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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

По време на „Прядой“ в село Вълкосел се проведе станалия традиционен фут-
болен турнир, който събра почти всички жители и гости на селото на стадиона на 
местния футболен клуб. Във футболната надпревара се включиха шест местни от-
бора от село Вълкосел и пет отбора от селата Кочан, Жижево, Туховища, Слащен, 
Плетена. Определиха се четири възрастови групи – три групи на децата и мъже над 
18 години. Поради което бяха подготвени 3 мини игрища. При мъжете първото мяс-
то спечели отбора на „Виктория” от село Вълкосел, които получиха парична награда 
от 250 лв. На второ място се класира отбора на ФК „Дийм тийм“ от село Вълкосел, 
който получи 150 лв. и на трето място отбора на ФК „Ред бул”, който получи 100 лв. 
А голмайсторският приз си поделиха двама играчи - Халил Мусов и Мустафа Барзев 
с по 5 попадения. Публиката стана свидетел на впечатляващи технически изпълне-
ния.  Най-зрелищните срещи, които оставиха със затаен дъх феновете присъстващи 
на стадиона бяха: Мачът между ФК „Жижево“ и ФК “Ред бул“, в който се стигна 
до уникален финал за 2:2 и решаване на победителя с рулетката на дузпите, където 
съдбата беше на страната на „Редбул”.  В крайна сметка след изиграването на въл-
нуващия финал между ФК „Виктория“ и ФК „ Дрийм тийм“ (2:1) отново след дузпи 
купата на турнира и 250 лева парична награда грабна „Виктория”.  Организаторите 
на събитието Неджеми  Кичук и Хамид Даутев, и тази година решиха освен футбо-
лен турнир да организират и така нареченото надбягване „Кушия”, за което проявиха 
интерес и се включиха младежи на възраст между 15 и 23 години. Първо място в 
надбягването спечели Янис Каптиев от село Вълкосел, за което получи 60 лв., вто-
ро място Каймет Карабайрямов от с. Вълкосел, който получи 40 лв. и трето място 
спечели Алил Чавдаров от село Вълкосел, който получи 30 лв. Наградите бяха оси-
гурени благодарение на община Сатовча и представители на бизнеса от село Вълко-
сел. Трофея на победителите връчи Кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов, 
като гости на награждаването освен Кмета на община Сатовча бяха още народния 
представител Елхан Кълков, Кмета на с. Вълкосел Сюлейман Арунов, общински 
съветници и зам. кметове на общината.След приключване на спортната част от над-
преварата празникът „Прядой“ продължи с вечерна веселба, хоро и наздравици.
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СПОРТНИ ЕМОЦИИ ЗА ПРЯДОЙ ВЪВ ВЪЛКОСЕЛ  

ТРАДИЦИЯТА  ПРОДЪЛЖАВА
С поредното провеждане на празникът „Прядой“ в село Вълкосел се продължава 

традицията, чрез която от незапомнени времена се отбелязва отлъчването на агнетата 
от овцете и тяхното първо доене, или наричано от местните хора „предояване”. 
Празникът е изпълнен със спортни състезания, веселие и много музика. По непи-

сани правила е задължително да има и печено агне във всеки дом. Организират се 
големи семейни и приятелски събирания в домашна обстановка или на някоя беседка, 
до която тече бистра и студена вода. Подготовката за празника започва от предходните 
дни. Разбира се, създателите на доброто настроение са домакините, които от сутринта 
покачват градуса на веселието. Приготвя се агнето, различни видове баници и слад-
ки неща, типични за нашия родопски край. Около празничната трапеза се събират 
роднини и приятели, а на хорото в центъра на селото се хващат млади и стари, за да 
прогонят тревожните мисли, да се порадват на хубавия  повод, да се поздравят и пре-
гърнат с приятели и да си пожелаят догодина поне същото здраве и добро настроение.
В  село Вълкосел, от десетилетия наред, този ден се отбелязва всяка първа събота на 

месец юни. От няколко години насам селата Слащен, Туховища и Годешево също орга-
низират големи тържества по случай празника. За Слащен този ден е втората събота от 
месец юни, за Туховища - третата събота, а за Годешево е последната събота от месеца. 

На 2 юни 2017 година се про-
веде заседание на Общински 
съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за 
управление на общинските пъ-
тища на територията на общи-
на Сатовча, приета с Решение 
№89 от 17.09.2008 година. 

- Отчетите за съществени-
те читалищни дейности и за 
изразходваните от бюджета 
средства през 2016 година на 
читалищата на територията на 
община Сатовча.

- Информация  за  финансовото 
състояние на Общински фонд „С 
един лев в помощ на болните деца 
от община Сатовча” и изпълнението 
на приетите решения за отпускане на 
средства от фонда за първото четири-
месечие на 2017 година.
Общинският съвет – Сатовча, даде 

съгласие:
-  да се съставят актове за публична 

общинска собственост на следните 25 
имота – язовири:

- кмета на общината да започне  
процедура за включване на ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий”,   село   Долен
и НУ „Васил Левски”, село Осина 

в Списъка на защитените училища.
 - за отдаване под наем на училищ-

ния стол и кухня към него, находящи 
се в село Туховища, за провеждане на 
тържества.

- за отпускане на еднократна па-
рична помощ в размер на 2 000 лв. 
за транспортирането на починалия 
Светослав Аленов Фунев от град 
Франкфурт, Република Германия до 
село Жижево.
Избира временна комисия, която 

да извърши подбор и да предложи 
за гласуване от Общинския съвет 
кандидати за съдебни заседатели 
към Окръжен съд – Благоевград, от 
община Сатовча.

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 47
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На 15 и 16 юли 2017 година (събота и неделя) под патронажа на 

Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов ще се проведе за XIII-ти 
път Традиционният Ваклиновски събор посветен на тютюнопроиз-
водителите от община Сатовча. Този събор се утвърди като един от 
най-посещаваните, който дава поле за изява, както на млади таланти, 
така и на утвърдени и признати самодейни и професионални изпъл-
нители и състави на българската фолклорна песен.
Особен интерес предизвикват и спортните състезания през не-

делния ден – борбата свободен стил за мъже и жени, а също така и 
канадската борба.
Чрез магията и красотата на българската песен и танци целим да 

покажем значимостта на българското фолклорно наследство и да 
възстановим старата българска традиция – хората да се събират и 
веселят заедно.
Надяваме се, че ще имаме удоволствието да Ви посрещнем 

като наши гости по време на събор Ваклиново – 2017 година.
Очакваме Ви!
От Инициативен комитет

 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР
ВАКЛИНОВО 2017Г.



 17 Юни 2017, Събота
 Световен ден за борба със сушата и настъпването на пустините 
Чества се от 1995 г. с резолюция A/RES/49/115 на Общото събрание на ООН от 19 

декември 1994 г. Годишнина от подписването в Париж, Франция, на Международната 
конвенция на ООН за борба срещу настъпването на пустините /1994/, влязла в сила на 
26 декември 1996 г. 

18 Юни 2017, Неделя
Най-голямо поражение за Наполеон (Ватерлоо) 
Наполеон претърпява последното си и най-голямо поражение 

на 18 юни 1815 г. в битката при Ватерлоо. Френската армия е 
разбита от обединените сили на Англия, Германия и Холандия 
под командването на Уелингтънския херцог Уелингтън и генерал 
Герхард фон Блюхер. Повратен момент в съвременната исто-
рия, довел до драстични промени и на днешните политически 
граници в Европа, с битката при Ватерлоо завършват Наполеоновите войни, а името 
на тогавашното белгийско селце и става символ на съкрушително поражение. Ватерло 
(на френски Waterloo) се намира в Централна Белгия, провинция Валонски Брабант и 
в наши дни вече се счита за предградие на Брюксел, тъй като се намира на около 15 км 
южно от центъра на града. Населението му е около 29 300 души (2006 г.).

ТИ И ЛИДЛ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ    
Краен срок: 25 юни 2017 г. 
 Компанията ще насочи подкрепата си приоритетно към проекти, свър-

зани с образователни инициативи за деца, опазване на околната среда, 
култура и историческо наследство, както и здравословен начин на живот.
В периода 3 май – 25 юни 2017 г. по програмата могат да кандидатстват 

неправителствени организации (сдружения, фондации, организации с нестопанска цел, 
читалища и училищни настоятелства) на официалния сайт на инициативата lidl.bg/ti. 
Проекти в инициативата ще могат да подават граждански и неправителствени ор-

ганизации от цялата страна, включително училищни настоятелства, читалища и др. 
Кандидатстването ще става онлайн, като трябва да бъдат попълнени три документа: 
описание на идеята, планиран бюджет и декларация за участие в кампанията. Сумата, 
която може да получи един проект, е до 10 хил. лв., като не се изисква съфинансиране 
от страна на кандидатите.
По предварителни прогнози се очаква събраната сума да осигури грантове за поне 20 

проекта при максимално допустимото финансиране.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА „ЕВРОПЕЙСКАТА НАГРАДА
ЗА МЛАДИ ФЕРМЕРИ” 2017Г.       

Краен срок: 25 юни 2017 г. 
 За четвърта поредна година в Европейския парламент се организира конкурс за 

млади фермери: „Европейска награда за млади фермери“. Целта на инициативата е да 
насърчи младите земеделски производители в селските райони и да направи по-видима 
тяхната дейност.
Право на участие имат всички европейски фермери под 40-годишна възраст. Печелив-

шият проект от всяка страна-членка ще се състезава с конкурентите си на европейско 
ниво. Основните критерии за оценка на проектите са използването на ноу-хау, нови 
методи и нови форми на технологиите в даден сектор или регион, чрез използването 
на иновативни методи в селското стопанство. Регламентът предвижда три награди – за 
най-добър проект, най-устойчив проект и най-иновативен проект. Те ще бъдат връчени 
на официална церемония по време на Европейския конгрес на младите фермери, който 
ще се проведе на 18-19 октомври 2017 г. в Брюксел.
Заинтересованите кандидати трябва да подготвят и изпратят заявление за участие, 

състоящо се от следните документи: име и данни за контакт; кратко описание на стопан-
ството; представяне на проекта, което не трябва да надвишава 2 страници, като може да 
бъде предоставен и допълнителен материал под формата на видео, снимки, брошури и др.

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

13 Юни 2017, Вторник
 На тази дата умира Александър Македонски
На 13 юни умира Александър Македонски /356-323 пр. 

н. е./, цар на древното племе - македони (336-332 пр. н. е.). 
Името му остава в историята като Александър III Маке-
донски или Александър Велики - един от най-успешните 
пълководци в историята на света. Начело на завладяването 
на земите на Древна Гърция при управлението на баща си, 
Филип II, продължава делото му и само за 12 години завла-
дява Персийското царство, Египет и множество по-малки 
държави в Близкия Изток. При смъртта му завоюваните 
земи се простират от Балканския до днешните Афганистан, Пакистан и Индия. 
Александър Велики е получил образованието си при древногръцкия философ 
и мислител Аристотел. След смъртта на баща си, Александър е избран за пред-
водител на гърците във войната с персите - признанието в Коринт означавало, 
че Александър Македонски е покорил древногръцките полиси. Властта му 
била неоспорима на полуострова и Хелеспонта (протоците към Черно море) 
и той продължил да търси нови предизвикателства, прехвърлил в Мала Азия 
и започвал нови битки срещу персийския владетел Дарий III. Александър 
превзема финикийския град Тир, който му отваря пътя към Египет, местното 
население го посрещнали като освободител от персите. Посещава храма на 
Амон, където жреците му отдали почести като на бог. През 332-331 г. пр.н.е. 
основал бъдещия голям културен център Александрия. След като покорил 
и Египет, пълководецът се отправя към люлката на човешката цивилизация 
долината на реките Тигър и Ефрат. Следват Вавилон, Суза и Персеполис и 
накрая армията му стигна до река Инд. Победеният от него индийски цар 
Пор (326 г. пр.н.е.) пожелал да му стане съюзник и Александър го прави 
управител на Индия. Източниците, съобщават че Александър Македонски 
трябвало да потегли обратно поради недоволството и изтощението на армията 
си. Достигнал до Вавилон, където по-късно умира от треска. По време на 
походите му Александър Велики става основател на редица нови градове, 
които по-късно стават важни средища на елинската култура. Новосъздадената 
от него огромна държава не просъществувала дълго, защото била съставена 
от нееднородни в икономическо и етническо отношение области. Неговите 
военачалници започнали продължителни войни за Александрово наследство 
и в резултат се появили, няколко нови царства. Просъществували само това 
на Селевкидите (в Сирия), на Птолемеите (в Египет) и на Антигонидите (в 
Македония и Елада). 

14 Юни 2017, Сряда
 Световен ден на кръводарителя
 Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на Междуна-

родната федерация на дружествата на Червения кръст 
и Червения полумесец и други организации. Одобрен с 
резолюция 58.13 на 58-ата годишна сесия на Световната 
здравна организация от 23 май 2005 г., за да се осигури 
безопасна кръв за медицински нужди от доброволни 
кръводарители без парично обезщетение.

 15 Юни 2017, Четвъртък
Световен ден на вятърната енергия 
Отбелязва се от 2007 г. първоначално като европейски ден, а от 2009 г. като 

световен - в над 40 държави, по инициатива на Европейската асоциация за 
вятърна енергия и на Световния съвет за вятърна енергия, за да се акцентира 
върху значението на вятъра като източник на чиста енергия, която не вреди 
на околната среда. 
Световен ден срещу насилието над възрастните хора 
Отбелязва се от 2006 г. по инициатива на организацията Международна 

мрежа за предотвратяване на насилието над възрастните хора с подкрепата 
на Световната здравна организация. Одобрен с резолюция A/RES/66/127 на 
Общото събрание на ООН от 19 декември 2011 г. От Националната федерация 
на възрастните хора НФВХ към КНСБ посочват, че злоупотребата с възрастни 
може да има различни форми - физическо, психологическо или емоционално, 
сексуално, финансово или пренебрежително отношение. Злоупотребата с 
възрастни е единично или повтарящо се действие или липса на необходимото 
действие, което се случва в каквито и да е било взаимоотношения, където е 
имало очакване за упование и която води до нараняване, до беда и нещастие 
с възрастния. Дефинирано Reguе, че тя обхваща освен взаимоотношенията 
в семейството и онези взаимоотношения, които се случват и в местата за 
грижи на възрастните (в това число и здравни), независимо дали тези грижи 
са формални или неформални. Тя – злоупотребата с възрастни, може да се 
случва в институциите, на работните места, на улицата и т.н., тоест –на 
всяко място, в което може да има злоупотреба - поради беззащитността или 
доверчивостта на възрастните. Статистиката показва, че 4% от възрастните, 
живеещи в собствени жилища, и 30% - пребиваващи в институции, са жертви 
на злоупотреба. Злоупотребата с възрастни е нарушение на член 25 от Хартата 
на основните права на ЕС, който признава и зачита правото на възрастните 
хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културен 
живот на Общността. 47 % от гражданите на ЕС считат лошото отношение, 
пренебрегването и дори насилието над зависими възрастни хора за сериозен 
проблем в своите държави. Очаква се злоупотребата с възрастни да нараства, 
доколкото населението на ЕС застарява и все повече и повече хора ще зависят 
от професионални грижи или от тези - на близките си, и бъдат уязвими от 
пренебрежение или малтретиране.

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

АЛТАЙСКА ЛЕГЕНДА - ЛЕГЕНДА ЗА БРЕЗАТА
Това се случило много отдавна. В тези време-

на някои от алтайските народи се занимавали с 
животновъдство, но не достигали пасища. Това 
често предизвиквало войни.
Един племенен вожд имал дъщеря, която много 

се различавала от другите момичета. Tе били 
смугли, а тя имала светла кожа. Наричали я „Бле-
доликата“. Заедно с другарките си от племето тя 
живеела в девичето селище, тичала по поляните. 
Не ходели в лагера, където се обучавали младе-
жите, готвещи се да бранят земите на племето.
Тогава имало обичай момците да открадват 

булката, която искали, от мястото, където живеели 
само момичетата, на които предстояла женитба. 
И чак тогава момичето се прибирало в селото.
Веднъж неизвестни врагове нападнали девиче-

то селище. Мъжете в това време били на поход да 

отблъснат други врагове, посегнали на земите им. 
Нямало какво да правят девойките и решили сами 
да се бранят. Дръзки били момите и много врагове 
загинали от ръцете им. Разярили се нападателите 
и започнали да мятат стрели по девойките. Щаде-
ли само бледокожата мома.
Накрая загинали всички момичета. Само тя 

останала, но не се примирила и продължавала 
да избива враговете. Озверелите нашественици 
пуснали към девойката много стрели. Тя паднала. 
В миг от мястото, на което тялото й докоснало 
земята, израсло чудно красиво белостволо дър-
во. По кората му, където били стрелите, имало 
черни черти.
Каянча – така се казвала девойката. В превод 

от алтайски това означава „бреза“.
Така се казва и до днес дървото.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 9.06.2017 г.
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До 15-ти юни: 
ЗКПО
Месечните авансови вноски за юни за корпоратив-

ния данък по Закона за корпоративното подоходно 
облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец май

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец май
До 20-ти юни:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
май 2017 г., за новорегистрираните Интрастат опера-
тори с възникнало текущо задължение.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
12 - 18 юни 2017г., брой 24

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, КЪМ 
КОИТО Е НАСОЧЕНА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА 

НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПРЕЗ 2017Г. ?
 •  Безработни младежи до 29 години, с подгрупа:
-  безработни младежи до 25г.; младежи;
-  младежи, които нито се обучават, нито са заети 

(NEET’s);
- младежи ранно отпаднали от образователната 

система
 •  Продължително безработни лица, включително:
- без квалификация и с ниско образование;
- безработни от ромски произход;
- безработни на социално подпомагане
 •  Безработни над 50-годишна възраст, с подгрупи:
-  без квалификация и с ниско образование;
- в предпенсионна възраст;
- с нетърсена от работодателите професия и спе-

циалност
 •  Безработни лица с трайни увреждания, в това 

число:
- безработни лица без квалификация
• Неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. 

обезкуражени лица, включително:
- от области с равнище на безработица над средното 

за страната;
- без квалификация и с ниско образование;
- с период на неактивност за повече от две години
 Към всяка група ще се подхожда диференцирано 

с оглед на подгрупите в нея. Лицата от тези групи 
ще бъдат включени в обучения, програми и мерки 
от Националния план за действие по заетостта през 
2017 г. след разработване на индивидуални планове, в 
които действията ще се определят според профила на 
лицето и неговите шансове за устройване на работа.

 Безработно, търсещо работа лице над 50-го-
дишна възраст, регистрирано в Дирекция „Бюро 
по труда“. Какви са възможностите за включване 
в субсидирана заетост през 2017 г.?
Безработните лица над 50-годишна възраст са при-

оритетна група на активната политика по заетостта 
през 2017 г. На сайта на Министерството на труда и 
социалната политика (http://www.mlsp.government.bg), 
рубрика „Политики“ /“Заетост“/ “Програми и проекти 
за заетост“ (https://www.mlsp.government.bg/index.
php?section=POLICIESI&lang=&I=250) може да се 
запознаете с възможностите за включване в програми 
и мерки, насочени към тази целева група, за които е 
предвидено финансиране със средства от държавния 
бюджет. Такива са Национална програма „Помощ за 
пенсиониране“, Програма за обучение и заетост на 
продължително безработни лица, проект „Стъпка 
напред“, проект „Квалифицирани кадри за бизнеса“, 
проект „КРОС“, проект „Шанс за работа - 2017“, 
проект „Нова перспектива II“, проект „Хоризонти 2“, 
Регионалните програми за заетост и насърчителната 
мерки по чл. 51, ал. 1 и чл. 55а от Закона за насърча-
ване на заетостта. За повече информация  посетете 
адрес (https://www.az.government.bg/bg/trl).

 Кои са програмите и мерките за субсидирана 
заетост, насочени към хората с увреждания през 
2017г. ?
Програми и мерки за субсидирана заетост на лица 

с увреждания са включени в Националния план 
за действие по заетостта през 2017 г. и за тяхното 
финансиране са предвидени средства от държавния 
бюджет за активна политика. Възможност за повиша-
ване пригодността за заетост и започване на работа 
на субсидирани работни места на регистрирани в 
Дирекция „Бюро по труда“ хора с трайни увреждания 
предлагат Национална програма за заетост и обучение 
на хора с трайни увреждания, Регионалните програми 
за заетост и проект „Хоризонти 2“. За повече инфор-
мация във връзка с програмите Ви препоръчваме да 
посетите рубрика „Политики“/“Заетост“/„Програми 
и проекти за заетост“ (http://www.mlsp.government.
bg/index.php?section=POLICIESI&I=250) на сайта 
на Министерството на труда и социалната полити-
ка. Алтернативна възможност за заетост предлагат 
включването в насърчителните мерки по чл. 36, ал. 2, 
чл. 43 а, чл. 51, ал. 2 и чл. 52 от Закона за насърчаване 
на заетостта, които стимулират работодателите да на-
емат на работа безработни лица с трайни увреждания. 
За повече информация Ви препоръчвам да посетите 
сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.
bg) /рубрика „Търсещи работа“/ „Мерки за заетост“/ 
„Насърчителни мерки за работодатели“(http://www.
az.government.bg/bg/trl/).

 Какви са възможностите на безработните 
майки (осиновителки) и/или безработни самотни 
родители (осиновители) с малки деца за започване 
на работа през 2017 г.?
Активната политика на пазара на труда подпомага 

безработните самотни родители (осиновители) и/или 
майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст 
като стимулира финансово работодателите, които  ги 
наемат на работа съгласно условията на насърчител-
ната мярка по чл. 53а от Закона за насърчаване на за-
етостта. Съгласно условията на мярката със средства 
от бюджета за активна политика на пазара на труда 
се покриват разходите на работодателите за част от 
трудовото възнаграждение на наетите лица на пълно 
или непълно работно време, допълнително трудово 
възнаграждение по минимални размери, установени 
в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото 
прилагане, възнаграждения за основен платен годи-

шен отпуск по чл. 155 или 319 от Кодекса на труда, 
възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за соци-
ално осигуряване, както и осигурителните вноски 
за сметка на работодателя за фондовете „Пенсии“, 
“Трудова злополука и професионална болест“, „Общо 
заболяване и майчинство“, „Безработица“, както и за 
фондовете за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване и Националната здравноосигурителна 
каса. Включените в мярката лица могат да преминат 
обучение за придобиване на професионална ква-
лификация. За допълнителна информация относно 
условията за включване в мярката посетете адрес 
(https://www.az.government.bg/bg/trl).

ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА ПЛАЩАНЕ ОТ НПП 2017-2019 

От 5 юни до 15 август пчеларите, изпълнили дого-
ворите си от Националната програма по пчеларство 
(НПП) 2017-2019 г., могат да подават заявления за 
плащане, напомнят от 
ДФ „Земеделие“.
Документи по мер-

ки А, Б, В, Г и Д се 
подават в областните 
дирекции на Държавен 
фонд „Земеделие“.
Кандидатите могат 

да заявят плащане за всяка една дейност от Програма-
та, която са се ангажирали да изпълнят. За да получат 
финансиране те трябва да имат валидна регистрация 
като земеделски стопани и да са подали актуална 
информация за регистъра на пчелините на БАБХ.
Фонд „Земеделие“ превежда субсидиите след 

приключване на задължителните административни 
проверки, на които подлежат внесените от пчела-
рите документи. Извършва се и проверка на място, 
която да установи, че дейностите по договора са 
изпълнени коректно.

УКАЗАНИЕ НА МФ ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕТО 
НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2016Г.
Министерството на финансите публикува указание 

за прилагането на глава шеста „Публичност на финан-
совите отчети“ от Закона за счетоводството. 
Целта на Указанието 

е да даде разяснения и 
насоки за единното при-
лагане на разпоредбите 
на чл. 38 от Закона за 
счетоводството за пуб-
ликуването на годишни-
те финансови отчети и 
годишните доклади от 
предприятията за 2016 г.
Целия текст на Указанието можете да видите на 

адрес: https://www.kik-info.com/forum/index.php?act
ion=dlattach;topic=20639.0;attach=6604

ПЛАЩАНИЯТА В КЕШ
ДО 1000ЛВ. ПРЕЗ 2019Г. 

Плащанията в кеш могат да бъдат ограничени до 
1000 лева през 2019 г. Това предвижда законопро-
ект в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
(ДОПК), внесен от Министерски съвет и изготвен 
от финансовото министерство.
Ако промените 

бъдат приети от 
депутатите, още 
от 1 август тази го-
дина всички пла-
щания над 5 хил. 
ще стават по бан-
ков път. Така на-
пример в момента 
по банков път се 
плащат  всички 
суми по договори 
на стойност над 10 
хил. лв., без значение какъв е размерът на плащането.
В края на миналата година имаше идея да бъде 

въведен праг от 5 хил. лв., но предложението беше 
отхвърлено в пленарна зала.
Според законопроекта от 1 януари 2018 г. прагът 

за кешовите плащания ще падне на 3 хил. лв., а от 
началото на 2019 г., т. е. след 2 години, няма да мо-
жем да се разплащаме в брой за суми над хилядарка. 
Това означава, че дори плащането на наем за голямо 

жилище в столицата минава под ударите на закона. 
Същото важи и за покупка на автомобил или дори 
по-луксозна бебешка количка.
Ограниченията ще важат и за плащания в чуж-

дестранна валута, ако левовата им равностойност 
надвишава определения от закона праг.
Мярката цели да се намали сивата икономика в Бъл-

гария. Предложените ограничения са в съответствие 
с наложилата се практика в други държави - членки 
на Европейския съюз (ЕС), пише в мотивите към 
законопроекта.
Според финансовото министерство това ще доведе 

до ограничаване на възможността да не се отразяват 
в счетоводството на предприятията парични потоци, 
свързани, от една страна, с реализирани приходи от 
продажба на продукция, стоки и услуги, а от дру-
га – с изплащане на заплати и възнаграждения, за 
които не са начислени, удържани и внесени данъци 
и осигуровки.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ 2017г.

Въпрос: Навършила съм годините за пенсия и 
имам необходимия стаж. Може ли работодателя 
да ми връчи предизвестие за освобождаване на това 
основание, когато съм в болнични и да прекрати 
трудовият ми договор. В момента на връчване на 
предизвестието съм в продължителен болничен и 
отказвам да подпиша. Действа ли това предизвес-
тие със свидетели и може ли да ме освободят от 
работа.
Отговор: При прекратяване на трудовия договор на 

основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ (поради придобиване 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст) не 
се ползва закрила по чл. 333, ал. 1 КТ и няма пречка 
работодателят да прекрати трудовия договор на лице, 
което е в болничен.

Въпрос: Пенсионер съм от 01.07.2013г. Работода-
телят не ми е изплащал обезщетение по чл.222, ал.3 
от КТ, когато ме освободи за да си подам документи-
те за пенсиониране. Назначи ме два дни по-късно и 
продължих да работя. На 02.05.2017г. ми бе връчено 
предизвестие за прекратяване на ТД. Имам ли право 
на обезщетението по чл.222, ал.3 от КТ?
Отговор: От запитването е видно, че от 01.07.2013 

г. сте пенсионер, но работодателят не Ви е изплатил 
обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. Два дни по-късно 
отново сте назначени и сте продължили да работите 
при същия работодател до 02.05.2017 г., когато Ви е 
връчено предизвестие за прекратяване на трудовото 
правоотношение. Разпоредбата на чл. 222, ал. З от Ко-
декса на труда предвижда, че когато трудовият договор 
на работника или служителя бъде прекратен, след като 
е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст, той има право на обезщетение. Размерът му 
за срок от два или шест месеца се определя от обстоя-
телството дали работникът или служителят е работил 
или не при един и същи работодател през последните 
десет години от трудовия си стаж. От запитването е 
видно, че след повторното назначаване сте работили 
като работещ пенсионер, и като такъв не Ви се дължи 
обезщетение съгласно изискванията на чл. 222, ал. 3 от 
КТ при прекратяване на правоотношението. За съжа-
ление 3-годишният давностен срок за подаване на иск 
в съда за неизплатеното обезщетение по чл. 222, ал. 3 
КТ е вече изтекъл. По тази причина ако работодателят 
Ви не го изплати доброволно, нямате възможност да 
го получите.

Въпрос: Работя в частна фирма. След като не 
ми е актуализирана минималната заплата, мога 
ли да напусна, поради неизплащане на трудово въз-
награждение. Работя на 12 часа, а договорът ми е 
на 8 часа без обедна почивка и заплащане на нощен 
труд и допълнителни часове.
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от 

Кодекса на труда (КТ), при добросъвестно изпълнение 
на трудовите задължения на работника или служителя 
се гарантира изплащането на трудово възнаграждение 
в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграж-
дение, но не по-малко от минималната работна заплата 
за страната. Разликата до пълния размер на трудовото 
възнаграждение остава изискуема и се изплаща до-
пълнително заедно с лихва, равна на основния лихвен 
процент за съответния период – ал. 2 на чл. 245 от КТ. 
За да може работникът или служителят да прекрати 
трудовото си правоотношение на основание чл. 327, 
ал. 1, т. 2 от КТ, работодателят трябва да е забавил 
изплащането на цялото трудово възнаграждение (било 
то и със само един ден), а не само на част от него. За 
нарушения, свързани с трудовото законодателство, 
следва да сигнализирате в инспекцията по труда.



БЪРЗА ТОРТА С БИШКОТИ, ЯГОДИ
И МАСКАРПОНЕ

Необходими продукти: 200 
г. бишкоти, половин килограм 
пресни ягоди, 100 г. пудра 
захар, 300 г. извара, половин 
килограм маскарпоне.
Пиготвяне: Изварата, мас-

карпонето и половината захар се смесват и разбиват 
до получаването на гладък крем.
Ягодите се почистват, измиват и пасират заедно с 

другата половина от захарта.
Половината от бишкотите се нареждат в тавичка и 

се заливат с половината от плодовата смес. Отгоре се 
изсипва половината от крема и се заглажда. Подреждат 
се останалите бишкоти, плодова смес и крем.
Тортата се заглажда и се оставя в хладилника да из-

стине. Сервира се изстудена, украсена с пресни ягоди.

НАЙ-МРЪСНИТЕ МЕСТА В КУХНЯТА ВИ 
Свикнали сме да поставяме под съмнение хигиената 

в ресторантите и заведенията. Не че нямаме основа-
ние да го правим, но не си даваме сметка как нашата 
собствена кухня може да ни разболява и го прави.
Колкото и усърдно да мием приборите за хранене и 

да бършем плотовете за приготвяне на храна, има оп-
ределени кътчета в кухнята ни, които са свърталище 
на микроорганизми и бактерии. Ще се изненадате кои 
са най-мръсните кътчета в кухнята според изследване 
на учени от Университета Дрексъл във Филаделфия.
Вашият хладилник. Хладилникът вероятно няма 

да учуди пове-
чето от вас с ло-
шата си хигиена 
и това е напълно 
нормално, защо-
то в него се съх-
ранява храна и 
честото почист-
ване е по-трудно. 
Колебанията в 
температурата на 
хладилника зара-
ди отварянето и 
затварянето му, гниенето на различните продукти в 
него, както и честото му пипане с мръсни ръце създа-
ват много сериозна бактериална среда.
Вашите гъби за съдове и кухненски кърпи
Второто по мръсотия нещо в кухнята са гъбите и 

кърпите. Колко от нас се сещат да сменят гъбата за 
измиване на чинии през няколко дни? Надали са мно-
го. Кърпата, с която бършете съдовете и ръцете си в 
кухнята също трябва да се пере възможно най-често.
Във и около мивката
Изследването на американските учени сочи, че дру-

гото много мръсно място в кухнята е вътрешността 
на мивката, както и около нея. В 44% от изследваните 
кухни в тази област били констатирани повишени кон-
центрации на бактерията ешерихия коли, причинява-
ща сериозни инфекции и заболявания.
Дъските за рязане
Дъските за рязане са събирателен пункт на много 

голям брой бактерии. Те се почистват трудно, тъй като 
по тях има множество резки и пукнатини, в които се 
създават условия за размножаване на бактериите.
Ако режете месо, зеленчуци, неизмити продукти, 

вероятно застрашавате здравето си и това на близките 
си. Старайте се да измивате дъската не просто хубаво, 
а старателно след употребата на всеки различен про-
дукт, особено месо.
Всяко кътче, през което и от което излизат до-

машните ви любимци или насекоми
Изследователите установили, че в 65% от изследва-

ните домове имало мравки, хлебарки, мишки, мухи. 
Наличието на животни вкъщи, включително домашни 
любимци, прави хигиената ниска и риска за заразява-
не на храната с бактерии по-голям.
Ако имате домашен любимец, почиствайте ежеднев-

но всяко кътче, през което минава животното.

ПРОМЕНИТЕ ДЕЙСТВАТ МНОГО ЗЛЕ НА КОТКИТЕ 
Котките обичат животът 

им да протича без особени 
промени, затова всякак-
ви нововъведения могат 
да предизвикат безпокой-
ство. Ремонтите, появата 
на нови домашни любим-
ци, смяна на режима на 
живот и хранене им се от-
разяват много зле.
В подобни случаи про-

цесът на близане на кози-
ната може да се определи 
като заместително поведе-
ние (човек в подобни ситуации се държи идентично 
- например, гризейки нокти или хапейки устни). Бли-
зането на козината успокоява котката, но с течение на 
времето може да се превърне в лош навик, ако източ-
никът на стрес не бъде локализиран и изолиран.

.ХРАНИТЕЛНИЯТ ПЕРИОД МЕЖДУ 3-ия И 10-ИЯ 
МЕСЕЦ Е НАЙ-КРИТИЧЕН

Условията на отглеждане са много важни. Свежият 
въздух е важен за добрия му растеж. Все още са въз-
можни сутрешни студове, затова 
поддържайте помещенията топ-
ли и добре осветени.
Пазете телето от течение
А за да гарантирате правилния 

му растеж, му давайте:
180-320 кг пълноценно мляко;
500-600 кг обезмаслено (бито) мляко;
140-160 кг концентриран фураж;
200-300 кг сочен фураж;
250-300 кг сено.
Ако среднодневният прираст е не по-малко от 900 гра-

ма дневно, развитието на организма на теленцето се счи-
та за оптимално. Затова следете тегловното му развитие.
Ежедневно следете за среднодневния прираст и 

в зависимост от това как се развива вашата бъдеща 
юница, поддържайте оптимална по състав дажба.
Добре развитата юница е гаранция за висока про-

дуктивност. Тя ще ви дава повече и по-качествено 
мляко, като ще съхрани жизнеността си за по-про-
дължителен период.

МАНА ПО ПИПЕРА
Най-опасната болест по пипера е маната. Градинари-

те трябва да знаят, че препаратите, които се предлагат 
срещу болестта, са малко и затова трябва да ги познават.
Както при повечето болести и тук решаващи са пред-

пазните пръскания.
Опасността от зараза става при топло и влажно време.
Може да използвате един от следните препарати: ди-

тан М45 - 0,2-0,3% или 20 г в 10 литра вода. Препаратът 
се разтваря във вода, с която се поливат растенията в 
момента на разсаждането.
Освен това подходящи са превикур 607 СЛ - 0,3% или 

30 мл, проплант 722 СЛ - 0,3% или 30 г, ридомил голд 
МЦ 68 ВГ - 0,25% или 25 г. Дозите са за 10 литра вода.

КАК СЕ ПРЕМАХВА КЪРЛЕЖ
За премахване на впилия се паразит, ветеринарните 

лекари разполагат със специални инструменти. Те поз-
воляват кърлежът да се извади, без да се откъсва тялото 
от главата му, която остава впита в тялото на домашния 
любимец. Разкъсването на кърлежа е опасно и за човек, 
защото кръвта на паразита съдържа опасни бактерии, 
които, попаднали в повърхностна раничка, могат да ни 
заразят с опасни болести.
Как да постъпите
Ако смятате, че може сами да се справите или просто 

не може в момента да отидете при ветеринарен лекар, 
може да използвате обикновени пинсети. Трябва добре 
да хванете с тях подаващата се част от кърлежа и без 
да стискате много, го изтръгнете. Ако сте го извадили 
целия, от мястото на ухапването ще потече кръв.
Притискайте отстрани образувалата се дупчица, за да 

изтече повече кръв. Почистете образувалата се раничка 
от ухапването върху кожата на котката или кучето, като 
използвате дезинфектанти. Подходящи са кислородна 
вода, йод или спирт. Ако има евентуално зачервяване, 
нанесете малко количество, какъвто и да е антибиоти-
чен крем или йодасепт.
Накрая не забравяйте да измиете старателно ръцете 

си. Добре е да правите манипулацията, като използвате 
гумени ръкавици.
ВАЖНО! Не усуквайте кърлежа в процеса на из-

важдане. След отстраняването му, не го изхвърляйте в 
тоалетната - той ще остане жив. За да го убиете, изго-
рете го. При никакви обстоятелства не трябва да пипа-
те кърлежа с пръсти - например, за да го смачкате. Той 
може да е носител на болести, опасни не само за котки 
и кучета, но и за хората. Останките от смачкан кърлеж 
също могат да бъдат източник на инфекция.
Веднага след премахване на кърлежи от кожата на 

домашния любимец не е рядко се наблюдава възпале-
ние на мястото на ухапване
Понякога пълното възстановяване може да отнеме 

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

Готу кола - многото ползи от 
билката на дълголетието  

В природата формата следва функцията. Затова не 
трябва да е изненада, че една от най-ценните билки 
в аюрведата и китайската медицина - Готу кола, ко-
ято на сакритски се нарича Брахми, а на латински 
азиатска центела много 
напомня на формата на 
мозъка на човека. 
Затова в  продължение 

на хиляди години тя е 
използвана да подобрява 
когнитивните  функции 
на човека. Но списъкът 
с ползите от Готу кола е много по-широк от това.
Освен че подобрява когнитивните функции, тя е 

истински адаптоген, т.е билка, която има хармони-
зиращ и балансиращ ефект върху ума, тялото и духа.  
Тя прави хората по-издръжливи и по-малко подат-

ливи на стрес и  умора като в същото време осве-
жава мозъка. По тази причина е била ценена както 
в древен Китай, затова в класическите даоистки и 
аюрведични медицински текстове има много пре-
пратки към билката.
Подобрена функция на мозъка и дълголетие
И една огромна част от неговите лечебни и тера-

певтични свойства, вкл. и способността му да удъл-
жава живота са били документирани и потвърдени 
(валидирани) от научната общност.  
Славата му като билка на дълголетието се дължат 

на синхронното действие върху мозък, тяло и дух., 
т.е действие върху целия човек.
Ползите от растението се простират от подобрява-

не на паметта и възстановяване на мозъчните клетки, 
и функцията на нервите до подобряване качеството 
на кръвта и циркулацията, възстановяване на хра-
носмилането и ускоряване зарастването на рани.
Повишена интелигентност и когнитивни функции
Тези 2 ползи са особено ценни днес в нашия за-

бързан интелектуално изискващ свят. Принципно 
билките и веществата, които могат да доведат до 
повишена интелигентност действат много силно 
стимулиращо. Обаче Готу кола действа много по-
умерено, което я прави идеална за всеки, който търси 
тези ефекти, без нежеланите странични ефекти на 
стимулантите.
В едно проучване, деца, които са приемали по 

половин грам от  Готу кола екстракт на прах всеки-
дневно в продължение на 1 г. са показали значително 
подобрение на своите интелектуални възможности, 
съобщава consciouslifestylemag.com.
След 6 месеца способността им за концентрация и 

тяхната интелигентност са били осезаемо подобрени.
Възстановява нервната система, понижава нивата 

на тревожност и стрес.

 „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                                                                                                              

Пред родилния дом…. Един куп мъже,всеки от които крещял 
с пълен глас на жена си:

– Марияяяяя! Излез да те цункам…
– Дидиии, покажи ми бебенцетооо….
– Герииии…На кого приличааа?
– Катееее…Момче или момичеее… Изведнъж сред всички 

тези щастливи мъже ,се появил някакъв здравеняк с ушанка 
и ватенка, който също отправил поглед към родилния дом и 
мощно изревал:

–Иванееее! Иване, бееее…. Всички млъкнали и го загледали 
ужасени. Но човекът продължил да вика:

–Иванееее! Покажи се бе ,Иванееее… Хората стояли като 
гръмнати,някои взели да се кръстят, а човекът с ушанката 
погледнал към покрива и пак изкрещял:

–Иванеее! Взел съм ти кафе, ела долу, като оправиш кере-
мидите на покрива….

ред родилния дом…. Един куп мъже,всеки от които кр


