
Голям процент от 
хората днес (подра-
стващи и възрастни) 
не се отнасят никак се-
риозно към своя начин 
на живот и подхождат 
скептично към здраво-
словното си състояние. 
Употребата на вред-

ни вещества, храни и 
напитки, води до бързо 
и прекомерно затлъс-
тяване и куп заболява-
ния, като по този начин 
жизнените процеси в 
човешкия организъм неизбежно се забавят и нарушават.

 Надали има човек, който да не е забелязал с какво се храни младото поколение 
- чипсове, тестени храни, безалкохолни напитки, храни пълни с консерванти и т.н. 
Питаме се къде изчезнаха хранителните навици на прадедите ни? 
Кога пресните зеленчуци и плодове бяха заменени с храни от консервена кутия?
Поради гореспоменатите тревожни факти, ние, учениците от клуб ,,Здраво-

словен начин на живот”  (9 и 11 клас) от СУ ,,Св. Климент Охридски” с. Слащен, 
направихме проучване и изготвихме анкета, чиято основна цел е да провери и 
най-вече да промени хранителните навици на подрастващото население. 

Ако Ви убедихме да раз-
берете, какъв би бил вашият 
резултат от подобно проуч-
ване, моля, попълнете анкет-
ната карта. 

  Силно се надяваме, че 
след резултатите ще си да-
дете реална равносметка за 
начина на живот, който во-
дите и ако се налага, ще го 
подобрите. 
Бъдете отговорни към 

здравето си!  
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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

Във връзка с „Проекта“ по френски 
език на тема „Градина без граници. Нека 
нашият дух цъфти в градината на Евро-
па“, по Програма „Еразъм+“, Ключова 
дейност 2, Стратегически партньорства, 
г-жа Райка Славчева – старши учител по 
Френски език, проведе мероприятия във 
връзка с международния ден на франко-
фонията с ученици, родители и учители.
Какво е франкофония?
Терминът „франкофония“ е въведен 

през 1880 г. от френския географ Онезим 
Реклю и с него се означава както хората, 
така и всички страни, в които се говори 
френски език. Оттогава думата „фран-
кофония“ с малко „ф“ се използва за 
означаване говорещите френски език, а 
„Франкофония“ с главна буква, се отнася 
за институцията, осъществяваща връз-
ките между франкофонските страни.
Френски език говорят над 200 млн. 

души по целия свят – в държавите с офи-
циален език френски: Франция, Белгия, 
Швейцария, Канада, Хаити, част от Ин-
дия и колониите на Франция и Белгия.

Освен от тях, празникът се отбелязва и 
от близо 500-те милиона жители на 56-те 
държави, членуващи в Международна-
та организация на франкофонията в 70 
страни по света. Международната ор-
ганизация от хора и държави, споделят 
общи ценности като мир, демокрация, 
права на човека, наука, образование и др.
Франкофония не означава само споде-

ляне на френския език, а нещо повече - 
културно многообразие. Франкофонията 
е общност без вътрешни културни и др. 
граници, където важи принципа на вза-
имното допълване и толерантност.
Към 2005 г. организацията има 56 

страни-членки, между които България 
(от 1993 г.). Седмицата от 20 до 24 март 
бе посветена на френския език и франко-
фонията в СУ Сатовча.
Мероприятия, които се проведоха в 

училището:
• 20.03.2017 г. – 11:00 часа – интервю с 
г-жа Райка Славчева в ефира на радио 
Благоевград;
• 21.03.2017 г. – 09:30 часа – презенти-
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Във връзка с „ПРОЕКТА” по френски 
език на тема: “Градина без граници. Нека 
нашият дух цъфти в градината на Евро-
па”, по Програма „Еразъм+”, Ключова 
дейност 2, Стратегически партньорства, 
22 - ма ученици от СУ „Св.св.Кирил и 
Методий”, с.Сатовча, участваха в между-
народна учебна, преподавателска и обу-
чителна дейност в гр.Аловера, Испания в 
периода от 05.03.2017 – 12.03.2017 г. 
Ръководители на групата бяха: г-н 

Джеват Дунчев – Директор на СУ „Св.
св.Кирил и Методий”, с.Сатовча, г-жа 
Райка Славчева – старши учител по 
френски език и Координатор на проекта, 
г-ца Аксиния Влайкова – старши начален 
учител ПИГ, г-ца Сузана Влайкова - стар-
ши начален учител ПИГ и г-жа Аксиния 
Айролова – старши учител по информа-
тика и ниформационни технологии.
На срещата присъстваха и 22 ученици 

и 3-ма учители от Португалия с Коорди-
натор – г-жа Лижия Карвало.
На аерогарата в гр.Мадрид бяхме по-

срещнати с цветя от  Екипа на Испания. 
След разходка из гр.Сеговия  се от-

правихме към гр.Аловера, където бяхме 
посрещнати мило и любезно от ръковод-
ството на училището, учители и родители.
На 06.03., бяхме посрещнати в учили-

щето с приветствено слово от Директор-
ката, Координатора на Проекта – Сузана 
Ортега и помощник-координатора – г-н 
Луис Руано. Издигнати бяха знамената 
на страните - партньори. Имахме въз-
можност да си разменим подаръци със 
страните партньори.
В училището имаше невероятна украса 

– дейности по проект „Еразъм+”.
Домакините ни бяха организирали  10 

часов курс по испански език с много ин-
терактивни и ролеви игри. Нашите уче-
ници успяха да научат за кратко време 
основната лексика и граматика на испан-
ски език – азбука, числа, цветове, поздра-
ви, кратки диалози и др.

След курса посетихме кметството на 
градчето, където бяхме посрещнати със 
слово и презентация от Кмета. Бяха ни 
приготвили интерактивна игра – „Как да 
опазим околната среда в града?” 
Имахме възможност да участваме  в 

часове по френски език, английски език 
физика, математика, биология, история, 
география, информационни технологии, 
музика, изобразително изкуство, физиче-
ско възпитание и спорт. Проведени бяха 
спортни игри между отборите на Испа-
ния, България и Португалия. 
Г-жа Райка Славчева и учителите по 

френски език от Испания имаха възмож-
ността да бъдат учители по френски език 
на испански, български и португалски 
ученици. Уроците бяха интерактивни, за-
бавни и интересни за  всички.
Домакините бяха организирали курс по 

испански танци. Всички много се забавля-
вахме. Научихме много песни и танци. 
След това засяхме цветя в училищна-

та градина, посветена на Проекта. Всяка 
страна  има свое цветно кътче в учили-
щата-партньори. Нашите ученици засяха 
червена роза, която е символ на Бълга-
рия, лалета, карамфили и далии.
Програмата на мобилността включва-

ше и посещения на различни градове и 
забележителности. Посетихме градове-
те - Мадрид, Толедо, Алкала де Енарес,  
Гуадалахара, катедрали, църкви и музеи.
Успяхме да се докоснем  до културата, 

обичаите и традициите на Испания.
Последният ден, нашите партньори от 

Испания бяха подготвили интересна ин-
тернационална вечер – песни на известен 
певец от Гуадалахара, магически спекта-
къл игри,  танци и дискотека.
Нашите ученици се включиха с един 

модерен български танц, в изпълнение 
на Сузана Моллова и Сузана Хаджиева 
и два фолклорни танци, подготвени от 
г-ца Дорданка Мейзинева и г-жа Райка 
Славчева.                        ...следва на стр2

ВОДЯ ЛИ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ?!

ране на Международната, учебна, пре-
подавателска и обучителна дейност в 
гр. Аловера, Испания по проект „Ера-
зъм+“ пред родителите на учениците–
участници;
• 20 – 24 март – презентация за Фран-
ция във фоайето на училището;
• Презентации за забележителностите 
на Франция с учениците от IX – XI клас;
• Маратон по четене на френски език
• Ролеви игри;

• Стихотворения, песни и танци;
• Презентиране на Международните 
учебни, преподавателски и обучителни 
дейност в гр. Аловера, Испания и гр. 
Корната Дадда, Италия по проект „Ера-
зъм+“ пред педагогическия персонал.
Изказвам благодарности на: г-н Дже-

ват Денчев - Директор СУ Сатовча, 
г-жа Цветанка Янева – заместник ди-
ректор, учениците от IX – XI клас, учи-
тели и родители. Благодаря Ви!

UNE ACTIVITÉ  TRANSNATIONALE  D’APPRENTISSAGE, ENSEIGNEMENT ET  FORMATION 
DANS UNE ÉCOLE “IES CARMEN BURGOS DE SEGUÍ », ALOVERA, ESPAGNE

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТОРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004.0004 “Развитие на способностите 
на учениците и повишаване на мотивацията им за учене 
чрез дейности,развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза 1’’
СУ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”- СЕЛО СЛАЩЕН, 

ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
СБОРНИК – 1 ЧАСТ „ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ НА SMART VILLAGES   
Краен срок: 30 април 2017 г. 
 Това състезание се фокусира върху това как достъпът до 

енергия променя живота на селските общности по целия свят, 
и концепцията за „интелигентността“, т.е. не само предоставяне 
на енергия на селата, но как тази енергия се използва по про-
дуктивни, иновативни и предприемачески начини за постигане 
на резултати за устойчиво развитие на хората и общностите.
Категории:
1. Продуктивно използване на енергия, като например в сел-

ското стопанство, производство, услуги, туризъм.
2. Устойчива енергия на село за комунални услуги и селско 

развитие: здравеопазване, образование, комуникация, вода, 
канализация, опазване на околната среда.

3. Устойчива енергия селски и равноправието на половете (момичета и жени, от една 
страна, и мъже и момчета, от друга).

4. Достъп до енергия на село и иновации: нови технологии, нови начини на използване 
на технологии, нови решения на проблемите, обществени иновации, и т.н.
За: Всеки, независимо от неговите/нейните националност, произход, възраст и опит.
Награди:
- 2000 USD за крайния победител;
- 1000 USD за второ място;
- Две награди USD 500 за всяка от четирите категории.

- Една награда, от 1000 USD, е запазен за млад фотограф (под 18-годишна възраст).

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

4 Април 2017г., Вторник 
• Световен ден в защита на пострадалите от мини
На 8 декември 2005 г. Общото събрание на ООН обя-

вява 4 април за Международен ден в защита на постра-
далите от противопехотни мини. Този ден призовава да 
бъдат продължени усилията на отделните държави, със 
съдействието на ООН и на съответните организации, за 
да се насърчи създаването и развитието на капацитета на 
държавите, в които противопехотните мини, останали от войните, предста-
вляват сериозна заплаха за безопасността, здравето и живота на населението.

• Ден на психолозите в България
На 4 април психолозите отбеляз-

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

7 Април 2017г., Петък,
• Световен ден на здравето и Ден на 

здравния работник
На 7 април светът отбелязва Международ-

ния ден на здравето. Датата е избрана с осно-
ваването 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 ини-

циатива, 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 възможност да се започнат колективни 
действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

8 Април 2017г., Събота,
• Международен ден на ромите
Световен ден на ромите (International Roma 

(Gypsy) Day) е основан на първият Световен 
ромски конгрес, проведен в Лондон на 8 април 
1971 г., който събра представители от 30 страни. 
В резултат на това са били приети национални 
символи: знамето и химна, което позволи на 
ромите по целия свят да признаят себе си като 
единна свободна нация.

 
 БДФ ТЪРСИ УЧИТЕЛИ ЗА ПРОГРАМАТА

„НАУЧИ СЕ ДА ДАРЯВАШ” 
Краен срок: 20 април 2017 г. 
 Програмата „Научи се да да-

ряваш” на Български дарителски 
форум дава възможност да обуча-
вате децата в основните принципи 
и механизми на дарителство и 
доброволчество в училище, как-
то и да участвате заедно с тях в 
малки доброволчески инициати-
ви. За учебната 2017/2018 година 
програмата ще избере и работи 
с 24 учители и техните класове. 
Предвидена е да се реализира в 30 
седмици, по един час седмично (в 
час на класния или в друга форма по преценка на учителя). 
Учителите, включени в програмата, ще преминат през обучение ( 9-11 

юни 2017, София), ще имат ментори, както и достъп до външни лектори 
– представители на български фондации и компании, които даряват и ра-
ботят за социална промяна. Те ще получат достъп до адаптирани за целта 
на програмата учебни материали и ще имат възможност да споделят опита 
си през онлайн платформа.

Н О В И Н И
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА ЗА ЗВЕЗДИТЕ И БЪДЕЩЕТО
ЗАЩО НЕ БИВА ДА ПРОПУСКАМЕ НАСТОЯЩИТЕ МОМЕНТИ

Всеки от нас иска да знае какво го очаква в бъдещето. Правим планове, понякога се страхуваме от 
него и пропускаме истински важните неща в настоящето. Тревогите за това, което ни очаква невинаги се 
оправдават и са причина да допускаме грешки.
В рубриката ни „Притчи, мъдрости и цитати“ споделяме 

една поучителна история, която ще ви припомни защо 
не бива да се съсредоточавате толкова много върху 
бъдещето.
В едно село живял мъж, който вярвал, че може да 

предскаже съдбата, гледайки звездите. Наричал себе 
си астролог и прекарвал дълго време нощем да гадае 
по звездите в красивото нощно небе. Една вечер решил 
да се разходи по широкия път извън селото. Вървял и 
не спирал да гледа звездното небе. 
За момент си помислил, че е видял края на света, кога-

то внезапно паднал в дълбока дупка пълна с кал и вода. 
Едва успявал да задържи главата си над калта, а всеки опит да се измъкне от дупката бил неуспешен.
Започнал да вика за помощ. За негов късмет съселяни го чули и го измъкнали от дупката. Тогава 

единият от тях го попитал:
– Как така гледайки звездите можеш да предвидиш бъдещето, а не си успял да видиш какво се намира 

пред краката ти? Това може би е важен урок за теб да започнеш да обръщаш повече внимание на това, 
което е пред теб и да оставиш бъдещето само да се погрижи за останалото. Каква е ползата от това да 
предвиждаш бъдещето с помощта на звездите, когато не си в състояние да видиш какво има сега тук 
на земята?
Поука: Обърнете внимание на това, което ви се случва всеки ден, на детайлите и малките неща. Ос-

таналите ще се случат, когато им дойде времето.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 30.03.2017 г.
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...продължава от стр.1     Поканени бя-
хме на вечеря в училището, организирана 
от родителите и учителите на испанските 
ученици. През цялото време имахме въз-
можността да опитваме от вкусните ис-
пански ястия и да дегустираме различни 
видове морски дарове – специалитет на 
испанците.
Координаторите на България и Португа-

лия имахме думата за приветствия и бла-
годарности. Г-жа Сузана Ортега връчи на 
всички участници декларация и сертифи-
кат за участие в международната учебна, 
преподавателска и учебна дейност  и за 
участие в курса по испански език, ниво А1.
За пореден път се почувствахме истински 

европейци, посрещнати топло и грижовно 
от страна на партньорите от Испания. Уди-
вихме се от красотата, чистотата, спокой-
ствието и добрите взаимоотношения.
Нашите ученици бяха много развълнува-

ни, тъй като за някои от тях това бе първото 
излизане зад граница. Имаха възможност 
да практикуват чужди езици, да се запоз-
наят с традициите, обичаите и културата 
на испанския народ. 
Ето какво сподели ученичката Нери Ар-

наудова от VI клас, участничка в мобил-
ността:

„Искам да благодаря на една смела и ре-

шителна жена, която без нея нямаше да се 
случи всичко това - госпожа Райка Славче-
ва. Сърдечни благодарности на прекрасни-
те ни учители и на семействата, които ни 
приеха като собствени деца. Едно голямо 
благодаря на Проект „Еразъм+», също и на 
учителите от Испания. Без Вас нямаше да 
познаваме  тези хора и нямаше да имаме 
такова приятелство, което ще ни остане за 
цял живот”.
Като Координатор на проекта изказвам 

благодарности на: Директора на училище-
то „IES Carmen Burgos de Seguí” - г-жа Eva 
Kristina, Координатора на Испания – г-жа 
Сузана Ортега, учителя по френски език 
– Луис Руано,  целия екип и колектив на 
училището, Кмета на община – Аловера,   
Координатора на Португалия – г-жа Лижия 
Карвало, г-н Джеват Дунчев – Директор на 
СУ „Св.св.Кирил и Методий”, г-ца Акси-
ния Влайкова, г-ца Сузана Влайкова, г-жа 
Аксиния Айролова, нашите 22-ма учени-
ци, които се представиха достойно, както 
и на техните родители.
БЛАГОДАРЯ ВИ!!!
Информацията е предоставена от 

г-жа Райка Славчева – старши учител 
по френски език, Директор по Евро-
пейски проекти към Френски Алианс, 
гр.Благоевград и Координатор на проекта



До 10-ти април: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от орга-

низатори на хазартни игри и от оператори на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга за проведе-
ни през предходния месец хазартни игри, при които за-
логът за участие е чрез цената на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък 
от операторите на телефонна или друга електронна съ-
общителна услуга.
До 14-ти април: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъч-
ния 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 ус-
луги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените 
авансови плащания), с място на изпълнение на терито-
рията на друга държава членка за данъчния период – ме-
сец март.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации -  пристигания/изпращания за месец март 
2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомле-

ние за неподаване на месечни декларации за март 2017 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
3 - 9 април 2017г., брой 14 

ДАНЪЦИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Въпрос: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. 

Основната му дейност е строителство на жилищни 
кооперации.
Предстои му строителство на жилища на терен, 

собственост на дружеството, за които има проект, 
но няма все още разрешение за строеж.
Преди да премине теренът в собственост на 

дружеството, неформално 1/6 част от него е бил 
собственик - родственик на собственика на капитала 
на дружеството. Имали са устна договореност, че 
дружеството ще търси начин да го удовлетвори 
като бивш собственик на част от УПИ.
При положение че имаме проект на жилищна-

та кооперация, която ще се строи, възможно ли 
е дружеството да направи дарение на жилища, в 
проектна готовност - част от кооперацията, на 
бившия собственик - физическото лице, което ще си 
поеме по-нататък строителството или да извършим 
покупко-продажба на заделените му проектирани 
жилища?
За да не нарушим данъч-

ните закони, възможно 
ли е да извършим такива 
сделки, ако е възможно, 
какви данъци дължим при 
дарение и при покупко-про-
дажба?
Отговор: В запитването 

не се дава информация 
нито относно вида на род-
ствената връзка между 
собственика на дружеството и въпросното лице, което 
следва да бъде удовлетворено, нито какво точно оз-
начава „неформална” собственост на последното на 
част от УПИ, върху който ще се осъществи бъдещото 
строителство. По правило данните за вида на връзката 
между дарявания и дарителя са от значение за оцен-
ката на размера на данъка по ЗМДТ при прехвърляне 
на собственост по дарение, а тези за собствеността 
на въпросното лице - за законосъобразността на 
начина, по който дружеството е станало собственик 
на неговата част от имота. Още повече че след като 
лицето е собственик на част от имота, прехвърлянето 
на собствеността върху бъдещия строителен продукт 
върху този имот би могло да се оформи като размяна, 
известна в практиката като „бартер”.
Изключвайки въпросите, които повдига изложено-

то, по принцип дружеството има право да прехвърли 
собственост върху заделените за лицето проектирани 
жилища както чрез покупко-продажба, така и чрез да-
рение. При покупко-продажбата обаче остава открит 
въпросът относно това кой ще плати стойността на 
тези жилища и подоходния корпоративен данък, дъл-
жим за печалбата на дружеството, която се формира 
при тази продажба. Що се касае до задълженията при 
варианта „дарение”, следва да се има предвид, че:

- по силата на чл. 31 от ЗКПО разходите за дарения 
са данъчно признати само когато са направени в полза 
на лицата, посочени в неговите разпоредби, какъвто 
случаят не е;

- на основание чл. 16, ал. 2, т. 2 от същия закон 
безвъзмездното предоставяне за ползване на мате-
риални и нематериални блага се квалифицира като 
„отклонение от данъчно облагане” и

- съгласно чл. 44 от ЗМДТ даренията на недвижим 
имот подлежи на облагане с данък.
Следователно:
- счетоводните разходи за дарението на заделените 

имоти няма да бъдат признати за данъчни цели и 
върху тях ще се дължи подоходен данък. Данъчна 
основа за определяне размера на облагаемия доход 
ще е пазарната цена на имотите;

- физическото лице, получило дарението, ще дължи 
на общината, на територията на която се намират имо-
тите, данък дарение в размер, определен по реда на 
чл. 47, ал. 1 от ЗМДТ. При съответното споразумение 
данъкът би могъл да се сподели солидарно от лицето 
и дружеството или да се поеме изцяло от последното.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЕКАТТЕ В УВЕДОМЛЕНИЕТО 
ПО ЧЛ. 62 АЛ.5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

В Държавен вестник 
бр. 23, от дата 17.3.2017 
г. е обнародвана Наредба 
за изменение и допълне-
ние на Наредба № 5 от 
2002 г. за съдържанието 
и реда за изпращане на 
уведомлението по чл. 62, 
ал. 5 от Кодекса на труда.
Най-съществените промени
Предвижда се от 01 април в уведомленията по чл.62 

от КТ в ново поле да се декларира код по ЕКАТТЕ 
на населеното място, в което е работното място на 
лицето. Уведомление ще се подава и при промяна на 
работното място на лицето в друго населено място, 
с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените 
места, освен в случаите на командироване. Когато 
лицето изпълнява трудовите си задължения в повече 
от едно населено място ще  се попълва код „00000“.
В срок до 30 октомври 2017 г. всеки работодател 

трябва да подаде уведомление с данните за кода по 
ЕКАТТЕ на всеки служител за регистрираните тру-
дови договори преди 1 април 2017 г. 

*ЕКАТТЕ е съкращение от Единен класификатор 
на административно-териториалните и територи-
алните единици. 

МЗХ: ЕТО КАКВИ ЩЕ СА САНКЦИИТЕ
ЗА НАДДЕКЛАРИРАНА ЗЕМЯ 

Агроведомство публикува санкциите за надде-
клариране от кампания 2016 и за системата на жълт 
картон, която се въвежда.
Жълтият картон ще важи за малки нарушения при 

до 10% наддекларирана площ.
Ще се прилага 

за част от схеми-
те – СЕПП, пре-
разпределилтено 
плащане ,  малки 
и средни стопан-
ства и НАТУРА. 
Жълтият  картон 
ще се прилага само 
веднъж по всяка 
отделна схема.
Кандидатите, които са получили такъв картон след 

проверка на място, ще бъдат проверявани и следва-
щата година.
Картон ще се дава при наддеклариране през 2016 

г. между 3% /20 декара/ и 10% от площите.
Фермери, които имат наддекларирани площи в раз-

мер на 20% от общите ще получават подпомагането 
си, но по специална схема.
Недопустимите им за субсидиране площи ще се 

умножават по 1.5, а получената сума ще се изважда 
от допустимата площ. Резултатът ще се изважда от 
допустимата площ и ще им се плаща за крайната 
стойност.
При наддеклариране под 3% или 2 декара няма да 

има санкция.

НОВА Е-УСЛУГА НА НОИ ПОЗВОЛЯВА
ОНЛАЙН СПРАВКИ ОТ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
За улеснение на потребителите Националният оси-

гурителен институт (НОИ) предоставя нова електрон-
на услуга „Генериране на динамични справки върху 
статистически данни“, която е достъпна на интернет 
страницата на института (www.nssi.bg) в рубрика 
НОИ/Статистика/Онлайн статистически справки. 
Услугата дава възможност на клиентите за непо-

средствен достъп до наличните статистически бази 
данни на НОИ, откъдето те лесно могат да извличат 
нужната им информация по зададени от тях критерии. 
Лицата ще могат сами да заявяват справки като опре-
делят параметрите на съдържащата се в тях статисти-
ческа информация. 
Засега новата услуга 

предоставя достъп до 
статистическата инфор-
мация за пенсиите, из-
плащани от Държавното 
обществено осигурява-
не (ДОО). От тази база 
потребителите могат за 
генерират справки както за броя на пенсионерите, 
така и за средните основни месечни размери на пен-
сиите в различи разрези. Данните за пенсиите може 
да се групират по териториално поделение на НОИ, 
пол, лични/наследствени пенсии, и/или вид на пен-
сията и за определени възрасти или групи месечни 
размери на пенсионните плащания. Времевият пери-
од обхваща статистическите данни за годините след 
2009 г., като включва и последния месец на текущата 
година, за който има налични такива. 
Предстои услугата да бъде допълнена и с възмож-

ност за онлайн справки за изплащаните от ДОО 
обезщетения.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2017г.

Отговор: В случай че заявлението се подава от 
наследници, освен попълване на бланка по образец, е 
необходимо да се представи оригинал на удостоверение 
за наследници. Когато заявлението се подава от упълно-
мощено лице, към заявлението се прилага нотариално 
заверено пълномощно.

Въпрос: В случай че няма данни за лицето в разпла-
щателната документация, предадена на съхранение 
в НОИ, какъв е редът за доказване на трудов стаж?
Отговор: От териториалното поделение на НОИ на 

лицата се издава удостоверение УП-17, което да им 
послужи пред съда, във връзка с приетия закон за уста-
новяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

Въпрос: Необходимо ли е когато има промяна само 
в наименованието на осигурителите, без да има 
промяна в другите основни данни, свързани с регис-
трацията на КЕП в НОИ, каквито са ЕИК и данните 
на автора на електронния подпис, да се прави нова 
потребителска регистрация с преиздаден КЕП? На-
пример, от 01.08.2016 г. на основание новия Закон за 
предучилищно и училищно образование се променят 
наименованията на Обединените детски заведения 
(от Обединени детски заведения в Детски градини), 
като се прави промяна в наименованието в Агенция-
та по вписванията, но ЕИК не се променя. Преиздава 
се КЕП поради промяната на наименованието, но 
той и преди и след промяната е на директора на 
детската градина.
Отговор: При работа със системата ИСЕОДД, на-

именованията на осигурителите се визуализират от 
регистър в информационната система на НОИ, който се 
актуализира чрез получаване на данни от Националната 
агенция за приходите въз основа на промените, направе-
ни и получени от Агенцията по вписванията - Търговски 
регистър и Регистър БУЛСТАТ. При преиздаването на 
електронния подпис от същия издател, само с промяна 
в наименованието на осигурителя и запазване на ос-
новните реквизити на регистрацията – ЕИК/БУЛСТАТ 
и автор, не е необходимо да се прави пререгистрация 
или нова потребителска регистрация с преиздаден КЕП. 
Системата, при работа с някой от режимите, изискващи 
КЕП, разпознава новия подпис и автоматично обновява 
данните, вписани в него. Същото е валидно и при преиз-
даване на КЕП с променен срок на валидност и запазени 
посочените реквизити от същия издател.

Въпрос: Включват ли се средствата, предоставени 
от работодателя за сметка на социалните разходи 
при определяне на нетното възнаграждение?
Отговор: Съгласно изменението на чл. 6, ал. 12 от 

Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 
01.01.2017 г., върху средствата за социални разходи, 
давани постоянно или периодично пряко на лицата по 
чл. 4, ал. 1 в пари или в натура, се внасят осигурител-
ни вноски, определени съответно по реда на ал. 3 и 5. 
Предвид новата редакция на цитираната разпоредба, 
от 01.01.2017 г. върху средствата за социални разходи 
се внасят осигурителни вноски за общо заболяване и 
майчинство, инвалидност поради общо заболяване, 
старост и смърт, трудова злополука и професионална 
болест и безработица. Поради това, при определяне 
на месечното нетно възнаграждение на осигурените 
лица от 01.01.2017 г. се вземат предвид и средствата, 
предоставени от работодателя за сметка на социалните 
разходи, като се намалят с определените върху тях със 
закон задължителни осигурителни вноски за сметка на 
лицата и дължимия данък по ЗДДФЛ. Тъй като съответ-
ната разпоредба от Наредбата за паричните обезщетения 
и помощи от държавното обществено осигуряване в мо-
мента е в противоречие с новата ал. 12 на чл. 6 от КСО, 
предстои да бъде обнародвано изменение в наредбата, 
което ще влиза в сила считано от 01.01.2017 г.

Въпрос: В случай, че имам трудова книжка и 
стажът е отразен в нея, необходимо ли е да ми 
се издаде удостоверение за стаж?
Отговор: Когато трудовият стаж е заверен с 

подписите на главен счетоводител и работодател и 
е поставен печата на работодателя, не е необходимо 
да се издава удостоверение -  стажът ще се зачете 
по надлежно оформената трудова книжка.

Въпрос: Какво се случва с осигурителния стаж, 
когато осигурителят не е предал разплащателни 
ведомости в НОИ, не разполагаме с адрес, лице-
то няма възможност да намери свидетели при 
издадено УП-17а ?
Отговор: Когато в ТП на НОИ не е приета раз-

плащателната документация на предприятието и не 
разполагаме с информация относно правоприемник 
и негов адрес и при условие, че лицето не може да 
намери свидетели, по издаденото удостоверение 
УП-17а ще се даде ход на делото, но районният съд 
ще реши дали да признае трудовия стаж.

Въпрос: Какъв е редът за изготвяне на образци 
за отпускане на наследствени пенсии?



ЗАЩО Е ВРЕДНО ДА ПРЕКАЛЯВАТЕ СЪС СОЛТА?
Прекомерната консумация на сол е свързана с честите 

събуждания през нощта с позиви за уриниране, откриха 
японски учени, цитирани от ВВС.
Солта се свързва със състоянието, наречено „никту-

рия“. От този проблем страдат основно хората на въз-
раст над 60 години, но заболяването взема и все по-мла-
ди „жертви“.
В експериментално 

проучване, учените 
от университета на 
Нагасаки събрали 300 
доброволци с различ-
ни битови навици и 
установили, че сол-
та е главният рисков 
фактор за никтурията. 
Причината е, че тя за-
държа водата в орга-
низма и я освобождава постепенно на по-късен етап с 
необходимостта от посещение до тоалетната.
Специалистите препоръчват ограничен прием на на-

триев хлорид за избягване на тези неприятни последи-
ци. Според един от водещите изследователи в проуч-
ването д-р Мацуо Томохиро са необходими повече и 
по-мащабни проучвания за потвърждение на връзката 
между солта и уринарния прблем. Тя препоръчва ос-
вен солта, да се намали и консумацията на вода непо-
средствено преди лягане. По данни на учените повече 
от половината мъже и жени на над 60-годишна възраст 
стават нощем за най-малко едно уриниране. Това от 
своя страна нарушава качеството на съня и води до 
умора, стрес и раздразнителност.
Експертите отбелязват, че с напредването на годи-

ните се появяват и някои хормонални проблеми, които 
също засилват симптомите на никтурия. При мъжете 
например една такава причина е уголемяването на 
простатата. Не трябва да се забравя, че освен в този 
случай, солта изначало нанася множество щети вър-
ху организма. Световната здравна организация е дала 
указания за препоръчителен дневен прием, който не 
трябва да надвишава 5 гр. 

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ КРЪВОИЗЛИВ ОТ НОСА
Кървенето обикновено започва внезапно от едната 

или двете ноздри едновременно. Състоянието е стреси-
ращо, но рядко води до значителна кръвозагуба. Пред-
пазни мерки и адекватно поведение ще ни спестят из-
лишно напрежение.
Понякога при алергии 

се усещат предупре-
дителни сигнали като 
кихане, сърбеж в носа, 
тежест, притъмняване 
пред очите, шум в уши-
те. Кръвта може да тече 
обилно или на капки, 
непрекъснато или след 
определен интервал на 
покой, кървенето отново може да се появи. По-драмати-
чен е кръвоизливът по време на сън, който и необилен, 
може да уплаши и стресира пострадалия и околните.
Има два типа кървене
Предно – по-често е при децата. Кървящият кръвоно-

сен съд е в предната част на носната преграда, от носа 
изтича светлочервена кръв и кръвозагубата не е голяма.
Задно – по-характерно е за възрастни с хронични за-

болявания и хипертония. Кървящият съд е в задната 
част на носната кухина, изтичащата кръв е тъмночерве-
на и се стича назад към гърлото, независимо от позата 
– прав, седнал или легнал. Кръвта може да изтича и от 
двете ноздри, като кръвозагубата често е значителна.
Какви са причините
Разширени венички в носа, склонни към пукане, на-

раняване, чужди тела и полипи, грубо разчесване, сил-
но напъване при секнене, дългогодишна употреба на 
капки за нос с кортикостероиди.
Общите причини най-често са повишено кръвно наля-

гане, хронични и инфекциозни заболявания, променени 
хормонални нива при бременни, хормонозаместителна 
терапия и прием на противозачатъчни медикаменти, го-
леми количества аспирин, недостиг на витамин С, сис-
темна злоупотреба с алкохол. Дълго стоене на слънце и 
тежка физическа работа или спорт при висока околна 
температура също могат да провокират кръвоизлив.

СЪБИРАЙТЕ ЯЙЦАТА ОТ ПОЛОГА С ИЗМИТИ РЪЦЕ 
До момента на снасянето му яйцето е стерилен про-

дукт. Въпреки наличието на здрава черупка секунди 
след снасянето съдържанието му се поразява от ми-
кроорганизми от околната среда.
При снасянето яйцето е с температурата на тялото 

на носачката - 41-42 градуса. Попаднало във външната 
среда, следващите 2 часа то изстива и намалява обема 
си. През многобройните миниатюрни пори на черуп-
ката, които се намират в тъпия край на яйцето, в него 
се всмуква въздух. Заедно със съдържанието намалява 
и белтъчната обвивка и между последната и подче-
рупчестата ципа се образува разслоение. Получава се 
въздушна камера. Заедно с въздуха в яйцето прониква 
битова и болестотворна микрофлора. Тук тя намира 
благодатна среда за развитие и разпространение. За да 
намалите отрицателното влияние на външната среда 
кокошарникът и пологът трябва да се поддържат чис-
ти и добре проветрени.
Не забравяйте и още 

един важен момент: по 
време на снасянето яй-
цето се обвива в тънка 
защитна ципа, която е 
бариера срещу проник-
ването на болестотвор-
ни микроби. Затова при 
събирането на яйцата 
се стремете да ги обхващате колкото се може по-малко 
с ръка, за да не нарушите целостта на ципата. Без нея 
яйцата се развалят по-бързо.

ПРЪСКАЙТЕ ЯБЪЛКИ И КРУШИ
В този период може да третирате семковите овощни 

видове - бълка, круша. Най-добре е да се направи през 
периода от разпукване на пъпките до фаза миши уши.
Растителната защита е насо-

чена срещу икономически най-
важната болест – струпясване.
За целта може да се използ-

ват фунгицидите: хорус 50 
ВГ – 0,03%, фолпан 80 ВДГ – 
0,15%, каптан 50 ВП – 0,2%, 
купроксат ФЛ – 0,3% и др.
Сортовете ябълки, които са чувствителни на бра-

шнеста мана, е препоръчително да се пръскат с пре-
парати ефикасни срещу двете болести. Могат да се 
използват: скор 250 ЕК – 0,02% , строби ДФ – 0,02%, 
шавит Ф 72 ВДГ – 0,2% и др.

РАЗСАДЪТ ОТ КРАСТАВИЦИ СТАВА БЪРЗО - 20-25 ДНИ
Разсадът от краставици става много бързо – 20-25 

дни, затова с него не трябва да се избързва.
Тъй като културата не понася презасаждане, пре-

поръчително е семената да се засеят в малко саксии 
или терини.
Във всяка саксийка се засяват по 1-2 семена, а във 

формите за разсад – по 1.
До поникването съдовете се поставят в топло по-

мещение, а за да се намали изпаряването на влагата 
от почвата, може да се покрият със стъкло или фолио.
Ако в саксийката покълнат и двете семена, се оста-

вя само едното растение.
След поникването съдовете с разсада се премест-

ват в хладно, но светло помещение.
Препоръчително е да се полива с хладка вода, а 

също така да се подхрани и с течен листен тор.
ЗАСЯВАНЕ НА РЕПИЧКИ

Най-подходящото време за засяване на 
репички е през втората половина на март.
За целта почвата в лехите трябва да се 

обработи много добре. Това е препоръчи-
телно за всички кореноплодни зеленчуци, за да могат 
да нарастват безпроблемно.
Сеитбата се извършва на дълбочина 2-2.5 см в редова 

лента. Сортовете, които са с по-продълговати кореноп-
лоди, трябва да се сеят малко по-дълбоко.
Разстоянието между редовете е 10-12 см, а между 

лентите – 50 см.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Великденче
Veronica

Описание: Великденчето е многогодишно тре-
висто растение с пълзящо или повдигнато стъбло, 
високо до 30 см. Листата са елипсовидни или обра-
тно яйцевидни, назъбени, окосмени, с къса дръжка. 
Цветовете са бледосини, събрани в гроздовидни 
съцветия, с 4-листна 
чашка. Цъфти през 
пролетта и в начало-
то на лятото.
Разпространение: 

Среща се из храс-
талаците и горите в 
цялата страна. Обича 
влажни почви.
Действие и при-

ложение: Екстракти 
от растението пони-
жава кръвното налягане. Също така улеснява отка-
шлянето и действа секретолитично при хронични 
бронхити и бронхиална астма. 
Народната медицина я използва при подагра, 

бъбречно-каменна болест, ревматизъм, възпаление 
на пикочния мехур, хронични кожни заболявания.
Начин на приложение: Запарка: 1 супена лъжица 

ситно нарязано великденче се залива с 400 г кипяща 
вода. Оставя се да кисне в продължение на 30 мин. 
Извлекът се изцежда и от него се приема 3 пъти 
дневно по 120 г 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                                                                                                              

- Докторе не мога да заспя.
- Представете си, че взимате една пачка от 1000 лв. и 

броите, все ще заспите по някое време!
След седмица:
- Какво стана, помогна ли?
- Ами не. Броих, броих и все ги изкарвам 999 лв. Броя и пак 

броя, и пак и не мога да заспя от нерви, че ми липсва един лев.
Доктора:
- Май по добре да се върнем на конвенционални средства 

- ще броим овце!
След седмица. Човека още по нервен и разтревожен. 

Доктора пита:
- Какво стана, брои ли овцете?
- Мани, мани. Броих, броих и като стигнах до последната 

овца, тя ме погледна в очите и попита с човешки глас: „Абе 
какво стана с онези 1000 лева?“

Докторе не мога да заспя.

ДРОБ САРМА С ЛАПАД И БУЛГУР
Необходими продукти:

- 500 г набор за дроб сарма,
- 100 г ориз,
- 100 г. булгур,
- 50 г стафиди,
- връзка зелен лук,
- 200 г спанак или лапад,
- 150 г гъби,
- чаена лъжичка сол,
- половин чаена лъжичка червен пипер,
- няколко стръка джоджен.
Начин на приготвяне: Оризът и булгурът се накис-

ват в отделни купички с вода. Наборът за дроб сарма 
се сварява като предварително се отделя булото. То се 
измива добре и се накисва в хладка вода. След като се 
сварят дреболиите, съдът се оттегля от огъня и те се 
изваждат и нарязват на ситно. Гъбите се измиват и се 
нарязват ситно, лападът се измива, листо по листо. Реже 
се на дребно заедно с джоджена. Стръковете лук се 
почистват, измиват и нарязват на колелца. Изкиснатите 
булгур и ориз, лападът, лукът, гъбите и подправките 
се слагат в тиган, заливат се с малко вода и мазнина и 
се задушават около 5-6 мин. В тава се омесват заедно 
дреболиите, запърженият микс и стафидите. Ястието се 
полива с 300 мл. вода и 2 супени лъжици олио.
Покрива се с булото. Ястието се опакова с домакинско 

фолио за печене и се пече в умерена фурна около час, 
след което се махат фолиото и булото и се оставя така 
10 мин., за да хване коричка. След като изстине се реже 
на квадратни парчета.
Към всяка порция се сервира купичка охладен 

таратор.


