
26 февруари - 4 март 2018г., година (XIV), 9 /643

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

19 февруари е денят, в който почитаме паметта на един от най-
великите българи живели и дали живота си за нашата Родина - Бъл-
гария. Ден, в който във всички учебно-възпитателни заведения на 
територията на община Сатовча се проведоха възпоменателни тър-
жества по случай 145 годишнината от обесването на Васил Левски. 
Ден, в който с почит и преклонение пред подвига на Апостола 

на свободата се рецитираха стихове и пяха песни. Разказваха се 
незабравимите и завладяващи думи и дела на безсмъртния герой 
на България - Васил Иванов Кунчев, наречен от народа –Левски. 
Думите му звучаха в училищата и детските градини. Думи, които 
помним и до днес и никога небива да забравяме: „Ще имаме едно 
знаме, на което ще пише „Свята и чиста република”, но за да бъ-
дат реалност тези негови думи е необходимо преди това да изпъл-
ним другата му заръка: „Кажи ти моите и аз твоите кривици, па да 
ги поправиме“. Училищните мероприятия напомниха отново битието на българския рево-
люционер, чрез възпроизвеждане на сценки от неговия кратък, но изпълнен с много трепе-
ти живот, посветени на храбростта му и нелеката участ да плати с живота си за свободата. 
Нека незабравяме и помним подвига и целите му. Нека помним, но и да осъзнаем смисъла 

в изречените от него слова: „Дела трябват, а не думи!”    Поклон Апостоле!

й

Честит 3-ти март – Ден на Освобожде-
нието! 3-ти март е апогеят на българските 
революционни борби, ден на победа и въз-
раждане на свободния дух. Незабравим ден 
в многовековната история на българския 
народ. Ден за преклонение и почит към 
героите, пожертвали живота си в името на 
България. Нека помним тези безсмъртни ге-
рои, както помним името си. Нека се борим 
заедно за това, което с прескъпа цена те са 
завоювали - свободна държава. 
Нека бъдем достойни за земята, върху ко-

ято живеем, и за националността, с която 
сме се родили. 

140 ГОДИНИ  СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! 
ЧЕСТИТ ДЕН НА САМОДЕЕЦА!
Жизнерадостни и лъчезарни, усмихнати и добро-

намерени! Нека такива да посрещнем баба Марта, 
която носи пролетта и здравето! От името на екипа 
ми и лично от мое име поздравявам всички само-
дейци и културни дейци от община Сатовча. 
Желая дни, изпълнени с радост, творчески изяви, 

национални и международни постижения! 
д-р Арбен Мименов - Кмет на община Сатовча

На 19 февруари ние прекланяме глави 
пред паметника на Апостола, пред подвига 
и саможертвата на един от най-преданите и 
честни синове на България. Вече 145 годи-
ни пазим скъпото име. Името на личност, 
чиито идеи, революционен дух, жажда за 
борба и свобода допринасят за освобожде-
нието на България. Неговото име е олице-
творение на смелост, вяра, несломим дух, 
надежда. Безсмъртен герой, който живее 

вечно в сърцата на българите и изпълва ду-
шите им с възрожденска гордост.
Учениците от 4 клас при училище Са-

товча, под ръководството на г-жа Узунова 
и г-жа Арнауд с огромно желание научиха 
стихотворения и песни, отразяващи живо-
та и делото на Апостола. Още по-вълну-
ващи и емоционални бяха презентацията 
и драматизацията на „Апостола в преме-
ждие“.
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ОТБЕЛЯЗВАНЕ 145 ГОДИНИ ОТ
ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА В СУ - САТОВЧА

Ще загубим само 100 лева, ако някой из-
мамник ни източи банковата карта. Така, 
ако ни застигне подобно нещо, то банка-
та ще покрие задължително изтеглената 
сума над стотарка.
Това решиха депутатите след като гласу-

ваха на второ четене Закона за платежните 
услуги и платежните системи.
Досега максималният размер, над който 

банката възстановява неразрешени карто-
ви разплащания, бе 300 лв.
Освен свалянето на прага, над който се покриват загубите при незаконно 

източване на сметки, в законопроекта се разписват и случаите, когато плате-
цът не носи абсолютно никаква отговорност и банката или друг доставчик 
на платежната услуга трябва да възстанови цялата сума. Един от тези случаи 
е, когато банката не е въвела новите критерии за т. нар. задълбочено удосто-
веряване на клиентите си.
При него освен досегашното идентифициране с код ще се изисква плате-

цът да посочи още и парола или някаква друга характерна особеност за себе 
си. По този начин, ако доставчиците на платежни услуги не осигурят крите-
риите за задълбочено удостоверяване, при извършена измамна трансакция 
хората няма да носят никаква отговорност и всички загуби трябва да им 
бъдат възстановени до лев. 
И сега, ако от банковата карта бъдат изтеглени 300 лв. незаконно, някои бан-

ки възстановяват цялата сума. Но могат и да не го направят, ако решат, че кли-
ентът е виновен, защото например е бил немарлив и не е опазил картата или 
ПИН кода си. При новия законов ред потребителите ще рискуват само 100 лв.
С новия закон се въвеждат два нови вида платежни услуги, които ще се из-

вършват изцяло в интернет - услуги по иницииране на плащане и по предос-
тавяне на информация за сметка, и се регулира дейността на доставчиците, 
които ги предлагат.
С услугата по иницииране на плащане ще се позволява на потребителя да 

поиска доставчикът на платежната му услуга да осъществи директна връзка 
между сайта на търговеца, от който иска да пазарува, и платежната сметка на 
последния. Чрез тази услуга ще е възможно да се извършват евтини онлайн 
плащания, без да е необходимо да притежаваме на кредитна/дебитна карта, 
електронен портфейл или да ползваме друг посредник между операциите.
Услугата по предоставяне на информация за сметка ще даде възможност 

на потребителите да имат достъп до обобщена информация за няколко или 
дори всички платежни сметки, които притежават при различните доставчи-
ци на платежни услуги чрез ползването на една онлайн платформа.
Чрез подобна уеб-услуга клиентът - купувачът би могъл да види сметките 

си в различни банки, или да има достъп до точно определена сметка и да 
нареди плащане от нея, без да се налага да влиза в платформата за интернет 
банкиране на своята обслужваща банка, или без да се налага да въвежда но-
мер на банкова карта, срок на валидност и код за сигурност. 
Няма да е нужно и да създава платежно нареждане, където да описва всич-

ки данни на търговеца, сметката и банката, обслужваща търговеца, детайли 
за покупката. Единственото, което ще трябва да направи, е да въведе потре-
бителското си име и парола и да потвърди плащането с динамичен код.
Въвежда се и максимален срок от 35 работни дни за отговор по жалба на 

клиент от страна на доставчик на платежни услуги.
При подаване на жалба институцията трябва да отговори до 15 работни 

дни. Ако не може да го направи, законът задължава да обясни писмено на 
клиента защо и кога ще отговори, като до максимум 35 работни дни трябва 
да даде отговор на подадената жалба.

Щ б 100 йЩЩ бб 101000 й

Да се въведе минимален срок на гаранция 
при ремонт на автомобилите и да се създаде 
регистър на автосервизите, предвиждат проме-
ните в законодателството, подготвяни от транс-
портното министерство.
Собственици ще имат персонален достъп до 

този регистър и в него ще трябва да се поддър-
жа информация за произхода на резервите час-
ти, които се предлагат. 
Предвижда се да има минимално изискване 

за 6 месеца гаранция на ремонта, като срокът 
може да е по-дълъг за по-високо качество, ко-
ментират от ИА „Автомобилна администра-
ция“ пред БНТ.
В момента европейската гаранция е 2 години.
Предвижда се регистрите да бъдат два - за 

сервизи и лицата, които работят, както и какви 
дейности извършват, а отделно нов регистър за 

превозните средства, да се надгради сегашният за техническите прегледи.
Идеята е автосервизите да излязат на светло, както и да се засили безопасността на движе-

нието, която зависи от качествения ремонт на автомобила.
Ще има изисквания за издаване на документи за ремонта - касова бележка и фактура. Ще 

бъдат въведени и глоби, които ще започват от 5000 лева., както и забрана за извършване на 
дейност при по-значими нарушения.
Предвижда се да се въведат и минимални изисквания към специалистите, които работят 

в сервизите.
От различните автомобилни асоциации също искат тази регистрация да стане факт, за да 

излезе браншът от сивия сектор. 



Фирма търси,Фирма търси,
 да назначи шофьори! да назначи шофьори!

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС – ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА С НАГРАДИ
“ КУЧЕТО И ЧОВЕКЪТ - ПРИЯТЕЛИ ЗАВИНАГИ ” 

Краен срок: 30 април 2018 г. 
От памтивека се знае, че ку-

чето е най-добрия и най-верния 
приятел на човека. Всеки е искал 
или е имал този приятел в живо-
та си. Това приятелство е било и 
ще бъде сюжет за разкази, книги, 
филми, картини и скулптури 
още много пъти в културите на 
народите по света.
Може да участвате най-много 

с по 2 творби и в двата раздела:
>> Изобразително изкуство 

– живопис или графика с ма-
териали и техника по избор и 
размер на листа 35 см. на 70 см. 
без паспарту. Не се допускат 
шаблони от интернет.

>> Приложни изкуства – твор-
би от глина, текстил, хартия, 
конци, бродерия, природни ма-
териали и др.
На гърба напишете: трите 

имена; рождена дата; кого представяте - училище, читалище или школа; ръководител 
и подпис за съгласие за оповестяване на класирането, телефон и електронна поща за 
връзка с него; адрес: населено място, област, улица и номер, и пощенски код.
Класирането е в двата раздела в три възрастови групи: 7 г. - 9 г.; 10 г. - 12 г.; 13 г. - 15 г.
Краен срок за получаване на творбите – 30 април 2018 г. на адрес:
”НЧ Напредък 1871”, ул.”Хр. Ботев” №6, гр.Никопол, област Плевен, 5940 Органи-

затор: „Народно читалище Напредък 1871” град Никопол
Произведенията не се връщат.
За контакти: napredak1871nl@abv.bg, 0889528971, 065412503 и 065412417

 27 Февруари 2018, Вторник,
 Национален празник на Домининската република
 Националният празник на страната е Деня на про- 

възгласяването на независимостта /1844/.
1 Март 2018, Четвъртък,
Св. прпмчца Евдокия 
Имен ден празнуват: Евдокия, 

Марта, Мартин, Евдокия живяла в 
Сирия, в град Илиопол. 
Събрала богатство почти колкото царската хазна с гре-

ховни дела. Така умъртвила душата си и вкаменила сърцето 
си. Монах на име Герман отседнал в съседство на Евдокия. 
Тя чула молитвите на Герман и много се трогнала. Евдокия 
станала християнка и започнала да разпространява вярата. 
Противниците й я преследвали и на 1 март тя загинала от меч.

 3 Март 2018, Събота,
Национален празник на България 
За първи път се чества по нов стил на 3 

март 1917 г. след въвеждането в България през 
1916 г. на Григорианския календар. Денят на 
освобождението на България от Османско иго 
е определен за Национален празник с Указ 236 
на Държавния съвет, издаден на 27 февруари 
1990 г., и с Решение на 9-ото Народно събрание от 5 март 1990 г. Денят е избран 
за национален празник на България, защото тогава за първи път българските 

земи се споменават и като политически аргумент. 
4 Март 2018, Неделя,
 Преп. Герасим Йордански 
Имен ден празнува: Герасим. 
Свети Герасим бил аскет и скромен монах. Той е основал 

манастир край река Йордан и спечелил стотици последо-
ватели. Според легенда лъв с трън в лапата си потърсил 
помощта на светеца. След като Герасим извадил тръна, 
лъвът останал негов дългогодишен спътник и след смъртта 
на светеца издъхнал върху гроба му. Затова иконописците 
представят св. Герасим с лъв в нозете.

„ИКОНОМЕДИА“ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
„ЗАЩО ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ НА СЕЛО“                 

Броят на младите хора, които в последните години напускат големите градове 
и се преместват да живеят в по-малки населени места, непрекъснато расте.
Устойчива ли е тази тенденция и ще доведе ли до съживяване на изостаналите 

региони? Кое мотивира тези хора? Природосъобразният начин на живот? Раз-
личното ниво на стрес? Желанието да се занимават със земеделие? Стремежът 
да отглеждат сами храната си?
Това са въпросите, чиито отговори търси конкурсът за есе, организиран от 

„Икономедиа“, в рамките на проект за популяризиране на Общата селскосто-
панска политика на Европейския съюз, съфинансиран от Европейската комисия.
Ако и вие (планирате да) сте част от тази тенденция или поне за кратко сте 

мечтали да го сторите, макар засега 
това да не ви се струва реалистично 
– напишете ни. Споделете какво (би) 
ви мотивира(ло). Какво би се проме-
нило за вас, за местната общност, за 
България като цяло.
Очакваме вашите вдъхновени есета.
Условия за участие 
Конкурсът е насочен към млади 

хора, но възрастови ограничения няма 
- добре дошли са вдъхновени есета от 
хора във всяка възраст.
Обемът на материала трябва да е до 6000 знака, включително интервалите.
Есето заедно с кратко представяне (или CV) на автора може да бъдат из-

пращани по имейл на адрес ese@economedia.bg не по-късно от 6 март 2018 г.
Награди: - Първо място - 1000 лв., - Второ място - 500 лв.,  - Трето място 

– две нощувки със закуска и вечеря в къща за гости ЕКО АРТ, с. Драшкова 
поляна, община Априлци, член на БААТ, сертифицирана като Зелена къща.
Победителите ще имат възможност да влязат в ролята на „Фермер за един 

ден“ и да се запознаят и да участват пълноценно в дейностите на ферма с 
екосъобразни практики.
Най-добрите есета ще бъдат публикувани на сайта за кариери, образование 

и работа www.karieri.bg и на информационния портал за неправителствени 
организации в България - www.ngobg.info.
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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

Две сестри не се били виждали дълги 
години. Едната направила кариера в 
чужда страна, а другата създала се-
мейство и живеела по-простичък живот.
Дошъл денят, в който двете най-сетне 

се събрали. На тази, която живеела в 
чужбина � направило впечатление какво 
спокойствие и щастие излъчва сестра �. 
Попитала я:

– Кажи ми, сестричке, каква е тайната 
на твоето щастие? Ти живееш скромен 
живот със семейството си и въпреки 
това не се оплакваш. Виждам радостта 
изписана на лицето ти. Аз живея охолно, 
имам кариера. Постигнах, и дори надминах успеха, 
за който мечтаех, но не съм щастлива. Душата ми 
е някак празна.

– Успехът има много лица – отговорила дру-
гата сестра. – За теб той може да се изразява в 
постигане на финансова независимост, но за мен 

е нещо напълно различно. Аз следвам поривите 
на сърцето си и живея в мир със себе си. Това е 
най-големият успех за мен! Ако трупаш богатства 
само за да изглеждаш някой в очите на хората, 
няма как да достигнеш вътрешна хармония. Нея 
не можеш да купиш с пари. Те създават удобства, 
но не и щастие.

ПРИТЧА: РАЗЛИЧНИТЕ ЛИЦА НА УСПЕХА       

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 23.02.2018 г.
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Въпрос: Дъщеря ми ще ражда първото си дете 
през м.юли. Работи на трудов договор и учи магис-
тратура - редовна форма на обучение, първа година. 
Въпросът ми е: Полага ли й се помощ за раждане 
на дете като редовна студентка.
Отговор: На основание чл. 8в, ал. 1 от Закона за се-

мейни помощи за деца (ЗСПД) майка (осиновителка) 
студентка има право на еднократна помощ за отглеж-
дане на дете независимо от доходите на семейството, 
при условие че: 1. детето живее постоянно в страната 
и не е настанено за отглеждане извън семейството 
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 2. 
майката (осиновителката) живее постоянно в стра-
ната и е студентка в редовна форма на обучение във 
висше училище, получило акредитация и създадено 
при условията и по реда на Закона за висшето обра-
зование; 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. За да бъде отпусната помощта, 
е необходимо да бъдат изпълнени всички условия за 
предоставянето й. За преценка на конкретния слу-
чай след раждане на детето дъщеря Ви следва да се 
обърне по компетентност към съответната дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Въпрос: Здравейте, социалните грижи искат ли 
документ за справка на доходите от НАП за молба 
за детски надбавки, ако не си работил никога.
Отговор: Документите, които се прилагат към 

заявление-декларацията за отпускане на месечни по-
мощи за отглеждане на дете до завършване на средно 
образование, но не повече от 20-годишна възраст, 
са регламентирани в чл. 17, ал. 3 от Правилника за 
прилагане на Закона за семейни помощи за деца, 
сред които е удостоверение за брутните месечни 
доходи на семейството за последните 12 календарни 
месеца, предхождащи месеца, през който е подадено 
заявлението декларация. На основание чл. 1а, ал. 4 
от Закона за семейни помощи за деца за изпълнение 
на функциите по отпускане на семейни помощи 
за деца дирекциите „Социално подпомагане“ имат 
право на безплатен достъп до Национална база данни 
„Население“, който се осигурява чрез споразумение 
между Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и Агенцията за социално подпо-
магане, и изискват по служебен път необходимата им 
информация от Министерството на образованието и 
науката, Националната агенция за приходите, Наци-
оналната здравноосигурителна каса, Агенцията по 
вписванията, Агенцията по заетостта, Националния 
осигурителен институт и техните териториални 
структури, от други държавни и общински органи, 
както и от физически и юридически лица, като те са 
длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок 
от датата на поискването й. За повече информация 
по конкретния случай, моля да се обърнете с повече 
данни към съответната дирекция „Социално подпо-
магане“ по настоящ адрес.

До 28-ми февруари 
ЗМДТ
Подаване на декларация по чл. 

14, ал. 1 ЗМДТ от предприятия при 
промяна на отчетната стойност на 
недвижими имоти, настъпила към 
31 декември  на предходната година. 
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търгов-

ските банки и клоновете на чуждес-
транни банки в страната на окончателния данък по чл. 
38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови 
сметки на местни физически лица, придобити през м. 
януари.
До 10-ти март 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти март: 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
февруари 2018 г. 
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ФИРМИТЕ ПОДАВАТ ДАННИ ЗА ПЛАТЕНИ 
ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДО 15 МАРТ
До 15 март предприятията и самоосигуряващите се 

лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физи-
чески лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъ-
ците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), 
са длъжни да представят в НАП справка по образец 
за тези доходи.
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват из-

платените през годината доходи на физически лица от:
• друга стопанска дейност (извънтрудови правоотно-

шения, упражняване на свободна професия, за авторски 
и лицензионни възнаграждения и др. посочени в чл. 
29 от ЗДДФЛ);

• наем или друго възмездно предоставяне за ползване 
на права или имущество;

• доходи, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ, включително 
облагаемите парични и предметни награди от игри, от 
състезания и конкурси, които не са предоставени от 
работодател или възложител;

• доходи, подлежащи на облагане с окончателен да-
нък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, включително 
доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;

• доходи от прехвърляне на права и имущество и 
други доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Доходите, които следва да се включат в справката, 

изчерпателно са описани в номенклатурата за вид на 
дохода към утвърдения от министъра на финансите 
образец на справката.
От НАП обръщат внимание, че паричните и предмет-

ните печалби от игри на случайността, които са осво-
бодени от облагане по реда на ЗДДФЛ от 01.01.2017 
г., са посочените в чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от ЗДДФЛ:

- парични и предметни печалби, получени от участие 
в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по 
реда на Закона за хазарта (ЗХ) или съгласно законо-
дателството на друга държава-членка на Европейския 
съюз (ЕС), или държава-страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство (ЕИП);

- наградите, които се дават във вид на допълнителна 
игра или предметна печалба с незначителна стойност 
от развлекателни автомати, по смисъла на ЗХ или съ-
гласно законодателството на друга държава-членка на 
ЕС, или държава-страна по Споразумението за ЕИП, 
както и предметните печалби с незначителна стойност 
от други игри на случайността, извън посочените по-го-
ре хазартни игри. „Предметна печалба с незначителна 
стойност“ за целите на закона е предметна печалба, 
чиято пазарна цена е до 30 лв.
Всички парични награди от игри на случайността, 

както и предметните награди с пазарна цена над 30 лв., 
които не попадат в цитираните по-горе изключения, 
представляват облагаем доход по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ 
и се описват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Те 
трябва да се декларират от физическите лица в годишна 
данъчна декларация в срок до 30 април на годината, 
следващата годината на придобиването им.
Информацията от справките, които предприятията 

подават, позволява на приходната администрация да 
извърши съпоставка на декларираните данни от пла-
тците и получателите на доходи.
Санкциите за непредставяне на данни за изплатени 

суми на физически лица, както и за посочване на не-
верни или непълни данни в справката, са в размер до 
250 лева. Глобата се налага за всяко физическо лице, 
за което не е подадена информация или подадената 
информация не е коректна.
Повече информация за попълването и подаването на 

справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ може да се получи 
на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на 
цената на градски разговор.
СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.2

„ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ПРЕЗ ИСУН   
От 14 февруари, стартира приемът през Интегрира-

ната система за управление и наблюдение (ИСУН) по 
подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ от 
ПРСР 2014-2020, който ще продължи до 16 май 2018 
г. Това съобщи зам.-изпълнителният директор на ДФ 
„Земеделие“ – Разплащателна агенция Атидже Али-
ева-Вели по време на Шестата национална среща на 
земеделските производители в Златни пясъци.

  Във връзка с промените от януари 2018 г. в Закона за 
земеделските производители, Държавен фонд „Земеде-
лие” въвежда Интегрираната система за управление и 
наблюдение, чрез която ще се подават електронно всич-
ки документи относно кандидатстване за подпомагане 
по ПРСР. Алиева обясни, че изключение ще има само 
за техническата документация, която придружава про-
ектните предложения. Това означава, че документи на 
хартиен носител няма да бъдат приемани. Електронно 
ще се осъществява и цялата комуникация между ДФЗ 
и кандидатите.

 Новите моменти в процедурата при разглеждане на 
проектните предложения включват и още:

   • предварителната им оценка и класиране, с въз-
можност за подаване на възражение срещу оценката 
от страна на бенефициентите.

  • следва оценка за административно съответствие 
и допустимост на разходите, която приключва с оце-
нителен доклад (също подлежащ на обжалване пред 
Управляващия орган);

  • техническа и финансова оценка и
 • издаване на оценителен доклад.
   Важно е да се отбележи, че и подаването на ис-

кането за плащане, независимо дали става въпрос за 
авансово, междинно или окончателно, също ще се из-
вършва през ИСУН, включително документите, които 
се прилагат към искането, обясни още Атидже Али-
ева-Вели. За тази цел бенефициентите трябва да имат 
предварително направен от тях електронен профил 
в ИСУН, както и квалифициран електронен подпис.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С УПРАВИТЕЛЯ И ОСИГУРЯВАНЕ        
Съгласно чл. 141, ал. 7 ТЗ уреждането на взаимо-

отношенията между дружеството (от една страна) и 
управителя (от друга) става не с трудов договор, а 
с Договор за възлагане на управлението (известен 
още като Договор за управление и контрол). Този 
договор се подписва от управителя от една страна, а 
от друга – от всички съдружници или упълномощен 
от тях представител. Изпълнявайки задълженията 
си по Договора за управление и контрол (ДУК) уп-
равителят получава възнаграждение и се осигурява 
върху това възнаграждение. Този договор, обаче, не 
е задължително да се прилага при вписване на уп-
равителя в Търговския регистър. Функциите на този 
договор са да уреди вътрешните отношения между 
дружеството и управителя.
Ако някой от съдружниците е назначен за управи-

тел и иска официално да извършва и друга дейност 
в дружеството извън дейността му като управител и 
извън функциите му по управление на дружеството, 
за която допълнителна дейност да получава отделно 
възнаграждение, той следва да се осигурява на две 
основания – веднъж като управител по ДУК и втори 
път – като самоосигуряващо се лице. Като самооси-
гуряващо се лице се осигурява и съдружник, който 
не е управител, но работи в дружеството и получава 
възнаграждение за това. Счита се, че в тези случаи 
съдружникът полага личен труд в дружеството, по-
лучавайки доходи за това и подлежи на осигуряване 
по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО. Това положение 
е потвърдено от приходната администрация чрез 
Разяснение Изх № 94-Е-87 от 17.05.2012 г. на НАП 
относно осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 в 
случаите, в които упражняват трудова дейност и по 
чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО
Фактът, че едно лице е вписано в Търговския ре-

гистър като управител сам по себе си не е достатъчен 
за да възникне задължение за осигуряването му. Съ-
гласно чл. 10 КСО осигуряването започва от деня, в 
който лицето започне да изпълнява трудова дейност. 
Освен това ако между дружеството и управителя 
липсва договореност за заплащане на възнаграждение 
и няма сключен Договор за управление и контрол, или 
в договора няма уговорено възнаграждение (безвъз-
мездно управление на дружеството), управителят не 
подлежи на осигуряване на това основание. Но ако 
има сключен договор и е предвидено определено 
възнаграждение, което поради някакви причини не 
се начислява или се начислява, без да се изплаща, 
то съгласно правилата на чл. 6, ал. 2 и 3 КСО осигу-
ровки трябва да се внасят – независимо, че липсва 
изплатено възнаграждение.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРОКУРИСТ
Освен назначаване на управител, в дружеството 

може да бъде назначен и прокурист. Прокуристът е 
пълнолетно дееспособно физическо лице, натоварено 
и упълномощено от търговеца да управлява пред-
приятието му срещу възнаграждение. Прокурист се 
назначава чрез упълномощаване (прокура) от управи-
теля на дружеството с нотариална заверка на подписа 
и се вписва в Търговския регистър по партидата на 
търговеца. За разлика от управителя, прокуристът не 
е орган на дружеството (законен представител), а е 
негов служител (договорен представител).
Най-често между дружеството и прокуриста се 

сключва договор, като част от този договор под 
формата на отделна клауза, е упълномощаването на 
прокуриста (прокурата). За вписването на прокури-
ста в Търговския регистър се представя образец от 
подписа му. Дружеството може да има повече от един 
прокурист, като прокурата им може да е за отделно 
или за съвместно упражняване. Това се уточнява 
при вписването в Търговския регистър. Може да 
се назначи прокурист, който да управлява клон на 
дружеството – тогава неговата представителна власт 
се ограничава само за дейността на клона. Прекра-
тяването на прокурата също се вписва в Търговския 
регистър.
Прокуристът има право да осъществява всички 

действия и сделки, свързани с упражняването на 
търговската дейност (договори за наем, замяна, 
заем, застраховки, предяваване на искове и пр.), да 
представлява търговеца пред третите лица, както 
и да упълномощава други лица за извършване на 
определени действия. Прокуристът няма право да 
упълномощи друг със своите права по закон, да от-
чуждава недвижими имоти, собственост на търговеца  
(освен, ако не е специално упълномощен от него) и 
да извършва каквито и да било действия, чрез които 
да бъдат променяни индивидуалните белези на тър-
говеца. При извършване на действия по представля-
ване на дружеството, прокуристът винаги трябва да 
се обозначава като такъв. Следва да се отбележи, че 
дори в договора за уреждане на взаимоотношенията 
с прокуриста ,правомощията му да са ограничени и 
стеснени спрямо изброените в закона, това ограни-
чение има действие само във вътрешните отношения 
между търговеца и прокуриста, но не и по отноше-
ние на третите лица. С други думи, ако прокуристът 
извърши нещо, което законът му позволява, но тър-
говецът не, съответното действие ще е валидно, но 
евентуално може да му се потърси отговорност от 
дружеството по силата на договора – например да 
бъде сменен за в бъдеще.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ И МАРТ 2018г.



ВСЯКО ИЗЛИШНО ОТВАРЯНЕ НА КОШЕРИТЕ
Е ВРЕДНО, ОСОБЕНО ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ
Това е правило, което всеки пчелар трябва да запом-

ни, напомня особено на начинаещите пчелари pchelar.
net. Първо, защото самата светлина е силен дразнител, 
защото пчелното семейство извършва всичките си ра-
боти в кошера в пъ-
лен мрак.
С настъпването на 

пролетта и с поява-
та на яйцата в цен-
търа, температурата 
всъщност се запазва. 
При ниските нощни 
температури, през 
споменатия период, 
пчелното кълбо ту се 
възстановява, ту се разрушава. Всъщност, чрез него се 
поддържа нужната оптимална температура. Образува-
ната топлина в пчелното кълбо се изразходва много 
икономично. Разпадането на кората на пчелното къл-
бо, разширяването на кълбото и появата на пило до-
веждат до много голямо изразходване на топлина, т.е. 
до изразходване на мед. Само за образуване на опти-
мална температура за едно средно семейство са нужни 
14-15 кг мед. Толкова струва отоплителният режим на 
едно пчелно семейство! Влажността и водните пари в 
пчелното семейство са свързани и зависят от обмяната 
на веществата в пчелния организъм. Както е известно, 
пчелното кълбо независимо от атмосферните условия, 
има свой ритъм на живот, т.е. диша и се храни, в ре-
зултат на което поема кислород и издишва въглероден 
двуокис (СО2) и водни пари. Излишните СО2 и водни 
пари са в по-голямо количество вътре в кълбото, от-
колкото извън него, защото се задържат от кората на 
кълбото. B крайна сметка, парциалното налягане в 
кълбото (налягането на водните пари) и това извън 
него имат тенденция постоянно да се изравняват, а 
всъщност по този начин осигуряват дишането. Всъщ-
ност, има един постоянен обмен на въздуха между 
кълбото и външната зона. Да приемем, че количество-
то на водни пари в целия кошер е еднакво. To зависи от 
температурата на въздуха. Най-голямото количество 
на водните пари (100%) в един литър въздух е горната 
граница на относителната влажност. Щом се превиши 
тази граница, водните пари образуват роса, която пада 
върху стените и дъната на кошерите. Средната отно-
сителна влажност през зимния период е от 20 до 80%. 
При спадане на температурите такъв въздух сее роса, 
т. е. образува се влага (водата преминава в скреж).
Конкретен пример: при температура 10 градуса в 

един литър въздух може максимално да има 9 мг водни 
пари. Това всъщност е 100% относителна влажност. 
Щом се увеличат тези 9 мг водни пари, излишъкът над 
9 мг пада и образува роса, т.е. получава се конденза-
ция. Дишането на пчелното кълбо е един пулсиращ 
процес, при който в издишания въздух има и СО2. 
Неговата концентрация всъщност не е проблематич-
на. По-голямата му концентрация в кълбото води до 
намаляване обмяната на веществата, но заедно с това 
се понижава и температурата в центъра на кълбото. 
От 30 градуса тя може да се понижи на 27. Високото 
съдържание на СО2 задържа появата на пило в пчел-
ното гнездо. За да се осъществи нормален физиологи-
чен живот през зимния период, се изисква добре да се 
познават инстинктите и благополучията на пчелните 
семейства. Като че ли всяко пчелно семейство има и 
свой „личен“ живот, особености и генетични даде-
ности. Еднакви семейства по сила и възраст различно 
преодоляват тежкия зимен период. Разликите в метео-
рологични условия през различни години понякога са 
твърде големи.
Има ветровити, студени и продължителни зими. 

Има и меки зими с краткотрайно затопляне, което 
дава възможност на пчелите да евакуират събраните 
екскременти в дебелото черво чрез т. нар. облитане. 
Осъществява се изхождането като много важен физи-
ологичен процес.

БОРБАТА СЪС СТРУПЯСВАНЕТО ПО 
ЯБЪЛКАТА Е ЦЕЛОГОДИШНА

Струпясването е една от най-опасните болести по 
ябълката, която може напълно да компрометира рекол-
тата. При ненавременна и редуцирана растителна за-
щита повредите от струпясване по плодовете могат да 
достигнат до 90-95%. Болестта се причинява от гъба. 
Тя напада всички надземни части на ябълката. Призна-
ците на болестта се забелязват още в началото на веге-
тацията. По долната повърхност на младите листа се 
наблюдават масленозелени петна покрити с налеп. По-
късно петната се появяват и по горната повърхност на 
листата. Те могат да бъдат дифузни или закръглени. По 
листните дръжки петната са с удължена форма.
Силно нападнатите листа от струпясване преждевре-

менно окапват
Патогенът поврежда цветовете, завръзите и по-ряд-

ко едногодишните леторасли. По кората на плодовете 
се образуват тъмнозелено-кафяви грапави петна с ясно 
очертана периферия, отделена с контур от здравата тъ-
кан. При късни зарази болестта се развива по време на 
съхранение на плодовете.
През есента, в началото на листопада, силно напад-

натите от струпясване ябълкови насаждения трябва да 
се третират с 5% разтвор от карбамид (500 г на 10 л 
вода). Карбамидът представлява благоприятна среда за 
развитие на някои микроорганизми, които унищожават 
мицела на струпясването.
След листопада листата трябва да се събират и уни-

щожават, тъй като патогена зимува в растителните ос-
татъци. Важно агротехническо мероприятие, с което се 
редуцира инфекцията от струпясване е качествената об-
работка на почвата през есента (на дълбочина 20-25 см).
Друго важно агротехническо мероприятие за ограни-

чаване на болестта са профилактичните пръскания.
* Преди набъбване на пъпките 

се провежда зимното пръскане с 
2% бордолезов разтвор.

* В периода от набъбване до 
разпукване на пъпките ябълките 
се третират профилактично с 1% 
бордолезов разтвор или с някой 
от посочените контактни фунги-
циди: шампион ВП - 0,3%, фун-
гуран ОН 50 ВП - 0,15%, купроксат ФЛ - 0,3%.

* През април срещу струпясването по ябълката, се 
провежда предцъфтежно пръскане във фаза цветен 
бутон. При чувствителните на брашнеста мана сорто-
ве (Червена Превъзходна, Златна превъзходна, Грени 
Смит, Джонатан, Виста Бела, Айдаред и др.) се препо-
ръчва третиране с фунгициди ефикасни срещу двете 
болести (струпясване и брашнеста мана): строби ДФ - 
0,02%, скор 250 ЕК - 0,02%, флинт макс 75 ВГ - 0,02%, 
шавит Ф 72ВДГ - 0,2% и др.

* През май през периода на формиране и наедряване 
на завръзите (до големина на орех) трябва да се про-
веждат сгъстени пръскания през 8 -10 дни. Подходящи 
за целта са някои от посочените по-горе препарати, а 
също така и фунгицидите: фабан - 0,12%, хорус 50 ВГ - 
0,03% (профилактично), хорус 50 ВГ - 0,05% (лечебно), 
дифо 25 ЕК- 0,02% и др.
През летните месеци преминават критичните фази за 

заразяване на плодовете
със струпясване. Растително-защитните пръскания 

са в зависимост от степента на допуснати зарази. В 
ябълковите градини, с ниска степен на зараза, се про-
веждат профилактични пръскания с контактни препа-
рати, а при висока степен - е наложително третиране 
със системни фунгициди.
За ограничаване на късните зарази
от струпясване, които се развиват по време на съх-

ранение на плодовете, 15-20 дена преди беритбата, се 
препоръчва третиране с подходящ за целта фунгицид: 
флинт макс ВГ-0,02% (14 дни), санкоцеб 80 ВП - 0,2% 
(28 дни), скор 250 ЕК-0,02% (30дни) и др. В скобите е 
посочен карантинният срок.
През вегетацията един и същ системен фунгицид не е 

желателно да се употребява повече от три пъти.
Препаратите, които се препоръчват за борба със стру-

пясването по ябълката са ефикасни и срещу струпясва-
нето при крушата.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЧЕРВЕНАТА БОРОВИНКА – 
вкусна и полезна       

Червената 
боровинка е 
вечнозелен 
храст с ядли-
ви плодове.
В България 

е  най -раз -
пространена 
в Родопите, 
Стара Пла-
нина, Пирин, 
Рила, Средна 
гора, Витош-
ки район и 
Западни гранични планини.
Расте предимно на умерен климат, цъфти през про-

летта, а плодчетата се берат до октомври.
От червената боровинка се правят сокове, ликьори, 

сладка, най-различни сосове и гарнитури.
Червената боровинка може да се съхранява в про-

дължение на месеци. Запазването на плодчетата е 
възможно благодарение естествения консервант в 
тях - бензоена киселина, която пази от загниване и 
разваляне.
И плодовете, и листата на червената боровинка 

притежават доказани лечебни свойства, поради съ-
държанието на разнообразие от химически вещества, 
които имат антисептично, съдоукрепващо и диуре-
тично действие.

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

Турист се заблудил в гората. Видял малка къщичка и почукал:
- Има ли някой тук?
- Да - чул се детски глас
- А татко ти при теб ли е?
- Не, той излезе преди малко.
- А майка ти?
- Не, тя беше тук преди татко, но после и тя излезе.
- Добре де, вие никога ли не се събирате заедно?
- Събираме се, ама в къщи, не и тука в тоалетната!

- Как е?
- Кофти. Шефа иска да работим за трима.
- Брей, каква гад!
- Абе то пак добре, че сме само седем души...

урист се заблудил в гората Видял малка къщичка и по

ШОКОЛАДОВИ КЕКСЧЕТА С ИЗВАРА
Продукти: 270 г брашно, 2 суп. лъж. какао на прах, 

захар (100 грама за тесто и 4 супени лъжици за пъл-
нежа), 100 г разтопено масло, 100 г разтопен тъмен 
шоколад, 200 мл кефир, 3 яйца (2 яйца и 1 белтък за 
тестото и 1 жълтък за пълнежа), 1 ч.л. бакпулвер, 
1/2 ч. лъж. сода, 250 г извара.
Приготвяне: За пълнежа: 

Смесете изварата, 4 суп. лъж. 
захар и жълтъка.
За тестото: Първо сме-

сете кефира, 2 яйца, белтъка, 
разтопения черен шоколад, 
разтопеното масло и 100 грама 
захар. Отделно се разбърква 
брашното, какаото, бакпулвера и содата. Постепенно се 
сипва от сухата смес към кефира и се разбърква добре.
Изсипете тестото в форми за мъфини, като запълните 

2/3 от височината. Посредата, с помощта на лъжичка 
сипете от изварата. Печете на 180 градуса в продълже-
ние на 20 минути.

ЗАЩО ПАДА КОЗИНАТА НА КОТКАТА
Причините са много - стрес, хранителни алергии, 

дерматит и др.
1) Психогенни фактори - неконтролирано облизване 

на козината благодарение на самота, скука, тревожност, 
стрес и т.н.

2) Кожни проблеми - дерматит като резултат от висока 
чувствителност към различни лекарствени мазила и 
козметика за домашни любимци, заболяване на мастните 
жлези и фоликули.

3) Опаразитяване с бълхи или кърлежи.
4) Болести на храносмилателната система - гастрит, 

хепатит с различна етиология.
5) Хормонални нарушения - липса на функциониране 

на щитовидната жлеза, системно използване на 
хормонални хапчета за намаляване на сексуалната 
активност, повишена продукция на кортикостероиди, 
както и прекомерен прием на различни терапевтични 
средства.
Ако котката има някое от тези заболявания, се 

препоръчва храненето да е само със специална храна
По принцип опадването на козината при котките не е 

причина да изпадате в паника.
Каквато и да е причината, заболяването се лекува 

успешно. И проблемът отшумява.


