
17 - 23 април 2017г., година (XIII), 16 /599

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

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН!
На всички християни от община Сатовча 
пожелавам светли празници, пълни с обич, 
с топлина и радост от споделянето им 
с най-близките хора. Нека бъдем щедри и 
състрадателни, да прощаваме и да бъдем 
толерантни във взаимоотношенията си!
ВЕСЕЛ ПРАЗНИК!     Д-р Арбен Мименов -

Кмет на община Сатовча

Християнската общност в Сатовча отпразну-
ва един от най-големите за вярващите празник 
- Великден. 
Празникът се чества всяка пролет в продъл-

жение на три дни, в зависимост от първото 
пролетно пълнолуние. Според каноните на 
християнството седмицата преди Великден се 
нарича още „Страстната седмица”, „Великата 
седмица” или „Светлата седмица” и през цяла-
та седмица  вярващите се подготвят за търже-
ството на духа над плътта – победата на Исус 
Христос над смъртта. 

В знак на почит и признание към саможерт-
вата на Исус Христос, с която изкупва човеш-
ките грехове през Страстната седмица, в деня 
Разпети петък, християните от Сатовча се по-
клониха пред Плащаницата – платът, с който е 
било завито тялото Му. На този ден, на вечер-
ната молитва в храма, те съпреживяват Хрис-
товите страдания, смъртта и погребението му, 
а ден след това се радват на Възкресението му. 
По традиция, в празничните дни се посещават 
близки и приятели, за да се сподели радостта 
от Възкресението Христово.  Поднасят се ве-

ликденски козунаци и боядисани яйца в 
червено - жест на уважение към тях, пре-
клонение към Божия Син и спазване на 
изконния му завет  - Да се обичаме един 
друг. В тези празнични дни хората нами-
рат сила да се извинят за грешната си по-
стъпка, но не винаги се забелязва разка-
янието в очите им. Въпреки всичко, този 
който се жертва за другите, се е докоснал 
до откровението и всяка негова дума е 
като блага вест, а всяка негова постъпка 
предизвиква майчина радост и бащинска 
гордост. Вярата никога няма да загуби 
своята магична сила да ни сплотява, ако я 
запазим чиста в сърцата си.

б СС Вб СС В В СУ ”Свети 
Климент  Ох -
ридски” село 
Слащен на 24 
март  тази  го-
дина под ръко-
водството  на 
госпожа Емине 
Джинджиева се 
отбеляза Денят 
на търпението. 
През  целия 

ден ученици и 
учители носиха 
специален знак, 
символизиращ Денят на търпени-
ето. Знакът бе изработен от учени-
ци от 6-ти клас, а ученици от 7-ми 
клас изработиха табла посветени 
на този ден. Учениците от 11-тите  
класове под формата на открит 
урок представиха ,чрез изготвени 
презентации – мултимедийни 
материали, притчи и мъдрости. 
Презентациите бяха представени 
от учениците:  Мелда Ибиш и 
Силвет Пуленова, разкази и прит-
чи от Анифе Кехайова. Водещи 
на занятието бяха Лина Хаджи-
ева и Мелина Башова, а доброто 
за озвучаване се погрижи Артур 
Спириев- ученик от XI”б”  клас.

С встъпителните си слова ди-
ректорът на училището г-н Недко 
Хаджиев напомни на учениците,  
че трябва да се уважават и да 
бъдат търпеливи един към друг 
и заобикалящите ги.  Също така 
обясни необходимостта от разби-
рателство, търпение, умението да 
изслушваме и да уважаваме мне-
нието на другия, защото училище-
то е мястото, където се изграждат 
основите на бъдещата реализация 
на всеки ученик и формиране на 
качеството търпение в личността 
като гарант за устойчивостта на 
цялото общество към предизви-
кателството на времето.

Ден на търпението - 25 март

ПРОЛЕТНО ТЪРЖЕСТВО
„СЦЕНАТА Е ВАША“ 

В последния ден на месец март се проведе пролетно тържество под 
мотото „Сцената е ваша“. Мероприятието беше организирано от Учи-
лищния ученически съвет в СУ Сатовча.
Най-активни участници бяха учениците от начален курс. Те бяха 

подготвили съответно: 1-ви клас - карнавално шествие, 2-ри и 3-ти клас 
се представиха със сценки и танци, а четвъртокласниците – новинарска 
емисия, песни и танц.
От среден курс - 6 и 7а клас, представиха забавни сценки, а от горен 

курс участваха съответно 9, 10а и 10б класове.
В продължение на два часа се забавлявахме на талантливите ученици. 

А накрая, жури награди най–добре представилите се класове.
Всички участници се бяха постарали да бъдат оригинални, интересни и 

забавни. За пореден път учениците показаха отговорност и креативност.

Кметът на общината издаде заповед, с 
която забрани свободното пашуване по ли-
вадите, засетите и подготвени за сеитба зе-
меделски земи на територията на община 
Сатовча, с цел предотвратяване на щети на 
селскостопанското имущество и опазване 
на общинските зелени площи и декоратив-
на растителност. Със заповедта се забранява 
пускането на всякакъв вид добитък в сел-
скостопанските земи, както и свободното им 
пашуване в тях на територията на общината. 
Забраната влиза в сила от 5 април и е валид-
на до приключване на селскостопанската 
година. Забранено е пашуването и движени-
ето на добитъка по площадките, парковете и 
градините на територията на общината, като 
кметовете на кметства имат задължението 
по подходящ начин да уведомят населението и да организират опазването на селскостопан-
ското имущество на територията на кметството. При констатирани нарушения, кметовете на 
населени места се задължават да издирят нарушителите и наложат необходимата санкция за 
неспазване на разпоредбата, както и да предприемат необходими мерки по  възстановяване на 
нанесените вреди. Органите на реда ще подпомагат кметовете на населени места при изпъл-
нението на служебните им задължения във връзка с прилагането на заповедта, а контролът по 
изпълнението й е възложен на Илхан Карагьозов - директор на дирекция АПООСГРАОА.

С цел ограничаване на пожари, възникнали по-
ради небрежност от населението и определен от 
Областен управител пожароопасен сезон в гор-
ски територии за периода от  13.02.2017 година 
до 30.12.2017 година, кметът на общината д-р 
Арбен Мименов с нарочна заповед въведе пълна 
забрана за паленето на стърнища и сухи треви 
по слоговете, крайпътните ивици, вилни места в 
горите, в земи от горски фонд и другите земе-
делски земи. 
Със заповедта се забранява изгарянето на рас-

тителни отпадъци в земеделските земи, в близост 
до житни култури и гората. Забранява се палене-
то на огън и пушене при пребиваване в горските 

територии и селскостопанските земи през пожароопасния сезон и при ветровито време.
Забранява се също така и използването на пиратки от пастири, ловци и туристи в горите и 

пасищата през пожароопасния сезон.
С нарочната заповед кметът на общината се разпорежда,  кметовете на населени места да 

организират стриктно наблюдението и охраната на селските имоти с оглед навременното откри-
ване на възникнали пожари, като при откриване на такива незабавно да се извърши обаждане на 
телефон 112 и 07541/2066, след което незабавно да се започне гасенето.
Със  заповедта е разпоредено,  в случай на констатирани нарушения на виновните лица да бъ-

дат налагани санкции. Също така е указано паленето на огън в дворовете на граждани да става 
само на обезопасени места, в неветровито време и под наблюдение, до пълното загасяване на 
огъня, като до него не се допускат деца.
Кметът на общината възлага изпълнението на заповедта на  кметовете по населени места, 

екополицаите по райони и доброволното формирование към Общината, като контрола по из-
пълнението й е възложен на Илхан Карагьозов - Директор на дирекция АПООСГРАОА.



 КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА (2018-2019)  
Краен срок: 31 май 2017 г.   Представители на младежки неправителствени организации 
и младежки мрежи обсъждат с представители на правителствата работните приоритети 
на младежкия сектор и правят препоръки за бъдещи бюджети и програми. След това тези 
предложения се приемат от Комитета на министрите - органът на Съвета на Европа за 
вземане на решения. В този контекст Консултативният съвет по въпросите на младежта 
има и задачата да формулира становища и предложения по отношение на младежките 
въпроси в рамките на Съвета на Европа. Този орган се състои от двадесет представители 
на младежки организации и национални младежки съвети, които са членове на Евро-
пейския младежки форум, и десет други членове, представляващи неправителствени 
младежки организации или мрежи, които не са членове на Европейския младежки форум.
За: Представители на неправителствени младежки организации или мрежи в държа-

вите-членки на Съвета на Европа.
Предимства: Финансиране и образователна подкрепа за международни младежки 

дейности.

 ТЕХНОСТАРТ 3 - НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИОННАТА
АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ     

Краен срок: 29 май 2017 г., включително 
 По проект “Техностарт 3” могат да кандидатстват студенти, хора с висше образование: 

бакалавър или магистър и докторанти, съгласно условията на глава трета, раздел първи 
от оперативното ръководство за 2017 г.
Целта е да се насърчат младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи, да реали-

зират тези идеи и да се промотират успехите им, като им се предостави безвъзмездна 
финансова помощ за създаване на собствени фирми. В рамките на проекта се предоставя 
безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или 
до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За да получи финансиране на проекта, 
всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или 
ЕТ) и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финанси-
ране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.
Проект „Техностарт 3“ финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата 

на промишлеността и научната и развойна дейност.
Допустимите разходи в рамките на проекта са разходи за придобиване на дълготрай-

ни материални активи (ДМА), разходи за придобиване на дълготрайни нематериални 
активи (ДНА), разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, разходи за заку-
пуване на материали и консумативи, разходи за външни услуги и разходи за банкови 
такси, свързани с обслужване на ескроу банковата сметка по проекта, необходими за 
изпълнението на дейността по бизнес плана.

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

17 април 2017 г., Понеделник,
Международен ден за борба с хемофилията 
17 април е световният ден за борба с хемофилията, у нас се отбелязва от 

1989 г. по инициатива на Световната федерация по хемофилия и Световната 
здравна организация. От 1995 е създадено Дружество по Хемофилия в Бъл-
гария учредено от група болни с хемофилия, родители на деца с хемофилия, 
както и медицински специалисти ангажирани в сферата на коагулопатиите. 
Хемофилията е наследствено заболяване, което се предава от майката на 
синовете и се състои в неспособност на кръвта да се съсирва. В света има 
между 200 000 и 300 000 мъже с хемофилия. Приблизително 1 на всеки 5000 
мъже се ражда с хемофилия, сочи световната статистика. При хора страдащи 
от заболяването всяка травма предизвиква трудноспиращи кръвоизливи. Ос-
вен, кожните кръвоизливи се наблюдава и кървене от носа, венците, езика, 
при поникване и изваждане на зъби. Появяват се кръвоизливи (хематоми) в 
мускулите. Кръвоизливите в ставите (най-често коленните) причиняват болка, 
подуване, артроза с деформация и анакилоза с пълно обездвижване на ставите.

20 Април 2017г, Четвъртък, 
Годишнина от Априлското въстание 
Априлското въстание избухва на 20 април 1876 г. по стар стил (2 май по 

нов стил). Избухва преждевременно в Копривщица, но същият ден въстават 
Панагюрище (20 април), Клисура (20 април), Стрелча (20 април), а по-късно 
Брацигово (21 април), Перущица (23 април), Търновски революционен ок-
ръг (25 - 26 април), Батак (29 април) и много други селища. До края на май 
въстанието е потушено. Поради предателството на един от присъстващите 
депутати на събранието на Оборище, местните турски власти научават за 
взетите решения и предприемат незабавни контра действия. На 19 април конна 
полицейска група от Пловдив, предвождана от Неджиб ага, пристига в Коп-
ривщица, за да арестува ръководителите на местния революционен комитет. 
За да предотврати тази акция, Т. Каблешков заедно със своите другари напада 
конака, където се е установила турската полицейска част. При завързалата 
се престрелка част от турските заптиета са убити, а други, начело с Неджиб 
ага, успяват да се измъкнат и избягат. Веднага след извършеното нападение 
Т. Каблешков изпраща до Панагюрище, където се намират ръководителите 
на IV революционен окръг, и до други места бързо писмо, с което приканва 
всички българи към повсеместен бунт. Подписано символично с кръвта на 
едно от убитите заптиета, то става известно като „Кървавото писмо“. Веднага 
след получаването на писмото в Панагюрище Бенковски обявява въстанието. 
Създава се Военен съвет, или т.нар. Привременно правителство, което става 
главен орган на революционната власт в IV революционен окръг. На него 
се възлага както ръководството на военните дела, така и осъществяването 
на новата гражданска власт в града. Той изпраща чета начело със стотника 
Ив. Парпулов - Орчо войвода, която да подпомогне въстаниците в Стрелча 
и осигури връзката между Панагюрище и Копривщица. Веднага след обявя-
ването на въстанието П. Волов и Икономов се отправят към североизточните 
райони на окръга, а Бенковски, който междувременно организира своя конна 
дружина, т. нар. Хвърковата чета, се насочва към 
средногорските села Мечка, Поибрене, Мухово и 
др. и вдига населението на въстание.

 22 Април 2017г, Събота,
 Международен ден на Майката Земя
 Отбелязва се от 2010 г. с резолюция A/

RES/63/278 на Общото събрание на ООН от 22 
април 2009 г., за да се напомни на международ-
ната общност за пряката зависимост между човека, планетата и нейните 
екосистеми. До 2009 г. 22 април се отбелязва като Ден на Земята, честван за 
първи път на 22 април 1970 г. в САЩ по инициатива на сенатора Гейлорд 
Нелсън като национална протестна демонстрация в защита на природата, в 
която участват близо 20 млн. души в цялата страна. 

23 Април 2017г, Неделя,
 Ден на английския език в ООН 
Ден на английския език в ООН (Годишнина от рождението на английския 

поет и драматург Уилям Шекспир /23 април 1564-23 април 1616/). Отбелязва 
се от 2010 г. по инициатива на Департамента по публична информация на 
ООН да има ден за всеки един от 6-те официални езика в ООН - английски, 
арабски, китайски, испански, френски и руски език. Целта е да се отбележи 
многоезиковото и културно разнообразие и да се стимулира равноправното 
използване на официалните езици в ООН. 
Световен ден на книгата и авторското право 
Отбелязва се от 1996 г. с резолюция на 28-ата сесия Генералната конфе-

ренция на Организацията за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) от 15 
ноември 1995 г. Годишнина от смъртта на британския поет и драматург Уилям 
Шекспир /1564-1616/, на испанския писател Мигел де Сервантес /1547-1616/ 
и на перуанския писател и историк Инка Гарсиласо де ла Вега /1539-1616/. 
От 2001 г. по инициатива на ЮНЕСКО, всяка година на тази дата се определя 
един град, който е Световна столица на книгата в продължение на една година. 

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 ЩАСТИЕТО И СЕМЕЙСТВОТО
ПРЕОТКРИЙТЕ СЕ С ЛЮБИМИЯ ЧОВЕК

В любовта всеки един от нас е допускал поне веднъж грешката да сравнява връзката си с тази на прия-
тели и познати. Вглеждайки се и правейки глупави сравнения, всъщност пропускаме много неща, които ни 
отдалечават от щастието.
Защото семейното щастие се крие в добрата комуникация между партньорите. Следващата поучителна исто-

рия със сигурност ще ви накара да се замислите върху това как да подобрите взаимоотношенията помежду ви.
Притча за щастието и семейството
В едно село, в съседни къщи, живеели две различни семейства. От къщата на едните винаги се чували кавги, 

подвиквания, докато в другия дом винаги царели тишина и разбирателство. Един ден жената от семейството 
с кавгите завидяла на щастието на съседите си и казала на мъжа си:  

– Отиди до съседите и виж защо те винаги са толкова добри и тихи.
Мъжът това и направил. Скрил се под прозореца на съседите и наблюдавал. Жената миела пода, разсеяла 

се за малко и излязла от стаята. Тогава влязъл съпругът, не видял кофата с 
вода, спънал се и я разлял. В този момент съпругата му се върнала.

– Съжалявам, скъпи, но трябваше да свърша нещо спешно и затова кофата 
с вода остана тук.

– Аз съжалявам, скъпа, аз съм виновен.
Съседът, който наблюдавал си тръгнал разстроен към дома.
– Е, видя ли нещо? – попитала го съпругата му.
– Да! – отговорил мъжът.
– И какво?
– В тяхното семейство всички са виновни, а в нашето всеки е прав. – отговорил съпругът й.

ПОКАНА
Съветът на децата е консултативен 

орган към председателя на Държавната 
агенция за закрила на детето и работи в 
изпълнение на основните принципи на 
Конвенцията на ООН за правата на детето 
и Закона за закрила на детето.
Съветът на децата е създаден с цел да 

насърчава детското участие в процесите 
на изработване на политики за децата и 
взимане на решения.
Прилагането на процедурата за избор 

на Съвет на децата е разделено на три 
етапа/нива: общинско, регионално и 
национално.
В тази връзка Общинска администра-

ция- Сатовча ще проведе  процедура за 
избор на членове на Съвета на децата.
За членове на Съвета на децата могат да 

бъдат предлагани кандидатури на деца на 
възраст до 18 години.Направленията са 

четири, като всяко дете може да канди-
датства само по едно от тях, както следва:

- Членове на училищни форми за са-
моуправление, съгласно чл.171 на ЗПУО 
или детски/младежки съвети, парламенти 
и др.

- Представители на детски и младежки 
инициативи и програми, финансирани 
от бизнеса;

- Представители на неправителствени 
организации, работещи с деца, както и 
потребители/доброволци в социални 
услуги за деца;

- Индивидуални кандидатури;
Моля, кандидатите за членове на Съвета 

да изпращат документи за кандидатстване 
до 24 май. Кандидатурите могат да бъдат 
изпращани по пощата или на имейл:

- Адрес: с.Сатовча, ПК 2950,  ул. „Тодор 
Шопов” №37- Общинска администрация

- email: satovchabl@abv.bg

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 12.04.2017 г.
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До 20-ти април: 
ЗДДС - Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от 

ЗДДС подава справка-декларация за доставки на дале-
косъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизион-
но излъчване или услуги, извършвани по електронен 
път, по които получатели са данъчно незадължени лица, 
които са установени, имат постоянен адрес или оби-
чайно пребивават на територията на държава членка за 
предходното календарно тримесечие и внася дължимия 
данък.  
ЗСВТС - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на 

Интрастат декларации - пристигания/изпращания за ме-
сец март 2017 г., за новорегистрираните Интрастат опе-
ратори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти април:
ЗДДФЛ -  1. Внасяне от работодателя на авансовия 

данък, удържан през месец март за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец март, когато 
пълният размер на начислените от работодателя доходи 
от трудово правоотношение за този месец не е изплатен 
до 25 април.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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НОВИ КАМЕРИ ЩЕ ЗАСИЧАТ ИМАМЕ ЛИ 
„ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ 

Нови камери ще засичат дали автомобилите имат 
застраховка „Гражданска отговорност”. КАТ въвежда 
на пътя три вида устройства - мобилни, стационарни 
и с радар за средна скорост.
Чисто нови системи ще 

засича нарушенията на шо-
фьорите на магистрала „Лю-
лин“ и в Пловдивско. Ще се 
поръчат още 15 стационарни 
камери, които ще се сложат 
на пътищата с най-много 
нарушения в страната.
Най-новият хит на пътя ще са преносимите камери 

- 84 на брой, всяка от които струва по около 50 хиляди 
лева. За голяма част от тях вече са обявени обществени 
поръчки и се очаква до края на годината да са на пътя.
Повече от 300 000 автомобила са със служебно пре-

кратена регистрация, заради несключена застраховка 
„Гражданска отговорност“ от началото на годината, 
коментира инспектор Мария Ботева от „Пътна по-
лиция“.
За първите три месеца на годината са свалени и но-

мерата на повече от 800 автомобила, защото водачите 
им са заловени да карат пияни, без книжка или под 
въздействието на наркотици.

НАСЛЕДЯВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Въпросът за наследяване на фирмени дялове 

вълнува всеки, чиито родители са собственици или 
съдружници във фирми. Важно е да знаем какви са 
особеностите между различните видове търговски 
дружества и как се наследяват активите и пасивите. 
Възможно ли е да приемем имуществото, а да отка-
жем задълже-
нията?
Няма как да 

се  наследява 
избирателно, 
посочват  ад-
вокати .  Ще 
н а с л е д и т е 
съответните 
дялове в дру-
жествата .  В 
ЕООД – изця-
ло, а в ООД-то – каквото наследодателят притежава 
като дял. При дружеството с ограничена отговорност 
отговорността е до размера на капитала. Това е раз-
ликата с ЕТ, където задълженията на фирмата са и 
задължения на физическото лице.
Когато наследите съответните дружествени дялове, 

можете да прецените какво да правите – ликвида-
ция на фирмите, продажба или продължаване на 
дейността им.
Адвокати коментират въпроса относно ЕООД и 

ООД. Ако в учредителния акт на ЕООД, съответно 
в дружествения договор за ООД, не е изрично по-
сочено кой от наследниците наследява правото на 
членство в дружеството, това означава, че всички 
наследници наследяват правото на членство и могат 
да встъпят в дружеството като съдружници.
Това не трябва да се бърка с правото на дял от иму-

ществото/задълженията. Т.е. можете да не продължи-
те членствените правоотношения на наследодателя в 
някое от дружествата, но наследявате правото му на 
дял от имуществото на дружеството. С други думи, 
ако има активи, те ви се полагат. Взема се решение от 
съдружника дали да ви приеме в дружеството или не.
Ако не ви приеме, той ви дължи част от активите, 

ако има такива, съразмерно на дела на наследодателя. 
Ако има пасиви и те са повече от активите, съдруж-
никът не ви дължи нищо. Можете да продължите 
членствените правоотношения в избрано от вас дру-
жество, в което той е бил съдружник или едноличен 
собственик на капитала, стига да не е уговорено 
друго в дружествения договор или учредителния 
акт. При уговорката, че преживелият съдружник при 
ООД следва да ви приеме за съдружник с нарочно 
решение.
Като наследник по закон няма нужда да встъпвате 

като такъв, за да придобиете наследствени права вър-
ху наследственото имущество на физическото лице. 
Можете единствено да се откажете от наследство с 
нарочен акт. Юристът съветва да проверите въпроса 
има ли задължения като физическо лице, тъй като 
вие наследявате не само правата, но и задълженията.
Накратко – можете да встъпвате в дружествата, 

както намерите за добре, стига да сте желан от съ-
дружника, който е преживял, и той ви приеме като 
нов член в дружеството.
С дружествения договор няма как да се определя 

кръг от наследници, различен от законовия такъв. В 
противен случай, това би било форма на завещание 
– този наследява, този не. Дружественият дял се на-
следява от наследниците по закон, без изключения. 
Това, което Търговския закон предвижда е, че само 
някои от наследниците могат да искат да встъпят в 
дружеството. Нормата е описана в чл. 97 от ТЗ.
Ако наследите дял от имуществото, това не означа-

ва, че може да участвате в управлението, да продава-
те дялове, да продължите дейността и т.н. Точно това 
е разликата между наследяване на дял и членствено 
правоотношение в дружеството. При отказ на прежи-
велия съдружник да приеме нов член (наследник на 
предишния си съдружник), не се случва нищо друго 
освен изплащане на дела на наследника.

 

ФОРМИРАНЕ НА ОБОРОТ ПО ЗДДС 
Фирма провежда онлайн обучения за IT специалисти. 

Клиенти са както физически лица, така и фирми от ЕС 
и от България. Поставя се въпросът, а именно така 
формираният оборот освободен ли е от начисляване 
на ДДС съгласно чл. 41 от ЗДДС, както и въпрос следва 
ли фирмата да притежава лиценз за упражняваната 
дейност от Министерството на образованието.
В разпоредбата на чл. 41 от ЗДДС са изброени слу-

чаите, в които законодателят е регламентирал наличие 
на освободени доставки, свързани с образование, спорт 
или физическо възпитание. По смисъла на чл. 41, т. 1 
освободена доставка е предучилищната подготовка и 
възпитание, училищното или университетско обра-
зование, професионалното образование и обучение, 
следдипломното обучение, преквалификация и пови-
шаване на квалификацията, обучението за придоби-
ване на ключови компетентности. С б. “а” и б. “б” на 
цитираната разпоредба са визирани субектите, които 
ЗДДС приема като доставчици на изброените форми 
на обучение, относно които се приема, че извършват 
освободени доставки.
Съгласно чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за професионал-

ното образование и обучение (ЗПОО) право за осъщест-
вяване на обучение за придобиване на професионална 
квалификация имат професионални училища, профе-
сионални гимназии, професионални колежи, училища 
по изкуствата и центрове за професионално обучение.
В чл. 10, ал. 1 от ЗПОО е посочено, че придобиването 

на професионална квалификация в системата на профе-
сионалното образование и обучение се регламентира с 
рамкови програми, утвърдени от министъра на образо-
ванието, младежта и науката. Предвид текста на чл. 6, 
ал. 1 от ЗПОО професионалното обучение и професи-
оналното образование се осъществяват по професии и 
специалности, включени в Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение.
При условие че извършвате професионално обра-

зование и обучение съобразно рамкови програми, 
утвърдени от министъра на образованието, и същите се 
осъществяват по професии и специалности, включени в 
Списъка на професиите за професионално образование 
и обучение за вашата фирма, ще е приложима нормата 
на чл. 41, т. 1 от ЗДДС. Осъществяваните доставки ще 
се третират като освободени по смисъла на закона и за 
тях не следва да се начислява ДДС.
По отношение на определянето на облагаемия оборот 

за целите на задължителната регистрация по чл. 96 от 
ЗДДС се взема предвид сумата от данъчните основи на 
извършените от данъчно задълженото лице облагаеми 
доставки, включително облагаемите доставки с нулева 
ставка, доставките на финансови услуги по чл. 46 от 
ЗДДС и доставките на застрахователни услуги по чл. 
47 от закона.
Предвид посоченото, в случай че отговаряте на кри-

териите, определящи вашите доставки във връзка с 
осъществяване на обучение като освободени за целите 
на ЗДДС, нямате задължение за задължителна регис-
трация по реда на закона. Независимо от посоченото 
обстоятелство, тъй като законодателят е регламентирал 
възможност за регистрация по избор съгласно чл. 100, 
ал. 1 от ЗДДС, то вие имате право да се регистрирате 
по реда на ЗДДС.

РАЗРЕШЕН Е ПРОБЛЕМ С ЛЕКАРСТВО
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕПАТИТ Б

В списъка на лекарствените продукти за домашно 
лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК 
(Приложение № 1 на ПЛС), бе включен лекарствен про-
дукт с по-ниска цена от лекарствения продукт Viread, 
предназначен за лечение на Хепатит Б. Това налага 
новият лекарствен продукт да бъде заплащан напълно, 
а за останалите подобни продукти здравноосигурените 
лица да доплащат. От новия лекарствен продукт с по-
ниска цена на българския фармацевтичен пазар не бяха 
осигурени количества, което доведе до напрежение сред 
пациентите, които би трябвало да доплащат разликата 
в цената на Viread.
По изрично настояване на НЗОК, съвместно с ком-

петентните институции, новият лекарствен продукт, 
който не е наличен в аптеките в страната, бе заличен от 
списъка до осигуряването на регулярен внос на същия. 
Тази промяна ще бъде отразена в актуализацията на 
Приложение № 1 на ПЛС, към 02.04.2017 г. Решението 
е с предварително изпълнение.
В следствие на това, лекарственият продукт Viread, 

считано от 01.04.2017г., отново става референт и ще се 
заплаща напълно от НЗОК, което е отразено в актуали-
зирания аптечен софтуер.
Здравноосигурените лица, на които валидността на 

рецептите с предписан им Viread позволява, могат да по-
лучат от аптеките лекарствения продукт от 01.04.2017 г., 
когато той отново ще бъде напълно заплащан от НЗОК.
БЕЗ СУБСИДИЯ, АКО ИНВЕСТИЦИЯТА В ЛОЗЕ
Е САМО НА 50% ОТ ПЛОЩТА ПО ДОГОВОР
Ако проверка устано-

ви, че инвестицията в 
лозе е само на 50% от от 
площта по договор, суб-
сидията не се дава и пла-
тената авансово помощ 
трябва да се върне. Това 
предвиждат промени в 
наредбата за прилагане 
на  лозаро-винарската 
програма 2014-2018 г., 
пуснати за обществено обсъждане.
Ако неизпълнението е над 20, но под 50 на сто от 

площта по договора, субсидията се намалява с двой-
ния размер на установената разлика. Ако глобите не 
бъдат възстановени доброволно на фонд „Земеделие“, 
той ще ги усвои от банковата гаранция.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2017г.

Въпрос: Четиричленно семейство сме. За първи 
път са ни отпуснати месечни помощи за деца, като в 
подаденото заявление сме декларирали доходите си за 
период 02/2016-01/2017г. През Март 2017г. получих ед-
нократен доход, с който месечния ни доход за 12 месеца 
назад би станал над 400 лв. на член от семейството. 
В тази връзка имам следните въпроси: 1. Следва ли 
да уведомя някого за получените през м. Март доходи 
и ще бъдат ли спрени месечните детски добавки? 2. 
През следващата година ако подам отново заявление 
то ще е за период 04/2017-03/2018, а не както предната 
година. Това допустимо ли е?
Отговор: За отпускането на някои видове семейни по-

мощи, включително за месечните помощи за отглеждане 
на дете до завършване на средно образование, но не пове-
че от 20-годишна възраст, се прилага доходен критерий, 
който към момента е 400 лв. (средномесечен доход на 
член от семейството за предходните 12 месеца), както е 
необходимо да бъдат изпълнени и други законово уста-
новени условия за тяхното предоставяне. На основание 
чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца 
(ЗСПД) лицата, на които е отпусната семейна помощ по 
чл. 7, 8 и 8д, са длъжни да уведомяват писмено съответна-
та дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени 
на условията, при които е отпусната помощта, в срок не 
по-късно от 30 дни от настъпването им. От правомощията 
на директора на дирекция „Социално подпомагане“ е да 
прецени дали промяната на съответното обстоятелство 
ще доведе до спиране или прекратяване на отпусната 
помощ. Съгласно чл. 19 от Правилника за прилагане на 
Закона за семейни помощи за деца, месечните помощи 
за отглеждане на деца до завършване на средно образо-
вание, но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат от 
началото на месеца, през който е подадено заявлението 
декларация с необходимите документи, в случай че са 
налице условията по чл. 7 от ЗСПД. Следва да имате 
предвид, че след изтичане на 12 месеца от отпускането 
на месечните помощи по чл. 7 от ЗСПД се подава ново 
заявление-декларация. Подаването на заявление-декла-
рация с необходимите към него документи в съответната 
дирекция „Социално подпомагане“ е по Ваша преценка. 

Въпрос: Студент съм трета година, редовно обуче-
ние. Наскоро станах баща. Майката не е студентка. 
Въпросът ми е...Имам ли право като баща да получа 
еднократна помощ, така както майките студентки 
или правото ми е само на месечна стипендия. 
Отговор: Следва да имате предвид, че на основание 

чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) 
майка (осиновителка) студентка има право на еднократна 
помощ за отглеждане на дете независимо от доходите на 
семейството, при условие че: 1. детето живее постоянно 
в страната и не е настанено за отглеждане извън семей-
ството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 2. 
майката (осиновителката) живее постоянно в страната и 
е студентка в редовна форма на обучение във висше учи-
лище, получило акредитация и създадено при условията 
и по реда на Закона за висшето образование; 3. майката 
(осиновителката) е записана като студентка в редовна 
форма на обучение към датата на раждане на детето; 4. 
майката (осиновителката) не е осигурена и не получава 
обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете 
по реда на Кодекса за социално осигуряване. Съгласно 
чл. 8в, ал. 4 от ЗСПД при условията на ал. 1 еднократна 
помощ за отглеждане на дете се предоставя и на самотния 
баща (осиновител). По смисъла на този закон, „самотен 
баща-осиновител“ е лице, което при осиновяване на де-
тето не се намира в граждански брак. От представената 
от Вас информация става ясно, че Вие не попадате в тази 
хипотеза, поради което не сте правоимащ за този вид по-
мощ. Относно правото на стипендия, моля да се обърнете 
по компетентност към съответното висше училище или 
Министерството на образованието и науката.



ВЕЛИКДЕНЧЕ В ЧАЯ ЗА ПРОЛЕТНО
ПРОЧИСТВАНЕ НА КРЪВТА 

Билката великденче (Veronica) е позната още под 
името гергьовденче, разгонка и вероника. Наричат го 
още „мъжка вярност”, тъй като при докосване листата 
му падат.      Когато едно време римляните завладе-
ли населяваните от германите земи, благодарение на 
местното население те се запознали с великденчето 
- най-уважаваното от германите лечебно растение. То 
носело наименованието „главен изцерител на всички 
недъзи“, а и до ден днешен народът го нарича „изце-
рение от всичко“, пише Мария Требен. Тя го предпис-
вала срещу висок холестерол- по 2 ч.ч. на ден.
Лечебно растението е неизменна добавка към кръ-

вопрочистващи чайове и заедно с пресни връхчета от 
коприва помага за излекуването на хронични екземи.
В българската народна медицина то е средство при 

заболявания на дихателните пътища. При кашлица се 
назначава отвара:  1 суп.л. ситно нарязана билка се за-
лива с 2 ч.ч. вряла вода, след като изстине запарката се 
прецежда. Това количество е дозата за 1 ден, съветва 
известният наш билкар Васил Канисков.
Външно се прилага при кожни проблеми: счукана, 

прясната дрога във вид на 
каша или настойка на дро-
гата – 10 на сто в зехтин се 
счита за много добро сред-
ство за лекуване на пресни 
и гнойни рани, при изгоре-
но, циреи и др.
У нас са познати 36 вида 

от растението, в което се 
съдържат етерично масло, 
гликозиди, сапонини, орга-
нични киселини, танини, горчиви вещества, следи от 
алкалоиди, витамин С, провитамин А  и др.
То също е медоносно растение.
Интересни са няколко важни момента, които трябва 

да се съблюдават при брането на билката.
1. Отрязва се цялата надземна част на растението в 

началото и по време на цъфтежа.
2. Да се бере, когато времето е слънчево.
3. Да не се тъпче в плътни торби и чували, иначе ще 

се запари и почернее.
4. При отрязване надземната част трябва също да се 

изтръска, за да изпаднат полепналите по стъблото пя-
сък, камъчета и др. примеси.

5. Надземната част да се реже, а не да се скубе, за да 
не се унищожи цялото растение. 

ИЗВАРАТА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА ЖЕНИТЕ И
С ДОБРО АНТИРАКОВО ДЕЙСТВИЕ 

Изварата се получава от пресичане на белтъците на 
млечни продукти като мляко, суроватка, мътеница. Тя 
е с много високо съдържание на белтъчини. В 100 г 
извара се съдържат около 20 г белтък. Има пълномас-
лена извара, но дори в нея мазнините са в пренебре-
жимо малко количество. Тези, които правят протеинова 
диета за отслабване, предпочитат обезмаслената, иде-
ална за случая. Изварата има мека консистенция, може 
да бъде и леко зърнеста. Вкусът й е млечнокисел, леко 
сладникав. Полезността на изварата се състои и в ней-
ните почти 20 незаменими аминокиселини, протеини, 
калций, желязо, фосфор, 
магнезий, лактоза.
Благодарение на висо-

кото съдържание на кал-
ций тя е голям помощник 
на всяка жена, защото 
заздравява костите, коса-
та, ноктите. Калцият по-
добрява и съня, така че 
вечеря, съдържаща извара, е добра за хора, които имат 
проблеми в тази посока. Изварата не трябва да се пре-
небрегва от нито една възрастова група – тя помага на 
децата да растат бързо и със здрава костна система, из-
ключително полезна е за бременните и кърмачките и 
на всяка цена наблегнете на нея, ако ви предстои кли-
мактериум или сте вече в него. Витамините в изварата 
пък - А, Е, Р, В2, В6 и В12, помагат за усвояването на 
храната и са важни за сърцето и кръвта.
Съществуват редица нови изследвания, които свърз-

ват полезността на изварата с превенцията и борбата с 
рака, тъй като тя засилва междуклетъчните връзки.

И  КУЧЕТАТА ,  И  КОТКИТЕ  ИМАТ
ЛЮБИМИ  ЗЕЛЕНЧУЦИ

Например на кучето си може да давате цвекло - как-
то сварено, така и сурово без никакъв проблем.
По-добре е да го давате в 

суров вид с добавка на рас-
тителна мазнина - така ще се 
усвоят по-добре витамините.
Но е възможно кучето ви да 

е алергично към цвеклото - 
често се среща тази реакция. 
Тогава трябва да замените 
цвеклото с друг вид зеленчук. 
Най-добре започнете да му давате от всички зеленчу-
ци поотделно. Така кучето само ще ви покаже кой зе-
ленчук най-много предпочита
Що се отнася до котката - няма проблем да й давате 

цвекло, но малко вероятно е тя да го яде.
Котките обичат да пасат трева затова е добре да си 

засадите вкъщи в сандъче или в саксия. Тя е полезна 
за храносмилането ѝ  и това ще ѝ  се отрази добре.

ЛЕСНИ СТЪПКИ ПРОТИВ ПЛЕВЕЛИ
Може да започнете с малко неразредена белина. Из-

сипете я направо върху плевелите. След ден-два из-
скубете стръковете. Много внимавайте да не залеете 
тревата или съседните растения, 
тъй като тя ще унищожи и тях.
За следващия трик ще трябва 

вземете потърсите 30 мл. водка. 
Смесвате ги в бутилка заедно с 
няколко капки препарат за мие-
не на съдове и 400 мл. вода. На-
пръскват се листата на плевелите, 
който са огряни добре от слънцето. Трябва да знаете, 
че не действа, когато растенията се намират на сянка.
Ако плевелите са прокарали под настлания от вас 

чакъл, филц, мулч или друг вид декоративна настил-
ка, може да положите стара завеса от баня или муша-
ма под тях. По този начин плевелите ще се задушат и 
няма да прораснат под тях.
Друг много използван продукт при домашните ре-

шения срещу неприятности в градината е оцетът. На-
пръскайте с него засегнатите зони. Желателно е да е с 
концентрация между 5 и 10 %.
Също така лесно е и да поръсите настилката с ня-

колко шепи сода бикарбонат.
Ако имате повече време може да си поиграете да 

кипнете разтвор от около 200г. сол и 400 мл. вода. Си-
пете го направо върху плевелите и те ще загинат.
По-лесният вариант със сол е да я напръскате ди-

ректно върху бурените, които поникват между плоч-
ките или камъните по двора. Отгоре напръскайте с 
вода или изчакайте да завали дъжд. Но внимавайте, 
само върху плевелите и бурените, не върху ценните и 
красиви декоративни видове, защото има огромна ве-
роятност и те да загинат.

ПРЪСКАЙТЕ ЧЕРЕШИТЕ СЛЕД ЦЪФТЕЖА
Сачмянка
Срещу болестта сачмянка, която 

може да бъде гъбна и бактериала, чере-
шите трябва да се третират. През про-
летта по заразените листа се образуват 
кръгли червени дребни петънца, които 
впоследствие некротират и опадат.
Срещу гъбната сачмянка се препо-

ръчват 2-3 следцъфтежни пръскания 
през 7-10 дни.
Могат да се използват фунгицидите: 

дитан ДГ – 0,3%, тирам 80 ДГ – 0,3%.
Бяла ръжда
При черешата и вишната се провежда следцъфтеж-

но третиране срещу най-опасната гъбна болест – ци-
линдроспориозата, известна още като бяла ръжда.
Патогенът напада главно листата и при силна зара-

за може да причини преждевременен листопад.
Срещу цилиндроспориозата се прилагат препа-

ратите: силит 40 СК – 0,15%, скор 250 ЕК - 0,02%, 
флинт макс 75 ВГ- 0,03, делан 700 ВДГ - 0,05%.
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Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

Върбинка
Verbena Offi cinalis 

Описание: Многогодишно тревисто растение с 
право високо до 1 м разклонено стъбло. Листата са 
срещуположни, грапави, покрити с власинки. Цвето-
вете са бледорозови или светловиолетови. Чашката 
и венчето са петделни. Плодът е сух. 
Цъфти през май-септември. 
Разпространение: Расте по тре-

висти места, из ливади и крайречни 
тераси, а също като плевел из окоп-
ните култури. 
Употребяема част: Използват се 

цъфтящите връхни части на стъблото, 
които се отрязват на около 20 см от 
върха. 
Лечебно действие и приложение: 

Нервоуспокоително, общоукрепващо, 
противотемпературно, потогонно.

•  Прилага се при простуда, отпадналост, преумо-
ра (нервна и физическа), при застой на течности в 
организма.

•  Употребява се при главоболие, кашлица, жълте-
ница, пясък и камъни в бъбреците, в пикочния мехур 
и жлъчката, анемия, виене на свят, треска. 

•  при нервна и физическа преумора, изтощение, 
отпадналост 

•  при анемия, чернодробни заболявания, бъбреч-
нокаменна болест, нередовна менструация.
Външно приложение: Препоръчва се за бани при 

кожни обриви и лишеи, за жабурене при лош дъх в 
устата (и за пиене) и зъбобол, за гаргара при болки 
в гърлото, за бани при възпаление на очите, за ком-
преси при гнойни рани, циреи, изгаряния. Сварена с 
оцет, се използва за налагане като лапи при плеврит. 
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от 

билката се слагат в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие 
се по 1 винена чаша преди ядене, 4 пъти дневно.
Като продукт: Върбинка - стрък
Може да се използва при: кожни обриви, лишеи, 

лош дъх, зъбобол, болки в гърлото, гнойни рани, 
цирей, изгаряния, плеврит

 „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                                                                                                              

Стои мъж на спирката,минава непознат,щипва го по 
бузката и му казва:

- Ей,къв си пич с тия рогца....и изчезва......
На дугият ден същото....там дето си чака рейса...минава 

непознатият..щипва го по бузката и пак му казва;
- Ей къв си пич с тез рогца....
Прибира се вкъщи ядосан..и разправя на жена си....
- Абе жено,някакъв ненормалник...няколко дни под ред ми 

щипе бузата и ми вика,че ми отивали рогата...
-Не му обращай внимание...някой КУ-КУ ще е...казва 

жена му...
На другия ден..отива мъжа на спирката...непознатия се 

задава...и му казва:
-Освен,че ти отиват рогцата...и клюкарче си падаш а...?.

тои мъж на спирката минава непознат щипва

ПРОЛЕТНА САЛАТА С ЯЙЦА И СИРЕНЕ
Необходими продукти: : 2 къдрави салатки, по-

ловин чаша кисело мляко, 3 стръка пресен чесън, 
3 супени лъжици растителна мазнина, 5 яйца, 50 
г прясно масло, 50г сирене, 2 връзки репички, 3 суп. 
лъжици оцет, сол и червен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: Зе-

ленчуците се почистват и се 
измиват. Яйцата се сваряват 
твърдо, обелват се и се разряз-
ват по дължина на две части.
Жълтъкът се отделя и се 

претрива. Смесва се с пред-
варително разбитото масло и 
сиренето. Сместа се подправя 
със сол и черен пипер и с нея се пълнят яйцата. Салатата 
се оформя, като отдолу и отстрани се поставят цели 
листа от къдравата салата, репички и стръкчета чесън.
Преди поднасяне се полива с растителната мазнина, 

оцет и сол и киселото мляко.
ОБЯВА: ПРОДАВАМ КЪЩА В С. САТОВЧА

В регулация, с площ 960 кв.м, жилищната сграда 120 кв.м, 
гараж 32 кв.м, останалото е двор с овощна градина. Къщата е 
на два етажа, построена през 1965г. на 5 минути от центъра на 
селото. за контакт: Кристиана Попова - тел: 0899803902


