
24 април - 1 май 2017г., година (XIII), 17 /600

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 Европа”, 
по Програма „Еразъм+”, Ключо-

ва дейност 2, Стратегически партньорства, 22 
- ма ученици от СУ „Св.св.Кирил и Методий”, 
с.Сатовча, участваха в международна учеб-
на, преподавателска и обучителна дейност в 
гр.Буков, Румъния в периода от 01.04.2017 – 
08.04.2017 г. 
Ръководители на групата бяха: г-н Джеват 

Дунчев – Директор на СУ „Св.св.Кирил и Ме-
тодий”, с.Сатовча, г-жа Райка Славчева – стар-
ши учител по френски език и Координатор на 
проекта, г-н Цанко Влайков – старши учител по 
физическо възпитание и спорт и г-н Суадин Чо-
лак – учител по български език и литература.
На срещата присъстваха  22 ученици и 3-ма 

учители от Италия. 
Пред хотела в гр.Плоещ бяхме посрещнати с 

цветя от  Екипа на Румъния. 
В неделя сутринта отпътувахме за градовете 

Синая, Бран и Брашов. Посетихме замъка „Пе-
леш”, „замъка на Дракула”, ботанически гради-
ни и първото румънско училище в гр.Брашов, 
където е издаден „Рибния буквар” на д- р Пе-
тър Берон. 
На 3 април, бяхме посрещнати в училище-

то с приветствено слово от Директорката и 
Координатора на Проекта – Михаела Минеа. 
Учениците  бяха подготвили музикална програ-
ма. Чухме българския химн, изпълнен по един 
невероятен начин от румънските ученици. Има-

хме възможност да си разменим подаръци със 
страните- партньори.
В училището имаше невероятна украса – 

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

курс по румънски език с много интерактивни и 
ролеви игри. Нашите ученици успяха да научат  
основната лексика и граматика на румънски 
език –  числа, цветове, поздрави и др.
Имахме възможност да участваме  в часове 

по френски език, английски език, физика, мате-
матика, биология, история, география, инфор-
мационни технологии, музика, изобразително 
изкуство, физическо възпитание и спорт. Уро-
ците бяха интерактивни, забавни и интересни 
за  всички. Проведени бяха спортни игри меж-
ду отборите на Италия, България и Румъния. 
Участниците бяха наградени с купи.
Посетихме красивата ботаническа градина 

в гр.Буков, където всеки екип посади по девет 
дръвчета.

 След това засяхме цветя в училищната гра-
дина, посветена на Проекта. Всяка страна  има 
свое цветно кътче в училищата-партньори. На-
шите ученици засяха дръвчета и червена роза 
– символът на България.
Посетихме кметството на градчето, където 

ни бяха връчени подаръци и дипломи.

Програмата на мобилността включваше и 
посещения на различни градове и забележи-
телности. Посетихме град Букурещ – ботаниче-
ската градина, двореца на Николае Чаушеску, 
музея на селото, музея на изкуството, Парла-
мента, Триумфалната арка; гр.Плоещ – музея 
на биологията, музея на часовника, Департа-
мента  на Общината, ботаническите градини, 
катедрали, църкви. Разходихме се из главните 
улици на градовете.
Успяхме да се докоснем  до културата, оби-

чаите и традициите на Румъния.
Последния ден, нашите партньори от Ру-

мъния бяха подготвили интересна интернаци-
онална вечер – песни на известна певица от 
гр.Буков, музикална програма, игри,  танци и 
дискотека.
Нашите ученици се включиха с три българ-

ски фолклорни танци, подготвени от г-ца Дор-
данка Мейзинева и г-жа Райка Славчева.
Поканени бяхме на вечеря в училището, 

организирана от родителите и учителите на 
румънските ученици. Опитахме от вкусните ру-
мънски ястия и специалитети.
Координаторите на България и Италия има-

хме думата за приветствия и благодарности. 
Г-жа Михаела Минеа връчи на всички учас-
тници декларация и сертификат за участие в 
международната учебна, преподавателска и 
учебна дейност  и за участие в курса по румън-
ски език, ниво А1.
Почувствахме се много добре, посрещнати 

мило и грижовно от страна на нашите съседи 
и партньори от Румъния. Видяхме една краси-

ва и чиста  страна, 
изпълнена със спо-
койствие и добри 
взаимоотношения.
Нашите ученици 

бяха много развъл-
нувани. Имаха въз-
можност да усъвър-
шенстват уменията 
по чужди езици, да 
се запознаят с тра-
дициите, обичаите и 
културата на румън-
ския народ. 
Ето какво спо-

дели ученичката 
Русалия Каптиева, 
участничка в мобил-
ността:

„Искам да благодаря на всички участници 
в международната среща, в гр.Буков, Румъ-
ния. Благодаря на нашите ръководители – г-н 
Джеват Дунчев, г-н Цанко Влайков и г-н Суадин 
Чолак. Сърдечни благодарности на нашия 
Координатор - госпожа Райка Славчева, бла-
годарение на която имахме възможността да 
опознаем нашата съседна държава и да се 
сприятелим с нашите връстници от Италия и 
Румъния.. Едно голямо благодаря на Проект 
„Еразъм+». 
Като Координатор на Проекта изказвам 

благодарности на: Директора на училището 
„”Constantin Stere”, гр.Буков - г-жа Alina Tripoiu, 
Координатора на Румъния – г-жа Михаела Ми-
неа,  целия екип и колектив на училището, Кме-
та на община – Буков,   Координатора на Ита-
лия – г-жа Силвия Морети, г-н Джеват Дунчев 
– Директор на СУ „Св.св.Кирил и Методий”, г-н 
Цанко Влайков, г-н Суадин Чолак, транспортна 
фирма ЕТ „БЕСИ - Цанко Пильоев”, нашите 22-
ма ученици, които се представиха достойно, 
както и на техните родители.
БЛАГОДАРЯ ВИ!!!
Информацията е предоставена от г-жа Райка 

Славчева – старши учител по френски език, Ди-
ректор по Европейски проекти към Френски Али-
анс, гр.Благоевград и Координатор на проекта

В ПРОЕКТА”” ПП ббВ ПРРООЕКТКТА”А” ПП бб

Във връзка с провеждането на задължителните хигиенни и 
противоепидемични дейности с цел опазване
на населението на община Сатовча от заболявания, които се 

предават от животни на хората, кметът на общината издаде запо-
вед, с която задължава кметовете на населени места, директорите на училища и детски 
градини и завеждащите детски ясли, да предприемат необходимите превантивни мерки 
за опазване здравето на населението на общината. С превантивна цел е предвидено 
редовно окосяване на зелените площи по населените места, като места за отдих, зелени 
площи, паркове, градини, прилежащите терени на детски градини, детски ясли и учи-
лища, спортните площадки и др. Терените задължително трябва да се почистват, като се 
отстраняват паднали клони и гниещи листа, разхвърлени дъски, дървета и се подкастрят 
храстите, с цел недопускане на възможност за изграждане на гнезда на гризачи, птици 
и влечуги, които са преносители и причинители на много заразни заболявания. Задъл-
жително е своевременното извозване и изгаряне на окосеният материал. Предвидени 
са задължителни профилактични дейности, имащи за цел унищожаване на кърлежи, 
чрез дезакаризация на зелени площи и живи плетове на височина до един метър, както 
и предприемане на необходимите мерки за ограничаване достъпа на безстопанствени 
кучета в района около детските заведения, училищата и парковите площи в населените 
места. С нарочната заповед е възложено на кметовете на населени места да извършват 
дейности по дезакаризация (обезкърлежаване) на посочените по-горе обществено зна-
чими площи, както и извършване на сградна дезинсекция (обработка срещу инсекти-
хлебарки, мравки, мухи и др.), както и сградна дератизация (унищожаване на вредни 
гризачи) на обекти с обществено предназначение: детски заведения, училища, обекти 
за социални услуги за деца и възрастни.  Задължават се кметовете на населени места, 
директорите на училища и детски градини и завеждащите детски ясли, редовно да съ-
бират и унищожават битовите и органични отпадъци, които създават условия за укри-
тие на преносители на причинителите на заболявания, което е предпоставка за зараза.

 Цялостният контрол по изпълнението на заповедта е възложена на Илхан Карагьозов 
- директор на дирекция  АПООСГРАОА“.

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА САТОВЧА  - 6-ТИ МАЙ, 
КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 06 МАЙ 2017 ГОДИНА В ЦЕНТЪРА НА САТОВЧА 
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ
 10:00 часа -  Начало на празника – Музикална програма на самодейците 
при НЧ - Годешево, НЧ - Слащен и НЧ - Туховища
10:30 часа - Тържествена сесия на Общински съвет
11:00 часа - Официално откриване на празника 
11:30 часа -  Музикална програма на Народно Читалище „Св.Св. Кирил 
и Методий- 1926” –село Сатовча
12:15 часа - Концерт на народната певица – Крисия 
13:15 часа - Музикални изпълнения на самодейците при - НЧ -с.Плетена, 
НЧ - с.Вълкосел, НЧ - с.Кочан и НЧ - с.Ваклиново
15:00 часа - Футболна среща между ФК - Сатовча и ФК - Рила гр.Белица 
- място на провеждане: стадиона на село Сатовча
18:00 часа - Веселие с оркестър „Щуро маке” 
21:00 часа - Празнична заря

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ЧЕСТИТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТРУДА – 1 МАЙ!
Няма друга градина, от която да берете плодовете на живота, ос-

вен Вашата собствена. Затова не спирайте да се трудите и бъдете 
търпеливи за всичко, което ще посадите. Не променяйте целта си, 
ако за миг сте изгубили правилната посока. За най- важните неща в 
живота е необходимо безкрайно търпение и постоянство. 

Д-р Арбен Мименов, Кмет на община Сатовча



е през 1890 г. по инициатива на Типографското дружество. 
Първите масови манифестации са през 1893 г. в София, 
Пловдив и Видин. За първи път Денят на труда и на между-
народната работническа солидарност е обявен за официален 
празник през 1939 г., а от 1945 г. се чества всяка година. С 
Кодекса на труда, приет от 8-ото Народно събрание на 21 
март 1986 г., денят е обявен за официален празник, като се 
е отбелязвал на 1 и 2 май. Съгласно Закона за изменение на 
Кодекса на труда, приет от 9-ото Народно събрание на 30 март 1990 г., Денят на труда 
и на международната работническа солидарност се чества само на 1 май.

  
СТИПЕНДИИ НА ФУЛБРАЙТ ЗА БАКАЛАВЪРСКИ,
МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРАНТСКИ ОБМЕН В САЩ  

Краен срок: 8 май 2017 г. 
 Конкурсът за стипендии “Фулбрайт” за академичната 2018-19 г. е открит. Програма 

“Фулбрайт” предоставя стипендии на български студенти, учени, професионалисти и 
представители на неправителствения сектор да специализират, преподават и извършват 
научни изследвания в САЩ. 

>> Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават възмож-
ност на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността 
си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Програмата 
е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на 
клинична медицина и стоматология. Всяка година се отпускат по 5 стипендии.

>> Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на 
кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в 
САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с 
изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за 
една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии.

>> Стипендии за изследователска дейност на докторанти дават възможност на млади 
изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура да работят в прес-
тижни университети и институти в САЩ. До участие в конкурса се допускат кандидати 
от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стома-
тология. Финансирането по програмата е за срок от 6 месеца. Всяка година се предоставят 
1-2 стипендии.

>> Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца) за изследователска 
дейност по проблемите на гражданското общество. Програмата е предназначена за ръ-
ководители и представители на български неправителствени организации, работещи за 
развитието на гражданско общество в България. От кандидатите се изисква да представят 
официална покана от американска неправителствена организация или университет.

>> Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри” дава възможност на изявени специалисти да по-
вишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ. Стипендии се 
отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности 
в някоя от следните области: превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зави-
симости; превенция и контрол на ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция 
и контрол на трафик на хора; право и човешки права; планиране на образованието; упра-
вление на човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; 
комуникации/журналистика; управление на природни ресурси и околна среда; градско 
и регионално планиране; аграрна икономика; индустриално управление; икономическо 
развитие, финанси и банково дело.

>> Стипендии “Фулбрайт – Шуман” дават възможност на европейски лектори, изсле-
дователи и студенти (след бакалавърска степен), администратори в областта на висшето 
образование, специалисти в сферата на европейската интеграция и трансатлантическото 
сътрудничество да извършват изследователска дейност, обмен на опит и да се обучават в 
акредитирани американски институции. Проектите по програмата трябва да се фокусират 
върху отношенията между Европейския Съюз и САЩ, европейските политики, европей-
ските институции и трансатлантическото сътрудничество.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „ОЧИТЕ, КОИТО НЕ МОГА ДА ЗАБРАВЯ“    
Краен срок: 30 април 2017 г. 
 Конкурсът се обявява по повод 7 април - Световния 

ден на здравето, 5 май - Международния ден на аку-
шерката и 12 май - Международния ден на сестрин-
ството. Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи иска да даде трибуна на хора, които 
са получили висококомпетентна медицинска грижа и 
топло човешко отношение във важен за тях момент от 
професионалисти по здравни грижи, които изпълняват 
с висок професионализъм, всеотдайност и любов своята 

професия, но не попадат в прожекторите на медиите и общественото внимание. 
КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ НА SMART VILLAGES     

Краен срок: 30 април 2017 г. 
 Това състезание се фокусира върху това как достъ-

път 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 продуктивни, иновативни 
и предприемачески начини за постигане на резултати 
за устойчиво развитие на хората и общностите.
Категории:
1. Продуктивно използване на енергия, като например 

в селското 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!

24 Април 2017, Понеделник
 Световен ден за защита на лабораторните животни 
Световен ден за защита на лабораторните животни. Отбелязва се от 1979 

г. по инициатива на Международната асоциация срещу болезнените експе-
рименти с животни (IAAPEA). 
Международен ден на младежката солидарност 
Отбелязва се от 1957 г. по инициатива на Световната федерация на демо-

кратичната младеж и на Международния студентски съюз. Годишнина /1955/ 
от заключителното заседание на конференцията в Бандунг, Индонезия, на 
страните от Азия и Африка.  Ден на солидарност на младежта в борбата й 
против колониализма и за мирно съвместно съществуване .
Световен ден за борба с менингита 
Отбелязва се от 2009 г. по инициатива на меж-

дународната Конфедерация на организациите за 
борба с менингита (CoMО), за да информира об-
ществеността за симптомите на болестта, както 
и да се популяризира ролята на ваксинацията за 
предотвратяването на най-смъртоносните форми 
на заболяването. За първи път денят е отбелязан 
на 25 април 2009 г., а от 2010 г. се отбелязва на 
24 април. Всяка година повече от 1,7 млн. души в 
света са засегнати от менингит. Бактериалният менингит е най-тежката форма 
на заболяването, като годишно в световен мащаб умират около 170 000 души. 

25 Април 2017, Вторник,
 Световен ден на борбата срещу маларията Найроби, Кения 
Обявен от 60-та сесия на Световната асамблея по здравеопазването на Све-

товната здравна организация (14-23 май 2007). Дотогава се отбелязва като 
Африкански ден на борбата срещу маларията по решение на държавните и 
правителствените ръководители на страните от Организация за африканско 
единство (от 11 юли 2001 г. - Африкански съюз), взето по време на среща на 
10-12 юли 2000 г. в Ломе, Того. 

26 Април 2017, Сряда
Ден в памет на загиналите в радиационни аварии и катастрофи 
Украйна почитат паметта на загиналите в най-голямата ядрена катастрофа в 

света, в мирно време - този ден се отбелязва годишнината от аварията в Чер-
нобилската АЕЦ през 1986 г. Денят се отбелязва от 1993 г. Русия също почита 
паметта на загиналите в радиационни аварии и катастрофи - годишнината 
започва да се отбелязва от 1993 г., съгласно Постановление на Президиума 
на Върховния съвет на Руската Федерация от 22 април 1993 г. и по решение 
на Съвета на държавните ръководители на страните от ОНД от 2004 г.

27 Април 2017, Четвъртък
 Световната седмица на имунизациите 
Инициативата започва през 2003 г. първо-

начално в региона на Северна и Южна Аме-
рика. През 2012 г. в нея се включват повече 
от 180 страни. Провежда се под егидата на 
Световната здравна организация (СЗО) и 
има за цел да популяризира използването на 
ваксини за защита на хората срещу болести. 

28 Април 2017, Петък 
Световен ден за безопасност на труда 
Обявен през 2003 г. от Международната организация на труда (МОТ) с 

цел да привлече вниманието на световната общественост към охраната на 
труда и здравето на работника. От 1996 г. до 2003 г. се отбелязва като Меж-
дународен ден на солидарност с пострадалите при трудови злополуки или 
професионални заболявания. 

29 Април 2017, Събота 
Международен ден на балета 
Чества се от 1982 г. по инициатива на Международния театрален институт 

по повод годишнината от рождението на френския балетмайстор, реформатор 
и теоретик на хореографското изкуство Жан-Жорж Новер /1727/ 

30 Април 2017, Неделя
Международен ден на джаза 
Отбелязва се от 2012 г. с решение на 36-ата Генерална конференция на 

Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и култура-
та (ЮНЕСКО) в Париж, Франция (25 октомври-11 ноември 2011), за да се 
отбележи приносът на джазовата музика  в между културния диалог. 

1 Май 2017, Понеделник
Международен ден на труда
 Отбелязва се от 1890 г. с резолюция, приета на учредителния конгрес на 

Втория интернационал в Париж, Франция (14-21 юли 1889). Годишнина от 
началото на голяма стачна вълна в САЩ /1886/ с искане за осемчасов работен 
ден, в която се включват над 340 000 души от Чикаго, Ню Йорк, Филаделфия, 
Балтимор, Милуоки и др. В България първият опит за честването на деня 
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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 ЛИСИЦАТА И КОЗЕЛА
НАПОМНЯ ДА БЪДЕМ ПРЕДПАЗЛИВИ

В живота срещаме различни хора. Едни са 
добронамерени към нас, а други ни учат на това 
да бъдем предпазливи и винаги да имаме едно 
наум. Следващата поучителна история ще ви 
напомни да не се доверявате изцяло, преди да 
сте помислили и опознали личността.
Една нощ, лисицата се лутала в тъмнината 

и паднала в един кладенец. Опитала да се из-
мъкне, но не могла. Станало  ясно, че трябва да 
изчака до сутринта. На следващия ден по същия 
път минал един козел и надникнал в кладенеца. 
Видял лисицата и я попитал:

– Какво правиш там?
– Слязох да пия малко вода. Това е най-до-

брата вода, която съм опитвала. Слез и ти да я 

опиташ. – казала му хитрата лисица.
Без да се замисли, козелът слязъл в кладене-

ца, пил вода, но после също като лисицата не мо-
жал да излезе. Тогава лисицата му предложила:

– Имам идея. Изправи се на краката си, аз ще 
се покатеря на теб и ще изляза от кладенеца. 
След това ще помогна и на теб да излезеш.
Козелът отново подходил наивно и помогнал 

на лисицата, а тя докато се отдалечавала от 
кладенеца му казала:

– Ако беше достатъчно умен, никога нямаше 
да слезеш в кладенеца, без да разбереш дали 
можеш да излезеш от него.
Извод: Гледайте преди да скочите и помислете 

за изхода.



До 30-ти април:   ЗДДФЛ - 1. Внасяне на авансовия да-
нък за първото тримесечие на текущата година за при-
добити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ 
и от наем или от друго възмездно предоставяне за полз-
ване на права или имущество и подаване на данъчната 
декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от 
ЗКПО за тези данъци.

2. Предприятията и самоосигуряващите се лица вна-
сят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от ЗД-
ДФЛ, придобити през първото тримесечие на текущата 
година и подават данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 
от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.

3. Лицата, извършващи стопанска дейност като тър-
говци по смисъла на Търговския закон, включително 
едноличните търговци, както и физическите лица в слу-
чаите по чл. 29а внасят дължимите месечни авансови 
вноски за месеците януари, февруари, март и април или 
дължимата тримесечна авансова вноска за първото три-
месечие на годината. 

4.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста 
от ЗДДФЛ за първото тримесечие на текущата година 
и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

5. Търговските банки и клоновете на чуждестранни 
банки в страната декларират и внасят окончателния да-
нък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по 
банкови сметки на местни физически лица, придобити 
през м. март.

6. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за пре-
дходната година от лицата, извършващи стопанска дей-
ност като търговци по смисъла на Търговския закон, 
включително едноличните търговци, както и от физиче-
ските лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ.

7. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 
от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица 
през предходната година и внасяне на дължимия по де-
кларацията данък.

8. Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за из-
платени доходи на физически лица през предходната 
година.

9. Подаване на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ от 
работодателите за доходи по трудови правоотношения, 
начислени и/или изплатени през предходната година в 
полза на чуждестранни физически лица, местни на дър-
жава – членка на Европейския съюз.
ЗДЗП - 1. Внасяне от застрахователите или данъчните 

представители на данъка върху застрахователните пре-
мии, дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от 
ЗДЗП за предходното тримесечие. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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КАК ЛЕСНО ДА ПОДАДЕМ ДАНЪЧНА
ДЕКЛАРАЦИЯ В 5 СТЪПКИ 

Срокът за подаване на данъчните декларации изтича в 
края на месеца. Това може да стане с редене на опашки, 
попълване на хартиени бланки в офисите на НАП и пла-
тежни нареждания, или далеч по-лесно и бързо онлайн.

В сайта на Националната агенция по приходите с 
интерактивната версия на годишната данъчна декла-
рация можете да изчислите сами дължимия данък 
върху общата данъчна основа за доходите, които сте 
придобили през последната година.
Освен това, подавайки декларацията си по елек-

тронен път, можете да ползвате 5 на сто отстъпка от 
данъка за довнасяне по годишната данъчна деклара-
ция, но не повече от 1000 лв.
За целта трябва да вземете т. нар. ПИК код от офис 

на НАП. Персоналният идентификационен код поз-
волява да проверите онлайн осигурителния доход, 
непогасените си задължения към НАП, всички де-
кларирани или установени задължения и начина, по 
който са погасени, декларираните пред НАП трудови 
договори от работодателя.
Също така с ПИК кода се подава онлайн годишна 

данъчна декларация за облагане на доходите, осигури-
телни декларации, заявление за приоритетно плащане 
на осигурителни вноски, декларацията при започване, 
прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка 
трудова дейност.
Към данъчната декларацията трябва да се прикачат 

и снимки на служебните бележи, въз основа, на които 
плащате данъците си.
Така можете да извършите цялата процедура он-

лайн, без висене на опашки и излишни нерви. 

ПРОВЕРЯВАМЕ ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ
И ПРЕЗ ТЕЛЕФОНА

Услугите на Националната агенция за приходите 
„НАП“ с персонален идентификационен код „ПИК“ 
вече ще са достъпни и през мобилните телефони.
Ведомството 

е подготвило 
мобилно при-
ложение, през 
което гражда-
ните и фирми-
те  ще  могат 
да проверяват 
дължимите да-
нъци, да пра-
вят справки и 
да имат достъп 
до данъчната 
си сметка през смартфона. Това съобщават от НАП. 
Агенцията не минава изцяло онлайн, така че всич-

ки офиси ще са достъпни за гражданите,които не 
ползват мобилни устройства..
Фирмите и гражданите, които кандидатстват по 

обществени поръчки, вече няма да представят на 
хартия удостоверение, че не дължат данъци. НАП 
въвежда цялостна система за държавните органи и 
тези, които провеждат обществени поръчки.
Така проверките за дължими налози ще се правят 

онлайн и над 200 000 граждани и фирми ще спестят 
време, пари и нерви. 

КОЛЦЕНТЪРЪТ НА НАП ЩЕ РАБОТИ
С УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ 

До края на данъчната кампания (2 май 2017 г.) ин-
формационният център на НАП ще работи с удължено 
време. Експертите на Агенцията ще приемат обажда-
ния и запитвания на телефон 0700 18 700 от 8:30 до 

18:00 ч., всеки 
работен ден.
На телефона 

на  информа-
ционния цен-
тър  на  НАП 
0700 18 700 
гражданите и 
представите-
лите на фир-
мите могат да 
получат съвет 

за декларирането и плащане на данъци и осигури-
телни вноски. Избирайки номера, клиентите на НАП 
могат да ползват и автоматичните услуги, които не 
изисква разговор с оператор и са достъпни 24 часа в 
денонощието, 7 дни в седмицата, а именно проверка 
на здравен статус, справка за регистрация по ДДС и 
др. Обаждането към телефон 0700 18 700 е на цената 
на стандартен разговор. Запитвания клиентите могат 
да изпращат и на имейл адрес infocenter@nra.bg.

ИМА ЛИ СРОК
ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВО
Понякога наследниците не приемат открилото се 

наследство поради незнание или незаинтересованост. 
Голяма част от възрастните хора все още прите-
жават земи и други селски имоти, които оставят в 
наследство. Някои от наследниците обаче не пред-
приемат никакви 
действия, защото 
например живеят 
в чужбина. 
Могат ли след 

години да потър-
сят това, което 
им се полага, и 
губи ли се право-
то на наследство 
по давност, ако 
до момента не са предприети никакви стъпки по 
приемане, делба или отказ от наследство?
Вие получавате наследството си в момента, в който 

то се е открило. Тоест, когато наследодателят е почи-
нал. Дали след това сте предприели някакви действия 
или не, няма значение. 
Приемането по опис на наследството е възмож-

ност, а не задължение. Делбата и отказът – също. 
По давност не се губи, а се придобива. Тоест, друг 
наследник може да докаже, че владее имотите изцяло 
за себе си, необезпокоявано, за период от поне 10 
години и на това основание да иска да бъде признат 
за собственик на всичко.
Няма срок за приемане на наследството. Обикнове-

но, ако наследството не се приеме изрично, се приема 
мълчаливо – с извършване на определени действия 
по отношение на наследеното имущество. 
Така че, ако такива действия не са извършени до мо-

мента, могат да бъдат извършени сега и да се погрижи 
за наследеното право на собственост – например да се 
предприемат действия по обработване на земята или 
предоставянето й с договор за аренда на арендатор 
или предприемане на действия по делба и т.н. 
Но също така възможно е междувременно някой 

друг да е придобил по давност имотите (особено ако 
и другите наследници също не са се интересували от 
тях през цялото време). Проверете и ако е така, вече 
няма за какво да се притеснявате.  

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2017г.

прилагането на разпоредбата на чл. 54б от Кодекса 
за социално осигуряване за изчисляване на размера 
на обезщетението се вземат предвид само доходите, 
получавани от заинтересованото лице при последната 
му работа по трудово или служебно правоотношение 
съгласно българското законодателство. За конкретна 
информация по Вашия случай може да се обърнете към 
съответното териториално поделение на Националния 
осигурителен институт, в което е отпуснато паричното 
Ви обезщетение за безработица. 

Въпрос: На лице навършващо години за пенси-
ониране през 2020г, няма да му достига 1 година 
стаж. Тъй като лицето живее в държава извън ЕС, 
възможно ли е да си закупи необходимия стаж сега 
(през 2017г.) или ще трябва да чака до 2020г. ?
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 9а, ал. 1 от 

КСО за осигурителен стаж при пенсиониране, ако не 
е зачетен на друго основание, се зачита: 1. времето на 
обучение на лицата, завършили висше или полувисше 
образование, но за не повече от срока на обучение, 
предвиден по учебния план за завършената специ-
алност; 2. времето на докторантурата, определено в 
нормативен акт за лицата, придобили образователна 
и научна степен „доктор”. В ал. 2 на посочения член 
е предвидено също, че за осигурителен стаж при 
пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са 
навършили възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 
от КСО, но на които не им достигат до 5 години осигу-
рителен стаж за придобиване право на пенсия по същия 
член, и са внесени осигурителни вноски, изчислени 
върху минималния осигурителен доход за самоосигу-
ряващите се лица, определен със Закона за бюджета 
на държавното обществено осигуряване към датата 
на внасянето на вноските. Следва да се има предвид, 
че за осигурителен стаж по чл. 9а, ал. 1 и 2 се зачитат 
само периодите, за които са внесени осигурителни 
вноски. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се 
внасят върху минималния месечен осигурителен доход 
за самоосигуряващите се лица, определен със закона 
за бюджета на държавното обществено осигуряване в 
размера, определен за фонд „Пенсии” за лицата, родени 
преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им. В 
тази връзка осигурителните вноски при зачитане на 
осигурителен стаж на основание разпоредбата на чл.9 
а, ал.1 от КСО (за времето на обучение) могат да бъдат 
заплатени по всяко време, включително и през 2017г. В 
случай обаче, че заплащането на осигурителни вноски е 
на основание чл.9,а, ал.2 от КСО, вноските се заплащат, 
след като лицето е подало заявление за отпускане на 
пенсия и длъжностното лице по пенсионно осигуряване 
е направило преценка колко е недостигащия т стаж, 
т.е. в този случай заплащането е през 2020г., ако тогава 
навършвате възрастта за пенсиониране по чл.68, ал.1 
и ал.2. Повече информация за възможността за „заку-
пуване“ на осигурителен стаж можете да получите от 
Националния осигурителен институт.

Въпрос: Как се изчислява парично обезщетение 
за безработица? Защото при мен е взет само 
дохода за периода 09.12.2016 до 02.01.2017.
Отговор: От запитването Ви предполагаме, че 

преди месец декември 2016 г. имате период, в който 
сте работили в друга държава от Европейския Съюз, 
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. 
В тази връзка Ви уведомяваме, че в отношенията 
между Република България и останалите държави-
членки на ЕС в областта на социалната сигурност 
се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
883/2004 за координация на системите за социална 
сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установя-
ващ процедура за неговото прилагане. Тези регла-
мент урежда ползването на правата от системите за 
социална сигурност, когато дадено лице е живяло 
и/или работило в няколко държави-членки на ЕС. 
По отношение изчисляването на размера на обез-
щетенията за безработица, изплащани при спазване 
на разпоредбите на Регламент 883/2004 се прилага 
разпоредбата на чл. 62, пар. 1 от същия, според която 
компетентната институция на държава членка, чието 
законодателство предвижда изчисляването на обез-
щетенията да се основава на размера на предишното 
трудово възнаграждение или професионален доход 
(какъвто е случаят по българското законодателство), 
отчита изключително трудовото възнаграждение 
или професионалния доход, получавани от заин-
тересованото лице при последната му работа по 
трудово правоотношение или като самостоятелно 
заето лице съгласно посоченото законодателство. 
Параграф 1 се прилага също когато законодател-
ството, прилагано от компетентната институция 
предвижда специален изискуем осигурителен пе-
риод за определяне на трудовото възнаграждение, 
служещо за база за изчисляване на обезщетенията 
(отново, както е предвидено в българското законо-
дателство) и когато за целия или за част от този пе-
риод спрямо заинтересованото лице се е прилагало 
законодателството на друга държава членка (чл. 62, 
пар. 2 от Регламент 883/2004). Предвид горното, 
при изчисляване на размера на обезщетенията за 
безработица, когато компетентна държава е Бъл-
гария, а компетентна институция – НОИ, и се при-
лага българското законодателство, среднодневното 
възнаграждение или среднодневният осигурителен 
доход се изчисляват при спазване на разпоредбите 
на чл. 62, пар. 1 и 2 от Регламент 883/2004. Това 
означава, че при отпускане на парично обезщетение 
за безработица по българското законодателство, при 



ФЪСТЪЦИТЕ ПРЕДПАЗВАТ ОТ
ИНФАРКТ И ИНСУЛТ  

Фъстъците запазват 
гъвкавостта на артерии-
те, като намаляват нива-
та на липидите в кръвта.
Учени от университета 

„Пен“ установиха, че ако 
човек добави 80 гр. фъс-
тъци към мазна храна, 
опасните триглицериди 
в кръвта не се увеличават. Това количество ядки обаче 
е почти три пъти по-голямо от обичайната порция.
С годините артериите се втвърдяват от натрупване 

на холестерол и други плаки по стените им. Това огра-
ничава движението на кръвта и може да затрудни ра-
ботата на сърцето, както и да създаде риск от сериозни 
съдови проблеми. Според резултатите от изследване-
то фъстъците намаляват характерното увеличаване на 
триглицеридите след хранене.
Учените са работили със здрави мъже със затлъстя-

ване. Те са изследвали кръвта им 30, 60, 120 и 240 ми-
нути след хранене. След ядене, придружено с фъстъ-
ци, триглицеридите им били с 32 процента по-малко, 
отколкото на контролната група.

ЛАПАДЪТ УСПЕШНО СЕ СПРАВЯ
С ПРОЛЕТНАТА УМОРА 

По съдържание на витамини, минерали, белтъчини и 
въглехидрати, както и без никакво наличие на мазнини, 
лападът заедно с копривата и спанака е един от най-
здравословните зеленчуци. Специалисти по храненето 
препоръчват консумирането на лапад от вегетарианци, 
тъй като той успешно може да 
замести месото.
В химичния състав на ла-

пада влизат: витамините А, 
В1, В2, В3, В6, В9, С, Е и К, 
белтъчини, въглехидрати, 
флавоноиди, целулоза, дъбил-
ни вещества, етерично масло, 
антрахинонови съединения, 
минерални соли на желязото, калия, калция, натрия и 
фосфора, яблъчна, оксалова и лимонена киселина. Той 
е отлично помощно средство при лечение на анемия, 
оказва благотворно действие при лениви черва. Богато-
то съдържание на хлорофил превръща лапада в универ-
сално средство в борбата с рака. В народната медицина 
се използва като лечебно и профилактично средство 
при диабет, заболявания на черния дроб, жлъчката и 
при затлъстяване. Повишава апетита и подобрява хра-
носмилането, понижава кръвното налягане. Корени от 
лапад, счукани и наложени върху проблемното място, 
лекуват обриви, лимфни отоци и циреи.
Лападът не се препоръчва при хора, проявяващи 

склонност към образуване на оксалатни камъни. 
ЗАСЯВАНЕ НА РЕПИЧКИ
Най-подходящото време за за-

сяване на репички е през първата 
половина на април.
За целта почвата в лехите тряб-

ва да се обработи много добре. 
Това е препоръчително 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 коренопло-
ди, трябва да се сеят малко по-дълбоко.
Разстоянието между редовете е 10-12 см, а между лен-

тите – 50 см. 

НАПРАВЕТЕ ЛЕХИ ЗА РАННИТЕ ЗЕЛЕНЧУЦИ
В момента се подготвят площите за засаждане на ран-

ните домати, пипера и патладжана. За доматите и патла-
джана местата се набраздяват на разстояние 80 см, а за 
пипера - на 60 см.
Ранните домати се засаждат на разстояние 80-90 см 

между редовете и на 25-30 см вътре в реда.
Патладжанът при разстояние 70 см между редовете и 

40 см вътре в редовете.
Пиперът се засажда на дълбочина 7-8, а доматите и 

патладжанът - на 8-10 см.
След засаждането растенията веднага се поливат.

ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ ПРИ ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕТА
Докато е малко телето, пиенето на мляко и/или вода 

от ниско поставена кофа може да доведе до проблеми с 
храносмилането. Затова поставяйте кофата по-високо.

 Избягвайте грешки при храненето
Обърнете внимание на следните фактори:
Дневната дажба от мляко трябва да бъде от 6 до 8 л.
Хранете телето с по-малки дажби, защото след раж-

дането сирището му събира едва 2 л.
Температурата на млякото трябва да бъде около 38 

градуса на подсладеното мляко. Отклоненията от тази 
температура често водят до появата на диария. Ки-
селото мляко може да 
бъде с по-ниска темпе-
ратура - 15-20 градуса.
Концентрацията на 

млякото на прах (мле-
чен заместител) винаги 
трябва да бъде посто-
янна и да се разтварят 
в един литър вода. При 
сукалчетата давайте от 
150 до 180 г млечен заместител в 1 л вода, а на телета 
на двуседмична възраст, приемащи и фуражи, по 100-
120 г, също добре разтворени в 1 л вода.
Разтвореното мляко не трябва да е на бучки и винаги 

трябва да е прясно приготвено.
Желателно е телето да бозае от вимето на кравата, 

но ако се налага, то може да бъде подхранвано с шише 
с биберон. Когато суче, поемането на млякото се заба-
вя и позволява образуването на повече слюнка за раз-
лика от пиенето от кофа.
Докато е още съвсем малко, допустимо е освен мля-

ко телето да пие вода от купа.
След 2-седмична възраст телетата могат да приемат 

твърда храна - например концентрат, сено или силаж. 
Щом започнат да се хранят с фуражи, млечната им даж-
ба трябва да се намали, но това се прави постепенно.

СТЕЛНА ЛИ Е КРАВАТА?
Много начинаещи животновъди питат как могат да 

разберат дали заплождането на кравата им е успешно и 
животното е бременно.
Ректалното изследване, с което се установява бремен-

ността, изисква намесата на ветеринарен специалист. 
Но стопаните могат да направят в домашни условия 
млечен тест.
Може да го направите по два начина:
При първия начин в стъклена чаша се налива чиста 

вода, в която се добавя капка мляко.
Ако след няколко минути млякото напълно се разтво-

ри във водата, може да се направи изводът, че кравата 
е бременна.
Ако млякото не се разтвори и ясно се вижда във вид 

на мъничко облаче, значи, че кравата не е бременна.
За втория начин ще ви трябва спирт. Взема се 5 мл 

мляко и същото количество спирт, които след това се 
смесват в стъклена чаша.
Ако след няколко минути млякото се пресече, значи, 

че кравата е стелна.
Ако кравата не е бременна, млякото ще се пресече 

едва след 20-40 минути.
С КАКВО ДА СЕ ПРЪСКАТ ЧЕРЕШИТЕ

ПО ВРЕМЕ НА ЦЪФТЕЖ
С какви регистрирани инсектициди се пръскат че-

решите срещу мъхнат бръмбар и черешов хоботник?
Мъхнатият бръмбар има 

едно поколение годишно. Вре-
ди по време на цъфтежа, пора-
ди което пръскането трябва да 
се направи тогава с единстве-
ния регистриран инсектицид 
дурсбан 4 ЕК - 0,18%.
Могат да се използват и ин-

сектицидите: нуреле Д - 0,08%, 
вазтак 100 ЕК - 0,02%, суми алфа 5 ЕК - 0,04%.
Черешовият (вишнев) хоботник също напада чере-

шата по време на цъфтежа. Срещу него има един реги-
стриран инсектицид метеор - 0,09%.
Може да се използва и нуреле Д - 0,08%.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Дафинов лист
Laurus nobilis L. 

Дафиновите листа са аро-
матичните листа на няколко 
вида от семейство Лаврови 
(Lauraceae). Дафиновите 
листа се използват в готвар-
ството пресни или сушени.
Средиземноморски да-

финов лист
Листата на лавъра (Laurus 

nobilis) са подправка, често използвана за подправя-
не на супи, яхнии, задушени ястия, пастети и туршии 
в средиземноморската кухня.
Калифорнийски дафинов лист
Листът на калифорнийското лаврово дърво 

(Umbellularia californica), познато още като орегон-
ска мирта, е подобен на средиземноморския, но има 
по-наситен вкус.
Индийски дафинов лист  - наричан също теджпат(а)
Листът на дървото Cinnamomum tejpata, подо-

бен по миризма и вкус на канела, но по-слаб. Той 
прилича на другите видове дафинови листа, но се 
различава по употребата си в готварството, защото 
миризмата и вкуса му са по-близки до тези на ки-
тайската канела (касия). Нарича се дафинов лист 
некоректно, тъй като е от едно същото семейство с 
лавъра, но е от друг род.
Индонезийски дафинов лист (даун салам, мантинг)
Листата на растението Syzygium polyanthum от 

семейство Миртови (Myrtaceae) не са добре познати 
на Запад и се използват почти изключително в Индо-
незия и Малайзия. Използват се сушени или пресни 
при приготвяне на месо и по-рядко, на зеленчуци. 
В сравнение с другите видове дафинов лист, имат 
доста различна миризма и са сравнително слаби. За 
да освободят миризмата си, трябва да се подложат 
на термична обработка.
Използва се при лечение на:  диабет, възпаление 

на бронхите, тромбофлебит, простуда, кашлица, 
ставни заболявания, импотентност, безплодие.
Тъй като дразнят лигавицата на стомаха, дафино-

вите листа не се препоръчват при стомашни заболя-
вания и особено при киселини в стомаха, както и при 
заболявания на бъбреците, жлъчката, черния дроб.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Един крадец влязъл  посред нощ в една къща, сигурен, 
че няма никой.
Както си тършувал, чул един глас:
- И аз те гледам, и Исус те гледа.
Поогледал се крадецът, не видял никого и продължил 

да тършува.
Гласът пак се чул:
- И аз те гледам, и Исус те гледа.
Светнал крадецът с фенерчето си и гледа един папагал.
- Ти кой си ?-попитал крадецът.
- Аз съм Методи.-отговорил папагалът.
- Какъв Методи?Това име на папагал ли е?
- А бе и Исус не е име на доберман, ама виж как те гледа.

КАРТОФЕНИ КЮФТЕТА
С КАШКАВАЛ И КОПЪР

Необходими продукти: 500 г картофи, 2 яйца плюс 
още едно за панировката, 2 супени лъжици брашно, 
плюс една за панировката, щипка сол, черен пипер, 
200 г кашкавал, 150 мл олио, няколко стръка копър.
Начин на приготвяне: 

Картофите се обелват, 
нарязват на половини и 
се варят в подсолена вода. 
След като се сварят, се от-
цеждат и пасират на пюре. 
Към пюрето се добавят 
щипка сол, черен пипер, 2 
яйца, настърганият кашка-
вал, ситно нарязаният копър и 2 супени лъжици брашно. 
Сместа се обърква до получаването на хомогенна маса. 
От нея се оформят по-големи и плоски кюфтета. Овал-
ват се последователно в брашно и яйце и се пържат до 
златисто в гореща мазнина.
Поднасят се със зелена салата.


