
13 - 19 юли 2015 г., година (XI), 28 /508/

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

О Б Я ВА
Инициативен комитет по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2014, 

под патронажа на Кмета на общината д-р Арбен Мименов,
КАНЯТ всички жители и гости на общината и района на 18 и 19 юли 2015 г.
(събота и неделя) на местността „Ливадите” край село Ваклиново. 

П Р О Г Р А М А
18 Юли 2015 година  (събота)

18:00 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Първи май - 1956”
                           с. Ваклиново 
18:30 часа  - Музикални изпълнения на женска певческа и танцова група при НЧ  

                              „Просвета -1938” с. Кочан
19:00 часа - Фолклорна програма от самодейци при  Народно читалище
                         „Св. св. Кирил и Методий”- 1926” с. Сатовча 
19:30 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Просвета -1937”
                          с. Плетена
20:00 часа  - Фолклорна програма от самодейци при НЧ
                          „Подгорче“ - село Яворница
21:00 часа  - Фолклорен  ансамбъл „Неврокоп” гр. Гоце Делчев
22:00 часа  - Откриване и поздравления
22:30 часа  - Концерт на фолк звездата ФИКИ
23:30 часа  - Заря
24:00 часа  - Дискотека

19 Юли 2015 година (неделя)
10.00 часа - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Искра - 1953”
                           с. Годешево
10.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Пробуда - 1928”
                          с. Слащен 
11.00 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Граничар - 1952”
                          с. Туховища
11.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Изгрев - 1950”
                          с. Вълкосел
12.00 часа - Концерт на Крисия Димитрова
13.00 часа -  Концерт на народната певица Радостина  Паньова
14:00 часа - Концерт на попфолк певицата Славена
15:00 часа - Музикални изпълнения на фолклорна група при НЧ - Пещера
                         гр.Пещера
16:00 часа - Музикални изпълнения на фолклорна група при НЧ -  с.Мосомища

Спортна програма :
13.00 часа  - Канадска борба  
14.00 часа  - Народни борби

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР  ВАКЛИНОВО  2015Г.ЗА ПРАЗНИКА НА ЧЕШМАТА
И СЕМЕЙСТВОТО

Денят на чешмата и семейството се отбеляза за четвърти пореден път в 
община Сатовча.  На 4 юли празникът отново бе повод да се съберат близ-
ки семейства с приятели или просто добра компания, за приятен разговор 
и отдих, студена вода и красива природа, игри и забавления.
На територията на общината има съградени над 930 чешми, а и продъл-

жават да се изграждат нови и все по-интересни и по-привлекателни. Всеки  
стопанин на чешма според своята представа я съгражда с различна форма 
и цвят, но всички те носят удоволствие, било то в утоляване на жаждата, 
приятен и спокоен отдих или забавление, защото всеки съградил чешма 
иска да остави нещо добро и хубаво след себе си и за поколенията напред.

Чешмите се съграждат, както в памет на свои близки или любими хора 
– родители, любими, деца, внуци, а други се строят за здраве и като завет 
от родителите към техните деца – да пазят, това което имат, това което им 
е дала природата.
Почти до всяка чешма има отреден кът за отдих, а покрай чучурите, от 

които непрестанно бликат леденостудени води, има беседки и барбекюта, 
за да може всеки преминаващ или специално дошъл на конкретното място  
да може да си почине, да отпие от водата и да се наслади на чудната родоп-
ска природа, възпята в неповторимите песни и поеми.
Традицията за отмора в летните месеци се е запазила, както от жители 

и гости на общината, така и от хора, прибрали се от чужбина за летния 
отпуск. С този мотив и по предложение на кмета на общината д-р Арбен 
Мименов Общински съвет –Сатовча прие решение и определи за празни-
чен ден първата събота на месец юли. 

ПОМОЩИ ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ
От 1 юли - сряда, Дирекция „Социално подпомагане“ - Сатовча започна прием на молби 

за отпускане на еднократната целева помощ за първокласници, записани в държавно или 
общинско училище за новата учебна година.
Молбите се подават в  Дирекция „Соци-

ално подпомагане“ - офис Сатовча. 
Необходимите документи са молба - де-

кларация по образец, удостоверение за 
брутните месечни доходи на семейството 
за предходните 12 месеца спрямо месеца 
на подаване на молбата, както и удостове-
рение, че детето е записано в първи клас, 
издадено от съответното училище.
В случай на дете, настанено в семейство 

на роднини, близки или в приемни семей-
ства, се изисква и копие от заповедта на 
директора на дирекция „Социално подпо-
магане“ или решението на съда за това настаняване. За справка при кандидатстването 
за помощите се представя и акта за раждане на детето и личната карта на родителя. При 
необходимост, според конкретния случай, се изискват и други документи.
Срокът за подаването на молбите-декларации за отпускане на помощи за първок-

ласници е 30 септември включително.

Във връзка с писмо на Областна дирекция „Земеде-
лие” за настъпил етап „восъчна зрялост” на житните 
масиви и изискванията на Наредба Iз от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, кметът на общината д-р 
Арбен Мименов издаде заповед, с която обяви настъп-
ването на „восъчна зрялост” на житните масиви на те-
риторията на община Сатовча. Със заповедта се забра-
нява изгарянето на стърнища, сухи треви по слогове 
и други растителни отпадъци в земеделските земи, като на кметовете на 
населени места им е вменена отговорността да съблюдават изпълнението 
й. При констатиране на нарушения на виновните лица ще бъдат налагани 
санкции съгласно ЗАНН. Цялостният контрол по изпълнението на запове-
дта е възложена на заместник кмета на общината Илхан Карагьозов

Във връзка с настъпването на летния сезон и с цел 
превенция и недопускане на удавяния във водните 
площи на територията на община Сатовча, кметът на 
общината издаде нарочна заповед, с която забрани къ-
пането на неразрешени за това места. Забраната важи 
за язовири, водоеми, естествени разширения на реки и 
дерета на територията на община Сатовча.
Съгласно заповедта кметовете на населени места 

имат задължението на всички водни площи да организират поставянето на 
табели „Къпането забранено”, а по-опасните водни площи да бъдат обезо-
пасени с огради. Кметовете по населени места са задължени да организи-
рат чрез полските пазачи и екополицаите по места редовното обхождане на 
водните площи и при констатиране на нарушения, нарушителите да бъдат 
санкционирани.
Осъществяването на постоянен контрол по заповедта е възложена на 

кметовете по населени места, а цялостното изпълнение и контрол на за-
местник-кмета Илхан Карагьозов.
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Православната църква почита св. Владимир
Княз Владимир Велики е почитан от православната църква, тъй като е владетелят покръс-

тил Русия - обявен е за светец, а празникът му е на 15 юли - денят на неговото успение. В 
Русия има орден на негово име (Свети Владимир). Владимир I Велики е княз на Киев от 
980 до 1015 г., син на е княз Светослав I и наследник на брат си княз Ярополк I. Самото 
името, според езиковеди идва в славянската транскрипция от немското Valdemar - герой от 
скандинавските саги. 

17 Юли 2015, Петък
Рамазан Байрам
Религиозен празник за мюсюлманското вероизповедание в 

България. Определен с Решение 814 на Министерски съвет 
от 11 декември 2014 г. за определяне на дните за религиозни 
празници на вероизповеданията, различни от източноправо-
славното, през 2015 г.
Православната църква почита Св. Марина
Света великомъченица Марина е дъщеря на езически жрец в Антиохия през III век, въз-

питана от баща си в идолопоклонство, но Господ Бог й дал да узнае истината и я призовал 
при себе си. Тя много желаела да получи свето кръщение, но нямало свещеник нито в града, 
нито в околностите, който да извърши това тайнство. Пръв нейн гонител станал самият й 
баща, когато е 16 години попада на Олимврий, управител на източните провинции, изпо-
вядвайки му вярата си момичето е подложено на ужасни изтезания. Молитвите й към Бог 
да я удостои да мине през водата на кръщението карат управителят да се опита да я удави. 
Донесли грамадна каца с вода и хвърлили в нея вързаната девойка. Тя започнала да се моли 
на Господа да й развърже веригите, а водата да бъде желаното от нея свето кръщение и 
възраждане за живот вечен. Едва свършила молитвата, оковите се разкъсали и неизказана 
светлина огряла Марина. Мъченицата стояла във водата и пеела хвалебствена песен. Сетне 
била осъдена на смърт. В народните вярвания Св.мчца Марина се смята за 
покровителка на водите и закрилница на Южното Черноморие.

18 Юли 2015, Събота
Годишнина от рождението на Васил Левски
Васил Левски (Васил Иванов Кунчев) е роден на 18 юли (6 юли стар 

стил) 1837 г. в град Карлово в семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина 
Василева Караиванова. Има двама братя — Христо и Петър — и две сестри 
— Ана и Марийка. Най-светлият образ в българската история останал в 
паметта на българите с няколко крилати фрази, най-популярната от които 
е: „Ако спечеля, печеля за цял народ, ако губя, губя само мене си...“ Васил 
Левски е най-малко известен с официалното си име, и с духовното си име дякон Игнатий. 
След смъртта му, през 80-те и особено 90-те години, в широка употреба влиза прозвището 
Апостола на свободата или само Апостола, за което особена заслуга има Иван Вазов. Ва-
сил Левски е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на 
Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен 
комитет (БРЦК). На 7 декември 1858 г. приема монашеството и името Игнатий в Сопот-
ския манастир „Св. Спас“ под мантията на йеромонах Кирил, а през следващата 1859 г. 
Пловдивският митрополит Паисий го ръкополага за йеродякон.
Ден на гражданската защита
Професионален празник на спасителите от ГД „Пожарна безопасност и защита на на-

селението“ към Министерство на вътрешните работи (МВР). Обявен е с решение 95 на 
Министерския съвет от 22 март 1993 г. като професионален празник на служителите от 
Гражданската отбрана на Република България. След обединяването на Главна дирекция 
„Гражданска защита“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ в създадена-
та на 1 януари 2011 г. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 
към МВР, празникът се отбеляза като Професионален празник на спасителите от Главна 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
На 18 юли 1936 г. цар Борис III издава указ 310, с който утвърждава Наредба-закон за проти-

вовъздушната отбрана и химическата защита на Царство България. С това се поставя началото 
на дейността по защита на населението, материалните и културните ценности в България.

19 Юли 2015, Неделя
Ден на Българската дипломатическа служба
Утвърден с резолюция на министъра на външните работи Надежда Михайлова от 21 

юли 1999 г. Денят се свързва с Указа на Княз Александър I Батенберг от 19 юли 1879 г., 
с който се назначават първите български дипломатически представители в чужбина - в 
Цариград, Букурещ и Белград. Първите дипломатически агенти на България са Драган 
Цанков, Евлоги Георгиев и Димитър Кирович.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ 
BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ 
Краен срок: 14 септември 2015 г. 23:59 ч. 
Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., обявява про-
цедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.
Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни 

места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством ком-
бинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното 
място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване 
на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от 
най-уязвимите групи на пазара на труда.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 
1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца. (Тази дейност 

е задължителна); 
2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора ква-

лификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квали-
фикационна степен на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква 
използването на посочената в проектното предложение професионална квалификация); 

3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската 
квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, 
Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на вече наетите по проекта 
лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното 
предложение ключова компетентност); 

4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със 
създаването на нови работни места; 

5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ре-
монтни дейности, в случай на необходимост; 

6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за 
минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група; 

6.1 Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.
Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 40 000 000 лв. 

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

13 Юли 2015, Понеделник
На тази дата е роден Гaй Юлий Цезaр
Гай Юлий Цезар е римски държавник и политик (110-44 г. 

пр. Хр.), който остава в историята като изключителен държавен 
деец, но той е смел пълководец и талантлив писател. Името му 
се преобразува в титлата, което на немски се става „кайзер“, а 
при славянските народи „цар“. Цезар е бил обожествяван след 
смъртта си и наричан Божественият Юлий и всички римски 
императори са почитали култа към него. Цезар е бил военен 
трибун (73 пр. Хр.); едил (65 пр. Хр.); претор (62 пр. Хр.), а Сенатът му дава 
всички възможни титли: „Гражданска корона за храброст“, „Пожизнен дикта-
тор на Рим“ и „Баща на родината“. Заедно с Помпей и Крас образува Първият 
триумвират, като триумвират покорява (58-51 пр. Хр.) цяла Галия и Британия. 
Най-популярната фраза на древността се приписва, именно на Юлий Цезар: 
Veni, vidi, vici (означава: „дойдох, видях, победих“) според Плутарх, така той е 
писал на приятеля си Амантий за бързо удържаната победа при Зела над Фарнак 
II, сина на Митридат. (Фразата: Veni, vidi, vici е използвана и на емблемата на 
тютюневата компания „Филип Морис“, която произвежда цигарите „Марлборо“). 
На 10 януари 49 пр. Хр. Юлий Цезар преминава река Рубикон и навлиза на те-
риторията на римската република начело на армията. 

14 Юли 2015, Вторник
Национален празник на Франция
Националният празник на Франция е Денят на 

превземането на Бастилията /1789 г./. Празникът и до 
ден днешен се отбелязва в цялата страна и придружен 
с много събития. Въпреки че има и французи, които 
считат превземането на Бастилията за началото на на-
ционална трагедия, повлякла след себе си екзекуцията 
на законния Крал Людвик ХVI, гражданската война, якобинската диктатура. Бас-
тилията e построена през 1382 година. Крепостта e пазела подстъпите към Париж, 
но френската столица бързо се разраства и бастилията става затвор, предимно за 
политически затворници. Така за 400 години в нея попадат много знаменитости 
като Ларошфуко и Пиер Огюстен Бомарше. Дори, два пъти затворник в Бастили-
ята е и Волтер. Бастилията става символ на всевластието на краля, поради тази 
причина и падането й се възприема като победа на революцията. Съществуват 
и няколко „легенди“ за превземането на Бастилията. Историческите документи 
свидетелстват, че обсадата на Бастилията започва след като сред парижани 
тръгнали слуховете за решението на краля да разгони Учредителното събрание 
и да свали от поста държавен контрольор на финансите реформатора Жак Никер. 
Гражданите, решили да окажат съпротива и тръгнали към Бастилията за да вземат 
оръжието, което се съхранявало там. Съвременниците на събитията не виждали 
нищо символично в действията си. Обаче, затворници в крепостта се оказали 
само седем души, а гарнизонът наброявал всичко 110 войника. Щурмът на кре-
постта продължил около четири часа. Тълпата нахлула в крепостта, началникът 
на гарнизона бил разкъсан, а крепостта разрушена. В отговор на случилото се 
кралят възстановил на длъжност Некер и извел войските от Париж. Легендата 
гласи, че на развалините на Бастилията се появил надпис – “Тук танцуват”.

15 Юли 2015, Сряда
Най-горещите дни: Горещниците
Празници в чест на огъня и за предпазване от огън, 

почитани в три последователни дни на народния 
календар - на 15, 16 и 17 юли, отредени от източно 
православната църква на светите мъченици Кирик и 
Юлита, Атиноген и Марина, загинали за Христовата 
вяра. Смятат се за най-горещите дни през годината, 
а обичаите свързани с тях се наричат Чурлига, Пър-
лига и Огнена Марина. Горещниците са свързани 
със строго спазвани забрани за полска и домашна работа - не се ходи на нива 
и не се жъне, вършее, коси и копае, не се возят снопите и не се впряга кола, не 
се пере, не се мие, не се меси и пече хляб, не се готви, не се преде, тъче и шие. 
Нарушаването на тези забрани се смята причина за пожари и запалване на ре-
колтата, дома или лош късмет. Така в разгара на лятото, земеделците отпочиват 
от тежкия труд и гадаят за времето през зимните януари, февруари и март. Пече 
ли силно слънце през трите горещника - топли, без сняг и виелици ще бъдат и 
зимните януарско-мартенски дни. Според поверието, ако човек се изкъпе в топли 
минерални извори през тези дни, ще бъде здрав през цялата година. На 15 юли 
имен ден празнуват всички, които носят името Владимир, Владимира (означава 
владее света). На 16 юли имен ден празнуват всички, които носят имената Юлия, 
Юлиян, Юлияна. На 17 юли имен ден празнуват всички, които носят името Марин 
(означава морски), Марина, Маринка, Маринела. За най-опасен от трите дни се 
смята третият горещник, посветен на св. Марина. Живяла през III век, дъщеря 
на езически жрец. Преследвана за християнската си вяра, на 16 години тя е из-
правена пред съда и жестоко изтезавана, като раните й са горени с огън. В деня 
на нейния празник съществува обичай да се запалва нов, „жив“ огън. Стопаните 
гасят огъня в своите огнища и отново ги палят с „млад“.
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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

ПРИТЧА:  ПРИТЧА ЗА ЗЕВС И ПЧЕЛИТЕ    
Делегация пчели отишли при Зевса да му се изплачат от участта си, че целият им труд 

отива напразно, хората им грабят меда и пак остават спрямо тях неблагодарни.
– Какво искате да направя? – попитал ги Гръмовержецът.
– Дай ни смъртоносно жило да сее смърт!
– Добре! – отвърнал Зевс и станал от креслото си, за да 

ги подсети, че трябва да си отиват.
Върнали се радостни пчелите към кошерите си и тъкмо 

в това време забелязват как хората им прибират медена 
след медена пита. Спуснали се върху тях нажилили ги. И 
моментално умрели. Те, пчелите. Защото искали да хапят 
смъртоносно, а не изяснили кому да е смъртта.
Затова, ако искаш нещо от боговете, бъди съвсем точен. 

Или по-добре нищо не искай от тях! Ако не си принуден.



грешки в подадените справки-декларации вследствие 
на неправилно отразени документи в дневниците за 
покупките и в дневниците за продажбите, когато са 
установени след изтичане на срока за подаване на 
декларацията, се поправят, като „лицето писмено 
уведоми компетентния орган по приходите, който 
предприема действия за промяна на задължението на 
лицето за съответния данъчен период”.

Въпрос: Кои елементи от начисленото и неизпла-
тено брутно трудово възнаграждение се включват 
в гарантираното вземане?
Отговор: Законът гарантира изплащане на частта 
от брутното трудово възнаграждение, включващи 
основното трудово възнаграждение и допълнител-
ни възнаграждения, дължими по индивидуален или 
колективен трудов договор. Не са трудови възна-
граждения периодично или еднократно изплащаните 
на работниците и служителите средства за работно, 
униформено и представително облекло, плащания 
от средствата за социални разходи и други подобни;

Въпрос: Има ли право на парично обезщетение за 
безработица (ПОБ) лице, което през 15-месечния 
период преди прекратяване на осигуряването е 
ползвало отпуск за бременност и раждане /за 
отглеждане на дете до 2 години/ продължителен 
отпуск за временна неработоспособност?
Отговор: Има право, ако за него са изпълнени всички 
условия на КСО, тъй като при определяне на правото 
на парично обезщетение за безработица се зачита и 
времето:
• на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
• на платен и неплатен отпуск за временна нерабо-
тоспособност и за бременност и раждане;
• на неплатен отпуск до 30 работни дни в една кален-
дарна година, който се зачита за трудов и осигурителен 
стаж;
• зачетено за осигурителен стаж по законодателство-
то на друга държава на основание на международен 
договор, по който Република България е страна.

Въпрос: Какъв е редът за промяна на личната 
банкова сметка за получаване на парични обез-
щетения за временна неработоспособност, при 
трудоустрояване и майчинство и на помощи от 
държавното обществено осигуряване?
Отговор: Редът, който е регламентиран в Наредбата 
за изчисляване и изплащане на паричните обезщете-
ния и помощи от държавното обществено осигуря-
ване (НИИПОПДОО) е следният:
При промяна на личната банковата сметка, която е 
заявена от лицето за получаване на парични обез-
щетения и помощи от държавното обществено оси-
гуряване е необходимо в срок 3 работни дни от про-
мяната лицето да представи на осигурителя си нова 
декларация, която е по образец, приложение № 7 към 
НИИПОПДОО. Осигурителят завежда декларацията 
в отделен дневник и я представя в съответното тери-
ториално поделение на Националния осигурителен 
институт (ТП на НОИ) не по-късно от 15-то число 
на месеца, следващ месеца, през който лицето я е 
представило пред осигурителя си, с придружително 
писмо и опис на документите, приложения № № 8 
и 9 към НИИПОПДОО. Съдружниците в търговски 
дружества, собствениците на ЕООД и физическите 
лица – членове на неперсонифицирани дружества 
представят декларацията на дружеството, чрез кое-
то се осигуряват, а дружеството по посочения ред, 
я представя в съответното ТП на НОИ. Останалите 
самоосигуряващи се лица сами представят деклара-
цията в съответното ТП на НОИ.
Декларациите за променените банкови сметки могат 
да се представят в ТП на НОИ и от упълномощени 
от осигурителя/самоосигуряващия се лица.
Считано от 8 юли 2014 г. отпада изискването към 
декларацията за банковата сметка, приложение № 
7 към чл. 8 от НИИПОПДОО задължително да се 
прилага копие от документ, издаден от съответната 
банка, с данни за личната банкова сметка. Прилагане-
то на този документ е по желание на лицето. Същият 
може да бъде поискан от ТП на НОИ в случаите, в 
които се налага да бъде уточнена банковата сметка, 
декларирана от лицето.

Закон за ДДС
• Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец юни.14.07.2015г.

• Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки, 
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец юни.14.07.2015г.

• Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС 
подава справка-декларация за доставки на далекосъ-
общителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен път, 
по които получатели са данъчно незадължени лица, ко-
ито са установени, имат постоянен адрес или обичайно 
пребивават на територията на държава членка за пре-
дходното календарно тримесечие и внася дължимия 
данък.20.07.2015г.
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ГРАФИЦИТЕ ЗА ОТПУСК ОТПАДАТ, НО 
2-ГОДИШНАТА ДАВНОСТ ЗА ТЯХ ОСТАВА  
Отложеният отпуск за годината ще може да се ползва 

най-късно до 30 юни на следващата. Тези промени в 
Кодекса на труда 
приеха на второ 
четене от Народ-
ното събрание 
днес.
Според изме-

ненията платения 
годишен отпуск 
ще може да бъде 
отложен за след-
ващата  кален-
дарна година от 

работодателя при наличието на важни производствени 
причини, а от страна на работника или служителя – в 
случай, че ползва друг вид отпуск или по негово искане.
Ако обаче работодателят не е разрешил ползването 

на отпуска при посочените случаи и в дадения шестме-
сечен срок, работникът или служителят има право сам 
да определи времето на ползването му. Необходимо е 
обаче преди това той да уведоми писмено работодателя 
най-малко 14 дни предварително.

“Работодателят има право да предостави платения 
годишен отпуск на работника или служителя и без 
негово съгласие по време на престой (когато няма ра-
бота) повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска 
едновременно от всички работници и служители, както 
и в случаите, когато работникът или служителят след 
покана от работодателя не е поискал отпуска си до края 
на календарната година, за която се полага”, решиха 
още депутатите.
Сключването на еднодневни трудови договори в 

селското стопанство 
Еднодневните трудови договори ще могат да се 

сключват в основна икономическа дейност „Растение-
въдство“ само за прибирането на реколтата от плодове, 
зеленчуци и розов цвят. Такива трудови договори ще 
могат да бъдат сключвани с един работник общо за не 
повече от 90 работни дни в календарна година. Предви-
дено е за тях да не се подават уведомления в НАП, а за 
изпълнението на работата да не се връчва длъжностна 
характеристика, както и да не се издава заповед за пре-
кратяване. Работниците ще се осигуряват само във фонд 
„Пенсии“ и фонд „Трудова злополука и професионална 
болест“.  Прослуженото времето по този трудов договор 
не се признава за трудов, а само за осигурителен стаж.
Други промени 
Увеличен е срокът  от 3 на 7 дни за изпращане на уве-

домление до НАП от работодателя за сключен трудов 
договор. Изрично се регламентира работодателят да 
води трудово досие на всеки работник или служител, 
което се създава при постъпване на работа и в него се 
съхраняват документите във връзка с възникването, 
съществуването и прекратяването на трудовото право-
отношение. Служителят има право на заверени копия 
от досието.
Възстановява се действащата до 2012 г.  възможност 

работодателят да прекратява с предизвестие трудовото 
правоотношение с лицата, придобили право на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст.
Въвежда се възможност за работно време с променли-

ви граници, като се спазва 40-часовата работна седмица. 
С промяната на работодателите се дава възможност да 
определят работното време с променливи граници, а 
работникът да може да отработва в рамките на седми-
цата часовете, в които е отсъствал по лични причини.

 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ 

ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ
Кога лицата имат право на пенсия за инвалид-

ност?
> Лицата имат право на пенсия за инвалидност, 

когато са загубили напълно или частично
работоспособността си завинаги или за продължи-

телно време.
> Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 

и над 50 на сто трайно намалена работоспособност /
вид и степен на увреждане.

> Правото на пенсия за инвалидност се поражда от 
датата на инвалидизирането, а за слепите по рожде-
ние и за ослепелите преди постъпване на работа – от 
датата на заявлението по чл. 94 от КСО.

> Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на 
инвалидността.

> Пенсиите за инвалидност на лицата, навършили 
възрастта по чл. 68 от КСО, се отпускат пожизнено.
Какви са условията за право на пенсия за инва-

лидност поради общо заболяване ?
> Осигурените придобиват право на пенсия за ин-

валидност поради общо заболяване, ако са загубили 
работоспособността си и имат осигурителен стаж, при-
добит до датата на инвалидизирането, а за слепите по 
рождение и за ослепелите преди постъпване на работа

– до датата на заявлението по чл. 94 от КСО, както 
следва:

1. до 20-годишна възраст и за слепите по рождение 
и на ослепелите преди постъпването им на работа – 
независимо от продължителността на осигурителния 
стаж;

2. до 25-годишна възраст – една година, от която 
1/3-та или четири месеца действителен осигурителен 
стаж;

3. до 30-годишна възраст – три години, от които 1/3-
та или една година действителен осигурителен стаж;

4. над 30-годишна възраст – пет години, от които 
1/3-та или една година и осем месеца действителен 

осигурителен стаж.
> Инвалидите по рождение и инвалидите с придо-

бита инвалидност до постъпване на работа придо-
биват право на пенсия за инвалидност поради общо 
заболяване при една година действителен осигури-
телен стаж.

> Пенсия за инвалидност поради общо заболяване 
не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, 
на които е отпусната лична пенсия за осигурителен 
стаж и възраст.
Как се определя размерът на пенсията за инва-

лидност поради общо заболяване ?
> Размерът на пенсията за инвалидност поради 

общо заболяване се определя, като доходът, от кой-
то се изчислява пенсията, се умножи със сумата, 
образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година 
осигурителен стаж и съответната пропорционална 
част от процента за месеците осигурителен стаж.

> Когато към датата на инвалидизирането осигуре-
ното лице е на възраст, по-ниска от възрастта по чл. 
68, ал. 1, разликата между възрастта му, но не по-рано 
от навършване на 16 години, и възрастта по чл. 68, ал. 
1, се признава за осигурителен стаж. При определяне 
на пенсията признатото време и съответната пропор-
ционална част от процента за месеците осигурителен 
стаж се умножават с коефициент, според степента на 
трайно намалената работоспособност /вид и степен 
на увреждане на лицето, както следва:

1. над 90 на сто – 0,9;
2. от 71 до 90 на сто – 0,7;
3. от 50 до 70,99 на сто – 0,5.
> Размерът на пенсията за инвалидност поради 

общо заболяване не може да бъде по-малък, според 
степента на трайно намалената работоспособност /
вид и степен на увреждане, както следва:

1. над 90 на сто – 115 на сто от минималния раз-
мер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, 
или 177,68лв. от 01.01.2015 г. до 30.06.2015г., а от 
01.07.2015г. до 31.12.2015г. – 181,06лв.

2. от 71 до 90 на сто – 105 на сто от минималния 
размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, 
или 162,23лв. от 01.01.2015г. до 30.06.2015г., а от 
01.07.2015г. до 31.12.2015г. – 165,31лв.

3. от 50 до 70,99 на сто – 85 на сто от минималния 
размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, 
или 131,33лв. от 01.01.2015г. до 30.06.2015г., а от 
01.07.2015г. до 31.12.2015г. – 133,82лв.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   ЮЛИ 2015г.

Въпрос: Фирма издава фактура на 7.11.2014г. към 
свой клиент, като допуска техническа грешка и 
на фактурата записва 7.10.2014г. Дава фактура-
та на клиента на същата дата и той я включва 
в дневника за покупки в период октомври 2014 г.
В своето счетоводство предава съответната 
фактура на 04.12.2014г. и тогава се установя-
ва, че е допусната техническата грешка. Към 
04.12.2014г. има издадени фактури към клиенти 
с период декември. Как следва да се коригира тази 
грешка?
Отговор: Изискванията за коригиране на фактурите 
са посочени в чл. 116 от Закона за данък върху доба-
вената стойност (ЗДДС). Според ал. 1 от този член 
погрешно съставени или поправени документи се 
анулират и се издават нови.
Съгласно нормата на чл. 116, ал. 4 от ЗДДС, когато 
погрешно съставени документи или поправени до-
кументи са отразени в отчетните регистри на дос-
тавчика или получателя, за анулирането се съставя и 
протокол за всяка от страните, който съдържа:
1. Основанието за анулирането.
2. Номера и датата на документа, който се анулира.
3. Номера и датата на издадения нов документ.
4. Подпис на лицата, съставили протокола (за всяка 
от страните).
Всички екземпляри на анулираните документи се 
съхраняват при издателя, а отчитането им от дос-
тавчика и получателя се извършва по ред, определен 
с правилника за прилагане на закона (чл. 116, ал. 5 
от ЗДДС).
В чл. 58 от Правилника за прилагане на ЗДДС е 
посочено, че отчитането на анулираните документи 
се извършва по реда на приложение № 12. В това 
отношение са посочени следните изисквания:
- при положение че се анулира документ (фактура 
или известие към фактура) след периода, в който 
е издаден, той се включва във файла „PRODAGBI.
ТХТ“ на издателя, като в полетата, описващи стой-
ности, се попълват стойности, равни по размер на 
съдържанието на съответните полета от оригиналния 
запис в дневника, но с противоположен знак;
- документът се описва в дневника за покупки на 
получателя във файл „POКUPKI.ТХТ“, касаещ да-
нъчния период, през който е анулиран документът, 
като в полетата, описващи стойности, се попълват 
стойности, равни по размер на съдържанието на съ-
ответните полета от оригиналния запис в дневника, 
но с противоположен знак.
При корекции е необходимо да се има предвид и 
разпоредбата на чл. 126 от ЗДДС – допуснатите 



БРУСКЕТИ
С ГРИЛОВАНИ ТИКВИЧКИ 

Продукти: 
* Прясно изпечен хляб, нарязан 
на филийки, препечени, ако 
желаете
* Сирене халуми, гриловано
* Тиквички, нарязани на тънки 
кръгове
* Чери домати, нарязани на 
половинки
* Пикантно малиджано 
* Пресен лук, нарязан на ситно
* Зехтин
* Сол и пипер
 Приготвяне: 
Загрейте грил тиган и запечете тиквичките от двете 
страни. Поръсете със зехтин, сол и пипер. Оставете 
настрана. За да сглобите брускетите, намажете филийките 
хляб с малиджано. Поръсете с парченца халуми, чери 
домати, тиквички и пресен лук. Овкусете със сол и пипер.

6  ДОМАШНИ  ЕКСФОЛИАНТА 
СРЕЩУ  ЦЕЛУЛИТ

Лятото е в разгара си и вече стягаме куфарите за мо-
рето. Много дами обаче се притесняват за фигурата си, 
която ще разходят на плажа. Предлагаме ви 6 домашни 

ексфолианта срещу 
целулит, за да сте по-
уверена в себе си!
Ясно е, че целули-

тът няма да изчезне 
магически от тялото 
ви, тъй като е резул-
тат от редица про-
цеси в организма. 
Има обаче начини, 
с помощта на които 

може да сведете появата на целулит до минимум или 
да ограничите „периметъра“ му. Приемът на повече 
вода, спортуването поне веднъж седмично, ходенето 
на масаж и консумирането на храни, богати на омега-3 
мастни киселини са само част от мерките, които може 
да вземете. Сухото четкане също може да ви съдейства 
в борбата с целулита.
Друго решение е използването на ексфолианти за 

тяло, с помощта на които да подобрите циркулацията 
на кръвта, да премахнете мъртвите клетки и да съжи-
вите кожата. Вижте нашите 6 предложения за домашни 
ексфолианти срещу целулит:
Вариант 1: В купа разбъркайте 1/2ч.ч. захар, 1/2ч.ч. 

мляно кафе, 1/2ч.ч. зехтин и 20 капки етерично масло 
от грейпфрут. След като получите хомогенна смес, 
прехвърлете я в стъклен буркан и я дръжте на хладно. 
Преди баня е хубаво да масажирате тялото с домашния 
ексфолиант в продължение на 5 минути и след това да 
изплакнете.
Вариант 2: Пригответе смес от 1/2ч.ч. кокосово мас-

ло (предварително леко затоплено на микровълнова), 
1ч.ч. мляно кафе, 1ч.ч. захар, 1с.л. зехтин и съдържа-
нието на една шушулка ванилия. Подобно на първата 
рецепта, ексфолиантът се прехвръля в стъклен буркан. 
Използвайте го 2 пъти седмично, като масажирате тя-
лото с кръгови движения върху проблемните зони в 
продължение на 5-10 минути.
Вариант 3: Направете смес от 1/2ч.ч. овесени ядки, 

2ч.л. сол, 2ч.л. мляно кафе, 6 капки етерично масло от 
цитрусов плод и 4 капки масло от розмарин. Нанесете 
ексфолианта с кръгови движения и след 5 минути из-
плакнете първо с топла, после със студена вода.
Вариант 4: Разбъркайте 1/3ч.ч. зехтин, 1/4ч.ч. захар, 

10 капки масло от мента, 2ч.л. сок от лайм. Ексфоли-
антът срещу целулит е готов за ползване. Не се препо-
ръчва приготвянето на по-големи дози, тъй като бързо 
се разваля.
Вариант 5: В малък стъклен буркан смесвате морска 

сол и хималайска сол в пропорции 2:1, добавяте масло 
от жожоба и розова есенция. Използвайте 2 до 3 пъти 
седмично върху проблемните зони.
Вариант 6: Пригответе ексфолиант срещу целулит 

от 1ч.ч. кафява захар, 1ч.ч. морска сол, по 2с.л. зехтин, 
лимонов сок, мед и ванилова есенция. Разбъркайте до 
получаването на хомогенна смес.

 НАРОДНА МЕДИЦИНА  
КОПРИВА ПРИ ВЪЗПАЛЕНИ ВЕНЦИ

2 супени лъжици изсушени листа от копривасе зали-
ват с 500мл вода. Приготвя се отвара с която се прави 
гаргара няколко пъти на ден. 

30г пчелен клей, 100мл чист спирт. 
Пчелният клей се скълцва и се смесва със спирта. 

Престоява 5-6 дни в затворено шише, като от време на 
време се разклаща. Един пълен капкомер се смесва с 
100мл вода и се жабури по 4-5 минути 2 пъти на ден.

ПОДАГРА С ПЧЕЛЕН МЕД
Против болките помага, ако се намаже болното мяс-

то с пчелен мед, или го поставите на памуче и с три-
котажен плат завиете като компрес. Болката стихва 
бързо.
Пие се поне по една чаена лъжичка дневно сода би-

карбонат, разтворена в лимон и вода. 
Содата прочиства кръвта.

 ОПАЗВАНЕТО НА ПЛОДОВЕТЕ
Е НАЙ-ВАЖНАТА ГРИЖА ПРЕЗ ЮЛИ
И през юли продължава борбата срещу икономиче-

ски най-важните болести и неприятели по овощните 
дръвчета. Задължително се спазва правилото трети-
ранията да се извършват в ранните сутрешни или ве-
черни часове, за да се избегнат високите температу-
ри на въздуха и почвата.
За да се намали плътността на неприятелите в 

овощната градина, окапалите плодове се събират и 
унищожават извън мястото.
През месеца е препоръчително и семковите, и кос-

тилковите овощни видове да се подхранят. Чрез то-
реното се стимулира развитието на цветни пъпки за 
следващата година, 
които се образуват 
през този месец.
Най-често в прак-

тиката се подхранва 
с азотен тор (20 кг/
дка), като след това 
почвата се окопа-
ва. При сухо време 
трябва да се напра-
ви поливка, за да се 
ускори проникване-
то на хранителните 
вещества до кореновата система на дръвчетата.
Прави се лятна резитба, която е според вида, въз-

растта и цялостното развитие но овощното дръвче.
В ягодоплодните насаждения
През юли летораслите на малините нарастват много 

интензивно, образуват се и нови издънки, които са от 
значение за следващата реколта. Затова напояването 

има изключител-
но значение. При 
сухо лято тряб-
ва да се направи 
поне една полив-
ка на растенията.
След обиране-

то на малините 
трябва да се из-
режат плодода-
валите издънки. 
Препоръчително 
е те да се изнесат 

вън от насаждението и да се изгорят.
Отстраняват се слабите леторасли, а едногодишни-

те се прореждат. Най-добър добив се получава, кога-
то на един линеен метър се оставят около 10 млади 
издънки.
След прибиране на ягодовата реколта, лехата се 

нуждае от грижи. В края на месеца се орязват лис-
тата на растенията. Ластуните се премахват или се 
насочват към празните места в съседство. Добре е 
ягодите да се полеят и окопаят. 

ОТ КУПИЧКА Е ПО-ЛЕСНО ДА НАУЧИТЕ 
ЯРЕТО ДА ПИЕ МЛЯКО

За да свикне ярето да пие от купичка, подвийте пред-
ните му крачета, докато коленичи. След това с едната си 
ръка наклонете главичката му към млякото.
ВАЖНО! Внимавайте да не потопите главата му пре-

калено дълбоко - носът му трябва да е над повърхност-
та, за да може да диша.
Ако въпреки това ярето не иска да 

пие мляко само, потопете малкото 
пръстче на другата си ръка (ръцете 
ви трябва да са добре измити с топла 
вода и сапун!) в млякото и го мушне-
те в устата на ярето. То ще започне 
да смуче намокрения пръст, а заедно 
с него - и мляко. Пак натопете пръста 
си и повтаряйте така, докато ярето 
започне да пие само мляко.
По-нататък ще трябва да за-

мените купичката с тенджера, тъй като яретата за-
почват да обръщат купичките. 
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Гузмания -
екзотика за дома

Чували ли сте за екзотчното цвете Гузмания? На-
стройте дома си на тропическа вълна с помощта на това 
красиво цвете. Вижте как да си отгледате гузмания.
Гузмания, или може да го срещнете още Гуцмания, е 

екзотично стайно растение, което идва от тропичните 
райони на Южна и Латинска Америка. Има дълги 
светлозелени и твърди на допир листа, от които изли-
зат изправени съцветия. Самият цвят на гузманията 
е сравняван с формата на меч, и може да бъде червен 
или жълт, а понякога комбинация от двата цвята. 
Растението цъфти целогодишно. Тъй като цветето 
е от семейството на 
Бромелиевите, често 
го бъркат в Вризея 
или Тиландсия. За 
разлика от другите 
видове обаче, Гузма-
нията няма бодли.
Как да си отгледа-

те гузмания?
Поливане
Гузмания се полива с хладка вода винаги през 

розетката. Причината е, че кореновата система на 
това растение е по-слабо развита, и ако сипете вода в 
чинийката, тя няма да достигне до всичките му части. 
Цветето издържа леки засушавания, но не понася добре 
преполиването. Освен това е свикнало да вирее на ви-
сока влажност, затова трябва често да пулверизирате. 
Гузманията се полива целогодишно.
Светлина
Ако искате гузманията да расте и да се развива, тя 

трябва да получава много светлина. Това обаче не 
означава, че трябва да излагате на директно слънце 
- силните слънчеви лъчи могат да убият растението. 
Може да го разположите на прозорец със североизточ-
но или северозападно изложение. Внимавайте също 
температурата в стаята да не пада под 15 градуса дори 
през зимата.
Почва
Почвата на гузманията трябва да бъде 

лека, пропусклива и леко кисела. Може 
да използвате и специалната почвена 
смес за орхидеи. Наторявайте растени-
ето 1-2 пъти месечно от пролетта до ес-
ента със специална тор за бромелиеви. 
Пресаждането става винаги напролет и 
само при необходимост.
Размножаване
Гузмания се размножава чрез разделяне на издънки 

през пролетта или след като прецъфти.
Други
Пазете растението от вредители. Най-често срещани-

те от тях са акарите, листните въшки и памуклийката. 
Внимавайте също за поява на гъбички.

Cъбyждa  c e  дядĸa  пo c p eд  нoщ ,  пo г лeждa  пp e з 
пpoзopeцa и виждa ĸaĸ poмcĸa бaндa oтмъĸвa ĸapтoфитe 
oт гpaдинaтa.
Звъни нa 112:
– Aлo, oбиpaт мe! Moля, изпpaтeтe пaтpyл!!!!
– Cъжaлявaмe, нo нямaмe cвoбoдни ĸoли в мoмeнтa…
Cлeд 5 минyти дядoтo oтнoвo нaбиpa 112.
–  Hямa  cми cъл  дa  и зпp aщa тe  ĸoлa .  A з  г и  и з -

пoзacтpeляx..
Cлeд  eднa минyтa, c вoй  нa cиpeни  пpeд  ĸъщaтa 

и  cвиpeнe нa гyми ,  пpeд  ĸъщaтa нa дядoтo cпиpaт  4 
пoлицeйcĸи  ĸoли  и  бpoниpaнa ĸoлa нa cпeцчacтитe. 
Зaлaвят ĸpaдцитe и ĸpeщят нa дядĸaтa :

– Tи зaщo ĸaзa, чe cи ги избил, бe?!
– Aми виe зaщo ĸaзaxтe, чe нямaтe ĸoлa?!

ъбyждa c e дядĸa пo c p eд нoщ пo г лeждa

 „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: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!


