
97 лева ще струва годишната винетка за автомобили за 2016 г. Това е решението на 
правителството съобщава министъра на регионалното развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова. От 4 г. насам це-
ната на винетките не е променяна и 
годишната беше 67 лева.
Седмичната винетка за леките 

коли ще струва 15 лв., при 10 лв. 
сега. Месечната винетка поскъпва 
от 25 на 30 лева догодина, гласи 
още решението. За тежкотоварните 
автомобили до 12 тона винетката 
ще струва от 1340 лв. до 1743 лева 
в зависимост от евро сертификата.  
Всички винетни стикери, закупе-

ни през тази година, ще важат, как-
то и досега, до края на януари 2016 
г. Новите цени влизат от началото 
на следващата година, но стикерите може да се сложат чак от февруари. 
На заседанието МС е било прието предложението за въвеждане на смесена система за 

заплащането на републиканските пътища - винетки за леките коли до 3.5 тона, и ТОЛ-
система за заплащане според изминатите километри за превозните средства с по-голяма 
обща маса. ТОЛ такса ще бъде въведена от 2017-2018 г., но само за превозните средства 
над 3,5 тона, каза още Павлова. За леките коли ще остане системата с винетните стикери. 
В момента годишните приходи от винетки са около 200 млн. лв., а доклад на Светов-

ната банка сочи, че са нужни поне 1 млрд. лв. годишно, които да се инвестират в пътна-
та мрежа, за да бъде тя в нормално състояние. 

„Предвид факта, че пътният сектор е недофинансиран и пътищата са в лошо състо-
яние, бяхме принудени да увеличим винетния стикер, а на по-късен етап да въведем и 
тол таксите, за да може плащането да е в зависимост от това кой колко шофира“, до-
пълни тя.

„Ако искаме пътища в добро състояние, трябва да се инвестира, който ги използва 
трябва да си плаща“, категорична бе Павлова. Повечето регистрирани коли през на-
стоящата година са една от предпоставките за увеличението на цената на винетките. 
Очаква се приходите през 2016 г. да се увеличат със 73,5 млн. лв. Разходите за винетки, 
предоставени на „Социално подпомагане“ през 2016 г. ще се увеличат с около 6 млн. лв. 
и ще достигнат до близо 18 млн. „Надяваме, че вече ще можем да инвестираме около 
250 млн. в ремонт, поддържане и почистване на на пътищата“, коментира Павлова. 
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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

7 лева ще струва годишната винетккаа за аавтомобили за 2016 г Това е решението7 лева ще струва годишната винеткка за аавтом бобили за 22010166 г ТТова е решението

ЩЕ ИМАМЕ ПО ЧЕТИРИ ПОЧИВНИ ДНИ
ЗА КОЛЕДА И ЗА НОВА ГОДИНА

Предстои дълга ваканция за новогодишните празници тази зима.
Ще почиваме четири дни за Коледа и за Нова година, тъй като се сливат със 

събота и неделя.
Работни ще бъдат 28, 29, 30 декември.
Предварително ще се отработва само 31-ви на 12 декември (събота).
През септември 2016 г. също ни очаква голяма ваканция.
Тогава отново ще почиваме два пъти по четири дни за Деня на Съединението 

и за Деня на независимостта.
Ваканционното щастие обаче няма да ни настигне догодина, когато за Коледа 

и за Нова година ще почиваме само по два дни, защото и двата празника се падат 
в събота и в неделя.

Рециклиране на батерии! Ползи и вреди от тях!
Вероятно много хора не знаят, че един от най-страшни-

те замърсители на околната среда са батериите, които из-
хвърляме в кофата за боклук.
Днес те са навсякъде, включително и на места, където не 

всеки се замисля, че са поставени - от стенния часовник 
и дистанционното на телевизора, до мобилния телефон и 
преносимия компютър. Все по-нарастващата им употреба 
генерира огромно количество тежки и опасни химикали, 
които чрез боклука попадат в почвите и способстват за не-
предсказуеми последици в бъдещето. 

Къде да изхвърлим старите батерии...
Батериите са неразделна част от нашето всекидневие. Повечето от тях съдържат теж-

ки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, вредни за околната среда и човека. 
Нашата цел е повишаването на общественото съзнание по проблемите на управле-

нието на негодни за употреба батерии и акумулатори и привличането на потребители-
те за участие в изгражданите от организацията схеми за събиране.  
Създавайки оптимална логистична схема за събиране на негодни за употреба бате-

рии и акумулатори Общинска администрация Сатовча съвместно с „НУБА РЕЦИКЛИ-
РАНЕ” АД разполага поетапно контейнери за разделно събиране на старите батерии и 
акумулатори в част от населените места на територията на общината. Такива контей-
нери вече има в училищата в селата: с. Сатовча - 2 бр.; с. Кочан - 2 бр.; с. Вълкосел - 2 
бр.; с. Слащен - 1 бр.; с. Плетена - 1 бр.; с. Ваклиново - 1 бр.; с. Годешево - 1 бр.
Предстои поставянето на контейнери и в по-големите търговски обекти.

Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов има удоволствието да 
покани представители на местната власт, стопанския сектор (регистри-
рани земеделски произ-
водители, регистрирани 
тютюнопроизводители, 
Еднолични търговци, 
юридически лица по 
смисъла на Търговския 
закон) и нестопанския 
сектор (Сдружения с 
нестопанска цел, Учи-
лищни настоятелства, 
Читалищни настоятел-
ства, Фондации и други) 
на подготвителна среща 
за създаване на парт-
ньорство на територи-
ята на община Сатовча 
за прилагане на Водено 
от общността местно развитие. Срещата ще се проведе на 18.11.2015г. от 
10:00 часа  в залата на общински съвет в село Сатовча.
На срещата ще бъде представена подробна информация за Програмата за 

развитие на селските райони (2014 – 2020) и в частност за подхода ЛИДЕР 
и прилагането му в България, реда и условията за разработване и подаване 
на проект за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дей-
ности” на мярка 19 „Водено от общността местно развитие”. Каним всич-
ки заинтересовани страни от община Сатовча да се включат в обсъждани-
ята по създаването на партньорство и набелязването на основните стъпки  
за създаване на МИГ и Стратегия за местно развитие. 
От изключителна важност е да се излъчат представители, които офи-

циално да представляват интересите на заинтересованите страни в 
партньорството. 
Допълнителна информация относно ПРСР, ЛИДЕР и създаването на 

МИГ може да се намери на интернет страницата на Министерството на 
земеделието и храните.              
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УЧИЛИЩНА ИНИЦИАТИВА
С  тържествен рецитал подготвен от г-жа Фи-

крие Бакалова и г-ца Сузана Влайкова, ученици 
от СОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с.Сатовча се 
преклониха пред делото на народните будители 
за идеята, която са ни завещали, а именно, че 
будността е важна предпоставка за едно по-до-
бро бъдеще, лично и общонародно. Акцент на 
събитието бе инициативата на четвъртоклас-
ниците и техните учителки, Сузана и Аксиния 
Влайкови, за масов препис на “История славя-
нобългарска”. Призовани бяха всички учители, 
ученици, родители и граждани да се включат в 
родолюбивото начинание. Началото на преписа 
постави г-жа Василка Самарджиева, дългогоди-
шен начален учител.

“Днес повече от всякога  се нуждаем от духовни ориентири и осно-
вания за национално самочувствие, именно това породи идеята ни за 
съвременен препис на „История славянобългарска“, с тези думи мал-
ките будители се обърнаха към присъстващите.
Те споделиха амбициозното си намерение да приключат начинанието 

до Трети март и да подарят преписа на библиотеката.



ция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата 
(ЮНЕСКО) от 29 юли 2005 г.
Празник на сухопътните войски 
Сухопътните войски са най-многочисленият вид въоръжени сили на Българската ар-

мия. Предисторията им започва през лятото на 1877 г. в Кишинев, където се формира 
българското опълчение в състава на руската армия за участие в Руско-турската война. 
След войната опълчението се дислоцира на територията на страната и се трансформира 
в Българска земска войска. Армията е изцяло сухопътна до август 1879 г., когато се по-
ставят основите на военния флот. В хода на Сръбско-българската война (ноември 1885 
г.) сухопътни войски окончателно оформят съвременния си образ на самостоятелен вид 
въоръжена сила. Победата при Сливница на 19 ноември 1885 г. е утвърждаващият момент 
за създаването на войските. Затова с Решение 477 на Министерския съвет от 16 ноември 
1992 г. денят, в който се отбелязва блестящата победа на младата българска войска се 
избира и за празник на сухопътните войски на българската армия.

20 Ноември 2015, Петък
Световен ден на детето 
Отбелязва се от 1956 г. с резолюция 836 на Общото събрание 

на ООН от 14 декември 1954 г. В различните държави датата и 
формата на честването се определят с правителствено решение. 
Годишнина от приемането на Декларацията за правата на детето 
/1959/ от 14-ата сесия на Общото събрание на ООН и на Между-
народната конвенция за правата на детето /1989/ от 44-ата сесия 
на Общото събрание на ООН.
Световен ден за борба с тютюнопушенето

Отбелязва се през третия четвъртък на м. ноември в много 
страни по света по инициатива на Международното дружество 
на онколозите и с подкрепата на Световната здравна организация. 
За първи път е отбелязан в САЩ през 1977 г. по инициатива на 
Американското дружество за борба с рака.

21 Ноември 2015, Събота
Ден на християнското семейство
Християните отбелязват днес църковния празник Въведение 

Богородично - един от великите вселенски празници, който в 
църковните песнопения се назовава „предвестник на Божието 
благоволение към хората“.

Празникът е посветен на християнското семейство и на православната християнска 
младеж. В Константинополската църква празникът е въведен през седми век от патриарх 
Терасий, а в Римокатолическата църква - от папа Григорий Единайсети през 1374 година. 
Според Светото писание на този ден тригодишната Мария е заведена от родителите си 
Св. Йоаким и Св. Анна в Йерусалимския храм, за да служи на Бога.
Преданието гласи, че родителите й били изпълнили обещанието, което дали пред Бога, 

още преди тя да се роди. Първосвещениците и служителите в храма ги посрещнали с 
пеене на свещени химни. Праведните родители се върнали с роднините си в Назарет. 
Мария останала да живее в храма, като приела върху себе си дълга да лекува в скръбта 
им всички самотни и изоставени хора.
Въвеждането на Мария в храма е паметно събитие за семейството на Божията майка 

и затова се почита от православната църква и като Ден на християнското семейство. 
Този ден става символ на въвеждането на младия човек в храма, в лоното на църквата 
и вярата, и на християнското семейство, чийто първопример са Дева Мария и съпругът 
й - праведният Йосиф.
На Въведение Богородично православната църква препоръчва на родителите да водят 

децата си на богослужение, да им разказват за вярата и библейските събития, и така да 
ги възпитават в християнски дух.
По това какво е времето на днешния ден народът пък гадае какво ще е то през цялата 

следваща година. Ако времето е топло и слънчево, зимата ще е люта, лятото ще е сухо, а 
плодородието - слабо. Ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото - дъждовно, 
а реколтата - богата.

22 Ноември 2015, Неделя
Световна седмица на предприемачеството
Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на 37 държави. През 2015 г. 160 държави и около 

10 млн. души ще се включват в отбелязването на седмицата с организиране на прояви 
на местно ниво. В България се отбелязва от 2008 г. със съдействието на организацията 
„Джуниър Ачийвмънт България“.

BG05M2OP001-3.001 - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ 
И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ  

ПРИТЧИ:  ПРИСМЕХ НАД СЪСЕДА    
Царят на Дзън излязъл да съедини войските си със 

съюзници, за да нападне царство Уей. Владетелят на 
Чу погледнал небето и се разсмял. 

— На какво се смееш? — попитал царят. 
— Смешен ми е съседът, — отвърнал принцът. — 

Той изпратил жена си при родителите й, а по пътя 
видял една жена, която събирала билки. Харесал я 
и започнал да я ухажва. Но се обърнал след жена 
си и видял, че и нея някой я ухажва. На това се смее 
вашият слуга. 
Царят разбрал намека, спрял войските и ги повел 

обратно. Още не бил стигнал до дома, когато напад-
нали северната граница на царството му. 

ПОЛЕЗНО И БЕЗПОЛЕЗНО  
Творящия Благодат казал на Джуан Дзъ: 
— Ти постоянно говориш за безполезното. 
— С този, който е познал безполезното, може да се говори и за полезното, — отвърнал Джуан Дзъ. — 

Та нали и земята е голяма и широка, а човекът я използва само в рамките на големината на стъпалото 
си. А полезна ли е на човека земята, когато до краката му му копаят гроба? 

— Безполезна е, — отговорил Творящия Благодат. 
— В такъв случай, — казал Джуан Дзъ, — вече ти е ясна и ползата от безполезното. 

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

16 Ноември 2015, Понеделник
Ден на толерантността
„Толерантните общества са онези, които съблюдават човешките права на 

отделните индивиди въз основата на уважение към отделната идентичност 
на всяка личност“, заяви турският външен министър Ахмет Давутоглу, който 
е и председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа, по повод 
Международния ден на толерантността, пише БГНЕС. „Страните-членки на 
Съвета на Европа са ръководени в действията си към постигането на този 
идеал чрез изпълнение на заложеното в Европейската конвенция за правата на 
човека, чиято 60-та годишнина отбелязваме тази година. Те са подпомагани от 
съветите на отделните органи на Съвета на Европа, в частност на еврокоми-
саря за човешките права, както и на Европейската комисия срещу расизма и 
нетолерантността. Предизвикателствата са много. Дискриминацията все още 
е широко разпространена в Европа, независимо дали става въпрос за цвят 
на кожата, етнически или национален произход, религия, език, гражданство 
или други основания. Влошаването на социалните връзки води до повишено 
ниво на радикализация сред определени групи. Освен това, стандартите, 
определени от нашата организация, все по-често се оспорват от онези, които 
се впускат в ксенофобски или ислямофобски политически дискурс, лъжливи 
дебати около интеграцията и националните стойности или просто реч на ом-
разата. Да се живеем да научим заедно е концепция, която трябва да получи 
по-широко приложение през 21-и век. Затова поставихме задача на група от 
изтъкнати личности да представят конкретни препоръки като въпрос на аб-
солютен приоритет. Тази инициатива ще допълни други, които вече са били 
започнати в сферата на образованието и интеркултурния диалог, например. 
Международният ден на толерантността ни предоставя възможността да 
си припомним ангажиментите на Съвета на Европа да съдейства активно 
на организациите на нашите партньори, в търсене на по-голяма сигурност, 
основаваща се на свободата, равенството, справедливостта, възможността и 
уважението към разнообразието“, заяви Давутоглу. Отбелязва се по призив на 
Общото събрание на ООН в резолюция 51/95 на ОС на ООН от 12 декември 
1996 г. във връзка с Декларацията за принципите на толерантността, приета 
от Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на 
образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) на 16 ноември 1995 г.

17 Ноември 2015, Вторник
Световен ден на недоносените бебета
Отбелязва се от 2009 г. по инициатива на Европейската фондация за грижа 

за новородените (EFCNI) в знак на съпричастност към недоносените бебета 
и техните. В България се отбелязва от 2012 г. по инициатива на фондация 
„Нашите недоносени деца“ със съдействието на Столична община.
Международен ден на студентите
Празнува се в чест на годишнината от мирната студентска демонстрация в 

Чехословакия през 1939 г. срещу фашистката окупация, последвана от ареста 
и разстрела на демонстранти. Отбелязва се от 1941 г. с 
решение на срещата на Международния студентски съвет 
в Лондон, Великобритания и с решение на Международ-
ния студентски съюз (IUS), учреден на 27 август 1946 г. 
в Прага, Чехословакия.

18 Ноември 2015, Сряда
Световен ден за борба с ХОББ
Отбелязва се от 2002 г. през третата сряда на м. ноември по инициатива 

на организацията Световна инициатива за борба с хроничната обструктивна 
белодробна болест и под егидата на Световната здравна организация (СЗО).
ХОББ се характеризира с частично или напълно необратимо ограничение на 

въздушния поток в белите дробове. Освен белите дробове, заболяването засяга 
и целия организъм и може да има фатален изход. Заболяването е хронично, 
като при него белите дробове прогресивно снижават функцията си. ХОББ е 
сред най-разпространените хронични заболявания при пушачи над 45 години 
и една от водещите причини за смъртност в света. По данни на СЗО около 
10 процента от населението на планетата страда от това заболяване. От 200 
000 до 300 000 души в Европа умират ежегодно в резултат на болестта. През 
2004 г. 64 млн. души заболяват от ХОББ. Според СЗО се очаква болестта да 
бъде на трето място сред най-честите причини за смърт сред хората в света 
до 2030 г. след сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт и петата по значимост 
след исхемична болест на сърцето, депресивните състояния, транспортните 
катастрофи и мозъчно-съдовите болести. За България се предполага, че стра-
дащите от това заболяване са над половин милион души. Главните фактори 
са тютюнопушенето, замърсяването на въздуха на закрити и 
открити пространства, излагането на прах и химикали, което 
е част от професионалните задължения. Мотото за 2015 г. е на 
тема: „Не е късно“.

19 Ноември 2015, Четвъртък
Световен ден на Философията
Отбелязва се от 2002 г. през третия четвъртък на м. ноември 

с резолюция 33С/45 на 33-та сесия на Генералната конферен-
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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

Ново! Краен срок: 30 ноември 2015 г. не 
по-късно от 23:59 часа на

 Целта на процедурата е да бъдат съз-
дадени условия за подпомогне децата от 
етническите малцинства и/или от марги-
нализирани обществени групи/ и от семей-
ства, търсещи или получили международна 
закрила, да се изградят като пълноценни 
граждани и за успешната им професио-
нална, социална и личностна реализация.

• Минимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ: 50 000 лв. 

• Максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ: 500 000 лв

 БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ Е В РАЗМЕР НА 100 %.

>  Допустими кандидати: 
• общини (или райони на общини);

• детски градини; общински училища с 
подготвителни групи;

• юридически лица с нестопанска цел за 
общественополезна дейност.

>  Допустими партньори: 
• общини (или райони на общини); 
• детски градини; общински училища с 

подготвителни групи; 
• юридически лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност.
Партньорството е задължително условие 

за кандидатстване.
>  Допустими целеви групи:
• деца от етническите малцинства и/

или от маргинализирани групи12 и/или от 
семейства, търсещи или получили между-
народна закрила;

• родители.



До 20-ти ноември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации - пристигания/изпращания за месец октом-
ври 2013 г., за новорегистрираните Интрастат операто-
ри с възникнало текущо задължение.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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3 СЕДМИЦИ ЩЕ ПРИЕМАТ ПРОЕКТИ
ПО МЯРКА 4.2   

От 30 ноември до 18 декември ще продължи при-
емът на проекти по мярка 4.2 “Инвестиции в прера-
ботка/маркетинг на селскостопански продукти” от 
Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 
г. Така заявления ще могат 
да се подават 3 работни 
седмици, съобщиха от фонд 
“Земеделие”.
Определеният бюджет за 

този прием е в размер на 
левовата равностойност на 
100 млн. евро.
Условията за кандидат-

стване са посочени в на-
редба №20 от 2015 г., уточниха от агрофонда, чийто 
шеф е Румен Порожанов. За този прием обаче няма 
да се допускат проекти за колективни инвестиции, 
като изключение от това ще се прави само за призна-
ти групи или организации на производители. Няма 
да са допустими за подпомагане и разходи за т.нар. 
интегрирани проекти.
По мярка 4.2 ще се подкрепят проекти за повиша-

ване на ефективността и конкурентоспособността 
на предприятията от хранително-вкусовата про-
мишленост. Субсидии ще се дават за въвеждане на 
нови продукти, процеси и технологии, подобряване 
на качеството и безопасността на храните и тяхната 
проследяемост, както и за постигане на съответствие 
със стандартите на ЕС.

АКЦИОНЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА БЕЗ
ДЕЙНОСТ НЯМА ДА ПОДЛЕЖАТ НА
НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ  

Това реши  Бюджетна комисия към парламента 
на свое заседание, което предхожда второто чете-
не на новия Закон за счетоводството в Народното 
събрание.
На независим финансов одит задължително ще 

подлежат предприятия, които към 31 декември 
надвишават най-малко два от следните показатели: 
балансова стойност на активите – 2 000 000 лв., нетни 
приходи от продажби – 4 000 000 лв. и средна чис-
леност на персонала за отчетния период  – 50 души.
Предприятията от обществен интерес също ще 

подлежат задължително на одит, както и предприя-
тия, за които това изискване е установено със закон. 
Предвижда се задължителен одит на всички акцио-
нерни дружества с изключение на тези, които не са 
извършвали дейност през отчетния период. 

 СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Статутът и условията за съставителите на финан-

сови отчети бяха обсъждана тема през изминалите 
две години. Новият Закон за счетоводството не пред-
вижда въвеждане на лицензиране на счетоводителите 
с изпити, както и не предвижда създаване на Нацио-
нален съвет по счетоводство, който беше предложен 
от ИДЕС в хода на създаването на новия Закон за 

счетоводството.
По  отношение  на 

съставителите на фи-
нансовите отчети ще 
се запазят изисквани-
ята от сега действащия 
Закон за счетоводство-
то .  Асоциацията  на 
специализираните сче-
товодни предприятия, 

която участва в Работната група към Министерство 
на финансите по транспонирането на новата счето-
водна директива в националното законодателство, 
се застъпи за това предложение.
Отчетите на предприятията следва да се съставят 

от физически лица, които са в трудово, служебно или 
облигационно правоотношение с предприятието или 
от счетоводни предприятия. 
Предвидена е глоба в размер от 500 до 3000 лева за 

лице, което състави финансов отчет без да отговаря 
на изискванията на закона или без да е в трудово, 
служебно или облигационно правоотношение с 
предприятието.
Дава се възможност годишните финансови отчети 

да могат да се съставят от самите собственици на 
едноличните търговци, които водят едностранно 
счетоводство или от съдружници/собственици на 
микропредприятия, които не са осъществявали дей-
ност през годината.
СЧЕТОВОДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Въвежда се санкция в размер от 2000 до 5000 лева 

за счетоводно предприятие, което състави финансов 
отчет без да отговаря на изискванията на закона. 
Предвидените изисквания към счетоводните пред-
приятия са същите като в сега действащия закон, но 
текстовете са прецизирани и съответно санкциите 
завишени.
Две са изкисванията към счетоводните предприя-

тия, които трябва да са изпълнени, за да отговарят 
на Закона за счетоводството:

1) Управляващите и представляващите счетоводни-
те предприятия следва да отговарят на критериите за 
образование и стаж за съставител на финансов отчет, 
както и да не са осъждани за престъпление от общ 
характер по глава пета и по раздел I на глава шеста 
от Особената част на Наказателния кодекс. 

2) Другото важно изискване е в предмета на дей-
ност на счетоводното предприятие трябва задължи-

телно да е включено „организиране на счетоводно 
отчитане и съставяне на финансови отчети“.

 На счетоводно предприятие, което състави фи-
нансов отчет без да отговаря на тези изискванията 
се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 
5000 лева се посочва в административнонаказател 
ните разпореди от законопроекта.
ПОЛЕЗНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 

НА МАЛКИЯ БИЗНЕС
Микропредприятията, които са над 95% от пред-

приятията в България, ще могат да съставят годишен 
отчет, който се състои само от съкратен баланс и 
съкратен отчет за приходите и разходите. За тези 
предприятия ще отпадне изискването да съставят 
дългите повествователни приложения с оповестя-
вания към годишните си отчети. 
Въвеждането на това облекчение бе едно от основ-

ните и най-защитавани предложения на страна на 
АССП при транспонирането на директивата. Асоци-
ацията написа няколко становища до Министерство 
на финансите и Министерство на икономиката и 
проведе срещи, с призив да се използват максимал-
но облекченията, предвидени в Директивата, като 
искането бе именно това облекчение да се въведе 
за всички микропредприятия. Друго предвидено 
облекчение е предприятията, които не подлежат 
на задължителен независим финансов одит да не 
публикуват своите отчети за приходите и разходите.
КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С проекта се предлага въвеждане на четири катего-

рии предприятия – микро-, малки, средни и големи 
предприятия и три групи предприятия, изцяло в съ-
ответствие с изискванията на директивата, еднакви 
за целия Европейски съюз. 

 ПО-ГОЛЕМИ САНКЦИИ И ГЛОБИ
Превидени са по-високи размери на глоби и 

имуществени санкции в сравнение с тези в сега 
действащия Закон за счетоводството. Чувстви-
телно е завишена санкцията за непубликуване на 
финансов отчет, която ще е обвързана с оборота на 
предприятието.
Който е задължен и не публикува финансов отчет, 

се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на 
предприятието се налага имуществена санкция в 
размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от 
продажби за отчетния период, за който се отнася 
непубликувания финансов отчет, но не по-малко от 
200 лв. При повторно нарушение се налага глоба 
или имуществена санкция в двоен размер. 
Ръководител, който допусне съставяне на счетово-

ден документ и/или отчитане на стопанска операция, 
които изкривяват или изопачават имущественото 
и финансовото състояние на предприятието, или 
отчитане на фиктивна или привидна сделка, включи-
телно подкупването на длъжностни лица, се наказва 
с глоба от 500 до 5000 лв., а на предприятието се 
налага имуществена санкция в размер от 2000 до 
10000 лв. 
Предстои на второ четене и гласуването на Закона 

за счетоводството в Парламента.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Каква регистрация от 01.12.2015 г следва да на-

правят лицата, които ще представят по електро-
нен път документите за изплащане на паричните 
обезщетения за временна неработоспособност, 
трудоустрояване и майчинство по приетата 
Наредба за паричните обезщетения и помощи от 
държавното обществено осигуряване, която влиза 
в сила от 1 януари 2016 г.? 

> Лицата, които ще представят документи за изпла-
щане на парични обезщетения по електронен път или 
упълномощени от тях лица, следва да се регистрират 
като потребители на уеб услугите на НОИ. Регис-
трацията се извършва онлайн чрез уеб приложение, 
достъпно през интернет страницата на НОИ.

> Регистрация на юридическо лице или на осигу-
рителна каса се извършва с валиден квалифициран 
електронен подпис, съдържащ ЕИК по Закона за тър-
говския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ и наименование 
на юридическото лице или осигурителната каса. 

> Регистрация на физическо лице се извършва с ва-
лиден квалифициран електронен подпис, съдържащ 
единен граждански номер/личен номер на чужденец 
и трите имена на лицето. 

> Регистрация на едноличен търговец се извършва 
с валиден квалифициран електронен подпис, съдър-
жащ ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по 
БУЛСТАТ и наименование на едноличния търговец 
или единен граждански номер/личен номер на чуж-
денец и трите имена на лицето. 

> Лице, задължено да представя документите по 
наредбата, може да упълномощи друго лице, което 
притежава квалифициран електронен подпис, да 
представя по електронен път документите от негово 
име със заявление по образец. Упълномощеното 
лице представя заявлението в електронен вид с 
квалифициран електронен подпис чрез уеб прило-
жението в интернет страницата на НОИ. Упълно-
мощителят подписва и подпечатва заявлението и го 
представя лично или чрез упълномощено за целта 
лице в съответното ТП на НОИ на хартиен носител 
в срок до 3 работни дни от упълномощаването. 

> При оттегляне на упълномощаването лицето, 
задължено да представя документите представя в 
съответното ТП на НОИ ново заявление по обра-
зец не по-късно от 3 работни дни преди датата на 
оттеглянето. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2015г.

Въпрос: Майка се намира в отпуск за отглеждане 
на дете до 2-годишна възраст. Правоотношението 
й е прекратено, но отново започва работа на трудов 
договор при друг осигурител. В какви срокове и от 
кой осигурител (старият или новият) следва да се 
представи в ТП на НОИ Декларация за промяна на об-
стоятелствата, приложение № 12 към Наредбата за 
изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и 
помощи от ДОО? Какви документи и в какви срокове 
следва да се подадат от новия осигурител за лицето 
във връзка с получаване на парично обезщетение за от-
глеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО?
Отговор: Съгласно чл. 52а от Кодекса за социално осигу-
ряване (КСО) право на парично обезщетение за отглеж-
дане на малко дете имат лицата, които са осигурени за 
общо заболяване и майчинство и имат не по-малко от 12 
месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. 
В случай, че майката не ползва отпуск за отглеждане на 
малко дете и не е дала съгласие отпускът да се ползва от 
друго лице, ако са налице и останалите изисквания по 
КСО, тя има право на парично обезщетение по чл. 54 от 
КСО (за 2012 г. месечният размер е 120 лв.). За изплащане 
на обезщетението по чл. 54 от КСО е необходимо майката 
да представи на осигурителя (работодателя) си, а той – в 
съответното териториално поделение на Националния 
осигурителен институт (ТП на НОИ), заявление-декла-
рация по образец приложение № 4 към Наредбата за 
изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и 
помощи от държавното обществено осигуряване (НИИ-
ПОПДОО). Към заявление-декларация по образец, при-
ложение № 4 се прилага заверено от осигурителя копие 
от удостоверението за раждане на детето, декларация за 
изплащане на обезщетението по образец, приложение 
№ 7 към НИИПОПДОО (това е декларация за банковата 
сметка и се прилага в случай, че не е представяна досега 
във връзка с изплащане на парично обезщетение от сред-
ствата на ДОО) и други документи, според конкретния 
случай. От 1 април 2012 г. копие от удостоверението за 
раждане на детето ще се представя, само ако детето не е 
български гражданин.
Сроковете за представяне на документите за изплащане 
на парично обезщетение са определени в чл. 52б и чл. 40а 
от КСО. Работодателите, осигурителите и техните кло-
нове и поделения представят документите в съответното 
ТП на НОИ за всеки календарен месец не по късно от 2 
работни дни след деня на изплащане на дължимите въз-
награждения или част от тях, а когато възнагражденията 
са начислени, но не са изплатени, или не са начислени 
– не по-късно от два работни дни след последния ден от 
месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от НИИПОПДОО при промяна на 
обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните 
обезщетения, в срок от 3 работни дни от промяната оси-
гурените лица следва да представят на осигурителите 
си, които са представили в ТП на НОИ документите 
за отпускане на обезщетението, декларация по образец 
приложение № 12 към наредбата, окомплектована с до-
казателствата за промяната на обстоятелствата. В срок 3 
работни дни от получаване на декларацията осигурителят 
е длъжен да представи декларацията и приложенията към 
нея в съответното ТП на НОИ.

Въпрос: Ползвам отпуск за отглеждане на дете до 
2 годишна възраст. Искам да се върна на работа и да 
прехвърля отпуска на майка ми която е пенсионер. Ще 
има ли право тя на парично обезщетение за отглеж-
дане на малко дете?
Отговор: Съгласно чл. 52а от Кодекса за социално осигу-
ряване (КСО) право на парично обезщетение за отглеж-
дане на малко дете имат лицата, които са осигурени за 
общо заболяване и майчинство и имат не по-малко от 12 
месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. 
Ако майка Ви не извършва дейност, за която да е осигуре-
на по КСО за общо заболяване и майчинство, няма право 
на обезщетение от средствата на държавното обществено 
осигуряване. Следва да имате предвид и разпоредбата 
на чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда, съгласно която със 
съгласието на майката отпускът за отглеждане на дете до 
2-годишна възраст се разрешава на бащата или на един 
от родителите на майката или бащата на детето, когато 
работят по трудово правоотношение.
В случай, че майката не ползва отпуск за отглеждане на 
малко дете и не е дала съгласие отпускът да се ползва от 
друго лице, ако са налице и останалите изисквания по 
КСО, тя има право на парично обезщетение по чл. 54 от 
КСО (за 2012 г. месечният размер е 120 лв.). За изплащане 
на обезщетението по чл. 54 от КСО е необходимо майката 
да представи на осигурителя (работодателя) си, а той – в 
съответното териториално поделение на Националния 
осигурителен институт, заявление-декларация по образец 
приложение № 4 към Наредбата за изчисляване и изпла-
щане на паричните обезщетения и помощи от държавното 
обществено осигуряване, окомплектовано с предвидените 
в образеца приложения.



БАНИЧКИ С ЯБЪЛКА И ОРЕХИ
Продукти:
• Един пакет готови кори  за баница или домашно 

приготвени
• Половин килограм ябълки - обелени и нарязани 

на ситно (може и настъргани)
• половин чаена чаша олио
• 150 гр орехи, начукани на ситно
• 1 чаена чаша захар
• 70 гр  масло
• пакет канела
•  пудра  захар  за 

поръсване
 Приготвяне: 
Настърганите ябълки 

се смесват с олиото, 
канелата, захарта и 
натрошените орехи.
Взимат се по две кори, 

намазняват се. Слага се 
по дължина от плънката 
и се навива на руло.
Баничките се подреждат една до друга в намаслена 

тава.

12 ПРАВИЛА  ЗА  ЧИСТ  ДОМ 
ВСЕКИ  ДЕН  

Не винаги чистенето е сред любимите домакински 
задължения. Понякога отнема повече време, друг път 
просто сте изморени след работа и не ви се занимава. 
Вижте 12 правила, които да спазвате, за да имате чист 
дом всеки ден.

1. Не ходете с мръсни обувки - може да звучи логич-
но, но често се случва в последния момент, след като 
сме се обули, да си спомним, че сме забравили нещо в 
другата стая. Влизайки с мръсни обувки оставяте стъп-
ки и петна по пода, които след това ще ви костват пове-
че време и усилия при основното почистване.

2. Оправяйте си леглото - отнема не повече от 5 ми-
нути, а моментално оставя чувство за уют и ред. За да 
пестите време, използвайте чаршафи с ластик - те се 
изпъват по-лесно. Покривайте с кувертюра, за да подо-
брите декора в спалнята и да прикриете малките гънки 
от завивката.

3. Проветрявайте - свежият въздух се отразява добре 
както на здравето ви, така и на домашния уют. Дока-
то си пиете кафето в кухнята, отворете в спалнята, или 
пък проветрете хола, докато се приготвяте за работа в 
спалнята. 

4. Не трупайте прането - ако забележите, че сте съ-
брали достатъчно дрехи от една група, просто ги пус-
нете в пералнята - няма да ви отнеме повече от минута-
две, а резултатът ще е ограничаване на купчината.

5. Не си разхвърляйте дрехите - така поддържате дома 
подреден и подготвен за неочаквани гости. В спалнята 
може да закачите закачалки на вратата, за да слагате 
там домашните си дрехи. Другият вариант е да отдели-
те специално място (стол, кресло, метална закачалка), 
където да оставяте дрехите, с които ще сте облечени на 
работа.

6. Подреждай-
те хола всяка 
вечер - това е 
стаята, в която 
посрещате гос-
тите си. Хубаво 
е да сте подгот-
вени за всякак-
ви неочаквани 
визити, затова 
най-добре още 
вечерта оправете декоративните възглавнички, подре-
дете холната масичка и разчистете от чаши, книги или 
други забравени вещи.

7. Не оставяйте съдомиялната да чака - когато при-
ключи работа, разтоварете чиниите и ги поставете на 
мястото им. След вечеря пък веднага я заредете за нов 
курс - така няма да се трупат чинии в мивката, а засъ-
хналата храна се отмива по-лесно.

8. Почистете мивката - говорейки за миене на чиний, 
трябва да отбележим, че мивката също се нуждае от 
внимание. Не оставяйте да се пълни, а остатъците от 
храна изхвърляйте незабавно, преди да са отишли в ка-
нала. Добавете и малко препарат за повече блясък.

9. Пазете кухнята чиста - докато нещо вкусно се пече 
във фурната, можете да забършете кухненския плот 
или да поставите мръсните съдове от подготовката на 
ястието в съдомиялната. След като сте приключили ра-
бота с котлоните, забършете около тях, за да няма маз-
ни петна.

10. Не забравяйте тоалетната - малко препарат и един 
хубав ароматизатор са бърз и лесен начин да почистите 
мивката и тоалетната чиния за минути.

11. Подреждайте в движение - винаги, когато забе-
лежите, че нещо не си е на мястото, го поставяте там, 
където трябва да стои.

12. Планирайте - организацията е ключът към чистия 
и подреден дом. Планирайте домакинските си задъл-
жения - в кой ден ви е по-удобно да гладите, в кой да 
търкате плочките в банята, кога да пуснете прахосму-
качката.
Междувременно вършете всичко останало от спи-

съка - ще ви отнема не повече от 30 минути на ден, 
но пък ще ви спестява огромни усилия при основното 
почистване и винаги ще сте спокойни, че домът ви е 
чист и готов за гости.

КАК ДА ИЗМАЙСТОРИТЕ ИСТИНСКО 
ЯБЪЛКОВО ВИНО

Ябълките съдържат от 8 до 12% захар в редки слу-
чаи до 14-15%. Но дори да приемем, че захарността е 
10%, от тях могат да се получат 5,6 об.% алкохол, кой-
то би могъл да достигне до 7,9 об.% при пълна зрялост 
на ябълките.
Ябълковото вино често 

се нарича още и сайдър от 
Cidre.
Качеството му зависи от 

сорта ябълки или от сбора 
на няколко сорта, както и 
от степента им на узряване.
Ако плодовете са презре-

ли, е възможно количество-
то на ябълчната киселина 
да е малко и виното да ста-
не плоско на вкус.
Технологията за производство е следната:
Раздробяват се ябълките - най-добре става с чукова 

дробилка - целта е да се получи гъста хомогенна каша.
Внимание! Загнилите плодове предварително да се 

отстраняват.
Пресова се ябълковата каша. Ако това се прави 

веднага, количеството на сока ще бъде около 50% от 
теглото на ябълките, защото голяма част от сока се за-
държа от пектиновите вещества.
За да се повиши рандемана на сока е нужно част от 

пектина да се разгради под действието на пектолитич-
ните ензими, съдържащи се в кашата.
Как да постъпите професионално, ще обясним на 

тази страница.
Можете да повишите рандемана на сока
За да повишите рандемана на сока, от което се ин-

тересуват на първо място много домашни производи-
тели, можете да използвате един от следните начини:

- Ябълковата каша се оставя около 12 часа, за да се 
разгради част от пектина. След това се пресова и со-
кът лесно ферментира.
В този случай рандеманът на сока може да достигне 

60-70%.
- Ябълковата каша се засява с мая. След около 2 де-

нонощия ще започне ферментация. В момента на бу-
рна ферментация сокът се пресова.
В този случай може да се получи 70-80% сок от ка-

шата.
- Ябълковата каша се загрява до кипене и след като 

темрературата спадне до 30 градуса С се пресова.
Рандеманът на сока при този вариант също е около 

70-80%.
Имате вариант и да го подсилите:
Тъй като ябълковият сок е с ниско захарно съдър-

жание, полученото вино ще бъде най-често с 5-6 об.% 
алкохол и лесно може да се превърне в ябълков оцет. 
Но има начин да се направи подсилване на сока, което 
може да стане по 2 начина:
Със захар - към ябълковия сок се добавя захар - най-

добре е тя да се разтвори в затоплен ябълков сок.
При 10% захар в ябълките е необходимо да се до-

бави захар, която да повиши захарния градус до 20%. 
В този случай на 94 л сок се добавят 10 кг захар и се 
получава 100 литра качествен сок.
Със спирт - към ферментиралия ябълков сок се до-

бавя чист зърнен спирт до достигане на 10-11 об.% 
алкохол във виното. Към 94 л ябълково вино се доба-
вят 6 л зърнен спирт при 96 об.% алкохол - получава 
се100 л вино. 
Важна е ферментацията:
Ферментацията на ябълковия сок протича при 18-20 

градуса С в продължение на 10 до 12 дни.
За да се възбуди тя е необходимо да се използуват 

сухи винени или хлебни дрожди в количество от 20 до 
40 грама за 100 литра.
Сухите дрожди първоначално се хидратират в хлад-

ка вода или в сок при 30 градуса С за половин час.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

Дрян
Той цъфти още преди разлистване, но дава реколта 

чак през септември-октомври. Малките му червени 
плодчета са истинска съкровищница на витамини 
и минерали. Можете да се възползвате от нея, като 
приготвите сок, желе или вино от дрян. 
Желе от дренки 
Продукти: 
- 2 кг дренки
- 700 г захар
- 1 ч.л. (5 г) ви-

нена киселина
Измитите и из-

чистени плодове 
се заливат с вода 
така, че да се по-
крият. Варят се, докато променят цвета си и омекнат. 
Сокът се прецежда и се вари със захарта. Желето е 
готово, когато взетата проба, поставена върху ръба 
на чиния, се желира. Прибавя се винената киселина 
и се вари още 2-3 минути. Готовото желе се насипва 
горещо в съдове. 

 „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!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Вечер. Семейство габровци седи пред телевизора. 
Мъжът чете вестник и не поглежда към сериалите. По 
едно време скача: - Спечелили сме голямата награда 
от  лотарията ! !Вече  сме  богати !  Жената  го  поглежда 
сърдито: - А ти откъде взе пари за билет?

Катаджия дебне до паркинг на ресторант. Излиза пий-
нала голяма компания, и се качват по колите. Катаджията 
си избрал един, който едвам се държал на краката и го 
спира: - Проверка за алкохол, духнете! Резултат - нулев. 
Катаджията:
 - Как е възможно това? 
Мъжът: 
- Днес аз съм дежурен по отвличането на внимание.

ечер Семейство габровци седи пред телеви

След приключване на ферментацията виното се ос-
тавя в хладно помещение.
След около седмица на дъното на съда пада грубата 

утайка.
Тогава се прави първо откаляване - отделяне на ви-

ното от утайката.
После виното се прехвърля отново в чист съд, къ-

дето престоява до пълното избистрене и чак тогава се 
прави второ отделяне от утайката
Съдът с виното трябва да бъде винаги пълен, за да 

не се окислява.
За да се предотврати окисление на виното е добре 

след ферментацията да се сулфитира
Добавят се или серниста киселина, или калиев ме-

табисулфит.
Дозите: за 100 л вино са необходими 0,1 л 6-процен-

това серниста киселина или 12 г калив метабисулфит.
Ако виното ви не може да се избистри само, тряб-

ва да се направи бистрене с яйчен белтък 4-5 белтъка 
се отделят добре от жълтъците и се разбиват на пяна, 
която се смесва добре с 5-6 литра вино - тази смес е 
достатъчна за 100 до 120 литра мътно вино.
За около 7 дни пада утайка и бистрото вино вече се 

отделя от нея.
За да се запази виното за по-дълго време, след пъл-

ното му избистряне трябва да се разлее в бутилки.
Бутилките се поставят в хоризонтално положение в 

избеното помещение.


