
Община Сатовча, в качеството си на бенефициент и във връзка с необходимост-
та от наемане на служители за организация и управление на проект „Създава-
не на общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в 
неравностойно положение”,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”- процедура за директно предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ  BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съгласно  Договор за 
безвъзмездна финансова помощ 
Обявява покана: 
За наемане на персонал (екип) за организация и управление на проект „Създа-

ване на общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в 
неравностойно положение” на следните длъжности:

1. Ръководител на проекта;
2. Координатор на проекта;
3. Счетоводител на проекта.

Изисквания за заемане на длъжността: Висше образование по специалността/  
професионален опит, компютърна грамотност, работа в екип. 
Основни изисквания:
- Да имат необходимото образование и квалификация за съответната позиция за 

която кандидатстват;
- Компютърна грамотност.
- Кандидатите за обявените позиции да притежават професионален  опит в из-

пълнението на поне един проект със социална насоченост, финансиран със сред-
ства от ЕС.
Специфични изисквания 
• Да имат опит в работата с хора от следните целеви групи:
- Лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслуж-

ване в това число и деца;
-Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Начин на провеждане на подбора: по документи и чрез събеседване.;
Необходими документи: 
• заявление за участие в конкурса по образец;
• автобиография на български език  по образец; 
• ксерокопие от документ за завършено висше образование; 
•ксерокопие от документи, удостоверяващи професионален опит/

трудова,служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг доку-
мент, удостоверяващ професионалния опит/; 

• ксерокопие от други документи, удостоверяващи изпълнението на минимални-
те и специфични изисквания.
Срок за подаване на документите – до 10.02.2016г. 
Място за подаване на документи – в Деловодство на административната сгра-

да на Общинска администрация, Община Сатовча, на адрес: Община Сатовча, 
с.Сатовча-2950, ул.”Тодор Шопов”№37.
Място и начин за провеждане на подбора - административна сграда на Общинска 

администрация , 
Община Сатовча, 
на адрес: Община 
Сатовча, с.Сатовча 
2950, ул.”Тодор 
Шопов”№37. Съ-
беседването ще се 
проведе с кандида-
тите одобрени на 
етап документално 
съответствие. До-
пуснатите до събе-
седване  кандидати 
ще бъдат уведоме-
ни писмено за да-
тата, часа и място-
то на провеждане 
на събеседването. 
Образци на до-

кументите, длъж-
ностните характеристики за отделните длъжности, както и информация за про-
екта, специфика на работата, характеристика на целевата група, целите които 
следва да бъдат постигнати могат да се получат в административна сграда на 
Общинска администрация Сатовча, на адрес: Община Сатовча, с.Сатовча-2950, 
ул.”Тодор Шопов”№37.
С одобрените кандидати, ще бъдат сключени срочни трудови договори за пери-

ода на изпълнение на проекта (до 18.11.2017г.)
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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

BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”     
ДОГОВОР №  BG05M9OP001-2.002-0201-C001

„СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА
ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”

Об СС бб фф ббОб С б ф б

На 28 януари 2016 година се про-
веде заседание на Общински съвет 
– Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
> Бюджета на общината за 2016 го-

дина общо и по структура: 
Дейности „Държавна отговорност“ 
Приходи   -  6 281 530,00 
Разходи    -  6 281 530,00 
Местни (общински дейности) 
Приходи   -  3 142 558,00
Разходи    -  3 316 110,00 
Дефицит   -    173 552,00 
Общо 
Приходи   -  9 424 088,00 
Разходи    -   9 597 640,00
Дефицит   -     173 552,00

> Стратегия за управление и раз-
пореждане с общинска собственост в 
община Сатовча за мандат 2015 – 2019 
година.

> Програма за управление и раз-
пореждане с имотите – общинска 
собственост, в община Сатовча през 
2016 година.

> Наредба за опазване на обществе-
ния ред в община Сатовча.

> Общински годишен план за младе-
жта – 2016 година.

> Годишен отчет за изпълнението на 
Програма за управление на община 
Сатовча за периода 2012-2015 година 
за календарната 2015 година.

> Отчет за изпълнението на реше-
нията на Общински съвет – Сатовча, 
за времето от 01.07.2015 година до 
31.12.2015 година.

> Информация относно финансовото 
състояние на общински фонд „С един 
лев в помощ на болните деца от общи-
на Сатовча”.

> Годишен финансов отчет на Коми-
сията към общински фонд „С един лев 
в помощ на болните деца от община 
Сатовча”.
Даде съгласие:
> Училищното настоятелство на СОУ 

„Христо Смирненски” с. Кочан да кан-
дидатства за безвъзмездна финансова 
помощ по ПРСР на МЗХ – програмен 
период 2014-2020 година.

> Община Сатовча да кандидатства 
с проект „Подобряване на условията 
за борба с пожарите в трансграничния 
регион на община Струмица и община 
Сатовча” по Инструмент за предпри-
съединителна помощ „Интеррег ИПП 
България – Македония 2014-2020”, 

>  Да бъде продължен срока на догово-
ра за наем, сключен с „Търговска банка 
Д” за отдаване под наем на помещение 
на партерния етаж от административна 
сграда – Общинска администрация – Са-
товча, с площ от 14 кв. м. за ИРМ – офис 
на банката и помещение за АТМ с площ 
3 кв. м. на партерния етаж от админи-
стративна сграда – кметство с. Кочан.

> Да бъдат отпуснати средства в раз-
мер на 1 500 лева за подпомагане лече-
нието на Джеват Ахмедов Онбашиев от 
село Плетена в чужбина – Университет-
ска болница „Гази Осман Паша”, в град 
Истанбул, Турция.

> Да бъдат възстановени имоти на 
наследниците на:

- Алия Ахмедов Поюков – бивш 
жител на село Кочан: имот №014240, 
находящ се в местността „Чигарев 
дол“, землището на село Кочан, с 
площ 0,344  дка, 

- Мехмедали Алиев Шаматарев – 
бивш жител на село Вълкосел: имот 
№110001, находящ се в местността 
„Вълковка“, с площ – 20,151 дка; имот 
№109025, находящ се в местността 
„Белица“, с площ – 10,710 дка; имот 
№000167, находящ се в местността 
„Бъчвата“, с площ – 13,031 дка, 

- Али Реджепов Реджепов – бивш 
жител на село Кочан: имот №007021, 
находящ се в местността „Костадин“, 
с площ – 1,811 дка; имот №007020, 
находящ се в местността „Костадин“, 
с площ – 10,069 дка; имот №018234, 
находящ  се  в  местността  „Дети-
щи вир“, с площ – 0,233 дка; имот 
№018059, находящ се в местността 
„Блатоша“, с площ – 0,784 дка; имот 
№031106, находящ се в местността 
„Елвицата“, с площ – 1,356 дка; имот 
№031289, находящ се в местността 
„Елвицата“, с площ – 0,405 дка; имот 
№035156, находящ се в местността 
„Ахмедов баир“, с площ – 1,505 дка; 
имот №024068, находящ се в мест-
ността „Ливадите“, с площ – 1,476 
дка и имот №014049, находящ се в 
местността „Тесникола“, с площ – 
0,936 дка.
Във връзка със Заповед на Об-

ластния управител за връщане за 
преразглеждане на Решение №30 от 
30.12.2015 г. потвърди своето реше-
ние за актуализиране на Поименния 
списък за капиталови разходи на 
община Сатовча за 2015 година.

.: 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 37

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд



През втората половина на 20 век в САЩ и други места по света установената практика на 
размяна на картички се разширява и се въвежда раздаването на подаръци, като при хете-
росексуалните двойки това се прави обикновено от мъжа. Най-популярните подаръци са 
рози и шоколад. През 80-те, диамантената индустрия започва да насърчава Св. Валентин 
в неговото ориентиране към подаряване на бижута без примеси.
Когато двама влюбени вечерят на Св. Валентин, тяхната връзка често се счита за сериозна.

ПРОГРАМА „НАУЧИ СЕ ДА ПЛУВАШ“ 2016  
Краен срок: 15 февруари 2016 г. 
С утвърждаването на настоящата Програма се очаква да бъдат увеличени броят на 

заниманията и включените деца в населените места, имащи условия за обучение по 
плуване и спортни специалисти с необходимата професионална квалификация. Преки 
бенефициенти са спортни клубове (СК) по плувни спортове и по спортове, включващи 
плувни дисциплини. Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в 
резултат на изпълнение на проектите, са деца на възраст 5 - 11 години. 

 
 ФОТОКОНКУРС

„БЪЛГАРИЯ – АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ” 2016  
Краен срок: 11 февруари 2016 г. 
Целта на ежегодните онлайн фотоконкурс е да приобщим всеки 

любител или професионалист, чиито фотографии ще повишат 
интереса към страната ни и нейните природни, културни и исто-
рически богатства.
Покажете България през Вашите очи!
График:
Първи етап: 01 ноември 2015 – 11 февруари 2016 г.;
Втори етап: 12 февруари 2016 – 27 май 2016 г.;
Трети етап: 28 май 2015 до 17:00 часа на 09 септември 2016 г.;
Краен срок за участие в конкурса: 17:00 часа на 09.09.2016 г.

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

10 Февруари 2015г., Сряда,
 Св. мъченица Валентина и Св. Харалампи и ден на пчеларя. Имен ден 

празнуват: Харалампи, Валентин, Вальо, Валентина, Валя, Валери, Валерия, 
Ламбо, Пейо, Пейчо, Пейка.
В народните представи Св. Харалампий бил властелинът на всички болести. 

Държал ги със синджир и по своя воля ги пращал да вървят по света. Освен 
това е почитан като Според легендите свети Харалампий е заповедник и на 
чумата и поради тази причина денят му е наричан още „Чумин ден“. За да 
умилостивят чумата, жените месели питки, мажели ги с мед и ги раздавали на 
съседи и роднини. В народните представи чумата е стара, грозна, рошава и зла 
жена, която трябва да се изведе от селището. Затова оставят край населеното 
място питка с мед, шише вино, нова кърпа, сапун, гребен и вода, за да се залиса, 
докато мие косите си и ги сплита, а докато се нахрани и напие — да забрави за 
какво е слязла. Свети Харалампи е избран и за покровител на пчеларите. За да 
се предпазят от лоши болести, жените не трябва да работят на този ден. Един-
ствено разрешено е да омесят питка, която да занесат в църквата за освещаване. 
Заедно с нея се носи и мед. Смята се, че този мед е придобил лековити сили, 
затова се пази през цялата година. Ако някой се разболее му дават от него, та 
по-бързо да се възстанови и да оздравее.

12 Февруари 2015г., Петък,
• Международен ден на Дарвин
Посветен на годишнината от рождението на Чарлз Дарвин, известен още 

като Ден на еволюцията. Той пръв дава идеята за еволюцията на всички видове 
в течение на времето от общ прародител посредством процес, който нарича 
естествен отбор.

• Ден на червената ръка
Денят на Червената ръка се празнува от 2002 г. и е посветен в помощ на де-

цата от държавите с военни конфликти. Според конвенцията на ОН за защита 
на детските права, от 12 февруари 2002 година военната злоупотреба с деца е 
забранена. За съжаление, броят на детските войници не се е променил значител-
но. Все още биват използвани около 250.000 деца във войните на възрастните.

13 Февруари 2015г., Събота, 
Световен ден на радиото
Световния ден на Радио има за цел да се повиши информираността за значе-

нието на радио, насърчаване на лицата, отговорни за взимането на решения за 
предоставяне на достъп до информация чрез радио и подобряване на работата 
в мрежа и международното сътрудничество между радио- и телевизионни 
оператори. Радиото е медията, без която не можем, която завинаги промени 
общуването между хората. Независимо кога, как и къде слушате радио – су-
трин преди работа, докато пътувате или вечер преди да си легнете. Независимо 
дали го слушате със стария транзистор или радиоточката, през компютъра или 
телефона си, в къщи или в колата си - радиото неизменно е част от нашето 
ежедневие. То винаги е редом с нас.

14 Февруари 2015г., Неделя,
• Трифон Зарезан (по нов стил)
На 14 – ти февруари по стара българска традиция честваме Трифон Зарезан 

– денят на виното, лозарите, кръчмарите и градинарите. Независимо от своя 
произход в миналото, Трифон Зарезан е бил обвързван с много обичаи, някои 
от които са запазени и до днес. Традицията повелявала стопанката да стане 
рано сутрин и да омеси и опече обреден хляб, украсен с лозово листо. Освен 
питата задължително се приготвяла и кокошка, пълнена с ориз или булгур. Тя 
поставяла всичко заедно с бъклица с вино в нова вълнена торба и с този товар 
изпращала мъжа си на лозята. Там стопанинът се прекръствал и с косера от-
рязвал три пръчки от три корена. От пръчките правел венец и закичвал калпака 
си, а корените поливал с донесеното вино, светена вода и поръсвал с пепел, 
запазена от Бъдни вечер – този ритуал се нарича „зарязване“.

• Ден на българския археолог
Началото на отбелязването на този професионален празник е през 1971 

година по инициатива на Националния археологически институт с музей при 
БАН. Свързва се с празниците на древногръцкия бог Дионис. На този ден всяка 
година се открива изложба с експонати и фотоси на най-важните открития от 
предходната година.

• Успение на св. Кирил Славянобългарски
Свети Кирил Славянобългарски напуска този свят на 14 февруари 869 г. - 14 

години след като заедно с брат си Методий открива по божий промисъл глаго-
лицата, първата славянска азбука.

• Свети Валентин
Имен ден празнуват: Валентин, Валентина, Вальо, Валю, Валя.
Свети Валентин е празник, който се празнува на 14 февруари. На тази дата 

влюбените разкриват един на друг, че се обичат. Първоначално стар римока-
толически празник в чест на Св. Валентин, той вероятно започва да се свързва 
с романтичната любов през Средновековието. На този ден още през 14 век 
започва да става традиция да се разменят любовни послания под формата на т. 
нар. валентинки. Съвременните символи на любовта сега са сърцето и образа на 
крилатия Купидон. През 20 век ръчно написаните послания биват заменени от 
масово произвежданите готови картички. АПК (Асоциацията за Поздравителни 
Картички) е изчислила, че всяка година се изпращат 1 милиард поздравителни 
картички, като така изостават по масовост само от коледните картички. Асоци-
ацията също е изчислила, че жените купуват около 85% от всички валентинки. 
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 4.02.2016 г. 
.     – 5 

1 ,   
1 ,    
1  ,    
1      
1    

.     -   – 61  
9  /    /   
5    
8    
2      

20 ,      
2 ,     
3  /    
2 ,    
1    
2    

1  ,   
   

4  ,      
1    
1 ,    

ПРИТЧА: МЕЧЪТ НА ИНСКИЯ ЦАР        
Уей Черното Яйце убил Цю Ясния заради тайнствена омраза и синът на Ясния, Верния, решил да му 

отмъсти. Духът на Верния бил много силен, но телесно той бил много слаб, ядял по едно зрънце и се 
олюлявал при най-лекия полъх на вятъра. Дори когато бил разгневен, не можел да вдигне оръжие, за да 
отмъсти. Но понеже се срамувал да търси чужда помощ, се заклел да се разправи сам с Черното Яйце. 
Черното Яйце превъзхождал всички със смелостта и дързостта си, изправял се срещу сто мъже, бил 

човек канара, даже не приличал на човек: с протегнатата си шия отблъсквал удар с меч, с голата си 
гръд — стрелите. Остриетата се огъвали и пречупвали, а по тялото му не оставала драскотина. Като 
знаел силата си, той гледал на Верния като на пиле. 

— Какво си мислиш, че правиш? — попитал Верния един негов приятел, Съветника Шън. — Ти си 
така оскърбен, а той те пренебрегва. 

— Искам да ме посъветваш, — отговорил Верния, разплакан. 
— Чувал съм, че прародителят на Великия съвършен от царство Уей получил скъпоценен меч от 

инския цар. С такъв меч едно момче може да отблъсне три армии. Дали пък да не му поискаш този 
меч? — казал Съветника Шън. 
Верния се отправил към Уей и се видял с Великия Съвършен. Поклонил му се като роб, помолил го 

да приеме в дар жена му и децата му, а после се обърнал към него с молбата си. 
— Имам три меча, избери си който искаш от тях, — отговорил му Великия Съвършен. — Но с нито 

един от трите не можеш да убиеш човек. Първо ще ти разкажа за тях. 
Първият се казва Криещия светлина в себе си. Гледаш го и не го виждаш, замахваш с него и не 

знаеш докоснал ли си нещо, или не; прозрачен е и няма граници, разсича тялото, а то нищо не усеща. 
Вторият е Приелия сянката. Ако се вгледаш в него от северната страна при смяната на утринния 

сумрак със зората или в здрача на границата между деня и нощта, ще видиш нещо, но няма да отгат-
неш формата. Когато докосне някого, издава тих звън, сякаш скришом, но тялото не чувства болка. 
Третият се нарича Закалената нощ. На дневна светлина се вижда сянката му, няма блясък; нощем той 

блести, но формата му не се вижда. Когато докосне тялото, го разсича с трясък, но раната заздравява 
веднага, остава само болката, а по острието няма кръв. 
Вече тринадесет поколения тези три съкровища се предават в нашия род, но никой не ги е ползвал. 

Стоят си в килера и дори печатите им не са свалени. 
— И все пак съм длъжен да ви помоля за последния, — казал Верния. 
Великия Съвършен му върнал жената и децата, постил заедно с него седем дни и привечер, между 

деня и нощта, се отпуснал на колене и му връчил меча Закалената нощ. Верния го приел, поклонил 
се два пъти и се върнал у дома. 
И тогава Верния се отправил с меча при Черното Яйце. Той лежал пиян по гръб под прозореца. 

Верния го разсякъл три пъти от шията до кръста, но Черното Яйце дори не се събудил. Верния си 
помислил, че е мъртъв и побързал да си иде, но на вратата срещнал сина на Черното Яйце. Замахнал 
три пъти сякаш във въздуха. Синът на Черното Яйце се разсмял и попитал: 

— Защо ми правиш знак да дойда три пъти, и при това така глупаво? 
Сега Верния разбрал, че с такъв меч не можеш да убиеш човек, въздъхнал тежко и се прибрал у дома. 
Като се събудил, Черното Яйце нахокал жена си: 
— Оставила си ме да заспя незавит, сега ме боли кръст и гърло! 
А синът му казал: 
— Снощи идва Верния, срещна ме на вратата и ми направи три пъти знак да дойда — мен също ме 

боли цялото тяло и не си усещам крайниците. Той ни унищожи! 



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 поставен 
в зависимост от придобития трудов стаж. Съгласно 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, след-
ва 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 из-
исквания: - да учи в средно или висше училище без 
откъсване от производството и - да има съгласието на 
работодателя за това (съгласно 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 за-
нятия и явяване на изпити работникът и служителят е 
длъжен да представи студентска (ученическа) книжка 
или друг документ от учебното заведение за удостове-
ряване 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 на отпуск по чл. 169 от 
Кодекса на труда?
Отговор: Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда, 
работник или служител, който учи в средно или висше 
училище без откъсване от производството със съгла-
сието на работодателя, има право на платен отпуск в 
размер 25 работни дни за всяка учебна година. 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.

До 10-ти февруари: 
ЗКПО
 Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна 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.
До 14-ти февруари: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец януари. 

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания(, с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец януари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
януари 2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за януари 
2016 г.
До 15-ти февруари 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец януари

2. 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 януари
До 20-ти февруари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации -  пристигания/изпращания за месец януа-
ри 2016 г., за новорегистрираните Интрастат операто-
ри с възникнало текущо задължение.
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ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ КОМПЕНСИРА УНИЩОЖЕНИ 
ОТ БЕДСТВИЯ ЖИВОТНИ И КОШЕРИ

От 15 до 26 февруари в областните дирекции на 
ДФ „Земеделие“ ще се приемат заявления по схемата 
за държавна помощ за компенсиране на материални 
щети по загинали селскостопански животни и уни-
щожени пчелни семейства в резултат на природни 
бедствия.
Общият раз-

мер на финан-
совия ресурс 
по схемата е 
100 000 лв.
На  подпо -

магане подле-
жат земедел-
ски стопани, 
включени  в 
регистъра на 
и зд а д е н и т е 
констативни протоколи за унищожени от природни 
бедствия селскостопански животни и пчелни кошери 
и пчелни семейства през 2015 г., изготвен от МЗХ.
Срокът за изплащане на помощта по одобрените 

заявления е до 15 март 2016 г.

ДО 20 000 ЛЕВА МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ 
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА СТАРТ

НА СВОЙ БИЗНЕСИ  
До 20 000 лева могат да получат хора с увреждания 

за започване на самостоятелна стопанска дейност. 
Срокът за кандидатстване с проект е до 7 март 2016 г.. 
Това обяви изпълнителният директор на агенцията за 
хората с увреждания Минчо Коралски. 95% била успе-
ваемостта на тази програма, което е рядкост и за ЕС. 
Изисквани-

ята  към  кан-
дидатите  с а 
много високи, 
работата им се 
наблюдава  3 
години, допъл-
ни Минчо Ко-
ралски. Обик-
новено, бизне-
сът с който се 
заемат хората 
с увреждания е в областта на търговията и услугите 
- пакетират ядки, откриват кафенета и сладкарници. 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Отпускане на еднократна помощ по реда на 

Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане
Нормативно основание
Чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане Кратко описание и необходими 
документи
Приемане на молби-декларации за отпускане на 

еднократна помощ по реда на Правилника за прила-
гане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и 
издаване на заповед.
Помощта се отпуска въз основа на молба-деклара-

ция по образец съгласно приложение № 1, подадена от 
пълнолетно лице до дирекция „Социално подпомагане“ 
по постоянен адрес и след представяне на лична карта 
или личен паспорт.
Към молбата-декларация се прилагат:
1. Документи за доходите от:
а) трудови правоотношения и/или приравнени на 

тях правоотношения;
б) извършване на услуги с личен труд;
в) дейности в областта на селското, горското и вод-

ното стопанство;
г) стипендии;
д) наем, рента и аренда;
е) други доходи.
2. Медицинско удостоверение, протокол на ПКК, 

експертно решение на ТЕПК или НЕПК.
При необходимост дирекциите „Социално подпома-

гане“ могат да изискват и други документи.
Образец на молба-декларация - Приложение № 1 

към чл. 26, ал. 1 от ППЗСП

  ДДС ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ 
АКТИВИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ
СЕ ДЕКЛАРИРА ДО 14.02

До 14 февруари регистрираните по ДДС компании 
трябва да декларират данъка за ползваните за лични 
нужди служебни активи с подаване на месечната 
справка декларация и дневниците за покупки и про-

дажби пред НАП. 
Указанието  за 

прилагането  на 
този режим е пуб-
ликувано на сай-
та на приходната 
агенция и ще бъде 
изпратено на всяка 
фирма, която е част 
от ДДС системата. 

Указанието, което е 17 страници, третира и случаите, 
в които при покупката на даден актив е известно, че 
той ще се използва единствено за лични нужди и за 
покупката на стоката не е ползван данъчен кредит. В 
тази хипотеза от компаниите не се очаква да начисляват 
ДДС месечно, след като не са ползвали данъчен кредит. 

В случаите в които стоките ще бъдат използвани 
едновременно за фирмени и за лични цели, същест-
вуват 2 възможности: 

• Приспадане на данъчния кредит изцяло, като ДДС 
се начислява за личното ползване на стоката;

• Ползване на данъчен кредит в пропорция, съ-
ответстваща на съотношението лично- служебно 
ползване на стоката.
Регистрираните по ДДС компании могат да създа-

дат собствен механизъм за разпределяне на разходите 
в зависимост от степента на използване на съответ-
ната стока и/или услуга за лични нужди. 
От НАП отбелязват, че „фирмите имат свобода 

да изберат критериите за прилагане на този меха-
низъм, но това трябва да стане предварително, като 
документът, който регламентира механизмите на 
разпределение на разходите, трябва да е достъпен 
при извършване на проверки и ревизии от страна 
на НАП.“ 
При едновременна употреба за фирмени и лични 

цели на недвижим имот, например, база за разпреде-
ляне на направените преки разходи би могла да бъде 
площта в квадратни метри или време на използване, 
отчетено в часове/дни или комбинирана между двете 
бази - например стая в хотел, която се използва както 
за настаняване на гости на хотела, така и за лични 
нужди на собственика. 
Указанието може да изтеглите от: http://www.kik-

info.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=167
32.0;attach=5875

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИ-
ТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА 

ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 Г. 
Промени в Закона за данък върху добавената стой-

ност за 2016 г.
В ЗДДС са направени допълнения на нормите, 

които са свързани с безвъзмездното използване на 
стока или услуга за лични нужди на данъчно задъл-
женото лице, на собственика, на неговите работници 
и служители или на трети лица или за цели, различни 
от независимата икономическа дейност на данъчно 
задълженото лице (чл. 6, ал. 4, нова т. 3; чл. 9, ал. 4, 
нова т. 5; чл. 25, ал. 3, нова т. 7 и чл. 27 от ЗДДС). На-
правените допълнения по своята същност не внасят 
изменения в данъчното третиране на тези хипотези. 
Същите внасят по-голяма яснота относно определя-
нето на датата на данъчното събитие и определянето 
на данъчната основа в тези случаи.   
Прецизират се условията за определяне на мястото 

на изпълнение на дистанционни продажби на стоки 
(чл. 20, ал. 1, нова т. 3 и ал. 2, нова т. 3 и чл. 114 от 
ЗДДС). В тази връзка е отменена ал. 2 на чл. 114 от 
ЗДДС, като се премахват задължителните реквизити в 
издадена фактура за дистанционна продажба на стоки 
с място на изпълнение извън територията на страната. 
Разширен е обхватът на освободените доставки ( 

чл. 39, нова т. 8 и чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗДДС). В чл. 39 
се създава т. 8, съгласно която предоставянето на ме-
дицинска помощ от лице, упражняващо медицинска 
професия съгласно Закона за здравето е освободена 
доставка. С изменението на разпоредбата на чл. 46, 
ал. 1, т. 4 от ЗДДС  е уточнено, че услугата по изра-
ботката на законни платежни средства е освободена 
доставка за целите на облагането с ДДС. 
Направена е промяна в правилото за закръгляване 

на коефициента за частичния данъчен кредит (чл. 
73, ал. 2 от ЗДДС). С промяната отпадат думите „с 
точност“, в резултат на което закръгляването на ко-
ефициента ще става винаги към по-голямата цифра, 
но без да надхвърля следващото цяло число. 
Промяна на режима за регистриране и отчитане на 

доставки/продажби на течни горива от/за доставчик/
получател - петролна база (отмяна на чл. 118, ал. 7 от 
ЗДДС и т. 68 на § 1 от ДР на закона). В тази връзка 
тези лица ще прилагат общия режим за регистриране 
и отчитане на доставките/ продажбите на течни го-
рива. С § 21 от ЗИДЗКПО е предвиден шестмесечен 
преходен период за лицата, прилагащи режима, да 
приведат дейността си в съответствие с изискванията 
на чл. 118 от ЗДДС.
Въвежда се 30-дневен срок за възстановяване на 

данък, деклариран по справка-декларацията като да-
нък за възстановяване за съответния данъчен период 
за лице, което осигурява достъп до железопътната 
инфраструктура и е усвоило средства по проекти, 
финансирани по Оперативна програма „Транспорт 
2007-2013“, Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура 2014-2020“, Европейска 
програма „Механизъм Свързана Европа“ и Трансев-
ропейска транспортна мрежа ТЕН-Т, до приключване 
им (чл. 92, ал. 3, нова т. 4 от ЗДДС).
Намаляване на административнонаказателните 

санкции за данъчно задължените лица в случаите, 
в които са начислили данък след законоустановения 
срок, като размерът на санкцията/глобата е поставен в 
зависимост от закъснението за начисляване на данъка 
(чл. 180 от ЗДДС).
Срокът за прилагане на механизма за обратно 

начисляване на ДДС при доставки на зърнени и тех-
нически култури е удължен до 31 декември 2018 г. - в 
максимално допустимия времеви обхват съгласно 
разпоредбата на член 199а от ДДС Директивата (§ 9 
от ПЗР на ЗИД на ДОПК, обн., ДВ, бр. 98 от 2013 г.; 
изм., бр. 104 и 109 от 2013 г.).
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КИСЕЛО ЗЕЛЕ С БОБ И ДЖОДЖЕН
Продукти: Килограм кисело зеле, чаена чаша зрял 

фасул, 3/4 чаша олио, 2 глави лук, червен пипер, сушен 
джоджен, сол.
Приготвяне: Изчистеният 

фасул се накисва от вечерта 
в студена вода. На другия 
ден се сварява до омекване 
с 1-2 супени лъжици олио.
Ситно нарязаното зеле 

и лукът се задушават в 
останалата мазнина. Когато 
зелето поомекне, се прибавя 
свареният фасул.
Ястието се поръсва с червен пипер, изсипва се в 

тава и се пече 20-25 минути. Накрая се поръсва със 
стрития джоджен.

ИЗПИТАНИ РЕЦЕПТИ
СЛЕД ПРЕКАРАН ИНФАРКТ  

Настойка от прополис и чесън
Залейте 30г. стрит прополис с 96 %-ен спирт. Спиртът 

да покрива изцяло прополиса. Поставете на тъмно при 
стайна температура като от време на време разбърквате. 
След една седмица прецедете.
Едновременно с прополисната настойка пригответе и 

друга заготовка. Стрийте 200 г. чесън на кашица, залейте 
с половин чаша спирт и поставете на тъмно за 10 дни. 
След изтичане на този срок прецедете, добавете 2 суп. 
лъж. мед и 1 суп. лъж. от настойката с прополис.

Разбъркайте до-
бре. Полученото 
средство приемайте 
половин час преди 
хранене по схема: 
1-ви ден - на закуска 
1 капка от разтвора в 
една супена лъжица 
преварена вода, на 
обяд - 2 капки, на ве-
черя - 3 капки.

Всеки следващ ден увеличавате с една капка докато 
стигнете до 12 капки. След това започвате в обратен ред. 
След половин година курсът на лечение се повтаря.
Пшеничени кълнове
Залейте 200 г.пшеница с вода и оставете на топло. 

Когато се появат кълнове промийте и прекарайте през 
месомелачка. Добавете мед, стафиди и лимонов сок на 
вкус. Приема се сутрин на гладно.
Орехи с мед
Към 100 г. смлени орехи прибавете 2 суп. лъж. мед. 

Изяжте сместа на 2-3 порции в течение на дена. Орехите 
съдържат магнезий, калий, желязо, цинк и витамини от 
група В, които са необходими за образуване на еритро-
цити. Медът благотворно действа на сърдечния мускул, 
разширява съдовете на сърцето, подобрява кръвоснабдя-
ването.
Кора от лимон
След прекаран инфаркт е полезно да се яде лимон с 

кората. Лимоновата кора е богата на етерични масла и 
подобрява работата на сърцето.

ЗИМНО ХРАНЕНЕ НА НОСАЧКИ
През зимния период зелените сочни фуражи за ко-

кошките може да замените с влажни мешанки и карто-
фи. Непременно им давайте белтъчни храни.
Предлагаме ви примерна дневна зимна дажба:

- зърно - 50 г;
- мешанка - 30 г;
- варени картофи - 100 г;
- шрот - 7 г;
- тревно, сенно брашно 
или брашно от сушена 
коприва - 10 г;
- кисело мляко - 100 г;
- сол и минерални добавки 

- 5,5 г.
Най-добре е да храните кокошките си с комбинирани 

фуражи за кокошки-носачки които съдържат тези ком-
поненти, но обикновено подобно хранене излиза много 
скъпо на стопаните.
Освен правилно съставената дневна дажба, за да сна-

сят кокошките ви, е важен и режимът на хранене на 
птиците или колко пъти дневно да ги храните. За под-
държане на висока яйценосност кокошките трябва да се 
хранят 3-4 пъти дневно.
Първото хранене трябва да е колкото се може по-ра-

но. Тогава на кокошките се дава зърно или суха смеска.
Последното хранене винаги трябва да съдържа само 

зърно, и то да е колкото се може по-късно.
Останалите две хранения трябва да съдържат вита-

минни фуражи и влажни мешанки.
През зимата влажните мешанки се забъркват с топла 

вода или сместа се подгрява така, че кокошките да ус-
пеят да ги изкълват топли.
Всички изхранвани фуражи трябва да са качествени. 

При липса на някой от компонентите го заменете с рав-
ностоен по хранителност.
В никакъв случай не прехранвайте носачките, тъй 

като те затлъстяват и престават да снасят.
В поилките в кокошарника винаги трябва да има чис-

та и загрята до 20 градуса вода.

РЪТЕНЕ  НА  КАРТОФИ
ЗА  РАННОТО  ПРОИЗВОДСТВО

Градинарите, които искат да по-
лучат ранни картофи, задължител-
но трябва да обработят посевния 
материал. Това става чрез проце-
са рътене или както още е познат 
яровизация.
При него картофите се поставят 

при определени условия - тем-
пература, влажност на въздуха и 
светлина. Чрез контролирането им 
се стимулира образуването на кълнове, преди карто-
фите да са засадени в почвата.
В зависимост от условията рътенето може да про-

дължи от един до два месеца. А също така градина-
рите трябва да се съобразят и с района, в който ще се 
засажда. От началото на януари започва залагането на 
картофите в най-топлите и южни райони на страната. 
Масово това става в края на януари, а в по-северните и 
планински местности - в началото на февруари.
Предимствата на рътените картофи е, че реколтата 

е готова много по-рано. Това става заради кълнилите 
вече клубени, които след засаждането поникват много 
бързо. Много важно е обаче, те да се засадят в затоп-
лена почва.

ИМУНИТЕТЪТ НА ПЧЕЛИТЕ
ЗАВИСИ ОТ ВЪЗРАСТТА ИМ

Възрастният имунитет има голямо значение в пато-
логията на медоносните пчели. В зависимост от фаза-
та на развитие и възрастта рязко устойчивостта на ор-
ганизма им към различни микроби рязко се променя.
Яйцето, снесено от майката, е устойчиво на разно-

образните причинители на болести благодарение на 
неговата добра защитеност с хитинова обвивка. През 
първите 4 дни от живота си личинките като правило 
не се разболяват. Причината е, че майчиното млечице, 
с което ги хранят пчелите, притежава висока бактери-
цидна активност.
Причинителите на амери-

кански гнилец, парагнилец и 
аскофероза поразяват личин-
ките на по-голяма възраст. 
През това време се формират 
клетките на пашкулите и нама-
лява концентрацията на заха-
ри, което води до рязко намаляване на имунитета и се 
създават благоприятни условия за развитие на болес-
тотворни причинители, които с храната попадат в тях.
Възрастните пчели са най-неустойчиви на причи-

нителите на хафниоза, колибактериоза, салмонелоза, 
спетицемия и нозематоза. Тези заболявания протичат 
тежко при намалена резистентност на организма на 
пчелите вследствие на различни фактори.
С целенасочена селекция е възможно да се полеча-

ват пчелни семейства, устойчиви към определени за-
болявания. Чрез отбор се получават например семей-
ства, устойчиви на американски гнилец. Някои автори 
обясняват механизма на висока устойчивост към аме-
рикански гнилец с голямата активност на пчелите, ко-
ито бързо почистват загиналите личинки, както и със 
способността им да филтрират спорите от меда при 
храненето на личинките.

ОБЛЕКЧЕТЕ ЗАБОЗАВАНЕТО
По-силните агнета се изправят на крака 15-20 мину-

ти след раждането си. Веднага след това овцата започ-
ва да ги бута с носа си към цицките.
Обикновено агнетата се раждат с инстинкт да тър-

сят цицките - привлича ги миризмата, отделяна от 
жлеза, разположена в майчиното виме. Затова не из-
мивайте цицките, защото ще отмиете и миризмата. За 
да облекчете първото забозаване на агнето, трябва да 
почистете вимето на майка му, като издоите малко ко-
ластра от всяка цицка. Понякога трябва много силно 
да теглите, за да се появи коластра.
Оставете агнето само забозае, когато иска, но не до-

пускайте времето да надвиши 2 часа след раждането.
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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.

ПЪРВАТА ВАКСИНАЦИЯ НА МАЛКОТО 
КУЧЕНЦЕ СЕ ПРАВИ НА 42-45 ДНИ
Съществуват различни схеми за ваксинация, като 

ветеринарят прилага най-подходящата от тях според 
индивидуалното състояние на кучето. За повечето 
стопани, взели малко кутре, едно от първите задъл-
жения е да го заведат на ветеринар.
Той преценява общото му здравословно състояние 

и му поставя нужните ваксини. Има хора обаче, кои-
то не смятат, че това е необходимо. Взимайки куче, 
виждат, че е жизнено, че се чувства добре и решават 
да си спестят ваксинациите. Дали поради своята 
безотговорност, дали поради липса на финансова 
възможност - кучето остава неваксинирано и често 
необезпаразитено външно и вътрешно. И в повечето 
случаи то живее напълно здраво и щастливо.
Най-често това се случва в малките градчета и 

села, където възрастни хора искат компания на 
любящо чети-
риного, но не 
му предоставят 
необходимите 
медицински 
манипулации.
Коя ваксина 

е  подходяща 
- това е анга-
жимент на ва-
шия ветеринар. 
Разбира се, не 
всяка ваксина 
дава 100% сигурност, има изключения, в които не 
действа. Има също единични случаи, в които дори 
вреди на здравето на животното.
Защо е важна ваксинацията
През първите няколко седмици от живота си 

малките кученца са най-уязвими към различни 
заболявания и рискови фактори на околната среда. 
Тогава те все още нямат изградена имунна система 
но получават всички необходими антитела от май-
чиното мляко. Създава се имунитет, който обаче е 
временен и постепенно намалява към момента, в 
който малките се отбиват от кърменето - около 5-ата 
или 6-ата седмица.
ВАЖНО! Доказано е, че ако майката не е вакси-

нирана, имунитетът трае по-малко - средно до 4-ата 
седмица. Тогава идва моментът за ваксинация - сти-
мулиране на имунитета, с което се намалява рискът 
кученцето да се поддаде на заболявания. Простичко 
казано - организмът му трябва да бъде подготвен 
за вирусна атака в бъдеще, като се „тренира“ чрез 
вирусните съставки и антителата на ваксините. 
Малките количества не разболяват животното, а 
напротив - организмът му се бори с тях, с което 
засилва имунитета си.

 „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                                                                                                              

Звъни телефона.Вдига съпруга:
- Ало, рогатия, викни жена си.
Мъжът трясва телефона и вдига грандиозен скандал на 

жена си, а тя се измъква с оправданието, че е станала грешка.
На другия ден се повтаря същата ситуация с телефона:
- Ало рогатия, ама ти си бил и голяма клюкарка...

– Отче, колко Ви дължа за бракосъчетанието?
– Принципно е безплатно, но можете да дарите нещо на 

църквата.
– По-точно, моля!
– Ами примерно в зависимост на колко оценявате красотата 

на младоженката.
– ОК, ето Ви един долар.
След кратък размисъл пасторът връща 50 цента ресто..

въни телефона Вдига съпруга:


