
Приемът на молби-декларации в дирекциите „Социално подпомагане“ за отпуска-
не на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г. започна от 1 юли 
2015 г. Крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2015 г.

 Молбите се подават по постоянен адрес, в тях задължително се заявява видът на 
ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или приро-
ден газ. При отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка 
актуален клиентски/абонатен номер. 

 Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2015 г. до  31 март 
2016 г. Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извърш-
ва на два транша - за месеците ноември и декември 2015 г. не по-късно от края на 
месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта, а до 
31 януари 2016 г. - за месеците януари, февруари и март. 

 За настоящия отоплителен сезон 2015/2016 г. е изменен коригиращият коефици-
ент, с който се намалява размерът на пенсиите - от 1,245 на 1,269. Изменението е с 
цел да не се допусне отпадане на пенсионери от целево енергийно подпомагане през 
предстоящия отоплителен сезон само поради осъвременения размер на пенсията им.

3 - 9 август 2015 г., година (XI), 31 /511

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

На 30 юли 2015 година се проведе за-
седание на Общински съвет – Сатовча. 
Общинският съвет прие:
-  План за действие на община Са-

товча за интегриране на ромите и други 
граждани в уязвимо социално положе-
ние,  2014 - 2016 година. 

- Отчет за дейността на Общински 
съвет и неговите комисии за периода 
януари – юни 2015 година.

- Актуализация на Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-
те – общинска собственост, в община 
Сатовча през 2015 година. 

- Допълнение на Наредба №1 за 
опазване на обществения ред в община 
Сатовча
Разреши изготвянето на: 
- ПУП – парцеларен план за проек-

тиране на захранващ електропровод 
от табло, мерене на ел. мрежата на 
населеното място до ел. табло на съот-
ветната ПСОВ в селата Крибул, Долен, 
Осина, Фъргово, Ваклиново, Жижево, 
Боголин, Туховища и Годешево.

- ПУП - парцеларен план за проек-
тиране на отвеждащ колектор от съот-
ветната ПСОВ до точката на заустване 

в приемника за девет броя ПСОВ в 
селата Крибул, Долен, Осина, Фъргово, 
Ваклиново, Жижево, Боголин, Тухови-
ща и Годешево. 

- Специализиран подробен устрой-
ствен план (СПУП) за поземлени имо-
ти в горска територия с №№000431, 
000432, 000433 и 000434 в землището 
на село Плетена за концесия за добив 
на подземни богатства - скалнооблицо-
въчни материали - гнайси, гнайсошисти 
и амфиболити.
Общинският съвет даде съгласие: 
- За провеждане на публичен търг 

с явно наддаване за продажбата на:
- земеделски имот с начин на трайно 

ползване – ливада, с площ от 2,274 
дка, находящ се в местността „Белково 
бърдо”, землището на село Плетена. 

- 4 земеделски имота с начин на трай-
но ползване – друга селскостопанска 
територия, находящи се в местността 
„Банян”, землището на село Долен. 

- Да се бракува водоем – частна об-
щинска собственост, с площ 5.785 дка, 
съставляващ имот №055027, находящ 
се в местността „Ръсевица” по картата 
на землището на село Плетена.

- Да бъдат отдадени под наем по-
мещения – общинска собственост, за 
лекарски и зъболекарски кабинети. 

- Да се предприемат съгласувано с 
представители на публичния, стопан-
ския и нестопанския сектор, всички 
необходими действия по прилагането 
на територията на община Сатовча 
на Водената от общностите местно 

развитие и да се създаде обединение 
(партньорство) със съседната община 
Сърница по прилагането на терито-
риите им на Воденото от общностите 
местно развитие.

- За откриване на пенсионерски клуб 
в село Годешево, община Сатовча.

- Дари в полза на държавата УПИ ХII 
от кв. 42 по действащия план на село 
Сатовча, с площ  от 1010 кв. м, за из-
граждане на център/филиал за спешна 
медицинска помощ село Сатовча.

- Предостави на Общинска служба 
„Земеделие” земя от общинския фонд, 
придобита от общината на основание 
отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ, за възста-
новяване на:

- на наследниците на Мустафа Бай-
рямов Чавдаров – бивш жител на село 
Вълкосел: имот №072038, находящ се в 
местността „Ширметев рид”, с площ от 
4.549 дка; имот №006112, находящ се в 
местността „Кочине” (Кара рид), с площ 
от 3.618 дка;  имот №006115, находящ 
се в местността „Кара рид”, с площ  от 
0.640 дка;  имот №006114, находящ 
се в местността „Кара рид”, с площ от 
1.568 дка; имот №004009, находящ се в 

местността „Горни шишилек”, с площ  от 
1.189 дка;  имот №004008, находящ се 
в местността „Горни шишилек”, с площ  
от 1.117 дка и имот № 004006, находящ 
се в местността „Горни шишилек”, с 
площ  от 1.265 дка, в землището на 
село Вълкосел. 

- на наследниците на Мехмед Муста-
фов Палов - имот №000370, находящ се 
в местността „Куртева лъка”, землището 
на село Слащен, с площ  от 4.179 дка.

- на наследниците на Мехмед Муста-
фов Палов - имот №000370, находящ се 
в местността „Куртева лъка”, землището 
на село Слащен, с площ от 4.179 дка.

- на наследниците на Садике Ахмед 
Читак - имот №045063, находящ се в 
местността „Бели брег”, землището 
на село Сатовча, с площ  от 3.687 дка; 
имот №000447 с площ  от 1.875 дка, 
имот №000448, с площ от 0.657 дка, и 
имот № 000450, с площ от 0.701 дка, 
находящи се в местността „Тузлуолан”, 
землището на село Сатовча.

- на наследниците на Мехмед Мус-
тафов Карамустафов - имот №001012, 
находящ се в местността „Вараде”, с 
площ  от 0.418 дка; имот №009107, 
находящ се в местността „Кондака”, 
землището на село Вълкосел, с площ 
от 0.445 дка; имот №002007, с площ  
от 1.070 дка, имот №002100, с площ 
от 0.478 дка, имот №002098, с площ 
от 0.272 дка, имот №002048, с площ от 
0.504 дка и имот №002096, с площ от 
0.473 дка, находящи се в местността 
„Ливади”, землището на село Жижево.

.: 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 34

ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР
В МЕСТНОСТТА „ПЛЕТЕНСКИ ЧАРК”

ОБЩИНСКА БАЗА НА М. ПЛЕТЕНСКИ ЧАРК
ДО СЪРЦЕТО НА ПРИРОДАТА

Кой ли не е търсил глътка 
отдих сред величествената 
природа на Родопите? Да от-
почине на сянка до чешма, да 
чува как бистрата вода не спи-
ра да влива живот. Да се радва 
на закачливото слънце, което 
ту проблясва, ту се скрива зад 
боровите клони. Да се потопи 
в мира и съвършенството на 
балкана. Гората се отплаща 
щедро на всеки свой посети-
тел с чист и свеж въздух, ти-
шина и уединение.

 Без да губите и минута вре-
ме, вземете си почивка на едно 
такова магично място – турис-
тическа база „Плетенски чарк“. Разположена е в местността „Плетенски чарк“ и се 
стопанисва от Общинска администрация Сатовча. Базата бе обновена по проект „Са-
товча – мост между страни и туристически дестинации“, финансиран по Програма 
ФАР, Трансгранично сътрудничество с Република Македония.

 Центърът предлага много и разнообразни туристически услуги, свързани с бита и 
културата на нашето население. Сградата може да се използва и за детски екологичен 
лагер - „зелено училище“. Базата е отворена и за туристи, които желаят да подготвят 
сами или с помощта на подготвен персонал, зимнина и други ястия по сатовчански 
рецепти, както и да берат горски билки и плодове. Легловата база на „Плетенски 
чарк“ е с капацитет от 25 легла, разполага и с помощен персонал.
Туристическа дестинация „Плетенски чарк“ е уютно място сред природата, подхо-

дящо за почивка, зелено училище или провеждане на обучения. Местността се на-
мира в близост до най-високата част на общината - връх Унден. Базата ще ви подари 
минути на вътрешен мир, ще успокои напрегнатите мисли. Като водата - оставена в 
покой, тя е естествено прозрачна и бистра, в хармония с всичко около нея.

 Заповядайте в туристическа база „Плетенски чарк“!
 • Телефон за контакти: 0889 596 466



ПРИТЧА:  РИБАТА И ОКЕАНЪТ      
В океана живеела една най-обикновена риба. Но толкова 

много била слушала за Океана, че решила да се труди неу-
морно цял живот, но да стигне там. 
Рибата започнала да се съветва с разни мъдреци и макар 

че много от тях нямали какво да кажат, те говорели всякакви 
глупости, за да поддържат авторитета си. 
Така една мъдра риба казала, че да се достигне Океанът 

е много сложно. За целта отначало трябва да се практикуват 
определени пози и движения от първа степен на осморния 
път на безупречно движещите се с плавници риби. 
Друга риба-гуру учела, че пътят към Океана минава през 

изучаването на основите на световете на просветлените риби. 
Трета проповядвала, че достигането на Океана е много сложно, и много малко риби са успя-

вали. Единственият път бил да се повтаря през цялото време мантрата „Рам-рам-рам…“ и само 
тогава ще се отвори пътят към Океана. 
В края на краищата уморената от разнообразните поучения риба се залутала в някакви водо-

расли. И там срещнала съвсем обикновена незабележителна с нищо риба (навярно приличала 
на Лао Дзъ). 
Като чула за дългото лутане, тя казала на търсещата риба: 
— Океанът, който търсиш, винаги е бил, е и ще бъде до теб. Той винаги храни, пази и обкръ-

жава обитателите си. И ти си част от него, просто не забелязваш това. Океанът е и вътре в теб 
и около теб, а ти си неговата любима част. Всички риби са вълни от този велик Океан! 

НОВА СЕСИЯ ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ
ПО СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ТУРИЗЪМ“ 
Краен срок: 20 август 2015 г. 
През новата учебна 2015/2016 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ отново 

ще подпомага висшето образование на студенти – отличници от висшите учебни заведения 
в България чрез стипендиантската си програма „Туризъм“, която се реализира съвместно 
със „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД.
Квотите по програмата са две стипендии за зимния семестър и две стипендии за летния 

семестър на учебната 2015/2016 година. 
Изискването към заинтересованите студенти е да са записани редовна форма на обу-

чение – степен бакалавър по специалност „Туризъм“ и да имат общ успех от летния 
семестър на учебната 2014/2015 година не по-нисък от отличен 5.50. С предимство при 
класирането се ползват студенти в неравностойно положение, млади хора, израстнали под 
институционална грижа, студенти от социално слаби семейства, сираци и полусираци, 
студенти със степен на инвалидност и млади хора със 
специални образователни потребности. 
Всяка от стипендиите е на стойност 1 500 лева и се 

изплаща на 5 равни месечни вноски.

СТИПЕНДИИ НА ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО   
Краен срок: 3 август 2015 г. 
Отворено общество предоставя стипендии за кан-

дидати с иновативен и неконвенционален подход към 
предизвикателствата в областите: човешки права, 
прозрачност на управление; достъп до информация 
и правосъдие; подкрепа на гражданското общество и 
социалното включване. Стипендии ще получат проекти, покриващи поне две теми.
Стипендиантите могат да идентифицират проблем, който преди не е бил разпознат, да 

разработят нови идеи за политики, или да предлагат стратегии за застъпничество. Стипенди-
антите могат да създадат продукти като книги, доклади, блогове, иновационни обучителни 
проекти; нови кампании или организации.

НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
ЗА УЧИТЕЛИ-ТВОРЦИ 

За седма поредна година издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000” имат 
удоволствието да обявят Националния литературен конкурс за учители-творци, в който 
със свои произведения – стихотворения, разкази, есета – могат да участват действащи 
учители и директори от цялата страна.
Тази година конкурсът се посвещава на 25-годишнината от създаването на издателска 

къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000”. По този празничен повод за първи път 
в историята на конкурса, освен подбраните от журито и включени в общия сборник 
автори, от които ще бъдат избрани трима победители – по един във всяка категория, ще 
има и Голяма награда! Един участник, подбран единодушно от журито, ще има право да 
издаде самостоятелна книга с обем до 200 страници и в тираж до 500 бройки в рамките 
на 12 месеца след обявяването на наградата.
Тази година ще има и награда на публиката. Докато тече конкурсът, селектирани 

произведения периодично ще бъдат публикувани в блога на конкурса: uchitelitvorci.
wordpress.com и на фейсбук страниците на двете издателства. Произведението, събрало 
най-много интерес в социалните мрежи, ще бъде отличено с тази специална награда. 
Резултатите ще бъдат обявени в началото на месец октомври 2015 г., а награждаването 
по традиция ще се състои в навечерието на Деня на народните будители, когато ще бъде 
обявена и Голямата награда.
Официални партньори на конкурса са: Синдикатът на българските учители, в. „Сега“, 

в. “Учителско дело”, в. “АзБуки”, „Литературен вестник”, teacher.bg и azcheta.com.
Правила за участие:
• Крайният срок за изпращане на материалите е 15 август 2015 г. включително.
• Получените произведения трябва да са в WORD формат и да бъдат придружени 

от кратка информация за автора, включваща: трите имена, училище/детска градина, 
преподаван предмет, телефон и имейл за връзка.

• Всеки участник има право да изпрати до три произведения – стихотворения, разкази 
или есета (до 3000 знака, с интервалите).

• Не се допускат за участие произведения, които са били публикувани в печатни или 
електронни издания и/или са участвали в този или други конкурси.

• Творби, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат разглеждани.
• Моля изпращайте материалите само по електронен път на адрес: zakonkursa@

anubis-bulvest.com

КОНКУРС ЗА ПРОЗА И ПОЕЗИЯ „КАУНЬ 2015“   
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
Община Хасково и Ъкадемия „КАУНЬ“ обявяват традиционния литературен хумо-

ристичен конкурс за проза и поезия „Каунь 2015 година“
В конкурса имат право на участие всички автори без ограничение на възраст, пол, 

етнос, цвят на очите и косата, стил на обличане и събличане. 
Политиката не е предимство - хуморът е водещ. 
Разказите до три страници А4, стиховете до 1 страница А4.
Всеки автор има право на три произведения. 
Разказите и стиховете само в електронен вариант. 
Краен срок за получаване на творбите за участие 10 август 2015 година. 
Произведенията ще се оценяват от професионално жури. 
Община Хасково осигурява две първи награди по 500 лева.
Изпращайте творбите на електронна поща: haskovskikaun@abv.bg 

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

3 Август 2015, Понеделник
Ден на железничаря
Отбелязва се от 1950 г. в първия неделен ден на 

август. На 1 август 1888 г. за международни превози 
е открита първата жп линия, свързваща Цариброд-
София-Вакарел, която е изцяло проектирана и 
построена от български инженери и проектанти. 
Същевременно държавата откупува и линията Русе - 
Варна от английска компания на братя Баркли и започва нейната експлоатация. 
С двете железопътни линии се учредяват Българските държавни железници.

4 Август 2015, Вторник
Световна седмица на кърменето 
Отбелязва се от 1990 г. в над 170 страни по ини-

циатива на Световния съюз за активна подкрепа на 
кърменето в сътрудничество с Фонда на ООН за под-
помагане на децата (УНИЦЕФ). Мотото на седмицата 
за 2015 г. е:“Кърмене и работа - нека ги направим 
възможни“.

6 Август 2015, Четвъртък
Ден на милосърдието 

Посветен е на състраданието към жертвите на 
атомните бомбардировки, войните и тероризма. 
На този ден през 1945 г. над Хирошима е взривена 
първата в историята на човечеството атомна бом-
ба, градът е превърнат в руини, а десетки хиляди 
хора загиват. Денят се отбелязва се от Национал-
ния музей „Земята и хората“ от 1998 г. Само на 
този ден в залата на Гигантските кристали се експонира „Камъкът от Хиро-
шима“, който музеят е получил през 1997 г. от Президентството на България. 
Гранитният камък е част от трамвайната настилка, която е била изложена на 
въздействието на атомния взрив в 8.15 ч.  сутринта на 6 август 1945 г. На него 
е изобразена релефно богинята на милосърдието. Изображението е гравирано 
на общо 188 къса, събрани от трамвайния участък на 200 метра северно от кота 
нула на атомния взрив и изпратено до 188 държави в света от Асоциацията 
„Камък за мир“, Хирошима . На този ден музеят  кани всички на поклонение 
и полагане на цветя пред „Камъкът на Хирошима“.
Преображение Господне 
Преображение Господне се чества от първите векове на 

християнството  като спомен за небесната слава и мощ на 
Спасителя. Според легендата юдеите старателно изучавали 
пророчествата на Исус Христос, но превратно тълкували 
техния смисъл, като мислели, че Месията ще ги освободи от 
робството на чужденците, ще ги възвеличи със земна слава и 
ще седне на Давидовия престол. Те не разбрали, че в проро-
чествата се говори за небесно, а не за земно царство, за вечни 
блага, а не за светски изгоди. Дори и самите апостоли не били 
далеч от такива земни помисли, макар да повярвали, че Исус е очакваният Ме-
сия. Надявали се, че Христос ще възстанови израилското царство, спорели кой 

сред тях е по-велик, не могли да приемат, че Исус Христос, 
Синът Божий и Спасител на света, ще понася страдания и 
унижения от людете.

8 Август 2015, Събота
Имен ден празнуват Емилиян и Емилия
На 8 август имен ден празнуват всички, които носят името 

Емилия (означава - съперничка), Емилиян, Емилиянa.
9 Август 2015, Неделя
Ден на Нагасаки Япония
Отбелязва се годишнината от атомната бомбардировка 

над града извършена от САЩ /1945/. Бомбата е пусната с парашут от аме-
рикански бомбардировач B29 в 11.02 местно време, над 73 000 са жертвите 
непосредствено след взрива (на 500 м над земята), а до края на 1945 г. броят им 
достига 140 000 души. Втората атомна бомба има еквивалент на 22 килотона 
ТНТ, в нея е заложен плутоний за разлика от първата, разрушила Хирошима, 
в която е имало уран. Бомбата е от имплозивен тип с взрив, разположен около 
сфера от естествен уран (отражател), която съдържа в себе си металически 
плутоний около 8-9 кг и неутронен инициатор от разделени полоний-210 и 
берилий под формата на топче. При имплозията металическата плутониева 
топка намалява размерите си и увеличава плътността си над два пъти, като 
достига коефициент на размножение около 1.2 - 1.3.

Н О В И Н И
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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



Закон за корпоративното подоходно облагане
• Деклариране на направените залози и данъка от 

организатори на хазартни игри и от оператори на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.10.07.2015г.

• Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесе-
чие върху хазартната дейност от игри с игрални авто-
мати и игри в игрално казино.15.07.2015юли15

• Месечните авансови вноски за юли за корпоратив-
ния данък по Закона за корпоративното подоходно 
облагане.15.07.2015г.

• Тримесечните авансови вноски за второ тримесечие 
за корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане.15.07.2015г.

• Деклариране и внасяне на данъците при източника 
по ЗКПО за второ тримесечие.31.07.2015г.
Закон за статистика на вътрешнообщностната 
търговия със стоки

• Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-
стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
юни 2015г.14.07.2015г.

• Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уве-
домление за неподаване на месечни декларации за юни 
2015г.14.07.2015г.

• Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-
стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
юни 2015г., за новорегистрираните Интрастат операто-
ри с възникнало текущо задължение.20.07.2015г.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
• Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети 
през месец юни.15.07.2015г.

• Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец юни.15.07.2015г.
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.
• Подаване на декларация образец № 3 с данните за 

месец юни 2015г. за лицата, които са здравно осигуре-
ни за сметка на републиканския бюджет, с изключение 
на данните, подавани от Националния осигурителен 
институт.10.07.2015г.

• Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
с данните за месец юни 2015г.• Подаване на деклара-
ции образец № 1 от работодателите, осигурителите и 
техните клонове и поделения, с данните за месец юни 
2015г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено 
лице, на което не е предоставена подходяща работа.

• Подаване на декларации образец № 1 от работодате-
лите, осигурителите и техните клонове и поделения, с 
данните за месец юни 2015г. за лицата, на които за оси-
гурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 
и 5 от Кодекса за социално осигуряване..• Подаване на 
декларации образец № 1 от работодателите, осигурите-
лите и техните клонове и поделения, за начислени или 
изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за 
месец май 2015г., които са начислени или изплатени 
след 25 юни 2015г.

• Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
за начислени или изплатени допълнителни доходи от 
трудова дейност за месец преди май 2015г., които са 
начислени или изплатени през месец юни 2015г.

• Подаване на декларация образец № 1 от самоосигу-
ряващите се лица с данните за месец юни 2015г.• Пода-
ване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 
22,от самоосигуряващите се лица, които са пожелали 
да подадат еднократно декларацията, в случай, че се 
осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност 
поради общо заболяване, за старост и смърт, когато 
осигуряването е възникнало след 1 май 2015г. и месец 
юни 2015г. е първия пълен календарен месец в осигу-
ряване.

• Подаване на декларация образец № 7 от лицата, за 
които през месец юни 2015г. е възникнало задължени-
ето за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от 
Закона за здравното осигуряване - лица, които не са 
осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

• Подаване на Декларация образец № 6 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения 
за дължимите за месец юни 2015г. задължителни оси-
гурителни вноски. 

• Подаване на декларации образец № 1 с данните за 
месец юни 2015г. от посредникът, компетентният бъл-
гарски държавен орган, изпращащото ведомство за 
лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – из-
пратени на работа в чужбина от български посредник; 
работещи в международни органи или организации 
със съгласието на компетентните български държавни 
органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командиро-
ван служител в дипломатическа служба.

• Подаване на декларации образец № 1 от осигурите-
лите, клоновете и поделенията им за лицата, работили 
без трудови правоотношения, чиито възнаграждения 
са изплатени през месец юни 2015г.

• Подаване на декларация образец № 1 от самооси-
гуряващите се лица, с данните за месец юни 2015г. за 
съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудо-
ва дейност и по желание се осигурява за инвалидност 
поради общо заболяване, старост и смърт и за общо 
заболяване и майчинство.25.07.2015следващ работен 
ден: 27.07.2015г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ВАЖНО: ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО
ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2015   

Уведомяваме всички кандидати за подпомагане 
по директни плащания, че на 31.07.2015г. стартират 
кръстосани проверки на подадените заявления за 
подпомагане Кампания 2015.
Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба № 5 от 27.02.2009 

г. за условията и реда за подаване на заявления по 
схеми и мерки за директни плащания,“не се приемат 
искания за оттегляне на заявления за подпомагане в 
периода на извършване на кръстосани проверки на 
тези заявления“.  Държавен фонд „Земеделие“

 „DE MINIMIS“ В РАЗМЕР НА 500 ХИЛ. ЛВ. 
ЗА КОНЕ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Коневъдният сектор ще получи помощи de minimis 
в размер на 500 000 лв., съобщават от Държавен 
фонд „Земеделие“. Средствата са предпазначени за 
земеделски стопани, отглеждащи 7 600 броя коне под 
селекционен контрол. По-голяма част от средствата са 
отделени за породата Каракачански кон. Останалата 
сума ще бъде изплатена на български и други породи.
Припомняме, че общият размер на предоставените 

на един земеделски стопанин помощи de minimis 
не може да надхвърля левовата равностойност на 

15 000 евро за 
период от три 
данъчни години 
(2013–2015 г.).
Заявления ще 

се приемат в об-
ластните дирек-
ции на ДФ „Зе-
меделие“. Сро-
кът за подаване 
на заявления за 
подпомагане по 
схемата е от 3 

до 14 август 2015 г. Сключването на договори и из-
плащането на средства ще започне от 24 август и ще 
продължи до 10 септември 2015 г.
Целта на подпомагането на регистрирани земедел-

ски стопани, собственици на коне под селекционен 
контрол, чрез минимална помощ de minimis да осигу-
ри запазване на общото поголовие коне и да стимулира 
развитието на коневъдството у нас.

ПЕНСИОНИРАМЕ СЕ ПО НОВИ ПРАВИЛА 
Пенсионираме се по нови правила. Това става с при-

етите на второ четене промени в Кодекса за социално 
осигуряване, явяващи се част от социалната реформа 
на вицепремиера Ивайло Калфин.
С така приетите промени мъжете и жените ще се 

пенсионират при достигане на 65 години към 2037 
година за трета категория труд. Стажът за пенсия също 
ще се покачва с по два месеца годишно до достигането 
на 40 години за мъжете и 37 години за жените към 
2027 г. Необходимият осигурителен стаж е съответно 
35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца 
за мъжете. От 31 декември 2016 година възрастта за 
пенсиониране обаче се увеличава от първия ден на 
всяка календарна година, както следва: до 31 декември 
2029 година възрастта за жените се увеличава с по 2 
месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 
– с по 3 месеца до достигане на 65-годишна възраст. 
За мъжете възрастта до 31 декември 2017 година въз-
растта се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 – с 
по 1 месец всяка календарна година до достигане на 
65 годишна възраст.
Промяната ще засегне и 

служителите в сектор „Сигур-
ност”, срещу които се обявиха 
от синдикатите и дори се про-
ведоха протести. Конкретната 
разпоредба гласи държавните 
служители по Закона за МВР, 
Закона за СРС-тата и по Закона за изпълнение на нака-
занията и задържането под стража, както и по чл. 11 от 
Закона за пощенските услуги и тези, осъществяващи 
дейност по охрана на съдебната власт, следователите 
и младши следователите, придобиват право на пенсия 
при навършване на възраст от 52 години и 10 месеца 
и при 27 години стаж в системата.
Балерините и танцьорите ще се пенсионират на 

42 години и 10 месеца, а от 2017-а възрастта ще се 
вдига, докато достигне 45 години. При категорийните 
работници възрастта при жените и мъжете от първа 
категория трябва да расте до достигане на 55 години, 
а за втора категория при мъжете и жените трябва да 
стане 60 години.
Със законопроекта се запазва и усъвършенства на 

тристълбовия пенсионен модел, като се доизграждат 
и разширяват направените от 1 януари 2015 г. проме-
ни, които предвиждат възможност за свободен избор 
на лицата, родени след 31 декември 1959 г. да се 
осигуряват задължително за допълнителна пенсия в 
универсален пенсионен фонд или само за пожизнена 
пенсия в държавното обществено осигуряване (ДОО). 
Предлага се принципът на свободен избор да се въведе 
и за ранното пенсиониране на категорийните работни-
ци, като се създава възможност те да изберат дали да 
се осигуряват само във фондовете на ДОО или да се 
осигуряват и в професионалните пенсионни фондове.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   АВГУСТ 2015г.

Въпрос: Трудоустроен с право на работа. Има ли 
право на допълнителен платен годишен отпуск, 
извън 20-те работни дни?
Отговор: В чл. 319 от Кодекса на труда (КТ) е пред-
видено, че работниците и служителите с трайно 
намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат 
право на основен платен годишен отпуск в размер 
не по-малко от 26 работни дни. Отпускът по чл. 319 
от КТ, на който имат право работници и служители 
с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 
на сто, по съществото си е основен платен годишен 
отпуск и се ползва на специално предвидено за това 
правно основание (в 26 –те работни дни са включени 
и 20- те работни дни по чл. 155, ал. 4 от КТ). По-го-
лям размер на отпуска по чл. 319 от КТ може да се 
уговори в колективния трудов договор, както и между 
страните по трудовото правоотношение.

Въпрос: Гражданка, работила в едно предприятие 
по-малко от една година  без прекъсване, има ли 
право на платен отпуск и може ли да я пуснат в 
неплатен по принуда, преди да е ползвала плате-
ния отпуск?
Отговор: В чл. 155, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) е 
предвидено, че при постъпване на работа за първи 
път работникът или служителят може да ползва пла-
тения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 
8 месеца трудов стаж. Както е видно от разпоредбата, 
за да има право работникът или служителят да ползва 
платен годишен отпуск, необходимо е да има най-
малко общо 8 месеца трудов стаж, независимо при 
колко работодателя го е придобил. Разпоредбата на 
чл.155, ал.2 от КТ не поставя изискване лицето да 
има 8 месеца трудов стаж при всеки нов работода-
тел, за да има право да ползва платения си годишен 
отпуск. Съгласно чл. 155, ал. 4 от КТ, размерът на 
основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 
работни дни. Следва да се има предвид, че съгласно 
чл. 173, ал. 1 от КТ до 31 декември на предходната 
календарна година работодателят утвърждава гра-
фик за ползването от работниците и служителите 
на платения годишен отпуск за следващата кален-
дарна година след консултации с представителите 
на синдикалните организации и представителите 
на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2от КТ. 
Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на 
всички работници и служители да ползват платения 
си годишен отпуск до края на календарната година, за 
която се полага. Работникът или служителят е длъжен 
да използва платения си годишен отпуск до края на 
календарната година, за която се полага - ал. 2 на 
чл. 173. Съгласно чл. 160, ал. 1 от КТ работодателят 
по искане на работника или служителя може да му 
разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е 
ползвал или не платения си годишен отпуск и неза-
висимо от продължителността на трудовия му стаж. 
Както е видно от разпоредбата, неплатеният отпуск 
се разрешава по искане на работника или служителя, 
работодателя не може да предостави този вид отпуск 
без да е направено искане от лицето.

Въпрос: Необходим ли е 8 месеца трудов стаж, за 
да се ползва платен отпуск по чл.169, ал. 1 от КТ?
Отговор: Платеният отпуск за обучение не е поста-
вен в зависимост от придобития трудов стаж. Съглас-
но чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда , работник или 
служител, който учи в средно или висше училище 
без откъсване от производството със съгласието на 
работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 
работни дни за всяка учебна година. За да се ползва 
това право, следва да са налице едновременно и двете 
предпоставки: съгласие на работодателя и обучение 
без откъсване от производството. Под обучение без 
откъсване от производството законодателят има 
предвид задочна, вечерна и дистанционна форма 
на обучение. За да има работникът или служителят 
право на платен отпуск за обучение трябва да бъдат 
изпълнени следните изисквания: - да учи в средно 
или висше училище без откъсване от производството 
и - да има съгласието на работодателя за това (съглас-
но чл. 52 от Наредбата за работното време, почивките 
и отпуските (НРПВО) съгласието на работодателя се 
дава в писмена форма). След ползване на отпуск за 
присъствие на учебни занятия и явяване на изпити 
работникът и служителят е длъжен да представи сту-
дентска (ученическа) книжка или друг документ от 
учебното заведение за удостоверяване посещението 
на учебните занятия и явяването на изпит – чл. 51, 
ал. 2 от наредбата.

Въпрос: Служител, който е приет редовна форма 
на обучение. Има ли право да на отпуск по чл. 169 
от Кодекса на труда?
Отговор: Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на тру-
да, работник или служител, който учи в средно или 
висше училище без откъсване от производството 
със съгласието на работодателя, има право на платен 
отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна годи-
на. Видно от разпоредбата, правото на такъв отпуск 
е предвиден само за учащи се в задочна, вечерна и 
дистанционна форма на обучение. Редовно учащите 
се нямат право на този вид отпуск.



ДОМАТИ С МЕДЕНО - ЧЕСНОВА 
ЗАЛИВКА 

Продукти: 3-4 по-твърди домата, 
за заливката - 50 мл зехтин, 1ч. 
лъжица течен мед, 1 супена лъжица 
прясно нарязана мента, 2-3 скилидки 
чесън, сол на вкус
Приготвяне: Вземаме доматите 

и ги нарязваме на средно дебели кръгчета. Объркваме 
продуктите за заливката, докато се получи еднородна 
смес. Подреждаме доматите в сервировъчна чиния и 
щедро поливаме със заливката. Оставяме известно време 
зеленчуците да поемат от ароматите.

 КАК С ХРАНА ДА СПРЕМ ПОТЕНЕТО  
Изпотяването е нормален и необходим процес за ре-

гулиране на температурата на човешкото тяло. Чрез 
потните жлези се изхвърлят и ненужните вещества през 
кожата. В тялото има милиони потни жлези, но най-сил-

но концентрирани те са по челото, под 
мишниците, длани и стъпалата.
Въпреки хигиената и употребата на 

различни козметични продукти, в лет-
ните жеги понякога тялото става лепка-
во и често има неприятна миризма. В 
борбата с потта хората най-често тър-
сят козметични продукти, но не трябва 
да се забравя, че много от навиците на 
човек имат влияние върху потта.

Потенето – ужас за околните, необходимост за орга-
низма.
Ефективен начин за регулиране на изпотяването са 

промените в менюто. Тъй като потта е силно свързана с 
храносмилателната и нервната система, начинът на хра-
нене играе важна роля в контролирането на процеса на 
изпотяване.
Някои храни засилват изпотяването.
Препоръчително е да се избягват кафето, газираните 

напитки, черният чай, захар, чесън, лук и пикантните 
храни.
Най-подходяща е консумацията на храни, богати на 

калций, фибри, витамин В, магнезий.
Ментата, зехтинът, доматите и динята са също много 

подходящи. Червеното месо може да се замени с риба, 
която е богат източник на калций. Калций съдържат и 
портокалите, броколите, млечните продукти.
Витамин В комплекс е важен за метаболизма. Той се 

съдържа в рибата, яйцата, ядките и зеленчуците. Чаят от 
мента регулира изпотяването, успокоява нервите и ох-
лажда тялото.
Подобен ефект имат и други билки, като майчината ду-

шица и мащерката.

ЗАЩО НИ БОЛЯТ КРАКАТА?
Няма човек, който да не е страдал от болка в крака-

та. Тази болка може да се дължи на обикновена умора, 
изкълчване, варикоза? Върху краката пада тежестта на 
цялото тяло. При повече движения мускулите са в тонус, 
но при заседнал живот те отслабват и се отпускат. И ко-
гато организмът се сблъска с по-сериозно натоварване, 
болката не закъснява. Мускулните болки от преумора 
са най-безобидният тип болка - те минават след няколко 
дни без следа, но пък съществува риск от получаването 
на травма. Човекът трябва да наблюдава и теглото си, 
защото при проблеми с килограмите краката се натовар-
ват допълнително. При дископатия болката като че ли 
„прострелва“ крака, най-вече по външната му повърх-
ност и се засилва при резки движения. При подобни слу-
чаи трябва да се потърси помощ от специалист, който се 
занимава със заболявания на гръбначния стълб. Никакви 
мехлеми и масажи няма да помогнат. За да се разреши 
проблемът, трябва да се излекува дископатията. Препо-
ръчителен е ортопедичният колан, 
който облекчава състоянието.
Болките в краката могат да бъдат 

свързани и с кръвоносните съдове - 
венозни и артериални. Значително 
по-често възникват проблеми с ве-
ните - при варикоза. При варикозно 
разширяване на вените тъканите не 
получават достатъчно кислород, в 
тях се натрупват токсични веще-
ства от обмяната на веществата, а 
всичко това дразни нервните окон-
чания и възниква болка. Човек изпитва потребност да 
легне и да си вдигне краката по-високо.
Често болката в краката може да бъде следствие от 

стара травма. За да бъде ефективно лечението, трябва 
да се определи конкретната причина за болката. Основ-
ните правила са търсене на лекарска помощ и активно 
използване на специални ортопедични приспособления. 
Друга причина за болки в краката е плоското стъпало. 
Ако деформацията на стъпалото е голяма, болките са в 
предната група мускули. За да се облекчи състоянието 
трябва да се носят удобни обувки, като се избягва висок 
ток. Като профилактика се изполват ортопедични стел-
ки. Болките в ставите са един от основните симптоми на 
артрит и артроза. 

 ЗАЩО КУЧЕТАТА ПРЕДПОЧИТАТ
НОВИ ИГРАЧКИ

Кучетата обичат нови играчки. И въпреки че проя-
вяват голям интерес към тях, той не е задълго.
Как да поддържаме ин-

тереса на кучето защото 
е ясно, че не може непре-
къснато да му се купуват 
нови играчки.
И така, когато играчка-

та губи своята привлека-
телност за вашия люби-
мец, единственият начин 
е да го надхитрите. Какво 
може да направите, така че старите играчки да станат 
нови. Много просто - променете миризмата им.
За целта е достатъчно да вземете някоя от играчките 

и да я отъркаляте в дома на ваши приятели или дори в 
тревата на вилата.
Може да я поставите близо и до цветна леха. Напра-

вете каквото и да е, стига да добавите нов аромат към 
играчките.
Така ще попречите на евентуално пристрастяване 

на кучето към определени предмети, които най-често 
разнася из цялата къща.

ОПАЗВАНЕТО НА ПЛОДОВЕТЕ
Е НАЙ-ВАЖНАТА ГРИЖА ПРЕЗ ЮЛИ-АВГУСТ
И през двата месеца продължава борбата срещу 

икономически най-важните болести и неприятели по 
овощните дръвчета. Задължително се спазва правило-
то третиранията да се извършват в ранните сутрешни 
или вечерни часове, за да се 
избегнат високите темпера-
тури на въздуха и почвата.
За да се намали плътност-

та на неприятелите в овощ-
ната градина, окапалите 
плодове се събират и уни-
щожават извън мястото.
През месеца е препоръчи-

телно и семковите, и костил-
ковите овощни видове да се 
подхранят. Чрез тореното се 
стимулира развитието на цветни пъпки за следващата 
година, които се образуват през този месец.
Най-често в практиката се подхранва с азотен тор 

(20 кг/дка), като след това почвата се окопава. При 
сухо време трябва да се направи поливка, за да се ус-
кори проникването на хранителните вещества до ко-
реновата система 
на дръвчетата.
Прави се лятна 

резитба, която е 
според вида, въз-
растта и цялост-
ното развитие на 
овощното дръвче.
В ягодоплод-

ните насаждения
През юли ле-

тораслите на ма-
лините нарастват 
много интензивно, образуват се и нови издънки, които 
са от значение за следващата реколта. Затова напоява-
нето има изключително значение. При сухо лято тряб-
ва да се направи поне една поливка на растенията.
След обирането на малините трябва да се изрежат 

плододавалите издънки. Препоръчиттелно е те да се 
изнесат вън от насаждението и да се изгорят.
Отстраняват се слабите леторасли, а едногодишните 

се прореждат. Най-добър добив се получава, когато 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 листата 
на растенията. Ластуните се премахват или се насоч-
ват към празните места в съседство. Добре е ягодите 
да се полеят и окопаят. 
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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.

Червен кантарион 
Centaurium erythraea 

Описание: Тревисто 2-годишно растение с изпра-
вено, разклонено в горната си част стъбло. Цветовете 
са розовочервени, дребни, събрави в щитовидни 
съцветия на върха на стъблото. Чашката и венчето 
са петделни и сраснали в дълга тръбица. Тичинките 
са 5. Плодът е многосеменна кутийка. Цъфти от юни 
до септември. 
Разпространение: Расте по сухи 

и тревисти места, ливади и горски 
поляни в цялата страна. 
Употребяема част: За лечебна цел 

се използват цъфтящите стръкове, 
отрязани на около 15-20 см от върха. 
Лечебно действие: Билката има 

апетитовъзбуждащо действие, тони-
зира стомаха и стимулира отделянето 
на стомашен сок, жлъчка и панкреа-
тичен сок. Има газогонно действие. 
Експериментално е доказано, че има 
противоглистно действие. 
Приложения: • при безапетитие, 

възпаление на стомаха, възпаление на 
черния дроб, анемия, диабет, 

• външно се прилага при бавно заздравяващи рани.
• В българската народна медицина се употребява 

при болести на черния дроб, жлъчката и далака, при 
глисти, парализи, епилепсия, запек, туберколоза, 
липса на апетит, маточни кръвоизливи, хемороиди, 
бяло течение, цироза на черния дроб, водянка, захарен 
диабет и главоболие. Настойка от билката в червено 
вино (1:10) се приема за апетит и при слабо зрение 
(по 1 суп.л. след всяко ядене). 
Начин на употреба:  От надземната част на рас-

тението се приготвя запарка (1 чаена лъжичка от 
билката на 200 см3 гореща вода), която се изпива на 
три пъти, 1/2 час преди ядене. Може да се направи и 
извлек с вино, като 60 г билка се накисва в 1 л вино за 
8 дни, след което се прецежда и се държи на хладно. 
Пие се по една винена чаша преди ядене — при 

анемия и след тежко боледуване. Запарката от дрогата 
се прилага и външно за компреси при бавно заздра-
вяващи рани и при косопад. Понякога външно се 
прилага и счукана билка, смесена със зехтин.
Като продукт: Червен кантарион - стрък
Съдържание: суха маса - стръкове от червен кан-

тарион.
Използва се при: болести на черния дроб, жлъчка-

та и далака, при глисти, парализи, епилепсия, запек, 
туберколоза, липса на апетит, маточни кръвоизливи, 
хемороиди, бяло течение, цироза на черния дроб, 
водянка, захарен диабет и главоболие.
Настойка от билката в червено вино (1:10) се при-

ема за апетит и при слабо зрение (по 1 суп.л. след 
всяко ядене).
Външно приложение: Кисне се 20 дни в зехтин 

(1:10) и се използва за мазане на рани от изгаряния 
и гнойни рани. 
Вътрешно приложение: 1 суп.л. от билката се 

слага в 500 мл вода. Ври 5 мин. Пие се 15 минути 
преди ядене по 100 мл, 4 пътни дневно.
Опаковка: 40 гр. сух стрък в целофанов плик.
Билков чай, добавка към храната.

Блондинка влиза в магазин и вижда непознат 
предмет.

- Какво е това?
- Термос.
- За какво се използва?
- Ами ако сложите в него нещо топло, то стои 

топло, ако сложите студено - остава студено.
На другия ден блондинката гордо показва тер-

моса на колегите си в работата:
- Вижте каква полезна вещ! Сложиш в него 

нещо топло - стои си топло; сложиш студено - 
запазва се студено.

- А ти какво си сложила в него?
- Две кафета и един сладолед.

о а за а аз а е о

 „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!


