
Съгласно последните изменения и до-
пълнения на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи по от-
ношение на изискванията към договори 
за наем на земеделски земи, е важно соб-
ственици и ползватели да знаят основни-
те параметри за валидност на договорите.

От Министерството на земеделието, 
храните и горите представиха новите 
условия:

-Договори за наем на земеделски земи 
могат да се сключват само от собствени-
ци на имотите или техни пълномощни-
ци, както и от лица, които притежават 
права върху земеделската земя, включ-
ващи в съдържанието си правомощие да 
ползва или да управлява земята, предос-
тавено от собственик или от упълномо-
щено от него лице.

-Договори за наем със срок повече от 
една година, в случаите на съсобстве-
ност могат да се сключват от съсобстве-
ници, които притежават поне 25 на сто 
идеални части от имотите, обект на съ-
ответния договор.

-За договори, които не са сключени от 
гореизброените правоимащи лица, в срок 

до 31 юли 2018 г. следва да се подаде де-
кларация от собственик или съсобстве-
ник/съсобственици, притежаващи поне 
25 на сто идеални части от имота, или те-
хни пълномощници, които да потвърдят 
действието на договора.

-В случаите на съсобственост върху 

имотите по договора, пълномощните 
следва да са подписани от съсобственик/
съсобственици, притежаващи поне 25 на 
сто идеални части от имота.

-Договори за наем за срок по-дълъг от 
една година се удостоверяват нотариал-
но за подписи и се вписват в съответната 
служба по вписвания. В хода на нотариал-
ното производство и в службата по впис-
вания се представят скици на имота/ите, 
предмет на договорите. Скиците могат 
да се поискат от нотариуса, от службата 
по геодезия, картография и кадастър, а за 
землищата с действаща карта на възста-
новената собственост скиците се издават 
от Общинската служба по земеделие. За 
землища, в които кадастралната карта се 
обслужва от общинската служба по земе-
делие, също могат да се предоставят ски-
ци на имотите.

Инициативният комитет по организиране и провеждане на традиционен събор 
Ваклиново`2018, под патронажа на Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов, 

КАНЯТ всички жители и гости на общината и района на 14 и 15 юли 2018 г.
(събота и неделя) на местността „Ливадите” край село Ваклиново. 

П Р О Г Р А М А
14 Юли 2018 година  (събота)

17:00 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при  
  НЧ „Първи май - 1956” с. Ваклиново  

17:45 часа  - Музикални изпълнения на женска певческа  
  и танцова група при НЧ „Просвета -1938” с. Кочан

18:30 часа  - Фолклорна програма от самодейци при  НЧ „Св.св.Кирил и  
  Методий”- 1926” с. Сатовча 

19:15 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Просвета -  
  1937” с.Плетена 

20:00 часа  - Музикална програма на самодейци при читалище село Дебрен 
21:00 часа  - Изпълнение на фолк певицата Гери Никол
22:00 часа  - Откриване и поздравления 
22:15 часа  - Концерт на фолк певеца Тони Стораро
23:30 часа  - Заря

15 Юли 2018 година (неделя)
10.00 часа - Музикални  изпълнения на самодейци  при НЧ „Изгрев - 1950”
  с. Вълкосел
10.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци при
  НЧ „Граничар - 1952” с. Туховища
11.00 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при    

  НЧ „Искра - 1953” с. Годешево
11.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ
  „Пробуда - 1928” с. Слащен
12.00 часа - Музикални изпълнения на Виевска група                          
13.00 часа - Изпълнение на народната певица Румяна Попова
14.00 часа - Музикални изпълнение на оркестъра на Панчо Иванов със  

  солисти Джемиле Стамболиева и Наум Странджев
15:00 часа - Музикални изпълнения на Виевска група 
15:30 часа - Изпълнения на самодейци от село Борино и с.Буйново
16:00 часа - Музикални изпълнения на самодейци от гр.Сърница 
17:00 часа - Музикални изпълнения на самодейци от гр.Девин

Спортна програма :
13.00 часа- Канадска борба  
14.00 часа- Народни борби
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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

Съгласно последните изменения ии додо до 31 юли 2018 г следва да се подаде деС 3311 2001818

СТАРТИРАХА КРЪСТОСАНИТЕ ПРОВЕРКИ  

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР
ВАКЛИНОВО 2018Г.

 

ДФ „Земеделие“ 
уведомява всички 
кандидати за подпо-
магане по схемите и 
мерките на директни-
те плащания, че на 3 
юли 2018 г. започнаха 
кръстосаните провер-
ки на подадените за-
явления за подпомага-
не за Кампания 2018.
Кръстосаните про-

верки представляват 
геопространствено 
сравнение на декла-
рираните от кандида-
тите площи (парцели) 
и наличните данни 
в специализираните 
регистри на Интег-
рираната система за 
администриране и 
контрол (ИСАК).
Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подава-

не на заявления по схеми и мерки за директни плащания, „не се приемат искания 
за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани 
проверки на тези заявления.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 
ДО  ВСИЧКИ  СОБСТВЕНИЦИ  НА  ЗЕМЕДЕЛСКА  ЗЕМЯ

И  ЗЕМЕДЕЛСКИ  СТОПАНИ
Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград уведомява всички собстве-

ници и ползватели на земеделски земи, че срокът за подаване на декларации 
по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година е 
31 юли 2018 година.
Декларацията по чл.69 и заявлението по чл. 70 се подават в Общинската 

служба по земеделие в село Сатовча.
Земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени 

декларации от собствениците им по чл. 37б, може да се разпределя между 
ползвателите, като „бели петна“.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

15 Юли 2018, Неделя,
 Най-горещите дни: Горещниците
 Празници в чест на огъня и за пред-

пазване от огън, почитани в три после-
дователни дни на народния календар - на 
15, 16 и 17 юли, отредени от източно пра-
вославната църква на светите мъченици 
Кирик и Юлита, Атиноген и Марина, 
загинали за Христовата вяра. Смятат 
се за най-горещите дни през годината, 
а обичаите свързани с тях се наричат 
Чурлига, Пърлига и Огнена Марина. 
Горещниците са свързани със строго спазвани забрани за полска и домашна работа - не 
се ходи на нива и не се жъне, вършее, коси и копае, не се возят снопите и не се впряга 
кола, не се пере, не се мие, не се меси и пече хляб, не се готви, не се преде, тъче и шие. 
Нарушаването на тези забрани се смята причина за пожари и запалване на реколтата, 
дома или лош късмет. Така в разгара на лятото, земеделците отпочиват от тежкия труд 
и гадаят за времето през зимните януари, февруари и март. Печели силно слънце през 
трите горещника - топли, без сняг и виелици ще бъдат и зимните януарско-мартенски 
дни. Според поверието, ако човек се изкъпе в топли минерални извори през тези дни, 

ще бъде здрав през цялата година. 
Православната църква почита св. Владимир 
Княз Владимир Велики е почитан от православната църква, тъй като 

е владетелят покръстил Русия - обявен е за светец, а празникът му е на 
15 юли - денят на неговото успение. В Русия има орден на негово име 
(Свети Владимир). Владимир I Велики е княз на Киев от 980 до 1015 г., 
син на е княз Светослав I и наследник на брат си княз Ярополк I. Самото 
име, според езиковеди идва в славянската транскрипция от немското 
Valdemar - герой от скандинавските саги. На 15 юли имен ден празнуват 
всички, които носят името Владимир, Владимира (означава владее света)

 
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ „THE GLOBAL STUDY AWARDS 2018“  

Краен срок: 20 юли 2018 г. 
Главната цел на наградата е да насърчи 

младите хора да учат в чужбина като част от 
висшето си образование, за да изживеят и 
изследват нови страни, култури и езици. Ето 
защо британският съвет IELTS, Асоциацията 
ISIC и StudyPortals стартираха наградите за 
глобално обучение. Глобалните награди за 
обучение признават чуждестранните студен-
ти като положителен, променящ живота опит 
за много ученици, отваряйки умовете си към алтернативни начини на лична и професио-
нална кариера, както и насърчаване на междукултурното разбирателство и толерантност.
За: Кандидати на възраст над 18 години от 1 януари 2018 г., които са направили тест 

IELTS в център на Британски съвет и имат валиден формуляр за изпитване (TRF), из-
даден от Британския съвет след 1 юни 2017 г. 

 МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КРАТЪК КОМИКС
Краен срок: 31 юли 2018 г. 
Конкурсът се провежда ежегодно от Меж-

дународния фестивал на комиксите и игрите 
в Лодз, Полша.
Конкурсът е за кратък комикс с дължина 

до 8 страници. Страниците трябва да са във 
вертикален формат (210 x 297 mm) или A3 
(297 x 420 mm).
Допустимите техники са: графика, живо-

пис, дигитално изкуство и фотография. Всеки 
участник може да представи един комикс. 
Конкурсът е отворен за всички и няма да-

дена тема на творбите.

11 Юли 2018, Сряда,
 Световен ден на населението - Отбелязва се от 1990 г. с решение 89/46 

на Управителния съвет на Програмата на ООН за развитие от 30 юни 1989г. 
по повод раждането на петмилиарднияжител на планетата (11 юли 1987). 

12 Юли 2018, Четвъртък,
 Празник на Национална гвардейска част
 С Постановление 124 на Министерския 

съвет от 14 май 2001 г. е създадена Нацио-
нална гвардейска част и е приет Правилник 
за нейната структура, организация и ред за 
използване. Гвардейска част е правоприем-
ник на активите, пасивите, архива и другите 
права и задължения на Представителния 
батальон и на Гвардейския представителен 
духов оркестър като звена от организа-
ционната структура на Столичното военно комендантство. Националната 
гвардейска част е извън числения състав на Българската армия и участва в 
представителни мероприятия. Има свое знаме, печат и отличителен знак. В 
нея са включени войскови единици за отдаване на военни почести и пред-

ставителен духов оркестър. 
13 Юли 2018, Петък,
На тази дата е роден Гaй Юлий Цезaр 
Гай Юлий Цезар е римски държавник и политик 

(110-44 г. пр. Хр.), който остава в историята като из-
ключителен държавен деец, но той е смел пълководец и 
талантлив писател. Името му се преобразува в титлата, 
което на немски се казва „кайзер“, а при славянските 
народи „цар“. Цезар е бил обожествяван след смъртта 
си и наричан Божественият Юлий и всички римски 
императори са почитали култа към него. Цезар е бил 
военен трибун (73 пр. Хр.); едил (65 пр. Хр.); претор 
(62 пр. Хр.), а Сенатът му дава всички възможни титли: 
„Гражданска корона за храброст“, „Пожизнен диктатор 

на Рим“ и „Баща на родината“. Заедно с Помпей и Крас образува Първият 
триумвират, като триумвират покорява (58-51 пр. Хр.) цяла Галия и Брита-
ния. Най-популярната фраза на древността се приписва, именно на Юлий 
Цезар: Veni, vidi, vici (означава: „дойдох, видях, победих“) според Плутарх, 
така той е писал на приятеля си Амантий за бързо удържаната победа при 
Зела над Фарнак II, сина на Митридат. (Фразата: Veni, vidi, vici е използвана 
и на емблемата на тютюневата компания „Филип Морис“, която произвежда 
цигарите „Марлборо“). На 10 януари 49 пр. Хр. Юлий Цезар преминава река 
Рубикон и навлиза на територията на римската република начело на армията. 

14 Юли 2017, Събота,
 Национален празник на Франция 
Националният празник на Франция е 

Денят на превземането на Бастилията 
/1789 г./. Празникът и до ден днешен се 
отбелязва в цялата страна и придружен с 
много събития. Въпреки че има и фран-
цузи, които считат превземането на Бас-
тилията за началото на национална траге-
дия, повлякла след себе си екзекуцията на 
законния Крал Людвик ХVI, гражданска-
та война, якобинската диктатура. Бастилията e построена през 1382 година. 
Крепостта e пазела подстъпите към Париж, но френската столица бързо се 
разраства и бастилията става затвор, предимно за политически затворници. 
Така за 400 години в нея попадат много знаменитости като Ларошфуко и 
Пиер Огюстен Бомарше. Дори, два пъти затворник в Бастилията е и Волтер. 
Бастилията става символ на всевластието на краля, поради тази причина и 
падането й се възприема като победа на революцията. Съществуват и няколко 
„легенди“ за превземането на Бастилията. Историческите документи свиде-
телстват, че обсадата на Бастилията започва след като сред парижани тръгнали 
слуховете за решението на краля да разгони Учредителното събрание и да 
свали от поста държавен контрольор на финансите реформатора Жак Никер. 
Гражданите, решили да окажат съпротива и тръгнали към Бастилията, за да 
вземат оръжието, което се съхранявало там. Съвременниците на събитията не 
виждали нищо символично в действията си. Обаче, затворници в крепостта 
се оказали само седем души, а гарнизонът наброявал всичко 110 войника. 
Щурмът на крепостта продължил около четири часа. Тълпата нахлула в 
крепостта, началникът на гарнизона бил разкъсан, а крепостта разрушена. 
В отговор на случилото се кралят възстановил на длъжност Некер и извел 
войските от Париж. Легендата гласи, че на развалините на Бастилията се 
появил надпис – “Тук танцуват”. 

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

В стари, прастари времена имало едно племе, 
което се наричало Любов, и всеки негов член също 
се наричал Любов. Една Любов била скромна и 
кротка, друга - яростна и ревнива, трета - силна 
и дълбока, много били в племето, всичките раз-
лични.
От племето Любов обичали да наблюдават 

хората, било им жал за тях. Хората безцелно 
блуждаели по света, правели грешки и не се учели 
от тях. Не умеели да се учат.
Веднъж една мъдра Любов казала: „Да идем 

при хората и да ги научим да обичат и да живеят“. 
Идеята допаднала на останалите. И те тръгнали...
Оказало се обаче, че сърцата на хората вече 

се били заселили представители на много други 
племена. Вътре били Страхът, Подлостта, Гневът, 
Лъжата, Глупостта, Предателството, Съмнението, 
Отчаянието, кого ли нямало там.
Те отчаяно се борили да владеят човешкото 

сърце, но Любовта победила и помогнала на 
човека да изгони всички неприятни обитатели. 
Сега безграничната Любов властвала в човеш-
кото сърце.
Но един ден мъдрата Любов се затъжила. Тя 

искала да тръгне да търси Щастието (нейния 
спътник от другото племе, което се наричало 
Щастие) и казала за това на човека. Той помълчал 
и отговорил:

„Как без теб ще успея да опазя сърцето си от 
узурпатори?“ Любовта се замислила и казала: 
„Ние ще построим в сърцето ти висока стена и 
на тайно място в нея ще направим врата. Когато 
намеря Щастието и се върна с него, ще си отворя 
с моя ключ. Дотогава никой не може да попадне 
в сърцето ти.“
Човекът се съгласил и помолил Любовта да се 

връща бързо. Любовта се страхувала, че човекът 
ще я забрави и затова оставила в сърцето му 
своята приятелка Тъга.
Любовта бродела по света, срещала свои съп-

леменници, които също търсели своето Щастие. 
По целия път Любовта била преследвана от 
изгонените от човешкото сърце Отчаяние, Съм-

нение и прочие чувства, те ходели по петите й и 
се опитвали да я сломят.
Веднъж, когато Отчаянието почти било завладя-

ло Любовта, тя била на брега на океана. И тогава 
видяла Щастието. Веднага разбрала, че това е то. 
Седяло на пясъка, гледало залеза, любувало се 
на лъчите на захождащото слънце във водата и 
на преливащите се вълни. Любовта седнала до 
Щастието.

„Чаках те!“ - казало то ...
Така се намерили и събрали Щастието и Лю-

бовта. Родили им се деца. Но враговете им не 
ги оставили на мира. Проклели целия им род със 
слепота. Това не пречело на Щастието, Любовта 
и децата им, защото те били заедно.
Но един ден Любовта се сетила, че оставила 

някъде там един човек с Тъга в сърцето, който я 
чака да се върне. Щастието и Любовта се хванали 
ръка за ръка и тръгнали да търсят човека.
Търсят го и днес...
Понякога измамници крадат ключа и в човеш-

кото сърце се промъкват имитатори - Страст, 
Ревност, Желание да притежаваш другия на 
всяка цена.
Понякога Любовта и Щастието се натъкват на 

стената в човешкото сърце, но не могат да наме-
рят вратата, нали са слепи...
Така че, ако ти се струва, че любовта те е заб-

равила, спомни си тази притча. Може би в този 
момент Любовта и Щастието са пред стената 
на сърцето ти, но не могат да намерят вратата. 
Помогни им. Ключ те си имат...

АКО ТИ СЕ СТРУВА, ЧЕ ЛЮБОВТА ТЕ Е ЗАБРАВИЛА, ТАЗИ ПРИТЧА Е ЗА ТЕБ                    



До 10-ти юли: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози 

и данъка от организатори на хазартни 
игри и от оператори на телефонна или 
друга електронна съобщителна услуга 
за проведени през предходния месец 
хазартни игри, при които залогът за 
участие е чрез цената на телефонна или друга елек-
тронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от 
операторите на телефонна или друга електронна съоб-
щителна услуга.
До 14-ти юли: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец юни. 

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец юни.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
юни 2018 г. 
До 15-ти юли: 
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за юли за 

корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане. 

2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за 
второ тримесечие за корпоративния данък по Закона 
за корпоративното подоходно облагане.

3. Деклариране и внасяне на данъка за второ три-
месечие върху хазартната дейност от игри с игрални 
автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец юни.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец юни.

3. 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 юни.

 До 20-ти юли: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС 

подава справка-декларация за доставки на далекосъ-
общителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен 
път, по които получатели са данъчно незадължени 
лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребивават на територията на държа-
ва членка за предходното календарно тримесечие и 
внася дължимия данък.  

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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КАТ ЩЕ САНКЦИОНИРА КУПУВАЧ НА КОЛА
AКО НЕ Я ПРЕРЕГИСТРИРА 

МВР вече ще прекратява регистрациите на коли, 
чиито собственици не са обявили покупката им. 
Купувачите имат двумесечен срок от сделката да ре-
гистрират автомобилите си в КАТ. В противен случай 
регистрацията ще се прекратява автоматично.
Това може да доведе до сериозни санкции. При пос-

ледващо спиране за пътна проверка полицаите могат 
да свалят регистрационните номера на автомобила. 
Това обаче не е 
всичко.
Според НК шо-

фирането на авто-
мобил, който не 
е регистриран по 
надлежния ред, 
е престъпление. 
Т.е. срещу такъв 
шофьор може да 
започне разслед-
ване и в крайна сметка може да бъде наказан със 
затвор до една година или глоба от 500 до 1000 лв.
Задължението за новия собственик да обяви купения 

автомобил влезе в сила още в края на миналата година. 
Досега обаче МВР не го прилагаше заради проблеми 
със собствените си информационни системи. Те вече 
са решени, става ясно от съобщението на полицията. 
Промяната в Закона за движение по пътищата бе 

направена, след като се разбра, че в Гърция са започ-
нали разследвания срещу българи, които са продали 
коли, впоследствие използвани за трафик на бежанци. 
Преди това продавачите имаха задължение да 

отпишат старите си коли, а купувачите - да ги пре-
регистрират. За нередовните обаче нямаше никаква 
санкция, поради което те можеха без последствия да 
не изпълнят задължението.
Така продавачът продължаваше да се води собстве-

ник, тъй като в КАТ реално нямаше нов вписан такъв. 
Сега, ако купувачът не обяви, че колата е негова, 
регистрацията се прекратява и не може да се търси 
отговорност от стария собственик. Той вече няма 
задължение да отпише колата си, тъй като МВР и 
Нотариалната камара свързаха информационните си 
системи и информация за всяка сделка с автомобил, 
извършена от нотариус, се подава към полицията 
автоматично. 
Дерегистрацията на автомобил обаче не е един-

ствената санкция, която може да понесе купувач на 
кола, забравил да регистрира покупката си. В Закона 
за движение по пътищата е записана и глоба от 200 
лв. за всеки, който не се обяви за собственик в едно-
месечен срок от сделката. Това е по-леката санкция, 
тъй като при нарушение на това задължение може да 
се стигне само до глоба, но не и до прекратяване на 
регистрацията и евентуално прокурорско разследване, 
както е при нарушаването на двумесечния срок. 
Въпреки свързаността на информационните сис-

теми при регистрацията на продажби, все още има 
проблем с данъците на колите. По закона МВР трябва 
да съобщава на общините кой каква кола притежава, 
за да може местните власти да определят дължимия 
данък за всеки собственик. Проблемът е, че на много 
места информация не се подава. Не е известно защо, 
но вероятно заради стотиците регистрации всеки 
ден, които няма кой да обработи. Като резултат нови 
собственици, регистрирали колите си, могат да бъдат 
глобени от общината заради липса на информация, 
която те нямат задължение да предоставят.
В Закона за местните данъци и такси също е записан 

двумесечен срок за регистрация. Той обаче е само за 
определени случаи - например, когато автомобилът 
е придобит по наследство или съсобственост. В тези 
случаи общината трябва да бъде уведомена с декла-
рация от новия собственик в двумесечен срок.
Такова обявяване не се изисква в най-масовия 

случай - продажба на кола. Но тъй като в общините 
липсва информация и данъкът не може да се определи, 
от страх да не понесат някаква санкция, купувачите 
масово се презастраховат, като сами ходят да декла-
рират в кметството автомобила си, въпреки че нямат 
такова задължение.

ВЪВЕЖДАТ СЕ НОВИ ОБРАЗЦИ
НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ
НА БОЛНИЧНИ И МАЙЧИНСТВО  

Националният осигурителен институт (НОИ) ин-
формира, че от 1 юли 2018 г. влизат в сила изменения 
и допълнения в Кодекса на труда, Кодекса за социално 
осигуряване и Наредбата за паричните обезщетения 
и помощи от държавното обществено осигуряване 
(НПОПДОО), по отношение на отпуска и паричните 
обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна 
възраст.
От  1  юли 

2018 г. право-
то на отпуск и 
обезщетение 
при осиновя-
ване на дете 
до 5-годишна 
възраст е за 
период от 365 
дни от деня на 
предаване на 
детето за осиновяване, но не по-късно от навършване 
на 5-годишната му възраст. Осиновителите на деца 
до 5-годишна възраст, които не ползват отпуска или 

прекъснат неговото ползване, ще получават 50 на сто 
от полагащото се обезщетение след изтичането на 90 
дни от деня на предаване на детето за осиновяване до 
изтичане на 365 дни или навършване на 5-годишна 
възраст.
Утвърдени са нови образци на документите за 

изплащане на паричните обезщетения, приложения 
към НПОПДОО. На интернет страницата на НОИ в 
рубриката „За потребителя“, подрубрики „Формуля-
ри“, „Формуляри за временна неработоспособност 
и майчинство“ ще се публикуват утвърдените нови 
образци на заявления-декларации и удостоверения за 
изплащане на паричните обезщетения и помощи от 
държавното обществено осигуряване.
До 15 юли 2018 г. включително в НОИ ще се при-

емат старите образци на удостоверения за изплащане 
на парични обезщетения, отнасящи се за периоди 
преди 1 юли 2018 г. От 16 до 18 юли 2018 г. ще бъде 
преустановено приемането на удостоверения поради 
актуализирането на програмните продукти и системи, 
обслужващи приемането и валидирането на данни за 
изплащане на паричните обезщетения. След 18 юли 
2018 г. ще се приемат само новите образци на При-
ложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. Изискванията 
към структурата, формата, използваните номенклатури 
и контрола на подаваните данни по новите образци 
са публикувани в рубриката „Е-услуги“, подрубрики 
„За разработчици на софтуер“, „Електронен обмен на 
данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО“.
Няма промяна в реда и начина на изчисляване и 

изплащане на паричните обезщетения и помощи от 
държавното обществено осигуряване, както и в срока 
за подаване на документите.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2018г.

Въпрос: Бих искала да разбера ако дете с ДЦП, 
което посещава детска градина с асистент, 
може ли по настояване на родителя и предста-
вител на агенцията, осигуряваща асистент, за 
период от 3 дни детето да е в детското заведение 
без асистент?
Отговор: По смисъла на Правилника за при-

лагане на Закона за социално подпомагане личен 
асистент е лице, полагащо почасови грижи в до-
машна среда на деца/пълнолетни лица с трайни 
увреждания и на лица над 65-годишна възраст в 
невъзможност за самообслужване, с цел подпома-
гане на задоволяването на ежедневните им потреб-
ности от битов и социален характер. Ползването 
на услугите на личните асистенти е в зависимост 
от индивидуалните потребности на лицето. Всеки 
случай е специфичен и следва да бъде преценен 
индивидуално. В нормативната уредба в областта 
на социалните услуги няма поставени ограничения 
по отношение на времевия обхват на ползване на ус-
лугата, тъй като това е в зависимост от конкретните 
потребности на лицето. По отношение на въпроса 
за възможностите детето да посещава детската 
градина за определен период без асистент следва 
да се обърнете по компетентност към общинската 
администрация, на чието подчинение е детската 
градина и към съответното Регионално управление 
на образованието към министъра на образованието 
и науката, което е териториалната структура за 
управление и контрол на системата на предучилищ-
ното и училищното образование.  

Въпрос: Здравейте,от една година мъжът 
ми работи в чужбина за Датска фирма и там е 
осигурен .Какви документи трябва да предста-
вя в социални помощи.От там нужно ли е да 
се представят някакви документи.Доколкото 
сме запознати,те не дават бележки за доходи.
Аз работя в България за моите доходи няма 
проблеми,но не знаем какво да правим.
Отговор:  Съгласно чл. 3, ал. 1 от Правилника 

за прилагане на Закона за семейни помощи за деца 
(ППЗСПД), в заявлението декларация за отпускане 
на семейни помощи по чл. 7, 8 и 10а от Закона за 
семейни помощи за деца (ЗСПД) лицата деклари-
рат брутните доходи на семейството, получени за 
последните 12 календарни месеца, предхождащи 
месеца, през който е подадено заявлението декла-
рация. Същевременно, един от документите, които 
лицата прилагат към заявлението декларация за 
отпускане на месечните семейни помощи по чл. 
7 от ЗСПД е удостоверение за брутните месечни 
доходи на семейството за последните 12 кален-
дарни месеца, предхождащи месеца, през който е 
подадено заявлението декларация (чл. 17, ал. 3, т. 1 
от ППЗСПД). В тази връзка, тъй като има изрично 
изискване за прилагане на този документ за удосто-
веряване на брутните доходи на съпруга Ви, моля да 
се обърнете за повече информация към съответната 
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ ад-
рес, която е компетентна институция и за преноса 
на семейни обезщетения в Европейския съюз.  

Въпрос: Здравейте, на 07.04.2018 г. Родих детето 
си. Осигурена съм и работя, в момента съм в отпуск 
по майчинство. Имам само осем месеца стаж и от 
НОИ не ми изплащат болнични. Насочих се към 
социалните служби като подадох молба за отглеж-
дане на дете, докато навърша едната година стаж. 
Молбата я подадох в средата на май. Попитах и ми 
казаха че ще ми изплатят помощта от 01.05.2018г. 
На въпроса ми, защо не е от датата на раждане на 
детето ми отговорха, че съм подала май, а не в месец 
април, когато е роден синът ми. Редно ли е това? 
Моля ви за конкретен отговор.
Отговор: На основание чл. 8, ал. 5 от Закона за се-

мейни помощи за деца (ЗСПД) когато майката (осинови-
телката) е осигурена за общо заболяване и майчинство, 
но не получава обезщетение за бременност и раждане 
и за отглеждане на малко дете, поради това че няма 
необходимия осигурителен стаж по чл. 48а и чл. 52а 
от Кодекса за социално осигуряване, тя има право на 
месечна помощ за отглеждане на дете при условията и 
по реда на този закон за времето до придобиване на не-
обходимия осигурителен стаж. Съгласно чл. 26, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи 
за деца (ППЗСПД) месечната помощ за отглеждане на 
дете до една година по чл. 8, ал. 5 от ЗСПД за майката 
се отпуска от датата на раждане на детето до датата на 
придобиване право на обезщетение по чл. 48а и 52а от 
Кодекса за социално осигуряване. Следва да имате пред-
вид, че заповедите на директора на дирекция „Социално 
подпомагане“ могат да се обжалват от заинтересуваните 
лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, 
поради което Вие може да се обърнете по компетент-
ност по въпроса към съответната Регионална дирекция 
за социално подпомагане, която има правомощията да 
контролира дейността на дирекциите „Социално под-
помагане“ в нейната област. 



ЗАЩО Е ПОЛЕЗНА ИГРАТА С ПЛАСТИЛИН?
Игрите с пластилин са любими на малчуганите, за-

щото им дават възможност да разхвирят въображение-
то си и да си „изцапат“ ръчичките, без да им се карат. 
Защо е полезна играта с пластилин?
Развива моториката
Играта с пластилин е 

предпочитана от педа-
гозите, защото развива 
моториката при децата. 
Всичкото мачкане, стис-
кане, заглаждане, търка-
ляне на топчетата плас-
тилин в крайн сметка се 
отразява добре на мускулите и прави ръцете по-силни.
Развива въображението
От пластилин децата могат да сътворят магични и 

пъстри светове. Колкото повече работят с този матери-
ал, толкова по-завършен облик придобиват творенията 
им. От зеленчукова градина до планета с извънземни 
или ресторант с вкусни ястия - пластилинът предлага 
различни и многообразни сценарии, които детското 
въображение може да доразвие.
С образователна цел
Играта с пластилин може да се ползва като метод за 

обучение и предаване на знания. Чрез нея децата се 
учат да различават цветове и форми, да изписват числа 
и букви, да сравняват размери и фигури. Могат да на-
зовават животни, плодове, зеленчуци, да разпознават 
професии и дори да надникат в света на науката, като 
пресъздават атоми и молекули. 
Действа успокояващо
Не на последно място играта с пластилин действа 

успокояващо за детската психика. Помага на малчуга-
ните да се концентрират по-лесно, служи като отдуш-
ник за емоциите им и изгражда навици да се занимават 
сами. Забавлявайки се, те творят и порастват.
Идеи за игри с пластилин:
• В кухнята - от пластилин могат да се изработят 

пица, паста, сладолед, торта, мъфини и всички плодо-
ве и зеленчуци, особено ако разполагате с подходящи 
формички.

• В градината - ако на хартия нарисувате няколко го-
леми саксии, детето може „засади“ там различни рас-
тения от пластилин - палма, теменужка, лале, както и 
някои зеленчуци като морков, лук, домат.

• В зоопарка - от пластилин може да се направят раз-
лични животни като зайче, мече, пингвин, риба, окто-
под, охлюв, паяк, гъсеница, калинка, пчеличка. 

• В музея - детето може да стане млад археолог, като 
превърне пластилина във вкаменелост, отпечатвайки 
форми на мидички или стъпки на динозаври.

ОПАЗВАНЕ НА КРАСТАВИЦИТЕ
ОТ ОСНОВНИТЕ БОЛЕСТИ        

За успешното отглеждане 
на краставици освен спазва-
нето на всички агротехниче-
ски изисквания се налагат и 
чести третирания за извеж-
дане на борбата с болести 
и неприятели. Новите сор-
тове краставици са високо-
продуктивни с много добри 
вкусови качества, но са слабо устойчиви към причи-
нителите на болести, най-често гъби или бактерии. По 
растенията не трябва да се допуска развитие на листни 
въшки, трипсове, белокрилки и цикади,тъй като някой 
от тези насекоми са преносители на вирусни болести.
Борбата с болестите включва комплекс от мерки, 

като основни са:
• Опазване на растенията от плевели – най-често те 

са гостоприемници на насекоми, пренасящи вирусни и 
микоплазмени болести;

• Оптимално балансирано торене с комбинирани и 
листни торове. Едностранчивото азотно торене изнеж-
ва растенията и ги прави податливи на заболявания;

• Предпазване на растенията от вредители чрез пръ-
скане с инсектициди;

• Предпазни пръскания с контактни фунгициди пре-
ди да са се развили болестите.

КОИ БИЛКИ СЪДЪРЖАТ НАЙ-МНОГО ВИТАМИН К? 
Витамин К принадлежи към групата на мастноразтво-

римите витамини. Той е известен още под името фило-
хинон. Специалистите различават в него две природни 
съставки: витамин К1 и витамин К2.
Дневната нужда от него за организма е между 1 и 2 

мг. Той влияе върху кръвосъсирването и здравината на 
стените на кръвоносните съдове, като част от състава на 
клетъчната мембрана участва в енергийните процеси, 
нормализира двигателната функция на стомашно-чрев-
ния тракт. Недостигът на витамин К води до забавяне 
на съсирването на кръвта, до възникване на външни и 
вътрешни кръвотечения, до понижаване активността на 
различни ензими.
Витамин К помага за бързото зарастване на рани, при 

измръзване, изгаряния и рани при залежаване ( деку-
битус), използва се в акушерската практика, притежава 
болкоуспокояващо и антибактериално действие. Синте-
тичният му аналог- викасол се използва като кръвоспи-
ращо средство.
Основна причи-

на за неговия не-
достиг е нарушено-
то му всмукване в 
стомашно-чревния 
тракт,предизвикано 
от  увреждане  на 
черния дроб, което е 
свързано с нарушено образуване на жлъчни сокове ( хе-
патити с различна етиология, цироза на черния дроб), или 
проблеми с извеждането на жлъчната течност (жлъчнока-
менна болест, тумори, дискенизия на жлъчните пътища).
Витамин К1 се съдържа основно в зеленчуците – 

цветно и брюкселско зеле, спанак, марули, тиквички, 
соеви зърна.
Витамин К2 се съдържа основно в телешки черен дроб 

и свински бъбреци.
От билките най-богати на витамин К са овчарската 

торбичка,водното и обикновеното пипериче, копривата, 
хилядолистникът, морковите, доматите и плодовете на 
офиката, конският кестен, боровите и елховите елички, 
червената и синя боровинка,френското грозде. 

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ ЖИВОТНИТЕ СИ
ОТ ТОПЛИНЕН И СЛЪНЧЕВ УДАР             

Пред прага сме на най-топлите месеци на годината – юли и 
август, когато температурите са високи, а слънцето пече много 
силно. В средата на юли са и т.нар. горещници (15, 16 и 17) – дни, 
през които според народното поверие не се ходи на нива, не се 
работи, не се пали пещ и не се пече хляб. И ако това ще прозву-
чи архаично за земеделските стопани у нас, нека ги запознаем 
с прогнозите на Националния институт по метеорология на БАН 
за следващите два месеца. През месец юли средната месечна 
температура се очаква да бъде около 33 – 35°С, а максималната 
средна е в рамките на 34 – 37 градуса. В някои части на страната 
обаче юли 2018 ще бъде най-топлият месец, като температури-
те ще преминат скалата от 40 градуса и ще достигат 40 – 42 в 
обедните часове. Времето през август 2018, най-топлият месец 
през годината, се очаква да бъде по-топло и сухо от обичайното 
за този месец от годината и температурата на въздуха в някои 
райони може да достигне до рекордни стойности...
Съобщаваме тези прогнозни данни на нашите читатели, защо-

то смятаме, че те са важни за всички фермери, но особено за за-
етите с животновъдство, за които лятното време винаги се очаква 
с положителни емоции. Излагането на естествена слънчева свет-
лина и възможността за целодневно пребиваване на животните 
на открити ливади и пасбища съществено намалява разходите 
за храна, а също влияе добре на здравето на стадото. Но наред 
с благотворното въздействие на топлото и слънчевото време, 
тези климатични особености могат да създадат и непредвидени 
проблеми, свързани с прегряване на организма, до топлинен или 
слънчев удар. Топлинният стрес намалява продуктивността, при-
чинява метаболични нарушения, намалява еструса и в особено 
критични случаи може да доведе до смъртта на животните.

(Разликата между топлинен и слънчев удар е в това, че топли-
нен удар може да се получи не само на слънце. При него най-не-
приятното усложнение е, че спира отделянето на пот вследствие 
на дехидратация, за разлика от слънчевия удар, при който пото-
отделянето е запазено.)  .... Продължава в следващия брой!
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Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

ГОРОЦВЕТ - ADONIS VERNALIS      
Гороцвет (Adonis) е род тревисти растения от се-

мейство Лютикови (Ranunculaceae).
Стъблата им са изправени, високи до 50 cm.
Листата са без прилистници. Цветовете са пра-

вилни и са разположени по 
върховете на стъблата или 
разклоненията.
Родът обхваща над 25 вида 

растения и се среща в Ев-
ропа и Азия. В България са 
разпространени 6 вида като 
единият от тях - пролетният 
гороцвет (Adonis vernalis) е 
забранен за бране от естествените му находища.
Цветовете единични, жълти, разцъфтяващи едно-

временно с разлистването и в диаметър 4-5 см. Чаш-
ката с 5 листчета, а венчелистчетата (10-25 на брой) 
продълговато елиптични, дълги 15-34 мм и широки 
5-12 мм. Плодниците и Тичинките много. Цветното 
легло конусовидно. Яйчникът горен. Плодът сборен, 
съставен от овални плодчета с късо, кукесто, завито 
надолу носче.
Силно отровно!
В медицината под името Hebra Adonidis vernalis се 

използват цветоносните и облистени стъбла, събрани 
по време на цъфтежа.
Използва се при лечение на: 
сърдечна недостатъчност, сърдечни неврози, хро-

нична сърдечна слабост, аритмия, атеросклероза, 
епилепсия е други.
Рецепта при:  Хронична сърдечна недостатъчност, 

изразяваща се в лесна умора, оплаквания от тежест в 
сърдечната област и други по-тежки симптоми на това 
обикновено прогресиращо с възрастта заболяване.
Използва се запарка от следната билкова смес: цвят 

от глог 80 г, корени от валериана - 40 г, стръкове от 
гороцвет - 40 г.
Две супени лъжици наситнена смес се заливат с 

500 г кипяща вода. Пие се преди ядене 3 пъти на ден 
в количество 5 кафейни чашки. Може да се повтори 
на интервали, „подсказани“ от организма.
Като продукт: Гороцвет - стрък
Може да се използва при: сърдечна недостатъчност, 

сърдечни неврози, хронична сърдечна слабост, арит-
мия, атеросклероза, епилепсия е други.

 „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                                                                                                              

- Имам 1000 лева на депозит при вас. Мога ли да спя 
спокойно?

- Разбира се - ние разполагаме с достатъчно пари в 
брой и ще издържим на организирана атака. - отвърнала 
касиерката.

- Но какво ще стане, ако все пак фалирате?
- Спестяванията ви ще бъдат възстановени от специален 

фонд за гарантиране на влоговете в банките.
- Ами ако този фонд фалира?
- Тогава БНБ ще Ви възстанови парите!
- Ами ако и БНБ фалира?
- Тогава ще падне правителството. А за подобно нещо 

вече си заслужава човек да даде 1000 лева, не мислите ли?..
 
- Мене най-много ме е страх от зъболекари и от тъмното!
- Е, що па от тъмното?
- Щото не знаеш колко зъболекари има там.

Имам 1000 лева на депозит при вас. Мога ли д

ПЪЛНЕНИ ТИКВИЧКИ
Продукти: 300 г кайма, 4-5 средно големи тиквич-

ки, 1 връзка пресен лук, 1/2 връзка копър, 1 кафеена 
чаша ориз, масло, олио
Начин на приготвяне:
Тиквичките се разпо-
ловяват и се отрязват 
връхчето и опашката 
им. Издълбават се, като 
вътрешността  им  се 
наситнява и отделя на-
страни. В тиган се за-
грява малко масло с 
малко олио и лукът се запържва. След това се прибавя 
каймата, като се натрошава с вилица. След като и тя се 
запържи, се прибавят и измитият ориз и вътрешността 
от тиквичките. Сместа се разбърква и задушава 7-8 
минути. Преди да се свали от котлона, се поръсва с 
вегета и се прибавя нарязаният на ситно копър, като 
отново се разбърква. С тази смес се пълнят тиквич-
ките, като се нареждат в тавичка. Във всяка тиквичка 
се слага и малко вода, за да не остане суров оризът. 
Ястието се покрива с фолио и се пече 20 минути в 
загрята фурна, след това фолиото се маха и всичко се 
пече още 8-10 минути.
Съвет: Към тиквичките вървят всякакви млечни сосо-
ве. Може да ги поръсите и със ситно нарязан магданоз.


