
30 май - 5 юни 2016г., година (XII), 22 /554

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

Денят на славянската писменост и култура – 24 май се отбеляза във всички населени 
места от община Сатовча с провеждане на тържествени мероприятия по случай един 
от най-големите български празници – Денят на Светите братя Кирил и Методий, за 
да отдадат почит и признателност към първоучителите ни и към великото им дело. 
В тържествените програми и поздравления към всички бивши и настоящи учители и 
възпитаници се чуваха думи на благодарност и признателност, думи на равносметка 
и надежда. Дванадесетокласниците от четирите гимназии в свои трогателни слова 
изразиха благодарността си към преподаватели и родители за подкрепата, която им 
е оказвана през годините, за напътствията и постиженията им. 
На тържествените мероприятия в гимназиите в селата: Слащен,  Вълкосел, Кочан 

и Сатовча кметът на общината д-р Арбен Мименов, асистиран от отличници на ви-
пуска, издигнаха националното знаме под звуците на  химна на Република България, 
след което награди завършващите отличници, като им пожела успешен старт в жи-
вота, успешна кандидатстудентска кампания и успешна професионална реализация. 
По традиция дванадесетокласниците официално се простиха с училището, чрез ри-
туала по сбогуване с училищното знаме и предаването му в ръцете на нова знаменна 
група – знаменосец и асистенти.
Дванадесетокласниците от СОУ - Сатовча за първа година въведоха ново облекло 

при изпращане с училището и училищното знаме. Всички те бяха облечени с тоги и 
абитуриентски шапки. В знак на признателност към своите преподаватели те офи-
циално им благодариха за разбирането и безусловната помощ, която им е оказвана 

през годините и им поднесоха своите изви-
нения за причинените тревоги и притесне-
ния.  Оставиха свое послание към бъдещите 
випускници, чрез което пожелаха успех на 
всички възпитаници на училището, както и 
на преподавателите.
Тази година община Сатовча изпрати 101 

абитуриента, от които 34 отличника. 
Абитуриентите в СОУ  Слащен бяха 32, 

от които с отличен успех завършиха 11 два-
надесетоклансици. СОУ- Вълкосел изпра-
ти 25 абитуриента, от които 12 с отличен 
успех. СОУ Кочан изпрати 25 дванадесе-
токласника, от които 10 с отличен успех. 
СОУ- Сатовча изпрати 19 абитуриента, от 
които 5 отличника.
Учениците от СОУ- Слащен дефилираха в 

центъра на селото в навечерието на 24 май. 
Абитуриентите от село Вълкосел се отказаха 
от показността да дефилират с бални дрехи в 
центъра на селото и предпочетоха да си на-
правят само тържествено парти. Дванадесе-
токласниците от СОУ-Кочан дефилираха на 
25-ти май пред своите съселяни, а абитури-
ентите от СОУ-Сатовча вечерта на 24-ти май. 

2 4 -ТИ  МАЙ

СОУ Сатовча

СОУ Слащен

СОУ Кочан



5 Юни 2016, Неделя
Световен ден за защита на околната среда
Световният ден за опазване на околната среда. 

Чества се от 1973 г. по решение на конференци-
ята на ООН по проблемите на околната среда, 
проведена в Стокхолм през 1972 г. На този форум 
е приета Декларация за околната среда - пър-
вият международен договор за принципите за 
екологична защита на Земята. Провежда се под 
егидата на Програмата на ООН за околната среда 
(ЮНЕП). Ежегодно на този ден се присъжда ос-
новната награда на ООН в областта на околната 
среда и развитието - „Глобал - 500“ на държавни, 
политически и обществени дейци, допринесли с 
дейността си за опазването на околната среда. Наградата няма паричен еквивалент, а е само 
почетно звание. В сливенския регион се намира природния парк „Сините камъни”, който 
заедно с други зони попада под директивата за птиците по местобитанията. Областта е на 
второ място в България по значение на опазване на световно застрашения царски орел. 
В района се намира и единственото място в страната, където се струпват млади и непо-
лово съзрели орли. Тук те се хранят до възраст, до която могат да формират нови двойки. 
Мястото е от световно значение за гнезденето на ливадния дърдавец и е значимо за ЕС 
за опазването на видове, гнездящи в голяма численост като – черен и бял щъркел, осояд, 
поен и ням лебед, орел змияр, малък креслив орел, скален орел и други хищни птици.

  ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ЖУРНАЛИСТИКА

„СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“  
Краен срок: 3 октомври 2016 г. 
Цели: Развиване на творческото въобра-

жение и талант. Укрепване на човешките 
ценности – родолюбие, човечност, до-
брота, взаимно уважение, признателност, 
патриотизъм, етническа толерантност, 
отговорност. Споделяне на литературни 
дарби и създаване на творчески контакти.
КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА 

РАЗДЕЛА:
І. Литературно творчество – Тема: 

„СВОБОДАТА – ТОЗИ СКЪПОЦЕНЕН 
ДАР” 
А. Поезия 
Б. Проза /разказ,приказка/
- Литературни есета няма да се разглеждат от журито.
ІІ. Журналистика - Тема: „ДОН КИХОТ ИЛИ ХАМЛЕТ? ИЛИ И ДВАМАТА СА ИЗ-

ЛИШНИ?” 
А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или 

друг публицистичен жанр/
Б. Колективна /ученически вестник/
В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на 

литературното творчество и журналистиката

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

31 Май 2016, Вторник
Международен ден на блондинките
Отбелязва се от 2006 г., когато за първи път е връчена награ-

дата „Диамантено токче“, която се присъжда на талантливи, 
умни, успешни и модерни блондинки. Първата известна блон-
динка в историята е богинята Афродита, получила златните 
си кичури като подарък от Зевс.

Световен ден без тютюнопушене
Отбелязва се от 1987 г. по инициатива на Световната 

здравна организация, одобрена на 42-ата й сесия с резо-
люция 42.19 от 17 май 1989 г. По данни на Световната 
здравна организация тютюневият дим убива годишно 
около 6 млн. души, от които 600 000 са т.нар. „пасивани 
пушачи“. Ако не предприемат мерки до 2030 година 
епидемията ще убие над 8 млн. души, 80 процента от 
които са сред хората с ниски и средни доходи. 
Празник на военните духови оркестри
На този ден е създаден първият военен духов оркестър 

в България. Денят на военните духови оркестри е обявен със заповед на минис-
търа на отбраната на 31 май 2001 г. Първият военен духов оркестър в България 
е създаден през април 1879 г.

1 Юни 2016, Сряда
Първи юни - ден на детето
Международният ден на де-

тето е честван в много страни 
по света. Води началото си 
от Световната конференция 
по въпросите на детското 
здраве, състояла се в Женева 
през 1925 година. Според 
американските изследователи 
датата 1 юни съчетава в себе 
си традиции от китайската 
и американската история, а 
не комунистически както се 
счита в повечето бивши социалистически държави. Причината е, че комунис-
тическите държави правят празника популярен по цял свят, но не го измислят. 
Идеята се появява още през 1925 година, когато генералният китайски консул в 
Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и ги води на празника на 
лодките-дракони - това е китайски празник, водещ началото си от древността 
и свързан с пролетното равноденствие. По-късно неговата инициатива бива 
продължена, като независимо от благотворителна акция в САЩ, в Европа с. г. 
се провежда международна конференция по въпросите на детското здраве. В 
Женева, също решават да организират благотворителни инициативи за деца. 
Голямата популярност на празника у нас обаче се дължи на друга инициатива, 
през 1949 г. първи юни е официално обявен за Международен ден за защита 
на децата. Това става с решение на сесията на Съвета на Международната 
демократична федерация на жените през ноември 1949 г. в Москва. Така бла-
годарение на съветският призив - една година по-късно 1 юни за първи път 
е честван едновременно в 51 страни по света (1950 г.). На 14 декември 1954 
г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен ден на децата, но дата 
не е повсеместно възприета, въпреки че остава и се отбелязва като празник.

2 Юни 2016, Четвъртък
Ден на Ботев и загиналите за свободата
Всяка година на 2 юни в 12.00 часа сирените в цяла-

та страна в продължение на три минути оповестяват 
отдаването на почит към паметта на загиналите за 
свободата и независимостта на България. На 2 юни 
1948 г. точно в 12.00 часа е даден първият сигнал 
за едноминутно мълчание в цялата страна. Денят за 
всенародна почит официално се отбелязва от 1901 г., 
когато на тържествата на връх Вола присъстват живи 
Ботеви четници. От 1953 г. до 1988 г. се чества като 
Ден на Ботев и на загиналите в борбата против турското 
робство, капитализма и фашизма и в Отечествената 
война, от 1988 г. до 1990 г. като Ден на Ботев и на за-
гиналите за национално и социално освобождение на 
България, от 1991 г. до 1993 г. като Ден на Ботев, и на загиналите за свободата 
на България. Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта 
на България е обявен е с решение на Министерския съвет от 31 май 1993 г. 
За първи път се отбелязва през 1884 г. във Враца и Пловдив.

4 Юни 2016, Събота
Международен ден на невинните детски жертви на агресия
Отбелязва се от 1983 г. с резолюция ES-7/8 на Общото събрание на ООН, 

приета на извънредна специална сесия по палестинския въпрос на 19 август 
1982 г. Годишнина от бомбардировката на Израел над жилищни квартали в 
столицата на Ливан - Бейрут, при която загиват и деца /1982/.

Н О В И Н И
30 май - 5 юни 2016г., брой 22

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

СМИРЕНИЕТО И БЛАГОДАРНОСТТА 
„Господи, нaучи ни да се молим, както и Йоан научи учениците си. А Той им рече: 

Когато се молите, казвайте: „Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето 
име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля както на небето, така и на земя-
та; насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме 
на длъжниците си; и не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия“. „Защото 
Твое е царството и силата, и славата  вовеки. Амин!“ 

 (Мат. 6:9-13 и Лука 11:1-4) 
Противопоставянето на Божията воля е един от 

най-древните философско-теологични въпроси, които 
са вълнували хората от векове. Вълнува ме и мен и 
отдавна съм стигнал до убеждението, че смирението 
се изразява в приемането на Божията воля, а Божията 
воля се проявява без никакво изключение във всич-
кото онова, което постоянно се случва и присъства в 
нашия видим и невидим свят. Небето е онзи невидим 
свят, който е навсякъде около нас и вътре в нас. Той е 
в нашите сърца и души, а нашата воля е един бърбор-
ко или неспирно мърморещ глас, който постоянно ни 
говори, че това, което се случва с нас или около нас е 
винаги много грешно и недопустимо: „Как е възможно 
и защо се случват подобни неща? Пуу!.. Дявол да го 
вземе! Защо не се оправя това ужасно време?” – ей 
такива неща ни говори нашата воля, която е твърде 
ограничена от представите на нашите умове и затова 
когато се противопоставяме на Божията воля, ние 
страдаме, боледуваме и умираме преждевременно. 
Вредим на себе си и на много други хора, а и колкото 
парадоксално да ви прозвучи и на планетата на която живеем. Няма да изброявам всички 
болести, които се появяват като следствие от това противопоставяне, но съм убеден и 
ще ви кажа, че дори и т.нар. дископатия(дисковата херния) е една от тях. Наблюдавал 
съм я няколко пъти, как и защо се появява и как си тръгва от мен без никаква външна 
намеса на дипломирани или самозвани лечители. И да не остане някой  от читателите с 
погрешното разбиране, че говоря за примиренческо поведение, ще поясня, в какво точно 
се изразява т.нар. смирение и приемането на Божията воля. Да приемеш Божията воля 
не означава, че ако спукаш гума по време на път ще продължиш да караш автомобила 
си със спуканата гума, а се изразява в едно спокойно приемане на този факт. Приемаш, 
че това е поредното събитие, което просто се случва в твоя живот и е точно толкова 
правилно или грешно, колкото е и всяко друго. Без ругатни и без никакво недоволство! 
Слагаш спокойно резервната гума и продължаваш пътя си с благодарност!

УЧИЛИЩЕ ГОДЕШЕВО
От деветдесетгодишният ти връх,

броя годините отминали.
Спокойно си поемам дъх,

 виждам следите застинали.
Оставихме в децата, обич и смирение 

те са нашата гордост,
 те са вдъхновение!

Детски гласчета, като чанове звънели;
всяка година отлитат,
различни, пътеки поели.
Изхабени от живота,
забравихме много неща.
Помним учителите мили,
техните грейнали лица.

Високо знаме се развяло,
детската усмивка грей.
Днес сърце се разтуптяло,
деветдесет години - юбилей.

Когато няма сили, пак ще те посетя.
Ще докосна училищната сграда, 

с тъга ще се разделя.
Всичко ще забравя,

и болката и радостта.
Но училището все ще славя,
докато ме има на света.

22.01.2016г.                  Автор:
 с.Годешево             Деян Ч. Хаджиев
    учител в ОУ с.Годешево



До 10-ти юни: 
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 юни: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно 

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

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 май.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

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

ление за неподаване на месечни декларации за май 
2016 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
30 май - 5 юни 2016г., брой 22

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА НОИ
ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ

НА ПЕНСИИТЕ С 2,6% ОТ 1 ЮЛИ 2016Г. 
На свое заседание, проведено на 16 май 2016 г., 

Надзорният съвет на Националния осигурителен ин-
ститут (НОИ) взе решение от 1 юли 2016 г. пенсиите, 
отпуснати до 31 декември 2015 г., да бъдат осъвреме-

нени с 2,6%.
Решението е в из-

пълнение на разпо-
редбите на чл. 100 
от Кодекса за соци-
ално  осигуряване 
(КСО), според който 
пенсиите, отпуснати 
до 31 декември на 
предходната година, 

се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен 
на сбора от 50% от нарастването на осигурителния 
доход и 50% от индекса на потребителските цени през 
предходната календарна година.
Националният осигурителен институт напомня, че 

за новите размери на пенсиите няма да бъдат изпра-
щани разпореждания на лицата. Те ще могат да се 
информират за тях чрез електронната „Справка за 
издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ 
на интернет страницата на института или като заявят 
безплатното получаване на екземпляр от разпорежда-
нето в съответното териториално поделение на НОИ.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
ПО ДАВНОСТ  

Земеделската земя обикновено има много съсоб-
ственици, голяма част от които години наред не се 
интересуват от нея. Това е добра възможност за ня-
кой от тях да сключи аренден договор и да получава 
цялата годишна рента без знанието на останалите. 
Вероятно е също така и само един съсобственик да 
придобие земята по давност.
Може ли другите съсобственици да загубят земята 

и как да го предотвратят? На теория е възможно, ко-
ментират адвокати. На практика, с трима свидетели 
пред нотариус трябва да се докаже, че лицето не 
само владее земята необезпокоявано над 10 години, 
но и че намерението му е стигнало до знанието на 

о станалите 
съ соб с т в е -
ниците. 
Поканат а 

за  плащане 
на  рента  в 
писмен  вид 
доказва  об-
ратното – че 
съсобствени-
кът  не  вла-
дее, а държи 

частите на другите. Тоест, не може да ги придобие 
по давност. Следва да се обърнете към местен но-
тариус. Необходими са ви решението на ПК, скици, 
данъчни оценки, удостоверение за наследници, както 
и арендният договор.
Защо е нужна данъчната оценка? Когато се съставя 

нотариален акт се събират такси – местен данък, 
нотариална такса и такса вписване. Всички те се 
изчисляват на някаква база. Например при продажби, 
това е продажната цена. Но при изготвяне на кон-
стативен акт, базата е единствено данъчната оценка 
и няма как без нея. 
Колкото до поканата, тя може да бъде връчена 

чрез нотариус. Което е най-сигурният начин както 
по отношение на връчването, така и по отношение 
на доказване кой на кого и какво точно е пратил.
Въпросът за придобиване на земята по давност 

е уреден в Закона за собствеността, а процедурата 
по придобиване – в ГПК. Собственикът може да се 
обърне към нотариус от района, за да му подготви 
молба-декларация и да му обясни какво следва да на-
прави. След придобиването пред него няма никакви 
пречки за продажба.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ
ЗА КАМПАНИЯ 2016 СЕ ПОДАВАТ ДО 31 МАЙ
ДДС ПРОЦЕДУРА И ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 ОТ ППЗДДС
Срокът за прием на заявления по схеми и мерки за 

директни плащания за Кампания 2016 се удължава 
до 31 май 2016 г. Промяната е записана в Наредба за 
допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията 
и реда за подаване на заяв-
ления по схеми и мерки за 
директни плащания, обна-
родвана в Държавен вест-
ник, бр. 40 от 27.05.2016 г.
От 1 юни до 15 юни при-

емът на заявления за Кам-
пания 2016 продължава, но 
с 1%/работен ден санкция 
за закъснение и редакция на 
вече подадено заявление без 
санкция, напомнят от Дър-
жавен фонд „Земеделие“.
Заявления по схемите и 

мерките за директни плаща-
ния, но с 1%/работен ден санкция за закъснение при 
подаване и за редакция на вече подадено заявление, 
ще се приемат в периода 16-27 юни 2016 година.

КАТ ДЕРЕГИСТРИРА ОЩЕ 100 000 КОЛИ 
ЗАРАДИ ИЗТЕКЛА „ГРАЖДАНСКА“  

Над 18 000 автомобила са спрени от движение 
заради неплатена “Гражданска отговорност”. Това 
коментират от  “Пътна полиция” към ГД “Национална 
полиция”.
През март про-

мените в новия 
Кодекс за застра-
ховането доведо-
ха до дерегистри-
ране на автомо-
били с неплатена 
застраховка, тъй 
като тя е задъл-
жителна за всич-
ки. Тогава Гаранционният фонд изпрати към КАТ 19 
000 номера на коли, за да бъдат спрени служебно. 
При 1000 от тях обаче има проблеми и заради това 
на този етап не са спрени.
От „Пътна полиция“ коментират, че собствениците 

на дерегистрираните коли са получили писма от КАТ, 
в които е посочена датата, от която вече не могат да 
се движат по пътищата. За да възстановят регис-
трацията си, трябва да покажат платена полица на 
застраховка “Гражданска отговорност” и да подадат 
заявление в местната служба, където автомобилът се 
води на отчет по постоянен адрес, като подчертават, 
че собствениците няма да плащат глоба или такса за 
възстановяване на регистрацията.
От месец юли разкарването до КАТ вече няма да 

необходимо, защото ще бъдат свързани базите данни 
на Гаранционния фонд и Пътната полиция. Тогава 
регистрацията на автомобила ще се възстановява 
автоматично, веднага щом собственикът си плати 
застраховката.
До месец ще бъдат пуснати номерата на следващите 

автомобили, които ще бъдат спрени от движение. От 
КАТ са подготвили близо 100 000 номера на коли без 
“Гражданска отговорност”, които ще бъдат изпратени 
за проверка към Гаранционния фонд.

ДО 15 ЮНИ СЕ ПРАВЯТ РЕДАКЦИИ
НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДИРЕКТНИТЕ
ПЛАЩАНИЯ БЕЗ САНКЦИЯ 

Държавен вестник обнародва в днешния си брой 
промени в Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за 
условията и реда за подаване на заявления по схеми 
и мерки за директни плащания. Те касаят удължения 
срок за подаване на заявления за директни плащания 
през кампания 2016. 

 С обнародваните промени срокът за прием на 
заявления се удължава до 31 май 2016 г. без санкция 
за закъсняло подаване. До 15 юни – за извършване 
на редакции на подадени заявления без санкция за 
закъснение. Крайният срок на Кампания 2016 г., 
с 1% санкция за всеки просрочен работен ден, е                            
27 юни 2016 г. .

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ 2016г.

цели. В тази насока е становището на Националната 
агенция за приходите с изх. № 24-31-1 от 31.01.2013 г. 
Необходимо е обаче да се има предвид разпоредбата на 
чл. 16, ал. 1 от ЗКПО – „когато една или повече сделки, 
включително между несвързани лица, са сключени 
при условия, чието изпълнение води до отклонение 
от данъчно облагане, данъчната основа се определя, 
без да се вземат под внимание тези сделки, някои 
техни условия или тяхната правна форма, а се взема 
под внимание данъчната основа, която би се получила 
при извършване на обичайна сделка от съответния вид 
по пазарни цени и насочена към постигане на същия 
икономически резултат, но която не води до отклонение 
от данъчно облагане”.

Въпрос: Може ли работник или служител да връчи 
предизвестие за прекратяване на трудовия договор 
по време на ползването на платен годишен отпуск?
Отговор: Работникът или служителят може да отправи 
предизвестие за прекратяване на трудовия договор на 
основание чл. 326, ал. 2 Кодекса на труда и по време 
на ползването на отпуск, независимо от вида на от-
пуска (платен годишен, неплатен, поради временна 
неработоспособност и т.н.). Срокът на предизвестието 
започва да тече от следващия ден на получаването му. 
Работникът или служителят може да оттегли предизвес-
тието си, ако съобщи за това на работодателя преди или 
едновременно с получаването му. След този момент, 
до изтичането на срока му предизвестието може да се 
оттегли само със съгласието на работодателя.

Въпрос: Работодател е връчил предизвестие на 
работника или служителя за прекратяване на тру-
довия договор. Може ли работодателят да не спази 
срока на предизвестието и да прекрати трудовия 
договор преди изтичането му? Какви са последиците 
и дължи ли работодателят обезщетение?
Отговор: Работодателят има право да прекрати трудо-
вия договор и преди да изтече срокът на връченото от 
него предизвестие за прекратяване, при което дължи 
на работника или служителя обезщетение в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за неспазе-
ния срок на предизвестието (чл. 220, ал. 1 Кодекса на 
труда). Правото на работодателя да не спази срока на 
предизвестието не е обвързано със съгласието на работ-
ника или служителя, а със задължението му да заплати 
съответното обезщетение за неспазено предизвестие.

Въпрос: На какви обезщетения има право работ-
ника или служителя, когато трудовият договор е 
прекратен от работодателя на основание чл. 328, 
ал. 1, т. 2 (съкращаване на щата) или чл. 328, ал. 1, 
т. 3 КТ (намаляване на обема на работа)?
Отговор: Прекратяването на основание чл. 328, ал. 
1, т. 2 (съкращаване на щата) или чл. 328, ал. 1, т. 3 от 
Кодекса на труда (КТ)(намаляване на обема на работа) 
е с предизвестие и ако работодателят не спази срока 
на предизвестието, възниква право на обезщетение 
по чл. 220, ал. 1 от КТ (за неспазено предизвестие). 
При оставане без работа в резултат на прекратяването 
възниква право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от 
КТ.Обезщетението се изплаща от работодателя на ра-
ботника или служителя, който е останал без работа или 
е постъпил на работа след прекратяването с по-ниско 
трудово възнаграждение. Обезщетението е в размер на 
брутното трудово възнаграждение на работника или 
служителя за времето, през което той е останал без 
работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министер-
ския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия 
договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг 
срок. Ако в този срок работникът или служителят е по-
стъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, 
той има право на разликата за същия срок. По реда и 
при условията на чл. 224 от КТ работодателят дължи 
обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

Въпрос: Предстои прехвърляне на предприятие 
ЕООД по чл. 15 от ТЗ на друго ЕООД със заличава-
не на първото. И двете предприятия са регистри-
рани по ЗДДС и са на свързани лица - баща и син.
1. Какви са счетоводните операции, които трябва 
да се вземат в предприятието продавач?
2. Какви и в какви срокове са задълженията на 
предприятието продавач по ЗДДС и по ЗКПО?
Отговор: В случаите на продажба на предприятие 
по реда на чл. 15 от Търговския закон е важно да се 
обърне внимание, че под термина „предприятие” се 
разбира „съвкупност от права, задължения и факти-
чески отношения”, а не „предприятие” по смисъла 
на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството. Затова в 
счетоводството на продавача трябва да се отписва 
продаденото имущество и да се отчита резултат от 
сделката.
В чл. 107 от Закона за данък върху добавената стой-
ност (ЗДДС) са посочени основанията за задължи-
телна дерегистрация. Сред тях са и прекратяване на 
юридическо лице - търговец.
Процедура за дерегистрация е посочена в чл. 109 от 
ЗДДС. При прекратяване на юридическо лице – тър-
говец, се подава заявление за дерегистрация в ком-
петентната териториална дирекция на Националната 
агенция за приходите в 14-дневен срок.
Данъчното третиране по Закона за корпоративното 
подоходно облагане (ЗКПО) при преобразуване на 
дружества и кооперации и прехвърляне на предприя-
тие се извършва в съответствие с Глава деветнадесета 
от закона.
Данъчният финансов резултат съгласно ЗКПО се 
основава на счетоводния финансов резултат, който 
се преобразува за данъчни цели в съответствие със 
закона. По отношение на признаването за данъч-
ни цели на счетоводните приходи от продажба на 
предприятие ЗКПО не предвижда отклонение от 
счетоводните правила. Затова трябва да се приеме, 
че счетоводните приходи са признати за данъчни 



ФИЛЕ ОТ РИБА В АЛУМИНИЕВО ФОЛИО
Продукти:
- 4 филета риба,
- 500 г домати, 
- 3 стръка зелен лук,
- 1 скилидка чесън,
- 2 с.л. каперси, 
- 4 с.л. прясна бита 

сметана, сол, млян 
черен пипер, фолио
Приготвяне:  
 Попарваме, обелваме и нарязваме на кубчета 

доматите. Нарязваме лука заедно с перата. Обелваме 
и нарязваме на ситно чесъна. Смесваме доматите, 
лука и чесъна с каперсите и сметаната, посоляваме, 
подправяме с черен пипер. Загряваме фурната на 200 
градуса. Подсушаваме филетата с домакинска хартия, 
посоляваме ги и ги слагаме в средата на фолиото. 
Покриваме ги с доматената смес и затваряме плътно 
фолиото, като притискаме краищата му. Слагаме в 
тавичка и печем около 20 минути, докато фолиото 
се издуе.

КЪДЕ СЕ ГРЕШИ ПРИ АСМАЛЪКА С 
КИВИ И ГРИЖИТЕ ЗА НЕГО

От години кивито доказа, че има почва в страната ни 
и много стопани прибират реколта, но най-често въпро-
сите им са насочени към някои тънкости, които явно се 
пропускат
Неведнъж сме писали за киви и трябва да кажем, че 

докато допреди години много любители ни питаха дали 
е възможно да се отглежда у нас, то сега този въпрос 
вече не стои на дневен ред.
Много стопани в Благоевградско и други южни и по-

топли райони го отглеждат с успех и прибират качест-
вена реколта.
Но при кивито или актинидията, както още се нари-

ча от латинското му наименование /Actinidia deliciosa/ 
има няколко тънкости - не за пропускане
А голяма част от любителите допускат едни и същи 

грешки именно при тях.
Трябва да знаят, че много важна е първата година 

след засаждането.
Може да се засажда почти целогодишно
Ако се набави разсад за киви, който е в спящо състоя-

ние, казват специалистите, той е без листа - може да се 
засажда през зимата - февруари-март, както и наесен.
Тогава най-ва-

жната операция 
след боцването му 
е загърлянето.
Това се прави 

с пласт от пръст 
около 15-20 см и 
добре се покрива, 
за да не се допусне 
измръзване.
Как се зазимява 

стъблото което има специални изисквания, това ни по-
пита Георги Костов от Пазарджик.
Да, вярно е, че стъблото изисква по- специална грижа 

и много добре ще се почувства, ако се увие с меки и 
топли материали, като вълнените например.
Има и втори начин за по-дългото стъбло то се сваля 

от асмалъка, навива се и се заравя в пласт от десетина-
петнадесет сантиметра почва, за да му е гарантирана 
топлината.
Това се прави в края на първата година задължител-

но, а може и при по-късните грижи.
Открива се чак през март, когато се отгребва и рас-

тението.
Как се полива една актинидия
По принцип кивито изисква поливки, и то редовни. 

Но влажността на почвата, която трябва да се поддържа 
е редно да е нормална, а не прекомерна.
Не обича преовлажняване, особено в пролетните ме-

сеци.
Кога растенията жълтеят
Ако случайно именно напролет се забележи, че рас-

тенията започват да жълтеят, то може да се каже, че 
почти сигурно причината за това е допусната по-висока 
поливна норма, която актинидията не понася.
Един индикатор за стопаните са листата, за да разбе-

рат каква е нуждата от вода.
Когато листата на кивито са заели хоризонтално 

положение в пространството или са леко изправени и 
щръкнали, това означава, че в момента няма нужда от 
поливане.
Увисналите леко надолу листа издават обаче нуждата 

от поливка веднага.
При по-високи летни температури поливането редов-

но е задължиелно.
В САКСИЯ...
Отдавна се произвежда и може да се намери т.нар. 

саксийно киви (Исай).
То се отглежда обикновено в 10-литрови саксии и е 

много търсено като растение за отглеждане на тераси 
и балкони.
Един от саксийните сортове може да е по-различен от 

този за асмалък в двора - той е двуполов, отличава се с 
т.нар.голи плодове без власинки.
Ако се попадне на такъв, трябва да се знае, че дори 

неговият плод може и да не се бели.

КОГАТО ПЪРВАТА ПАША Е
В УСЛОВИЯТА НА СИЛНИ ВАЛЕЖИ

Цъфтящата многообразна растителност предлага 
обилната си първа пчелна паша. Сега снасянето на яйца 
е усилено, люпенето също, излюпват се и повече тър-
теи, пчелите работнички донасят нектар и прашец, про-
извеждат восък и градят. Трябва да се има предвид, че 
у пчелите заработва инстинктът към естествено роене
Всичко това налага почти всекидневното присъствие 

на пчеларя в пчелина.
Преди и по време на главната 

паша и поставянето на магази-
ните или корпусите трябва да 
се прави преглед на пчелните 
семейства, за да се установи 
тяхната способност за използ-
ването й. Този преглед следва 
да се съчетае с внимателна про-
верка за евентуално наличие на 
европейския гнилец както и на 
киселия гнилец, мехурчестия 
гнилец и да се следи за други 
заболявания. След поставяне-
то на магазините и корпусите 
пчелното семейство не бива да 
се безпокои, а и прегледът тога-
ва е по-труден.
И още:
Май е време на активна употреба на препарати 

срещу болести и неприятели по земеделските култу-
ри, някои от които са отровни за пчелите. Макар по 
принцип да не се пръска с инсектициди по време на 
цъфтежа, необходими са строги наблюдения и съгла-
сувани действия.
Внимание! При лошо време и продължително за-

държане на пчелите в кошера е възможна появата на 
т. нар. майска болест. Дължи се на липсата на пре-
сен нектар и вода, поради което прашецът не може 
да бъде преработен и използван. В такива случаи се 
налага подхранване с рядък (1:3/1:4) захарен сироп и 
осигуряване на чиста вода.

 
ЦВЕТЯ В САНДЪЧЕТА

Ако нямате място, което да е с много светлина, то-
гава подберете сенколюбиви растения, напр. хоста, 
бръшлян, колеус и т.н..
Най-важното правило  е всички сандъчета да имат 

дупки за отцеждане на излишната вода.
По-добре изглежда едно голямо сандъче, отколкото 

няколко малки.
В едно сандъче 

трябва да има поне 
три цветя на фокус, 
а останалите да са за 
запълване. За да бъде 
аранжировката добра, 
растенията трябва да 
са нечетен брой.
Цветята в сандъ-

чета имат нужда от 
доста подхранване. 
Можете да смесите 
пръстта с бавно раз-
граждаща се при по-
ливането тор.
Ако сте решили да подредите няколко сандъчета 

едно до друго, за да изглеждат добре, те трябва да 
имат поне един общ елемент - например едно и също 
растение във всяко сандъче или пък сандъчетата да 
са изработени от един и същи материал.
Не е нужно цветята в сандъчетата да са цъфтящи. 

Листнодекоративните също стоят много добре.
Опитайте със зелени подправки
Можете да насадите в сандъчета многогодишни 

цветя - хоста, сепмервивум (дебелец), а през есента 
да ги пресадите в градината.
През лятото поливайте сандъчетата всеки ден.

30 май - 5 юни 2016г., брой 22

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.

Съсънка
Pulsatilla Pratensis

Описание: Многогодишно тревисто копринесто 
влакнесто растение, с 10-50 см високо стъбло. Стъб-
ловите листа са приседнали. 
Цветовете са тъмнопурпурни, червени или бледо-

виолетови. Цъфти март-май.

Разпространение: Расте по сухи каменисти места. 
У нас се среща само из Витоша и Люлин до 800 м 
надморска височина.
Употребяема част: Използва се надземната част.
Лечебно действие:
Спазмолитичен ефект. Местно дразнещо действие, 

предизвикващо нахлуване на кръв към раздразне-
ните места.
Приложения:
• успокоява централната и вегетативна нервна 

система; 
• при полова слабост - премахва свръхнапрежени-

ето и болезнената възбуда; 
• при оскъдна и нередовна менструация; 
• при хронично възпаление на половите органи у 

мъжа и жената; 
• при невралгия, мигрена, спазми на жлъчните 

пътища на стомаха и червата; 
• при бронхити, коклюш; 
да не се прилага при стомашно-чревни възпаления 

и възпаления на бъбреците.
Като продукт: Съсънка - суха билка
Може да се ползва при: мигрена, коклюш, не-

вралгии, подагра, ревматизъм, импотентност, дис-
менорея.
Начин на приготвяне: 1 супена лъжица от 

билката кисне 10 минути в 500 грама гореща вода. 
Прецежда се и се пие 3 пъти дневно по 100 грама 
преди ядене. 

 „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                                                                                                              

Катастрофирала по пътя към църквата кола с младожен-
ци. Младите загинали и душите им отишли в рая.

- Толкова се обичаме! - казали те на Свети Петър.
- Не може ли и тук да се оженим!
- Ще видим какво може да се направи! - обещал Свети 

Петър.
След три седмици се появил при младите със свещеник 

и той ги венчал. Минало време, младоженците пак отишли 
при светия старец.

- Оказа се, че в Рая бракът за нищо не служи. Не може 
ли да се разведем?

- Махайте ми се от главата! - ядосал се светията. 
- Аз си загубих три седмици да ви търся в рая свещеник, 

представяте ли си, колко време ще трябва, за да открия 
адвокат!

атастрофирала по пътя към църквата кола с млад


