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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

В края на отминалата 
седмица първокласниците 
от СОУ-Сатовча и СОУ-
Кочан с особено задовол-
ство и в празнично укра-
сени и приветливи класни 
стаи показаха наученото 
през годината. С празника 
на буквите малчуганите 
гордо заявиха, че вече са 
грамотни и щастливи от 
познанието на българското 
четмо и писмо. Празникът 
на първокласниците е  сво-
еобразен завършек на запо-
знаването с всички букви 
от азбуката. Той е особено 
вълнуващ, както за децата, 
така и за техните родите-

ли, баби и дядовци, кои-
то аплодираха успехите 
на първокласниците. 
Пред най- близките си 
и учителите, първоклас-
ниците се сбогуваха с 
буквара и се запознаха 
с новата си приятелка 
– читанката, която ще 
въведе децата в тайн-
ството на звънки стихо-
ве, вълшебни приказки, 
пословици и поговор-
ки. Кметът на община-
та д-р Арбен Мименов 
присъства на детския 
празник и зарадва мал-
чуганите, подарявайки 
им скромни подаръци и 
топки за игра на всеки 

клас. Учениците от СОУ-Сатовча бяха обучени и подготвени от госпожите: Зайра 
Гадаахмед и Емилия Бошнакова , а учениците от СОУ-Кочан от учителите: 1-ви „а“ 
клас Румяна Гулева и Ахмед Кескинев и на 1--ви „б“ клас Амитасан Малаюсеинов и 
Илия Камбошев. 
На 31.03.2016 г. в Ос-

новно училище „Св. Св. 
Кирил и Методий“ с. До-
лен се проведе празника 
на буквите. В празника 
взеха участие всичките 
осем първокласници, 
който бяха подготвени 
от своята учителка г-жа 
Ани Маневска. Децата 
рецитираха стихотворе-
ния, четоха текст и пяха 
песнички. В края на 
прекрасното тържество 
учениците получиха от 
директора на училището  
грамота, че вече могат 
да четат и пишат, а също 
тъка и подарък-книжка с 
избрани приказки.

На 25 март 2016 година се проведе 
заседание на Общински съвет – Сатовча. 
В началото на заседанието клетва по-

ложи новоизбрания общински съветник 
Северин Кавалов.
Общинският съвет – Сатовча, прие:
> Програма за управление на община 

Сатовча за мандат 2015 – 2019 година.
>  Годишен план за паша и задължения 

на общината и ползвателите за поддър-
жането на мерите и пасищата.

> Актуализация на продажните цени за 
стояща дървесина на корен за продажба 
на физически и юридически лица от 
Общинските горски територии.

> Актуализация на Програма за упра-
вление и разпореждане с имотите – об-
щинска собственост.

> Декларация до Народното събрание, 
Министър-председателя и Министъра на 
транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията относно възникналия 
риск от лишаване на жителите на общи-
ната от своевременен, сигурен и удобен 
автобусен транспорт.
Общинският съвет даде съгласие:
> Общинска администрация да канди-

датства по обявената покана за набиране 
на проектни предложения по Програма 
за сътрудничество Интеррег V - А Гър-

ция - България 2014 – 2020 със следните 
проекти:

- „Местен план за туристическо серти-
фициране на базата на история, митове 
и гастрономия”

- „Осигуряване на достъп и подобря-
ване качеството на  първичната здравна 
помощ в труднодостъпни и отдалечени 
населени места на трансграничния район 
община Сатовча (България) и община 
Драма (Гърция)”

- „Промотиране на социалното пре-
дприемачество сред ромското население 
и други уязвими социални групи“

- „Подобряване на Програмата за 
наблюдение на водите с насърчаване 
на зелено поведение и ангажиране на 
местните общности и власти”  

> За провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за отдаване под наем на:

- помещение, находящо се на парте-
рен етаж от административна сграда 
Общинска администрация – Сатовча, за 
монтиране на АТМ и офис на банката, с 
обща площ 28 кв. м.

- помещение за монтиране на АТМ 
(банкомат) на партерен етаж от адми-
нистративна сграда Кметство – Кочан, 
с площ 3 кв. м.

... следва на стр. 2

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   Брой 38

ПРОВЕДЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
На 31.03.2016 г. в Заседателната зала на Общински съвет Сатовча се прове-

де въвеждащ Информационен ден, организиран във връзка с изпълнението на 
Проект: „Създаване на общински център за почасово предоставяне на соци-
ални услуги за хора в неравностойно положение”, финансиран по Оператив-
на програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. - схема за без-
възмездна финансова помощ BG05М9OР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, 
съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-
0201-C001. Събитието беше уважено от кметовете на населените места, общин-
ски съветници, Председателя на съюза на слепите за община Сатовча – Юлиян 
Пашалиев, Председателя на съюза на инвалидите – Кадри Алендаров, кандидат 
– потребители, кандидат – лични асистенти и гости. 
С приветствени слова Информационният ден беше открит от Румен Орачев, зам-

кмет на община Сатовча. Той накратко представи изпълнените до момента проекти, 
по които е била предоставяна социалната услуга „личен асистент”. Стартиращият 
проект за създаване на Общински център за почасово предоставяне на социални 
услуги за хора в неравностойно положение е поредното доказателство за това, че 
община Сатовча провежда една устойчива във времето успешна социална политика. 
Информация за организацията и изпълнението на проекта представи негови-

ят ръководител Миглена Кислева. Тя представи и текуща информация за про-
веждането на Първия етап за подбор на персонал за Общинския център, резул-
татите от който ще бъдат обявени на 20 април.  С изпълнението на дейностите 
по проекта за срок от 18 месеца ще се осигури предоставянето на медицински 
и социални услуги за лица с установени трайни увреждания и възрастни хора 
над 65 – годишна възраст (вкл. самотно живеещи), които са в трудност или не-
възможност за самообслужване. Назначените лица след Втория етап за подбор 
на персонал на Общинския център ще  предоставят тези услуги за срок от 13 
месеца. Общо с 82 потребители и лични асистенти ще бъдат сключени дого-
вори за ползване и съответно предоставяне на комплексни социални услуги, 
като по този начин ще бъдат обхванати около 40 % от  нуждаещите се лица с 
увреждания или в невъзможност за самообслужване. Дейностите по проекта са 
съобразени с потребностите на региона и ще допълнят и развият ефекта от вече 
реализирани подобни проекти със социална насоченост.

СОУ   ”СВ .  СВ .  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ” С .  САТОВЧА  УЧАСТВА  В 
НАЦИОНАЛНОТО  СЪСТЕЗАНИЕ  ПО  ПРАВОПИС  НА  АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК 

SP E L L I N G BE E 2016 ГОДИНА  В  ГРАД  БЛАГОЕВГРАД  НА  26.03.2016Г .
Росиана Орманова от 5 клас се класира  на първо място в 

училищния кръг на Петото национално състезание по пра-
вопис на английски език Spelling Bee, което се проведе на 
01.03.2016г. в СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Сатовча, об-
ласт Благоевград, а Георги Христосков от 3 клас се класира на 
второ място. Двамата финалисти от училищния кръг участва-

ха  в Националното състезание по право-
пис на английски език, което  се проведе 
на 26 март в град Благоевград. 

Spelling Bee е състезание, в което учас-
тниците спелуват (от англ. spelling), т. е. 
произнасят буква по буква различни думи 
на английски език. 56 ученици от благоев-
градски регион на възраст до 14 години се 
състезаваха в два кръга. Участниците се 
подготвяха по предварително изготвен списък от 700 думи.  
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” получи грамота за участие в 

Националното състезание по правопис на английски език. Грамо-
ти получиха двамата участници и г-жа Нели Коемджиева – за под-
готовката им и организиране на училищния кръг. Поздравления!

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
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“



ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ОТ УЧИТЕЛЯ - 
С ЛЮБОВ“ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА 

Краен срок: 15 април 2016 г. 
Международната фестивална програма 

„Приятели на България“ и Регионалният 
инспекторат по образованието - Добрич 
канят учители-творци от цялата страна 
за участие в Литературния конкурс „От 
учителя - с любов“. 
Надпреварата е в две направления - 

поезия и проза.
Всеки участник може да изпрати до две 

стихотворения и/или един разказ, които 
не са публикувани до момента. 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРАВОСЛАВНА ПОЕЗИЯ И 
ПРОЗА НА ТЕМА „ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ- РАДОСТ ДОНЕСЕ”  
Краен срок: 15 април 2016 г. 
Организатори: Министерство на образованието и науката, РИО-Бургас, Национален 

дворец на децата, Община Бургас, Общински детски комплекс-Бургас, 
Сливенска митрополия
ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на 

учениците към литературата и православието. Да се стимулират тяхната 
творческа изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра.
УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи 

от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната.
Конкурсът е в 3 раздела:
1) Поезия
2) Проза (есе или разказ)
3) Приказка

Всеки участник може да представи до 3 произведения.
Възможно е участие и в трите раздела.
Творбите да са до 2 машинописни страници, да не са участвали в четирите предишни кон-

курса „Христос возкресе - радост донесе” на ОДК- Бургас и в други литературни конкурси. 

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

4 Април 2015г., Понеделник,
• Световен ден в защита на пострадалите от мини
На 8 декември 2005 г. Общото събрание на ООН обявява 4 април за Меж-

дународен ден в защита на пострадалите от противопехотни мини. Този ден 
призовава да бъдат продължени усилията на отделните държави, със съдей-
ствието на ООН и на съответните организации, за да се насърчи създаването 
и развитието на капацитета на държавите, в които противопехотните мини, 
останали от войните, представляват сериозна заплаха за безопасността, здра-
вето и живота на населението.

• Ден на психолозите в България
На 4 април психолозите отбелязват своя 

професионален празник. Денят на психоло-
га е обявен през 1995 година. Психологията 
е наука, която изучава умствените процеси 
и поведението на хората. Психолозите се 
стремят да разберат ролята на умствените 
процеси в индивидуалното и обществено 
поведение, както и причиняващите ги 
физиологични и неврологични процеси. 

7 Април 2015г., Четвъртък,
• Световен ден на здравето и Ден на здравния работник
На 7 април светът отбелязва Международния ден на здравето. Датата е 

избрана с основаването на Световната здравна организация през 1948 г. 
Международният ден на здравето се чества и като Ден на здравния работник 
в България от 6 февруари 1964-а.
Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички 

- от световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху 
едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху 
новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава въз-
можност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората 
и тяхното благоденствие. 

8 Април 2015г., Петък, 
• Международен ден на ромите 
Световен ден на ромите (International Roma (Gypsy) Day) е основан на пър-

вият Световен ромски конгрес, проведен в Лондон на 8 април 1971 г., който 
събра представители от 30 страни. В резултат на това са били приети нацио-
нални символи: знамето и химна, което позволи на ромите по целия свят да 
признаят себе си като единна свободна нация.

АЗ СНИМАМ МОЯТА БЪЛГАРИЯ   
Краен срок: 15 април 2016 г. 
В българските училища в страната и чужбина започва мащабна кампания с 

името „Аз снимам моята България“. Фотоконкурсът се организира от Инсти-
тута за стратегии и анализи и Министерството на образованието и науката. В 
него могат да се включат всички ученици в български училища от V до XII 
клас в страната и извън границите й. 
Децата могат да покажат България такава, каквато те я виждат около себе 

си – красива, тъжна, горда, героична, и да изразят отношението си към при-
родата, ежедневието, традициите и празниците й. 
Всеки участник има право да изпрати по 3 снимки от всяка категория - 

природа, история и празници - по 9 снимки общо. Изпращайте оригиналните 
файлове, без обработка. 
Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи – от V до VIII и 

от IX до XII клас. Категориите, в които те ще се състезават, са три: природа, 
история и празници. 
Всички снимки ще бъдат публикувани на сайта Епицентър.бг и на специ-

ална фейсбук страница https://www.facebook.com/AzsnimammoyataBulgaria/
timeline, създадена за кампанията, която ще има състезателен характер. 
Авторитетно жури ще избере най-хубавите 30 снимки. За тях ще може да се 
гласува онлайн. 
Победителите в конкурса „Аз снимам моята България“ ще бъдат шестима 

и наградата за тях ще е екскурзия до Брюксел с посещение на Европейския 
парламент. В сградата на Обединена Европа ще бъде наредена изложба с 30-
те най-хубави снимки, изпратени по време на кампанията. Ще има награди 
за най-добрите – таблети, раници, книги и др. 
Изпращайте снимките на fotoepicenter@gmail.com 
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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

ПРИТЧA  
Един човек бил сляп по рождение. Веднъж някой му заговорил за красотата на слънцето. Той се 

заинтересувал, но останал скептичен:
- За каква светлина говориш? Въобще нямам понятие за това. Мога ли да я чуя с ушите си? 
- Разбира се, че не можеш. Светлината не издава звуци - отвърнал приятелят му.
- А мога ли да я опитам?
- Не, тя няма вкус.
- Добре тогава - казал слепецът - а мога ли да я докосна?
- И това е невъзможно.
- А може би няма да може и да я помириша - казал той недоверчиво.
- Така е - бил отговорът.
- Ами тогава как да вярвам в това, което ти наричаш светлина? За мен това 

е измислица.
Приятелят му се замислил и му дошло на ум нещо.
- Нека да отидем при Буда - рекъл той. - Чух, че е наблизо. Той ще успее да ти обясни какво е 

светлината.
Така те отишли при Буда. Слепецът го попитал как може да разбере светлината. Буда отвърнал:
- И сто Буди не биха могли да ти обяснят светлината. Тя е лично преживяване. Но виждам, че за-

боляването ти е повърхностно. Можеш да намериш един човек, който ще ти помогне да прогледнеш.
Слепият наистина намерил лечителя, който го излекувал и той прогледнал. Видял светлината за 

пръв път и възкликнал:
- Сега вече вярвам, че светлината съществува. Мога да видя Слънцето, Луната, дърветата, и 

толкова други неща! Но описанията на другите хора не ми помогнаха да разбера какво е светлината. 
Трябваше сам да я изпитам.

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Във връзка с изпълнението на проект „Създаване на общински център за почасово пре-

доставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение”, финансиран по Опе-
ративна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020г. - схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG05М9OР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, съгласно Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0201-C001 и необходимостта от 
наемане на служители за работа в него, община Сатовча обявява удължаване на срока за 
кандидатстване за подбор на персонал за организация и управление на центъра.
За постигане на заложените в проекта цели ще бъдат назначени квалифицирани кадри 

на следните длъжности:
1. Ръководител на Общински център за почасово предоставяне на социални услуги за 

хора в неравностойно положение. 
Основната му задача ще се изразява в следното: управлява цялостното функциониране 

на Общинския център.
2. Двама социални работника с медицинско образование. 
Основната им задача ще се изразява в следното: предоставяне на медицински услуги за 

потребителите, напътствие на личните асистенти при предоставяните от тях услуги. 
В  офиса на проекта могат да се подават документи до 08 април включително. 
Класирането ще се извърши на два етапа:
>  Подбор по документи
>  Събеседване 
 След извършения подбор по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъ-

дат уведомени по телефона за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването.
 Повече информация може да получите в Офиса на проекта, на сайта на община Сатовча 

и на телефон: 0879121802

... продължава от стр. 1
- помещения, находящи се на първи етаж 

от административна сграда в с. Вълкосел, 
публична общинска собственост, с площ 
42,81 кв. м за лекарски кабинет, манипула-
ционна, чакалня и санитарен възел.

- помещение, находящо се на първи етаж 
от сграда Читалище – Годешево, с площ 72 
кв. м за търговска дейност.

-  петно за разполагане на ВТО, с площ 8 
кв. м, в района на площадното пространство 
УПИ ХII, от кв. 18 по плана на с. Кочан 
по одобрена схема от главния архитект на 
общината.

> За изработване на подробен устрой-
ствен план – план застрояване (ПУП – ПЗ) 
за кравеферма в имот №035013, в мест-
ността „Чичова бърчина“, землището на с. 
Слащен.

> Да се внесе мотивирано предложение 
в Министерството на образованието за 

включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий“ село Долен в Списъка със защитените 
училища.
Предостави на Общинска служба по земе-

делие земя от общинския фонд, придобита 
от общината на основание отменения чл. 19 
от ЗСПЗЗ, за възстановяване на:

- на наследниците на Юсеин Алиев 
Атипов – бивш жител на с. Кочан, имоти: 
имот №012132, находящ се в местността 
„Янкораша“, землището на село Кочан, с 
площ – 0,199 дка,  и имот №012314, находящ 
се в местността „Долна лъка“, землището 
на село Кочан, с площ –0,091 дка.

- на наследниците на Юсеин Селимов 
Трохлев – бивш жител на с. Вълкосел, 
имот №031045, находящ се в местността 
„Тикале“, землището на село Вълкосел, с 
площ – 5,123 дка,.
Отмени Решение №56 и Решение №57 от 

28.01.2016 година. 



Всички останали посещения са по повод на остро или 
хронично заболяване, за които специалистът разполага 
с определена сума за медико-диагностични изследва-
ния и те може да са изчерпани към момента на Вашето 
посещение. 
Евентуалният отказ на специалиста по АГ да издаде 
(бл. МЗ-НЗОК №4) за посочените от Вас изследвания 
се документира с издаден касов бон за заплащането 
на изследванията и с медицинското направление за 
консултация и съвместно лечение, издадено от Вашия 
личен лекар (бл. МЗ-НЗОК №3) в рамките на 30 дни 
от издаването му.

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 предви-
дено, 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-голям 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 платения 
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 работодател, 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 график за ползването 
от работниците и служителите на платения годишен 
отпуск за следващата календарна година след консул-
тации 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 ка-
лендарната 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 от-
пуск и независимо от продължителността на трудовия 
му стаж. Както е видно от разпоредбата, неплатеният 
отпуск се разрешава по искане на работника или слу-
жителя, работодателя не може да предостави този вид 
отпуск без да е направено искане от лицето.

До 10-ти април: 
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 април: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец март.

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 (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец март.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

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

ление за неподаване на месечни декларации за март 
2016 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
4 - 10 април 2016г., брой 14

ДФЗ НАПОМНЯ СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 4.1

Държавен фонд „Земеделие“ напомня, че съгласно 
сключените договори по подмярка 4.1. „Инвестиции 
в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., полз-
вателите на финансова помощ са длъжни да започнат 
реалното изпълнение на инвестицията в срок не по-
дълъг от девет месеца от датата на подписване на 
договора, ако инвестицията не включва строително-
монтажни работи (СМР). Изпълнението на проекта 
трябва да започне в срок до 12 месеца от подписването 
на договора, ако инвестицията включва СМР.
Бенефициентите трябва да уведомят писмено ДФ 

„Земеделие“ за това, че са започнали изпълнението на 
проектите си, като представят: документ за извършено 
авансово или частично плащане в размер не по-ма-
лък от 20 на сто от размера на одобрената финансова 
помощ, издадена фактура за сума над посочения 
размер, подписани приемно-предавателни протоколи 
за извършени дейности по проекта на стойност не 
по-малка от посочената и други. 
Документите трябва да бъдат изпратени с придру-

жително писмо в свободен текст, в което изрично да 
се посочва номерът на договора, сключен с Фонда, 
на адрес: 1618 София, бул. „Цар Борис ІІІ“ 136, Дър-
жавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, 
Дирекция „Оторизация на плащанията по ПМРСР“, 
отдел“Методология и мониторинг“.
ДФ „Земеделие“ прекратява едностранно и без 

предизвестие договора по подмярката в случай, че: 
бенефициентът не започне изпълнението на одобре-
ната инвестиция в определените срокове; не изпълни 
задължението си да предостави писмено доказател-
ства за начало на инвестицията или доказателствата 
са на стойност по-малка от 20 на сто от размера на 
одобрената финансова помощ по договор или анекс. 
В тези случаи ползвателят дължи на Фонда обезще-

тение в размер на полученото по договора плащане, 
както и неустойка в размер на законната лихва върху 
получена сума, считано от датата, на която изтича сро-
кът за стартиране на изпълнението на инвестицията. 
Когато няма извършено плащане по договора се дължи 
неустойка в размер на 5% от размера на одобрената 
финансова помощ. 
Ползвателят не дължи неустойка, ако до изтичане на 

шест месеца от сключването на договора по подмярка 
4.1 уведоми Фонда, че се отказва от помощта и желае 
договорът да бъде прекратен. 

ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА 
ПРОДУКЦИЯ ЗАПОЧНА ОТ 21 МАРТ  
Държавен фонд „Земеделие“ обявява начало на 

приема на заявления по Схемата за държавна помощ 
за съфинансиране на застрахователни премии при за-
страховане на селскостопанска продукция. Oт 21 март, 
до изчерпване на ресурса по схемата, но не по-късно 
от 31 август 2016 г., могат да се подават заявления в 

областните дирекции на Фонда.
 До 30 септември стопаните 

трябва да представят застра-
хователните си полици в отдел 
„Прилагане на схеми и мерки 
за подпомагане“ в областните 
дирекции на ДФ „Земеделие”. 
Срокът за сключване на догово-
рите и изплащане на средствата 
е до 16 декември тази година.

За 2016 г. бюджетът на държавната помощ е 1.5 
млн. лева. Максималният размер на подпомагане, 
което може да получи един земеделски стопанин, е 
до 65 % от стойността на застрахователната премия. 
Целта на помощта е да се насърчат малките и средните 
предприятия, земеделските стопани, които отглеждат 
плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и 
тютюн, доброволно да застраховат селскостопанска-
та си продукция срещу неблагоприятни климатични 
събития. Разходите за сключване на застрахователна 
полица се компенсират частично.
За целия период на действие на схемата за застра-

ховане на селскостопанска продукция (2015-2020 г.) 
е определен бюджет от 21 милиона лева.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА
ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

От 01.01.2016 г. е ограничена възрастта до която, 
лицата които, ако учат редовно, до завършване на 
средно образование са здравно осигурени за сметка 
на държавния бюджет (чл. 40, ал.3, т. 1 от ЗЗО);
Променен е размерът на осигурителния доход, вър-

ху който се внасят здравноосигурителни вноски за 
лицата, които се  осигуряват за сметка на държавния 
бюджет (чл. 40, ал. 4а от ЗЗО);
Въведена е изрична правна регламентация относно 

формирането на здравноосигурителния статус на 
лицата, които са задължително осигурени в Нацио-
налната здравноосигурителна каса (чл. 39, нова ал. 
6 от ЗЗО);
От 28.12.2015 г. е променен от 36 на 60 месеца 

периодът, за който следва да се внесат дължимите 
здравноосигурителни вноски, с оглед възстановяване 
здравноосигурителните права на лицата, които са 
длъжни да внасят здравни вноски за своя сметка (чл. 
109, ал. 2 от ЗЗО).
Към лицата по чл. 40, ал. 3, т. 9 от ЗЗО които се оси-

гуряват за сметка на държавния бюджет (родителите, 
осиновителите, съпрузите, които полагат грижи за 
лице с увреждане със загубена работоспособност над 
90 на сто и постоянно се нуждаят от чужда помощ) 
са добавени „или един от родителите на майката или 
бащата“. Допълнението е в сила от 15.08.2015 г. 

ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО 
ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ 
СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА 
РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА

(НООСЛБГРЧМЛ)
С Постановление № 35 на МС от 24.02.2016 г., обн. 

в ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г. са направени изменения 
и допълнения в тази наредба, както следва:

• с новата редакция на чл. 1, ал. 4 НООСЛБГРЧМЛ 
изрично е дефиниран с начална и крайна дата (от 1 до 
31 януари на съответната календарна година) срокът, 
в който самоосигуряващите се лица могат да заявят 
промяна във вида на осигуряването си. Запазва се 
редът за извършване на промяната – чрез подаване на 
декларация по образец, утвърден от изпълнителния 
директор на НАП.

• с измененията на чл. 2, ал. 4 НООСЛБГРЧМЛ 
разпоредбата се привежда в съответствие с новата 
редакция на чл. 6, ал. 9 от КСО, в сила от 1 януари 
2016 г., като промяната е с цел да се избегне проти-
воречивото тълкуване на нормата във връзка с про-
изводствата по Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс, свързани с установяване на задълженията за 
данъци върху доходите на физическите лица и задъл-
жителни осигурителни вноски, както и във връзка с 
въведеното от 1 януари 2015 г. задължение за годишно 
изравняване на осигурителния доход на самоосигу-
ряващите се лица не само за фонд „Пенсии”, но и за 
фонд „Общо заболяване и майчинство”.

• допълнението в чл. 4, ал. 2 НООСЛБГРЧМЛ е 
свързано с включване на доходите от работа по чл. 
114а от Кодекса на труда – по т.нар. „еднодневни” 
трудови договори, при определяне на сбора от осигу-
рителните доходи за лицата, които подлежат на оси-
гуряване на различни основания, и ограничаването 
му до максималния размер, установен със Закона за 
бюджета на държавното обществено осигуряване.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2016г.

Въпрос: От април касата започва да заплаща 
лечение на хепатит С и чернодробна цироза. 
Критериите за включването на пациенти с чер-
нодробна цироза на терапия с модерните безин-
терферонови медикаменти.
Отговор: Изискванията при лечение на болни с хро-
ничен вирусен C хепатит в извънболничната помощ 
с лекарствени продукти, включени в Приложение 
№1 на Позитивния лекарствен списък, които НЗОК 
заплаща в съответствие с действащата нормативна 
уредба, са публикувани на интернет страницата на 
институцията (www.nhif.bg), в линк „Лекарства“, 
подлинк „За договорните парньори на НЗОК“ - „Из-
пълнители на медицинска/дентална помощ“ - „Забо-
лявания по специалности“.
 
Въпрос: Доплащане за цитонамаска. Защо ми 
искат да доплащам за цитонамазка 19 лв и за мик-
робиология 25 лв, въпреки че имам направление за 
гинеколог и  то в началото на месеца.
Отговор: НЗОК заплаща на специалистите по аку-
шерство и гинекология, сключили договор с НЗОК, 
за вземане на материал за микробиологично (въз 
основа на издадено направление за медико-диагнос-
тична дейност (бл. МЗ-НЗОК №4) и за цитологично 
изследване (цитонамазка). 
Взимането на материал за микробиологично из-
следване и за цитологично изследване e включено 
в пакет „Акушерство и гинекология,“ и се заплаща 
от НЗОК, в зависимост от диагнозата. В лаборато-
рията изследването на материал от генитална сис-
тема N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), 
Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др, 
Грам ( - ), Гъби (C. albicans) от пакет „Клинична 
микробиология“ също се заплаща от касата и ако 
специалистът гинеколог Ви е издал направление за 
микробиологично изследване, то се поема от НЗОК, 
но Вие заплащате в лабораторията т.нар.цена „био-
логичен материал“.
Специалистът по АГ назначава безотказно:
- един път за календарната година с (бл. МЗ-НЗОК 
№4) изследването „Цитологично изследване на две 
проби от цитонамазка от женски полови органи“ на 
здравноосигурени жени над 18-годишна възраст от 
рискови групи „Злокачествено новообразувание на 
шийката на матката при жени“;
- на бременни по програма „Майчино здравеопаз-
ване“ Онкопрофилактична цитонамазка от женски 
полови органи и Микробиологично изследване на 
влагалищен секрет - един път при първо посещение.



ПОСТНИЯТ ЗЕЛНИК НА БАБА
Продукти:1 кг брашно, 500 мл 

вода, 1 кафена лъжичка сол
Продукти за плънката: 300 г 

кисело зеле, 200 г ориз, 300 мл 
олио, 500 мл вода, 1/2 чаена 
лъжичка черен пипер, 1 чаена 
лъжичка червен пипер.
Приготвяне :  От  водат а , 

брашното и солта се замесва не 
много твърдо тесто. Разделя се на 10 топчета, от които 
две са по-големи. От тях се разточват две по-дебели 
кори. Останалите 8 се разточват на по-тънки кори. 
Оставят се малко да изпръхнат.
Киселото зеле се нарязва на ситно. Сгрява се олиото, 

слага се червеният пипер, добавя се зелето и се запържва 
да омекне зелето (с малко вода). Прибавят се измитият 
ориз и останалата вода. Вари се до омекване на ориза. 
Поръсва се с черния пипер и се разбърква добре.
В средна тава намазана с олио се слага едната дебела 

кора, ръси се плънка. Отгоре се слага една от тънките 
кори и пак се ръси плънка. Повтаря се с всички кори, 
като най-отгоре се слага втората дебела кора и се 
намазва с олио.
Пече се при загрята предварително фурна на 150 

градуса, 30 минути. Сервира се топъл!

КАК ДА СЕ ОТЪРВЕТЕ ОТ
МИРИЗМАТА НА КОТКА

Проблемът с тази отвратителна миризма, която се по-
явява в къщата, е единствено поради факта, че собстве-
ниците не почистват и 
не обработват котешка-
та тоалетна.
Остават петна от ури-

на и това позволява на 
бактериите да се раз-
множават, поради кое-
то с течение на времето 
и миризмата се засилва. 
И представете си само, 
ако тези петна не са на 
едно място, а на много. Скоро домът ви ще мирише 
ужасно.
Причини за възникване на миризма
Ако поддържате добра хигиена, но въпреки това кот-

ката нарушава установените правила, преди да решите 
да премахнете миризмата от дома си, трябва да разбе-
рете защо котката не ходи до тоалетната на определе-
ното за целта място. Защото често точно това се случва. 
Според ветеринарните лекари причините могат да са 
най-различни.
Котката просто не харесва предложената й то-

алетната
Да, възможно е и причината да е в размера й, защото 

дължината на тавата трябва да надвишава дължината 
на котката най-малко един и половина пъти.
Второто задължително изискване е котешката 

тоалетна да е на уединено място
Трети проблем - ако котките са две, има животни, 

които няма да са склонни да споделят тоалетната си с 
друга котка.
А най-честата причина за миризма в дома е зле по-

чистената котешка тоалетна
Не трябва да забравяме, че котката е едно от най-

чистите животни. И ако тоалетната й не е чиста, тя ще 
предпочете да отиде на чисто място, за да си свърши 
работата. Така че може да улесните живота не само на 
котката, но и на себе си, ако сте по-старателни в чисте-
нето на котешката тоалетна.
Проблеми с миризмата възникват и когато кот-

ката си отмъщава или налага правата си в дома
Това се случва най-често, когато сте й се карали. Има 

котки, които са много чувствителни на емоционално 
ниво. Например те не могат да понасят обиди, наказа-
ние и промени в семейството, в което живеят.
Друг случай - много често ваши близки хора на тръг-

ване могат да открият обувките си мокри отвътре. Така 
животното се опитва да напомни, че този дом е негова 
територия.
Как да се отървете от миризмата на урина? Кардинал-

ното решение е кастрация.
А как да премахнете миризмата на котка
Трябва да елиминирате причините, поради които 

котката отива до тоалетната на грешното място. Това е 
трудна задача, но е напълно достижима.

ПЛОДОВАТА ЗАХАР В МЕДА РАЗГРАЖДА 
АЛКОХОЛА И ИЗВЛИЧА ТОКСИНИТЕ

Медът е най-ефикасното средство срещу махмур-
лук, категорични са британски учени от Кралското 
дружество на химиците.
Освен това той ни пази от резки промени в нивото 

на алкохол, което пък е причина за пристъпа на главо-
болие при махмурлука. Сладкият натурален продукт 
има способността да извлича токсините от организма.
Дори голямо количество алкохол, поето на празнич-

на трапеза, може да бъде обработено доста по-бързо 
от организма след хапването на лъжица мед.
По какъв начин медът помага на прекалилите с ал-

кохола? Това става с помощта на основната активна 
съставка на еликсира – фруктозата. Точно тя позволя-
ва на организма по-леко да разгради алкохола на по-
безопасни съставки.
Когато прекалим с алкохола, изпитваме неприятни 

усещания, тъй като първоначално спиртът се разлага 
на токсичен ацеталдегид. С помощта на фруктозата 
обаче той се превръща в оцетна киселина, която из-
гаря в процеса на нормалния метаболизъм и в крайна 
сметка се издишва. Именно затова медът значително 
съкращава продължителността на махмурлука.

МАЛИНИ МОГАТ ДА СЕ ЗАСАЖДАТ
И НАПРОЛЕТ

Засаждането на малини се извършва основно през 
есента, но повечето любители правят това през про-
летта, преди започване на вегетацията. И в двата слу-
чая прихващането на ягодоплодните храсти е успеш-
но, като при пролетното засаждане са необходими 
малко повече грижи.
ПРЕДИ ЗАСАЖДАНЕ МЯСТОТО СЕ ОБРАБОТВА И НАТОРЯВА
За малинови насаждения в малката градина, почва-

та трябва да е обработена още есента с права лопата. 
Благодарение на зимната влага и ниски температури 
тя подобрява структурата си и придобива рохкава 
консистенция. Ако есента не сте наторили с оборски 
и изкуствени торове, може да го направите сега, пре-
ди да прекопаете почвата. За 100 кв. м са необходи-
ми около 300-
400 кг оборски 
тор и 3-3,5 кг 
ко м б и н и р а н 
изкуствен тор, 
съдържащ азот, 
фосфор и ка-
лий.
Преди самото 

засаждане е не-
обходима една 
по-плитка об-
работка с моти-
ка, с която се премахват поникващите плевели, след 
което участъка се подравнява с градинско гребло.
НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНО Е ЕДНОРЕДОВОТО ЗАСАЖДАНЕ
В любителската практика най-разпространено е 

едноредовото засаждане на малини край оградите. 
Трябва да знаете, че най-подходящ е участък, който е 
от северната страна на мястото, дори зад постройки, 
защото малината не понася големите жеги. При едно-
редово засаждане, разстоянията между отделните 
растения са 50-70 см. В случай, че имате възможност 
да засадите два реда, разстоянието между тях трябва 
да бъде 1,5-1,8 метра.

СТАРИ ДОМАШНИ СРЕДСТВА ЗА БОРБА 
С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ЦВЕТЯТА

Отдавна е известно, че водните извлеци от листата 
от тютюн, бъз и коприва са ефективни средства за 
пръскане срещу листни въшки. За по-добро оросява-
не на листата към 1 л. течност за пръскане се добавя 
една супена лъжица течен сапун или сапунена каша.
В миналото за пръскане на декоративни расте-

ния срещу щитоносни въшки използвали сапунено-
спиртни разтвори (1 литър вода, 1 супена лъжица са-
пун, 1 супена лъжица 
спирт за горене).
Сега в търговската 

мрежа се предлагат 
много инсектициди, 
с които се работи 
лесно и действието 
им е сигурно. Чрез 
последователно при-
лагане на различни 
средства се предотвратява появата на резистентност 
срещу вредители при често използвани препарати.
Срещу гъбични инфекции има едно добро, старо 

домашно средство, което действа профилактично, 
фунгицидно и антибактериално: Една настъргана 
скилидка чесън се попарва с 1 литър вряла вода, 
оставя се да изстине, прецеждат се неразтворимите 
частици и се добавя една супена лъжица течен сапун. 
С този разтвор листата на заразените растения се на-
пръскват отгоре и отдолу 3 пъти през една седмица. 
Разтворът е естествена и безвредна за насекомите ал-
тернатива на търговските фунгициди.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Борови връхчета
Pinus sylvestris

Дърво достигащо височина до 40 м. Кората в горната част 
на стъблото и при младите дървета е жълто до червеникаво 
кафява, в долната част на старите дървета е сивокафява. 
Листата са игловидни, достигат до 6 см дължина, разположени 
са по две на скъсени, видоизменени клонки. „Цветовете“ са 
еднополови, събрани в мъжки и женски шишарки. Мъжките ши-
шарки са разположени по много, гроздовидно, по върховете на 
клонките. Женските шишарки са разположени единично или до 
две-три и първоначално са червени, дребни, изправени нагоре; 
след опрашване се извиват надолу, увеличават размера си и 
вдървесиняват. Семената са с крилатка и узряват в края на 
втората година, когато се разтварят женските 
шишарки и освобождават зрелите семена. 
„Цъфти“ май-юни.
В съвременната медицина се използуват 

боровите пъпки (връхчета),  намиращи се 
по върховете на клонките, които се събират 
рано напролет.
Съставки: Химически състав. Съдържат 

около 0,5% етерично масло, което се състои от 
а-пинен, β-пинен, β -феландрен, лимонен, мирцен, кадинен, сил-
вестрен, борнеал, борнилацетат, борнилестер и др.; смо¬листи 
вещества, витамин С, танини и др.
Почти във всички наши планини до 2200 м н. в.
Свойства: Противовъзпалително, отхрачващо, омекча-

ващо лигавиците действие; разширява кръвоносните съдове 
и разтваря камъните в пикочния мехур, при бронхити, ангина, 
туберколоза, при простуда (за инхалации и разтривки), ишиас, 
камъни в бъбреците и пикочния мехур.Боровите връхчета се 
използват при задух, подагра, хемороиди.
Външно приложение: Препоръчва се за инхалации при 

задух, за бани при екземи, ревматизъм, обриви, лишеи. Смолата 
се прилага при белодробен абсцес и хемороиди. Разтопена 
смола, смесена с мас по равни части се използва при рани от 
протриване и циреи.
Вътрешно приложение: 1 супена лъжица борови 

връхчета се слага в 600 мл вода. Ври 10 минути. Пие се по 100 
мл преди ядене 4 пъти дневно, подсладено с мед.
Боровите връхчета се използват при кашлица по следния 

начин: 100 г връхчета се слагат в 2.5 литра вода; ври, докато 
водата стане 500 мл. Прецежда се и се поставят 250 г небетше-
кер и 250 г мед. Пие се по 1 кафяна чашка преди ядене. 
Като продукт: Бял бор - борови връхчета
Може да се ползва при: хроничен бронхит, пневмония, брон-

хиална астма, кашлица, хемороиди, ентероколит, кожни обриви.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката се 

варят в 500гр. вряла вода. Прецежда се и се пие по няколко 
пъти на ден по 100гр. преди ядене.
Опаковка: 40гр. сухи борови връхчета
Билков чай, добавка към храната.

 „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                                                                                                              

Един зевзек отива при един полицай и го пита:
- Г“син полицай, на един полицай може ли да се каже 

„говедо“?
Полицаят ядосан:
- Не! Как ще може!
- Ами на едно говедо може ли да се каже „г-н полицай“?
Полицаят се замисля и казва:
- Може, разбира се!
- В такъв случай довиждане, г-н полицай..

Баща и син пътуват с колата, синът е зад волана. 
- Татко, добре ли карам вече? 
- Сине, видя ли красивото момиче с късата пола на 

тротоара? 
- Не, не я видях. 
- Значи все още не можеш да караш...

дин зевзек отива при един полицай и го пита:


