уебсайт по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 
на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 
година относно електронната идентификация и удос-
товерителните услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/
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ВАЖНО! ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ НА НАП 
В ПЕРИОДА 1-9 ЯНУАРИ 2020 Г.   

В периода от 1 до 9 януари 2020 г. в НАП ще се из-
вършват дейности, свързани  с процесите по годишно 
приключване за 2019г. и превключване работата на 
информационните системи за 2020 г.

=> Физически лица, които подават годишната си де-
кларация за облагане на доходите:

a. Могат да подадат своята декларация чрез елек-
тронната услуга със стартирането на кампанията от 
10.01.2020 г.

b. Подаването на декларации-
те на хартиен носител в офисите 
на НАП също ще започне на 
10.01.2020 г. 
Промяната в началната дата 

за деклариране на доходите е 
заради изискване на законода-
телството.

=> Подаване на Декларации за облагане с корпора-
тивни данъци.
Подаването на декларациите чрез електронната услуга 

ще започне на 10.01.2020 г.
=> Лица, които подават уведомления за сключени 

трудови договори
Електронната услуга за подаване на уведомления за 

трудови договори ще бъде достъпна в  периода от 1 до 
9 януари, но резултатите от обработката на подадените 
данни ще бъдат изпращани от НАП поетапно след 10 
януари. Справочната информация в този период ще е 
актуална към 2 януари 2020 г. За тези обстоятелства е 
уведомена  Изпълнителна агенция „Главна инспекция 
по труда“.

=> Регистрирани по ЗДДС, подаващи справки-декла-
рации и документи. Регистрираните по ЗДДС лица ще 
могат да подават справки-декларации и VIES- деклара-
ции по ЗДДС чрез е-услугата на НАП от 1 януари, като 
информацията ще се отрази в справката за задълженията 
и плащанията  след 10.01.2020 г.

 => Възстановяване на прекъснати здравно –осигури-
телни права в периода 1-9 януари 2020 г.:

- Плащанията на здравни вноски от граждани в този 
период ще могат да се извършват само по банков път 
чрез търговските банки.

- Подаването на Декларация образец 7 в периода от 
1 – 9 януари  ще може да става чрез електронната услуга 
с персонален идентификационен код или КЕП, както и 
на място в офисите на НАП.

- Удостоверяването на непрекъснати здравно-осигу-
рителни права в периода от 1 до 9 януари ще става в 
офиса на НАП по постоянен адрес с хартиен документ.

=> Информация от данъчно-осигурителната сметка.
В периода от 1 до 9 януари 2020 г. информацията за 

задълженията и плащанията, визуализирана чрез е-ус-
лугите на НАП ще бъде актуална  към 31.12.2019 г. На 
10.01.2020 г. след приключване на дейностите по годиш-
ното приключване, данните ще бъдат актуализирани.

=> Достъп до електронни услуги в периода от 1 до 9 
януари 2019 г. Физическите и юридическите лица ще 
имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни 
от НАП със следните изключения:

- За периода от 1 до 9 януари 2020 г. няма да функци-
онира електронната услуга за подаване за заявления за 
регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи 
ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по 
регистрация.

- За периода от 1 до 9 януари 2020 г  няма да функ-
ционира електронната услуга за подаване на искане за 
издаване на документ.

- За периода от 1 до 9 януари 2020 г няма да функцио-
нира електронната услуга за потвърждаване на издаден 
персонален идентификационен код (ПИК).
Допълнителна информация за данъчните и осигури-

телните изисквания може да се получи на телефона на 
Информационния център на НАП 0700 18 700 /на цена, 
съобразно тарифата на съответния оператор/. 

УЛЕСНЕНИЕ ЗА РАБОТЕЩИТЕ!  
При онлайн подаване на данъчните декларации за 

доходите от 2019 г. данните за получените суми от 
работодателите автоматично ще бъдат попълнени. Ако 
през 2019 г. човек е получил например само заплати, 
хонорари и доходи по граждански договори, цялата му 
данъчна декларация ще бъде автоматично попълнена. 
Той само ще трябва да потвърди данните и да я изпрати 
онлайн на НАП. Ако човек има доходи от отдаване на 
апартамент под наем на граждани, той сам ще трябва да 
ги попълни в данъчната си декларация. Това се отнася и 
за всички доходи, за които в НАП не получават инфор-
мация от фирмите или самоосигуряващите се граждани. 
Хората сами ще попълват в данъчната си декларация 
и облекченията, които искат да ползват – например за 
деца, за изплащане на ипотека за единствено жилище на 
млади семейства, за дарения и т. н. Данни за получени 
награди от търговски вериги няма да се попълват в да-
нъчните декларации, тъй като дължимият налог вече се 
събира авансово при даването на наградата. Облекчената 
система за подаване на годишните данъчни декларации 
за доходите ще стартира от началото на месец март. 
Причината за това е, че до края на февруари е срокът, в 
който фирмите трябва да подадат на НАП данни за из-
платените от тях доходи на граждани. След като фирмите 
подадат информацията за изплатените доходи, тя автома-
тично ще се зарежда в данъчните декларации на хората 
при онлайн подаването им. За да пусне декларацията 
си по интернет е необходимо човек да има персонален 
идентификационен код (ПИК), който се взима безплатно 
от офис на НАП. Хората, които предпочитат още в нача-
лото на 2020 г. да подадат данъчната си декларация, ще 
трябва сами да попълват данните за получени заплати и 
суми по граждански договори. Същото важи и за хората, 
които ще подадат хартиени формуляри. Кампанията за 
подаване на годишните данъчни декларации стартира 

ЕО, като верността на данните, вписани в документа, е 
удостоверена по този ред.”
За учащи се считат и лицата, които са прекъснали 

обучението си поради заболяване съгласно правилата на 
съответното учебно заведение, както и поради бремен-
ност, раждане и отглеждане на малко дете до навършване 
на 3-годишна възраст, но общо за не повече от 2 години.
Лица, завършващи последния курс на обучение, се 

счита, че учат до дипломирането си, но не по-късно от 
края на втората сесия за дипломиране на курса.
Лицата, които полагат стаж след дипломиране, не се 

считат за учащи.
Лицата, които са прекъснали обучението си поради 

слаб успех или незаверен семестър, не се считат за учащи 
и нямат право на наследствена пенсия от началото на 
прекъснатия семестър, ако няма друга дата, посочена в 
заповедта на ректора. Лицата, които са отписани/отстра-
нени от учебното заведение, нямат право на наследствена 
пенсия от датата, посочена в заповедта на ректора, а ако 
такава не е посочена – от датата на заповедта.

2. Преживелият съпруг има право на наследствена 
пенсия 5 години по-рано от възрастта му по чл. 68, ал. 1 
от КСО или преди тази възраст, ако е неработоспособен.

 Считат се за неработоспособни наследниците с оп-
ределена от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно 
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

3. Родителите имат право на наследствена пенсия от 
децата си, ако са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от 
КСО и не получават лична пенсия.

4. Родителите на военнослужещите, загинали при из-
пълнение на военна служба в операции или мисии извън 
територията на страната имат право на наследствена 
пенсия за военна инвалидност, независимо от възрастта 
им. Те получават в пълен размер личната си пенсия и 
наследствената пенсия от починало дете по време на 
операция или мисия извън територията на страната.

5. Родителите на лицата, починали по време на наборна 
военна служба, имат право на наследствена пенсия, не-
зависимо от възрастта им. Те получават в пълен размер 
личната си пенсия и наследствената пенсия от починало 
дете по време на наборна военна служба.

6. Родителите на курсанти и школници от средните, 
полувисшите и висшите военни училища, които не са 
отслужили наборна военна служба и са починали по 
време на и във връзка с обучението след навършване 
на пълнолетие, но преди изтичане на срока, който се 
зачита за наборна военна служба съгласно действащото 
законодателство към момента на настъпване на смъртта, 
имат право на наследствена военоинвалидна пенсия, 
независимо от възрастта им.
Как се определя наследствената пенсия?
Наследствената пенсия се определя в процент от пола-

гащата се лична пенсия на починалото осигурено лице, 
както следва:

1. при един наследник - 50 на сто;
2. при двама наследници - 75 на сто;
3. при трима и повече наследници - 100 на сто.
Наследствената пенсия се отпуска общо на всички 

лица, които имат право на тази пенсия, и се разпределя 
поравно между тях.
При смърт на двамата родители (осиновители) децата 

имат право на наследствена пенсия, която се определя 
от сбора на пенсиите на починалите.



НЯКОЛКО ТРИКА ЗА БЪРЗО ИЗТРЕЗНЯВАНЕ
Много хора твърдят, че има безброй методи за изтрез-

няване, но те в повечето случаи са неефективни. Хората 
си мислят, че яденето на хляб ще им помогне да усвоят 
част от алкохола, но това съвсем не е вярно. Алкохолът 
се абсорбира директно в кръвообращението ни, докато 
храната се преработва по различен начин от тялото.
На всеки се случвало след няколко обърнати чашки 

да се сети, че след час е на работа. Настъпва време-
то за бързо изтрезняване. Дори да се чувствате малко 
нетрезвен, нищо не може да намали съдържанието на 
алкохол в кръвта ви, освен времето. Макар че драстич-
но не може да се ускори усвояването на алкохол, има 
няколко трика, които ще намалят действията му.

1.Консумирайте фруктоза
Има изследване с прилепи, които често се опияня-

ват от алкохола във ферментиралите плодовете, кои-
то ядът. Изследването показва, че когато прилепът е 
„пиян”, хапва плодове с високо съдържание на фру-
ктоза и естествена захар. Предполага се, че този метод 
работи дори по-добре при хората. Затова се запасете 
с плодове, твърди бонбони и безалкохолни напитки.

2.Раздвижете се
Правенето на леки упражнения, като бягане или скачане 

ще помогнат на циркулацията на кръвта. Това спомага за 
по-бързото филтриране на алкохола. Пет минутният джо-
гинг ще постигне невероятен успех. Разбира се, методът е 
подходящ, ако сте леко нетрезвен. Ако се почувствате от-
паднал, трябва да прекратите упражненията веднага. При 
силно нетрезво състояние моторната функция отсъства и 
изпълнението на упражнения е почти невъзможно.

3.Вода
Пийте по една голяма чаша 

вода на всеки кръгъл час, за да 
останете хидратирани.

4.Кофеин
Вземете чаша кафе или енер-

гийна напитка, съдържаща ко-
феин. Той ще помогне на мета-
болизма ви и ще ви накара да се 
чувствате по-буден и пъргав.

5.Грейпфрут
Изпийте две чаши сок от грейпфрут - с негова помощ 

няма да миришете на алкохол. Съдържа антиоксиданти и 
стимулира черния дроб.

6. Душ
Вземете си студен душ - ще ви подейства ободряващо 

и ще погне на кръвообращението ви. Измийте лицето си 
със студена вода, за да премахнете розовината на лицето. 
Така ще освежите кървясълите си очи.

КИСЕЛОТО ЗЕЛЕ ИМА ТОЛКОВА
ВИТАМИН С, КОЛКОТО И ЦИТРУСИТЕ    
Все повече хора 

предпочитат да пра-
вят сами зимнина-
та си. Зимнината е 
вкусна, полезна и 
дава на тялото ни 
всичко необходимо, 
запазило качествата 
на лятото и есента в 
буркан. Едни от най-
полезните зимнини 
са естествено ферментиралите зеленчуци – туршиите.
Всеки зеленчук в буркан, претърпял сурова фермен-

тация, съдържа млечно-киселата бактерия лактобаци-
ликус. Тя запазва зеленчуците дълъг период от време 
без необходимост от фризери или консервиране. Чрез 
лактоферментацията, както още наричат процеса, скор-
бялата и фруктозата в зеленчуците се превръща в млечна 
киселина. Това е естествен консервант, унищожител на 
бактериите на гнието. Затова такива храни подобряват 
храносмилането, повишават общия имунитет и усилват 
устойчивостта на организма срещу инфекции.
Във ферментиралата зимнина няма нужда от много 

сол, тъй като натуралните подправки и процеса на при-
готвянето са достатъчни за запазването на зеленчуците 
по продължително време. От друга страна, прекалено 
соленото е вредно за организма и обостря гастрити, язви 
и колити, води и до задържане на вода.
Киселото зеле, например, което си е стандартно зимно 

удоволствие по родните ширини, има витамин С колкото 

цитрусите. То съдържа и други витамини и елементи. 
Освен това помага много при акне, тъй като изчиства 
червата и подобрявата стомашната флора, а именно 
там се корени причината за това младежко заболяване.
Лютениците, печения пипер, киселите краставици, 

сладко-киселите туршии, камбите, кьополуто, пука-
ните сладки и лютиви чушки, са сред любимите на 
българите.
Ако искате наистина качествена и вкусна зимнина, 

има едно задължително нещо и то е качествени и чис-
ти зеленчуци. И да си направите зимнина с истински, 
органично отгледани зеленчуци. А можете да си купите 
и готови буркани с различна зимнина от български 
зеленчуци с доказан произход.
В сезона на зимнината всяка седмица се предлагат 

пресни чушки, камби, патладжани, люти чушки, зеле 
и други зеленчуци, които са идеални за директна кон-
сумация или за зимнина.

НЕДОПУСТИМИ ГРЕШКИ
ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА КОТКА  

Да отглеждате котка 
изглежда като простич-
ко начинание. Макар да 
е лесно обаче, си има 
своите важни стъпки. 
А ако стопаните не ги 
спазват, това може да 
резултира негативно в 
поведението на котката 
и в нейната връзка със 
собственика ѝ. Неряд-
ко подобни пропуски 
могат дори да влошат 
здравето на котката.
Кои са недопусти-

мите грешки при от-
глеждането на котка? 
Не ваксинирате котката
Дори вашата котката да не излиза навън, тя има 

нужда от котешки ваксини, защото влиза в контакт с 
външния свят чрез мръсотията и пръстта по вашите 
обувки. Освен това тя може да избяга и тогава да вле-
зе в пререкания с друга котка. Именно ваксините ще 
са тези, които ще я спасят. 
Не обезпаразитявате котката
Макар и да не излизат навън, котките могат да се 

окажат външно или вътрешно опаразитени благода-
рение на елементите, които разнасяме с обувките си. 
Ето защо е желателно животното да получава необ-
ходимите препарати за обезпаразитяване на котка 
регулярно. 
Не възпитавате котката
Отглеждането на животното трябва да е съпрово-

дено и с необходимото възпитание. Така например 
котката трябва да знае още от самото начало дали ѝ 
е разрешено да спи на леглото ви и да се качва на 
масата. Ако не желаете това да се случва, заявете го 
веднага. 
Не осигурявате вода достатъчно вода
Котките са претенциозни по отношение на водата 

и често имат бъбречни проблеми, защото не приемат 
достатъчно течности. За да избегнете подобен риск, 
осигурете няколко съдчета с вода на различни места 
в дома си. Така писаната ще приема достатъчно вода. 
Не сресвате котката
Котките имат нужда от регулярно разресване. Това 

им помага да поглъщат по-малко котешки косми, 
както и да отделят по-малко влакна върху дрехите и 
мебелите ви. Макар и животното ви да не е дългокос-
место, не пропускайте тази стъпка.
Не раздвижвате котката си
Макар и да прекарват по 16 часа (или повече) а 

ден в сън, котките имат нужда от движение. Ако не 
излизат навън, това може да се окаже трудна задача. 
Осигурете си лазерче, с което да привлечете любо-
питството на своята писана и да я подтикнете да се 
движи. Или предложете друг начин на животното да 
бъде по-активно.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

МАГАРЕШКИЯТ БОДИЛ -
СУПЕРБИЛКА И МОЩЕН АНТИОКСИДАНТ 
Екстрактът от магарешки бодил (Onopordum 

acanthium) е богат на флавоноиди и най-вече на 
силимарин - силен противотоксичен агент, който 
подпомага детоксикацията на организма и елими-
нирането на свободните радикали. Този екстракт 
подкрепя функциите на черния дроб и процесите 
на регенерацията, а също подобрява състоянието на 
кожата. Допринася за правилното функциониране 
на простатата и повишава потентността. Силен 
антиоксидант с изразено тонизиращо и укрепващо 
действие. Подобрява състоянието след циpoзa и 
xpoничeн xeпaтит, пpичинeни oт злoyпoтpeбa c 
aлĸoxoл, aвтoимyннo зaбoлявaнe или виpycи.

Детоксикиращите и обезболяващи свойства на 
естракта от магарешки бодил са известни на меди-
цината още от времето на римските армии, които 
носели със себе си листата, семената, корените и 
стъблата на билката като лекарствено средство. 
В съвремието магарешкият бодил е верен приятел 
на атлетите, целящи да покачат мускулна маса, 
защото билката овладява високите нива на холес-
терола, които може да причини високопротеиновата 
диета и повишава протеиновия синтез. Може да 
бъде и ефективно средство срещу страничните 
ефекти от свободното свръх производство на тес-
тостерон като косопад и акне (поради повишаване 
на производството на кератин, от който загрубява 
и се запушва кожата).
В комбинация с екстракт от Бабини зъби (Tribulus 

terrestris) се препоръчва при нарушения в работата 
на простата, подобряване на тонуса и либидото. 
В комбинация с екстракт от корен на глухарче 
мощно средство за детоксикация на черния дроб. 
Магарешкият бодил не трябва да се приема при бре-
меннност и кърмене. След отваряне да се съхранява 
в хладилник и да се консумира в рамките на 30 дни. 

 „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                                                                                                              

Индианец отива в паспортна служба.
- Искам да си сменя името
- Поради каква причина?
- Много е дълго
- Е, да го чуем
- Дивият орел с големите крила, който пада като 

камък от небето...
- Даааа.. дългичко е наистина. Какво ново име 

сте си избрали?
- Фииииииуу... туп!

-Ядеш ли пържоли?
-Не.
-Защо веган ли си?
-Не, имам 14 дни до заплата.

СЛАДКИШ СЪС СЛИВИ       
Необходими продукти:

- 4бр. Яйца 
- 12/15бр. Сливи 
- 220гр. Захар 
- 200гр. Брашно 
- 100гр. Масло 
- Ванилия 

 Приготвяне: Разрежете 
сливите на две и ги подре-
дете на дното на дълбока тава. Разтопете маслото на 
водна баня и залейте сливите с него.
В отделна купа разбийте яйцата и захарта. След ху-

баво разбиване сложете и сухите съставки (брашното 
и ванилията).
Изсипете сместа върху сливите и сложете за печене 

в предварително загрята на 190 градуса фурна за 1 час.
Последните 10 минути може да покриете тавата с 

хартия, за да не изгорят сливите.
Проверете с клечка дали сливите са се изпекли. 

Сервирайте.


