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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

Г-жа Райка Славчева 
и учениците от VIII б 
клас бяха удостоени с 

международен приз „Знак за качество“ 
за работата им по проект „Силата на 
женските гласове“, дейност Etwinning, 
програма Еразъм+,  в пратньорство с  
Франция, Италия, Испания, Румъния, 
Гърция, Тунис, Република Молдова, Ал-
бания и България.
Проектът е с продължителност една 

година и има следните цели:
- да изследва историята и културата на 

европейските страни, включени в живота 
и работата на жените, които имат важна 
роля в различните области (наука, технологии, музика, спорт, политика, социални науки, и т.н.);

- сътрудничество с ученици и учители от страните – партньори;
- подобряване на езиковите умения и компетенции на учениците;
- интегриране на  ИКТ в класната стая и усъвършенстване на дигиталната креативност  на 

учениците;
- развиване на благоприятно отношение към националното и европейското културно наследство.
Общуването с партньорите е организирано благодарение на възможностите, които предоставя 

TwinSpace, използвана като платформа за всички дейности по проекта и място, където  се съхра-
нява документацията (информация, снимки, видео, презентации, линкове и др.). 
Този приз дава основание на ръководителя на проекта - г-жа Райка Славчева и на учениците 

да почувстват удовлетворение и признание от своята работа и да продължат реализирането 
на останалите дейности.

Община Сатовча отново показа висок прием на студенти. Учениците от  Випуск 2018 
година, от общо 127 ученика с отличие завършиха 43-ма. Голям процент от завършващите 
бяха кандидат-студенти, които показаха високи резултати още на предварителните изпити, 
а също така и на редовните такива, при което бяха приети във ВУЗ общо 70 ученици от 
четирите гимназии.
От СУ „Христо Ботев“  село Вълкосел  традиционно има най-много приети студенти – 

24, следвани от СУ „Христо Смирненски“ село Кочан  и СУ „Св. Климент Охридски“ село 
Слащен с по 18 студента и  в СУ „Св.св.Кирил и Методий“ село Сатовча  с 10.
Най-голям прием на студентите са с медицинска специалност – 30, от които: медицина, 

фармация, медицински сестри, асистент на лекаря, кинезетерапия, рехабилитатор, клини-
чен лаборант, дентална медицина. Инженерните специалности също преобладават, общо 
11 приети студента от които: електроника,  компютърни науки, софтуерно инженерство, 
телекомуникации.  Има 9 студента с имокомически специалности като: икомоника, счетовод-
ство, бизнес икономика, бизнес предприемачество, информационни системи, математика.  
Само 6-ма студенти са с педагогически специалност – ПУНП.  Четирима от студентите са 
предпочели юридическата специалност – право, а 2-ма са със специалността строителен 
инженер. Имаме по един представител в специалностите: журналистика, международно 
отношение, връзки с обществеността, история, георгафия,пожарна и аварийна безопасност, 
педагогика на обучението по технологии и предприемачество и национална сигурност.
На всички тях пожелаваме успешно завършване на този образователен етап от живота 

им и успешно реализиране.

ГГ Р йй СГГ РР йй СС

Г-жа Райка Славчева бе 
удостоена с Национален 
сертификат за участието й 
в кампанията „Учител-бу-
дител в дигиталната ера“, 
2018г.
След Националната кон-

ференция „Как да препо-
даваме дигитално-медийна 
грамотност в училище“, 
гр.София, г-жа Славчева 
разработи педагогическа 

технология на тема „Текстът в сферата на ма-
совата комуникация“. 
Основната й цел бе да апробира критичното 

мислене у учениците, уменията за търсене, 
оценка и систематизиране на информация в 
интернет, комуникация, работа по групи и 
работа в екип чрез интерактивни методи на 
преподаване. 
Урокът бе одобрен от: Комисаря по въпро-

сите на цифровата икономика и цифровото об-
щество в Европейската комисия - г-жа Мария 
Габриел, Фондация за свободата „Фридрих 
Науман“, Националният център за безопасен 
интернет, Коалиция за медийна грамотност 
в образованието, Българско-американска ко-
мисия за образователен обмен «Фулбрайт» и 
Европейската комисия, Брюксел.

Основни цели: 
1.Образователни:
1.1.Надграждане , 

развиване и търсене 
на информация за усъ-
вършенстване на ко-
муникативноречевите умения на учениците.

1.2.Систематизиране, обобщаване и осмис-
ляне  функциите на медийните текстове. 

1.3.Развиване на умения за търсене на 
информация от интернет,  възприемане и 
конструиране на медиен текст.

2.Възпитателни:
2.1. Възпитаване на мислещи, ангажирани 

и информирани граждани;
2.2.Развиване на множествената интели-

гентност за създаване, анализиране и управ-
ляване на информацията от интернет;

2.3. Насърчаване на младите хора за използ-
ване на безопасен Интернет.

3.Развиващи:
3.1. Чрез търсене на информация от Ин-

тернет на  текстове от сферата на масовата 
комуникация се развиват умения за писане  и 
усъвършенстване на речта на учениците, както 
и стремеж за  правилен и художествен изказ.

3.2. Подготвяне на учениците в прехода към 
реалния професионален живот на хората чрез 
формиране на гражданско съзнание.
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УЧИТЕЛ ОТ СУ – САТОВЧА С НАЦИОНАЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАС-
ТИЕ В КАМПАНИЯ „УЧИТЕЛ-БУДИТЕЛ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА“ 2018  



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

28 Януари 2019г. Понеделник,
Европейски ден за защита на данните 
На 28 януари Европа отбелязва Деня за 

защита на личните данни. На тази дата 
през 1981 година европейските държави, 
които поддържат прокламираните от Съ-
вета на Европа фундаментални принципи 
за защита на човешките права, са полу-
чили възможност да се присъединят към 
Конвенция №108 на Съвета на Европа за 
защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.

30 Януари 2019г., Сряда,
 Ден на Свети Три Светители 
Най-големия религиозен празник в Пра-

вославната църква, посветен на „Светата 
Троица“. Православната църква е отредила от 
векове на този ден да се чества заедно паметта 
на св. Василий Велики, св. Григорий Богослов 
и св. Йоан Златоуст и така да се отдава почит 
на тяхното просветителско и учителско дело. 
На този ден празнуват още православните 

богословски факултети и духовните академии. 
1 Февруари 2019г., Петък,
 Свети Трифон (Трифоновден)
 На 1 февруари православната църква почита Св. 

Трифон - лечител, прославил се с чудесата, които 
правел. Роден е през 225 г. сл. Хр. в семейството на 
бедни християни в малоазийската част на Римската 
империя. На 17-годишна възраст успял да излекува 
тежко болната дъщеря на император Гордиан, за 
което бил богато възнаграден от императорското 
семейство. Денят на Св. Трифон се отбелязва пър-
воначално у нас на 14 февруари като Ден на лозаря. 
През 1968г. след въвеждането на Григорианския 
календар от Българската православна църква датите на църковните празници 
се изместват. Трифоновден е включен към цикъл от три последователни дни, 
наречени Трифунци - 1, 2, 3 февруари. На 1 февруари се празнува Трифонов-
ден, на 2 февруари - Сретение Господне, а на 3 февруари - Свети Симеон. 
Според българските народни традиции Св. Трифон е покровител на лоза-
рите, винарите и кръчмарите. На този ден се извършва ритуално зарязване 
на лозята. Обичаят повелява стопанката на къщата да стане рано и да опече 
обреден хляб, украсен с лозово листо. Вари се и пиле, а в бъклица се налива 
от най-хубавото вино. Всичко се поставя в шарена торба и с нея стопанинът 
се отправя към лозето. На лозето всеки стопанин се обръща към слънчевия 
изгрев и се прекръства три пъти. После отрязва първите три пръчки и полива 
мястото с червено вино, светена вода и пепел, които пази от Бъдни вечер. 

2 Февруари, 2019г., Събота,
 Сретение Господне (Зимна Богородица) 
Един от четирите празника, посветени на Божията майка. Съвпада с чети-

ридесетия ден от рождението на Исус Христос, когато Богородица отива в 
Йерусалимския храм. Там благочестивият старец Симеон поема от ръцете 
детето и казва: “Ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и 
за предмет на противоречия, и на сама тебе меч да прониже душата - за да се 
открият мислите на много сърца”. С тези думи фактически той осмисля целия 
бъдещ живот на Исус: въпреки че дава на човечеството един нов закон - за-
кона на любовта, учението му става предмет на 
много спорове и противоречия. А страданията 
и кръстната смърт на любимия син, довеждат 
Богородица до скръб. 
Петльовден (Ден намъжката рожба) 
Според народния календар, Петльовден е 

посветен на децата и за предпазването им от 
болести се коли петле или ярка в зависимост от 
това, момче или момиче има в къщата. Забра-
нено е да се работи, защото се вярва, че денят 
е черен и ще се зачерни къщата. Не се правят 
годежи и сватби. Празникът на мъжките рожби 
води началото си от времето на турското роб-
ство, когато с кръв от петли българските семейства белязвали портите си, за 
да заблудят властите, че от техните къщи вече са взети момчета за еничари. 
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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

Учениците на един мъдър учител го попитали 
как е намерил пътя на истината. Той им отвърнал 
простичко:

– Едно куче.
– Как така? – не разбирали учениците му.
Мъдрецът им разказал, че веднъж, докато се 

разхождал край реката, видял толкова жадно и 
измъчено куче, което изглеждало сякаш малко 
му оставало да умре от жажда. Обаче всеки път, 
когато се навеждало да пие от речната вода, то 
виждало в нея собственото си отражение, плаше-
ло се и скачало настрани, защото си мислело, че 
това е друго куче, което ще го нападне. Накрая 
обаче жаждата му станала непреодолима, то заб-
равило страха, скочило във водата, отражението 
му изчезнало и кучето пило до насита.

– Често човек открива, че сам е пречката си 
пред нещо, към което се стреми – добавил учите-
лят. – И когато изчезне препятствието, което сам 
си е поставил, той постига целта си.

ПРИТЧА: ПЪТЯ НА ИСТИНАТА

Световен ден на влажните зони и водолюбивите птици 
Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони е меж-

дународно споразумение, сключено на 2 февруари 1976г. в 
иранския град Рамсар. Официалното й название е Конвенция 
за влажните зони с международно значение и по - специално 
като местообитание на водолюбиви птици. Понастоящем 
Конвенцията е ратифицирана от 158 страни. България е осма-
та държава, ратифицирала Рамсарската конвенция от 1976г. 

3 Февруари 2019., Неиделя,
 Св. Симеон Богоприимец (Зимен Симеон) 
Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона 

Обреди и Традиции Празникът се нарича още: Стар Симеон, св. Симеон и с фолклорно-
то Смион. Има вярване, че която жена иска да има рожба, трябва да направи и раздаде 
царевична питка. Според народния календар, този празник, както 
и зимната Богородица, почитат главно бременните жени, младите 
невести и майките. Гадае се по това, какъв човек първи ще дойде в 
къщата - мъж или жена, такъв добитък ще се роди. Зимният Симе-
оновден се смята за един от най-лошите дни в годината. Някъде го 
наричат Симеон бележник, защото белязва хората, оставя им рани и 
белези. Той е третият вълчи празник. На този ден не се работи с вълна, 
не се изхвърля пепел и смет навън, за да не се разсърдят вълците.

КОНКУРСИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА СТИПЕНДИИ
“ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020-21 Г.   
Краен срок: 25 април 2019 г. 
>> Стипендии “Фулбрайт” за преподавател-

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

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

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

>> Стипендия (3-5 месеца) за развитие на гражданското общество - Програмата е 
предназначена за ръководители и представители на български неправителствени орга-
низации, работещи за развитието на гражданско общество в България. 

>> Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри” - Стипендии се отпускат на професионалисти 
от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните обла-
сти: превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция 
и контрол на ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на 
трафик на хора; право и човешки права; планиране на образованието; управление на 
човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; кому-
никации/журналистика; управление на природни ресурси и околна среда; градско и 
регионално планиране; аграрна икономика; индустриално управление; икономическо 
развитие, финанси и банково дело.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 24.01.2019 г.
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Въпрос:  Моля за Вашето тълкуване на изискването 
на Чл. 38. (1) от Закона за хората с увреждания от-
носно задължението на работодателите назначават 
работници и служители с трайни увреждания съглас-
но квота по т. 1 или т.2. 1. Изпълнявайки изискването 
на чл. 38 задължен ли е работодателя да назначи нови 
хора с трайни увреждания, ако вече има назначени 
такива? 2. Може ли с вече назначените работещи 
с трайни увреждания работодателят на практика 
да изпълни изискването на чл. 38 без да е необходимо 
да назначава допълнителни работещи. Какъв е срока 
за изпълнение на квотата? 3. Кой определя кои са 
подходящите места за назначаване на хора с трайни 
увреждания – комисия по трудоустрояване или друг 
орган на работодателя, КУТ? Кога ще се определят 4. 
В какъв срок работодателят определя подходящите 
места и уведомява АЗ? 5. Как се тълкува определени-
ето в чл. 38 (5) – „алтернативни мерки за заетост 
на хора с трайни увреждания“? Какво се разбира под 
алтернативни мерки за заетост? 6. Как ще се изпъл-
нява изискването на закона без да има обнародван 
правилник за неговото прилагане?
Отговор на НЗОК:  По реда на чл. 41, ал. 5 от Закона 

за хората с увреждания, условията и редът за изпълнение 
на квотните задължения за работодателите и алтернатив-
ните мерки ще сe определят с правилника за прилагането 
на Закона. Съгласно § 3 от Преходните и заключителните 
разпоредби на Закона, до 31 март 2019 г. включително 
Министерският съвет приема правилник за прилагане-
то на Закона. Алтернативните мерки са насочени към 
подкрепа и насърчаване заетостта на хората с трайни 
увреждания, предстои да бъдат разписани детайлно в 
правилник за прилагането на Закона и всеки работодател 
ще има възможност да прибегне до тях в случай, че не 
желае да изпълни квотните задължения.

До 31 януари
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на дъл-

жимите за четвъртото тримесечие 
на предходната година окончателни 
данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, с 
изключение на окончателния данък, 
дължим от местни физически лица 
за доходи от източници в чужбина.

2. Деклариране и внасяне от търговските банки 
и клоновете на чуждестранни банки в страната на 
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за 
доходите от лихви по банкови сметки на местни фи-
зически лица, придобити през м. декември на пре-
дходната година.

3. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 
43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан 
от предприятията и самоосигуряващите се лица за 
доходи, придобити от физическите лица през чет-
въртото тримесечие на предходната данъчна година, 
в случаите когато лицето, придобиващо дохода, пис-
мено е декларирало пред предприятието или само-
осигуряващото се лице – платец на дохода, че желае 
удържане на данък за тези доходи.

4. Предприятията и самоосигуряващите се лица по 
смисъла на Кодекса за социално осигуряване - пла-
тци на доходи, предоставят информация за доходите 
от наем или друго възмездно предоставяне за полз-
ване на недвижимо имущество, както и за доходите 
от управление и контрол, от участие в управителни 
и контролни органи на предприятия, подлежащи на 
облагане по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, на-
числени и/или изплатени в полза на физически лица, 
местни на друга държава - членка на Европейския 
съюз. Когато платецът на доходите не е предприятие 
или самоосигуряващо се лице, информацията се пре-
доставя от чуждестранното физическо лице, местно 
на друга държава – членка на Европейския съюз.

5. Подаване по електронен път (с ПИК или с елек-
тронен подпис) на годишна данъчна декларация по 
чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през 2018 г. 
и внасяне на дължимия по декларацията данък от 
лица, които имат право и желаят да ползват отстъпка 
от 5 на сто върху дължимия по декларацията данък, 
но не повече от 500 лв.
ЗДЗП
Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните пре-
мии, дължим за четвъртото тримесечие на предход-
ната година. 
ЗМДТ
  1. Подаване на декларация по чл. 61н от ЗМДТ за 

облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за 
текущата година.

  2. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ 
данък за първото тримесечие на текущата година. 
Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния 
размер на окончателния годишен /патентен/ данък,  
ползват отстъпка от 5 на сто.

 До 5-ти февруари:
ЗДДФЛ
Издаване на служебна бележка за придобити през 

2018г. доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 
1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец № 1) от работодатели, 
които към 31 декември на предходната година са работо-
датели по основното трудово правоотношение на съот-
ветните работници/служители, когато разликата между 
годишния данък за доходите от трудови правоотноше-
ния и авансово внесения не е удържана/възстановена до 
31 януари на текущата година.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
28 ануари - 3 февруари 2019г., брой 4

ДФЗ УТВЪРДИ 1 МЛН. ЛЕВА ЗА
СТАЦИОНАРНИ И МОБИЛНИ МАНДРИ 
Ресурс от 1 млн. лева за 

2019 г. утвърди УС на ДФ 
„Земеделие“ по схемата за 
държавна помощ „Инвес-
тиции за закупуване или 
изграждане на обекти за 
преработка и/или обработка 
на сурово мляко”.
Схемата за държавна помощ беше нотифицирана 

пред Европейската комисия в края на 2018 г. Целта е да 
се подпомогнат малки и средни фермери и организации 
на производителите да преработват и реализират сами 
продукцията си на фермерските пазари и по този начин 
да увеличат доходите си. Кандидатите следва да са 
регистрирани съгласно Наредба № 26 за специфичните 
изисквания за директни доставки на малки количества 
суровини и храни от животински произход.
Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, 

след което ще бъде отворен и прием за кандидатстване.
 
ЛИХВА ОТ 3 % ЗА КРЕДИТИ ОТ ДФЗ

ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО    
Управителният съвет на ДФ 

„Земеделие“ преутвърди го-
дишна лихва в размер на 3% 
за отпусканите пряко от Фонда 
кредити за 2019 година. От об-
лекчените лихвени условия могат да се възползват кан-
дидатите по три инвестиционни схеми за кредитиране:

- Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;
- Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти 

по Националната програма по пчеларство 2017-2019г.;
- Схема за кредитиране със средства на ДФЗ на 

проекти за „Инвестиции за изграждане на търговски 
помещения и закупуване на търговско оборудване за 
земеделски производители, осъществяващи директни 
доставки на малки количества суровини и храни от 
животински произход”.

НОВ РАЗШИРЕН ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ 
РОДИТЕЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕТЕГЛЕДАЧИ  
Агенцията по заетостта стартира нов разширен 

прием на заявления по проект „Родители в заетост” в 
периода 21 януари – 28 февруари 2019 г. Проектът е 
съфинансиран от Европейския социален фонд на Евро-
пейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите 
за по-доброто съвместяване на професионалния с лич-
ния живот, като същевременно предоставя възможност 
за заетост на безработни лица за полагане на грижи за 
отглеждане на деца.
В рамките на първите 

два приема 1 514 роди-
тели са одобрени и вклю-
чени в проекта от общо 2 
977, подали заявления. 3 
449 безработни лица пък 
са изявили желание, да 
бъдат наети като детегледачи, а одобрените са 2 501. 
Сключени са 1 425 трудови договори с детегледачи.

 По време на новия прием право да подават заявления 
по проекта имат родители на деца от 0 до 12 години. 
Родителите, които могат да се възползват от услугата 
и желаят да подадат своите документи за участие при 
новия старт, трябва да бъдат от следните групи:

 -  Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, 
незаписани в детска ясла/градина, които имат оси-
гурено работно място по трудово/служебно право-
отношение или са самонаети/самоосигуряващи се 
лица, но към момента полагат грижа за децата си и 
не са се върнали на работа;

-   Многодетни родители на деца от 0- до 12-го-
дишна възраст, които са се върнали на работните 
си места, и децата посещават детски ясли/градини, 
както и училище.
За целите на процедурата, многодетни родители са 

тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г.;
-  Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, 

които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, 
незаписани в детска ясла/градина, или многодетни 
родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посеща-
ващи детски ясли/градини, както и училище.
Агенцията по заетостта обръща внимание, че тези 

родители, които дългосрочно ползват отпуск или от-
състват от работа поради отглеждане на дете/деца от 0 
до 5 години и имат осигурено работно място (по трудово 
правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи 
се лица), не следва да са се върнали на работа до полу-
чаване на одобрение за включване в проекта. 
Безработните родители трябва да започнат работа 

при работодател или като самонаето/самоосигуряващо 
се лице в рамките на 4 (четири) месеца от получаване 
на услугата за отглеждане на дете. След като започнат 
работа, договорът на детегледача може да бъде удължен 
и така той да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.
Максималният срок за получаване на услугата „де-

тегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 
12 години на детето/децата.
Бюрата по труда ще продължат да извършат подбор 

сред регистрираните безработни лица за детегледачи, 
като ги насочват за одобрение от родителите. 
Заявления от родители ще се приемат в посочения 

период, на хартиен носител, лично във всички бюра по 
труда в страната или на:
имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (скани-

рани с подпис или електронно подписани), в работни 
дни между 8.30 и 17.00 часа.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ЯНУАРИ и ФЕВРУАРИ 2019г.

ДЕКЛАРАЦИИТЕ С БАРКОД
САМИ СМЯТАТ ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК
Годишната декларация за облагане на доходите с бар-

код вече е публикувана на интернет страницата на НАП 
– www.nap.bg. Формулярът с баркод изчислява автома-
тично дължимия данък след попълване на информация 
за получените доходи, внесените осигурителни вноски, 
ползваните облекчения, напомнят от НАП. Електрон-
ната декларация трябва да се изтегли на компютър от 
интернет страницата на Агенцията – www.nap.bg  и да се 
попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод 
гарантира на клиентите на администрацията, че няма 
да допуснат технически грешки, тъй като дължимият 
данък се изчислява автоматично след попълване на 
приложенията за различните видове доход.
От НАП напомнят също, че из-

пращането на декларация с баркод 
предполага и по-бързо възстановява-
не на надвнесен данък. Това е така, 
защото не се налага допълнителното 
обработване и попълване на данните 
от тези декларации ръчно, тъй като 
информацията директно се прехвър-
ля от формуляра след сканирането на баркода. Пода-
ването на декларацията с баркод става чрез изпращане 
по пощата или на място в някои пощенски станции, 
където директно ще бъде издаден входящ номер. Де-
кларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.
Срокът за подаване на годишните данъчни деклара-

ции за облагане на доходите изтича на 30 април 2019 г., 
като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият 
данък за довнасяне.
Повече информация за декларирането и плащането 

на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.
nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената на 
градски разговор в кол центъра на приходната агенция. 
Номерът е 0700 18 700. 

10 ДНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТСТЪПКАТА ЗА ПОДАДЕНА 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОХОДИТЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ  
Ако подадат декларациите си по електронен път до 

31 януари 2019 г., физическите лица могат да ползват 
5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната 
си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допъл-
нително условие за ползване на отстъпката е граждани-
те да нямат подлежащи на принудително изпълнение 
публични задължения, както и да внесат целия размер 
на данъка за довнасяне до 31 януари 2019 г.
Най-бързо и лесно декларацията се подава по интер-

нет с персонален идентификационен код. Срокът за 
подаването на декларациите за облагане на доходите 
e 30 април 2019 г.
Информация за попълване и подаване на данъчни 

и осигурителни декларации и внасяне на суми към 
бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 
18 700 на цената на градски разговор.

Въпрос: Здравейте, въпросът ми е във връзка с 
Наредба за определяне на видовете работи, за ко-
ито се установява допълнителен платен годишен 
отпуск: Кога работещите получават правото да 
ползват допълнителния отпуск, т.е. трябва ли 
да имат стаж 1 г. при условията на чл. 2 или в 
момента на назначаването си вече им се полага 
този вид отпуск?
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 156, ал.1, т.1 от 

Кодекса на труда (КТ) при условията на чл. 155, ал. 
2 от КТ работникът или служителят има право на 
допълнителен платен годишен отпуск за работа при 
специфични условия и рискове за живота и здравето, 
които не могат да бъдат отстранени, ограничени или 
намалени, независимо от предприетите мерки - не 
по-малко от 5 работни дни. Видовете работи, за 
които се установява допълнителен платен годишен 
отпуск, се определят с наредба на Министерския 
съвет (чл. 156, ал.2 от КТ) - Наредба за определяне 
на видовете работи, за които се установява допълни-
телен платен годишен отпуск (Наредбата). Съгласно 
чл. 4 на Наредбата право на допълнителен платен 
годишен отпуск имат работници и служители, които 
извършват определените в чл. 2 работи не по-малко 
от половината от установената с Кодекса на труда 
нормална продължителност на работното време, с 
изключение на работниците и служителите, които 
извършват работи в среда на йонизиращи лъчения. 
Размерът на допълнителния платен годишен отпуск 
не може да бъде по-малко от 5 работни дни, при 
условие че работникът или служителят е работил 
при условията на ал. 1 в рамките на една календарна 
година (чл. 4, ал. 2 от Наредбата). Когато работникът 
или служителят работи по-малко от срока по ал. 2, 
размерът на допълнителния платен годишен отпуск се 
определя пропорционално на отработеното време (чл. 
4,ал. 3 от Наредбата). Следователно , ако моментът на 
назначаване е след началото на календарната година, 
отпускът се определя пропорционално на периода до 
края на тази година.



КАКВА ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА
ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВКЪЩИ? 

Не само живите същества, но и неодушевените пред-
мети имат нужда от оптимално ниво на влажност, за 
да функционират правилно. Поради тази причина ние 
хората сме длъжни да осигурим благоприятна среда за 
себе си и околните. 
За да можете да 

си представите как 
се чувства къщата 
ви, приемете я по 
следния начин: тя 
е един организъм, 
идентичен на ва-
шия, и точно кол-
кото вас се нуждае 
от хидратация, за да се чувства добре. Поддържането 
на тази хидратация спомага на жителите в дома ви да 
водят здравословен начин на живот. 
Специалистите препоръчват влажността на въздуха 

в дома ни да се намира в диапазона между 35 и 50%. 
Това е най-благоприятната среда както за членовете на 
семейството така и за стените, музикалните инстру-
менти и дървените мебели. 
Не бива да пренебрегвате и факта, че прекалено ви-

соките нива на влажност на въздуха допринасят за об-
разуването на мухъл, плесен, акари и други вредители. 
Особено внимание на влажността трябва да обръщат 
хората, които са болни от астма или други респира-
торни заболявания. Най-често влага над 60% увели-
чава вероятността симптомите да се засилват. Ако пък 
страдате от кожни заболявания, това може да се дължи 
на ниската влажност. 
За да поддържате оптимално ниво на влажност в дома 

си, можете да се сдобиете с хидрометър. Това е малък 
уред, който е лесно достъпен на пазара и показва ниво-
то на влажността в стаята, в която е поставено. С негова 
помощ можете успешно да установите дали се нуждае-
те от овлажнител или изсушител за помещението. 
Ако влагата в дома ви е над нормата, най-ефективни-

ят начин да се справите с нея е изсушителят за въздух. 
Това е електрически уред, който спомага за отстраня-
ването на излишното количество влага в дома ви. Из-
сушителят може да бъде преносим, като се използва 
само за едно помещение или за цялата къща. 
През зимните месеци пък е нормално да страдате от 

липса на влага. Отоплението в къщата свежда влагата 
в стаите до минимум. Това може да доведе до редица 
здравословни проблеми като сухота и болки в гърло-
то и носа, проблеми с дишането и суха кожа. Тук на 
помощ идва овлажнителят – електрически уред, който 
отделя пара или малки водни капчици и по този начин 
нормализира влагата в помещението.

ЗАЩО АНТУРИУМЪТ НЕ ЦЪФТИ?                         
Мъжкото щастие 

или антуриумът не 
образува съцветие 
по няколко причини:
Неправилен ре-

жим на осветление 
- светлината е малко 
или мястото на кое-
то е поставен анту-
риумът е прекалено 
силно осветено. В 
първия случай на цветето се осигурява допълнителна 
светлина с флуоресцентни лампи, а във втория случай 
се премества на друго място с разсеяна светлина;
Недостатъчна температура в стаята. За да се обра-

зуват цветни пъпки, се изискват минимум 22 градуса. 
Минималната зимна температура по време на полага-
не на пъпките е 15-16 градуса;
Дефицит или излишна влага по време на напояване-

то, недостатъчна влажност на въздуха. Често обилното 
напояване на антуриума може да доведе до загниване 
на кореновата система. В такъв случай в саксията за от-
глеждане на цветето се поставя дренажен слой. За да се 
предпази от бързото изпаряване на влагата, се използва 
сфагнум (мъх). Освен това антуриумът трябва перио-
дично да се пръска с вода под формата на фина мъгла.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СЛОЖИТЕ И
ПАТЛАДЖАН В ОРАНЖЕРИЯТА          

Ако разполагате с полиетиленова оранжерия, може 
да отделите място и за патладжана. За този начин на 
отглеждане благоприятният срок за засяването на 
разсада е началото на втората десетдневка на януари 
за най-южните райони на страната до края на месеца 
и за по-топлите места в Северна България. Семената 
никнат за 10-12 дни. В началото растенията се развиват 
бавно и вторият лист се появява след 25-30 дни. Това 
е моментът, в който трябва да се пикират в саксийки с 
диаметър 10-12 см. За развитието на разсада от голямо 
значение е подържането на подходящ топлинен режим. 
До поникването температурата трябва да е по-висока – 
12-24 градуса, след поникването се понижава до 17-18 
в продължение на 7-12 дни, а след това до пикирането 
в слънчеви дни, в облачни дни и през нощта съответно 
23-25, 18-22 и 16-18 градуса. След пикирането по-
следователността е същата, 
само че с градус-два повече. 
Съществена част от грижите 
за разсада до засаждането 
в оранжерията е редовното 
проветряване, поливането, 
разрохкването на почвата 
и евентуално подхранване 
при нужда.
Подходящото време за засаждане в оранжерията 

настъпва през втората половина на март. Растенията 
се покриват допълнително с полиетилен под форма-
та на тунел. Грижите се свеждат до поддържане на 
оптималната температура, проветряване, поливане, 
разрохкване на почвата. Температурата не бива да се 
покачва над 25-30 градуса, но не е желателно да спада 
и под 18 градуса. 

ИЗИСКВАНИЯ  НА  РАННИЯ  ЗЕЛЕНЧУК
КЪМ  ПОДХРАНВАНЕТО        

Спанакът, салатата, ре-
пичките, зеленият лук и 
чесънът имат кратък веге-
тационен период, през кой-
то развиват голяма листна 
маса. Затова те са особено 
взискателни към запасе-
ността на почвата с дос-
татъчно и леснодостъпни 
хранителни вещества.
Спанакът дава високи добиви, когато предшества-

щата култура е добре наторена. Листният зеленчук 
дава най-добър и качествен добив при торене с угнил 
оборски тор в комбинация с азот, фосфор, калий. Не 
понася пресния оборски тор. Торовете се внасят преди 
сеитбата, при подготовката на почвата. Само азотният 
се разделя на две, с половината се подхранва. Късният 
есенен посев се подхранва до края на януари. Обикно-
вено за 10 кв. м са достатъчни 200 г амониева селитра, 
150 г двоен суперфосфат и 150 г калиев тор.
Какво да сеем през януари!
Салатата обича богатите на хранителни вещества 

структурни и добре обработени почви. Тя предпочита 
най-вече азота, следван от фосфора. Обикновено за 10 
кв. м трябват 200 г амониева селитра, 300-400 г супер-
фосфат, а калиеви торове се използват само при много 
леки, песъчливи почви. С пресен оборски тор може да 
се тори през есента с дълбоката оран (при прекопава-
нето). През вегетацията същите 10 кв. м се подхранват 
с около 100 г амониева селитра. Не закъснявайте, за-
щото ще се образуват рехави глави.
Зеленият лук и чесънът предпочитат богатите с 

хранителни вещества, структурни и влагоемни поч-
ви. Изискват комбинирано органично и минерално 
торене. Обикновено са предкултура на домати, пи-
пер, патладжан и използват основното им наторява-
не. При първото окопаване се подхранват със 150 г 
амониева селитра за 10 кв. м. Зеленият лук и чесънът 
не понасят пресния оборски тор.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

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.

МЕДУНИЦА – НАЙ-РАННАТА САЛАТКА, 
НО И ЦЕНЕН ПОМОЩНИК ПРИ КАШЛИЦА        
Може и март да ни се вижда още далече, но януари 
лека по-лека се изнизва. Медуницата е най-ранното 
салатно растение, но и ценен помощник при кашлица.
Названието на рода – Pulmonaria идва от латинската 
дума Pulmoa, което означава „бял дроб” и без съмне-
ние е свързано с благотворното и лечебно действие 
на растението върху този важен орган.
 Лечебните качества на 
билката са известни и из-
ползвани още от Средно-
вековието за лечение на 
кашлица и заболявания 
на дихателните пътища. 
В българската народна 
медицина медуницата се 
използва при възпаление 
на гърлото, бронхит, задух, белодробна туберкулоза и 
други проблеми с белия дроб, като храчкоотделящо.
За целта се използват приосновните листа или на-
земната част на растението. Те се събират  през време 
на цъфтежа -април-май. Изсушените растения са със 
зелен цвят и без миризма.
В листата му се съдържат белтъци, въглехидрати, 
витамини, микроелементи – магнезий, желязо, бор, 
титан, никел мед, силициеви съединения, дъбилни 
вещества. 
При медуницата витамин С се запазва и след сушене 
и консервиране на листата.
 Още от древността са забелязали,  че употребата на 
медуницата като храна оказва благотворно действие 
на организма. Тя се използва и днес от много народи, 
а в някои страни я отглеждат като салатно растение. 
Медуницата е най-ранното салатно растение, което 
се отглежда в градините. Използват се листата – су-
рови или сготвени в различни ястия. Със своя фин 
аромат и ниско съдържание на влакнини листата на 
медуницата са приложими във всяка салата. Тяхната 
слузеста повърхност и многобройните власинки ги 
правят по-малко приемливи за някои хора, когато се 
използват самостоятелно.
Медуницата се използва при приготвянето на пити-
ето вермут.
Салата от медуница с лук
300 г листа от медуница и 100 г зелен лук се почист-
ват, измиват със студена вода, нарязват се на ситно, 
посоляват се на вкус и се разбъркват. Подреждат се 
в подходящ съд и се подправя с растителна мазнина, 
с майонеза или със сметана.

 „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                                                                                                              

Катаджия се връща от работа и веднага след него се 
прибира синът му.

- Документи за проверка.
- Синът вади бележника.
Поглежда го баща му отгоре до долу двойки, но и 20 лв.
- На тати отличника! - казал с умиление.

Дядо Васил на пазара продава дини. Сложил и табелка 
„1 диня за 3 лева, 3 дини за 10 лева.“ Минава Моше. Купува 
си една диня за 3 лв., после още една за 3 лв., после трета 
пак за 3. Доволен от гешефта, казва на дядо ви Васил:

- Ей го, купих си 3 дини и ти платих само 9 лева. Не 
става търговец от теб!

- И ти като всички – купуват 3 дини вместо една и после 
ме учат на търговия!

атаджия се връща от работа и веднага след не

ВКУСЕН БОБ В ГЮВЕЧ  
Продукти: бял боб - 500 г, сода - 1 ч.л., лук - 1 глава, 

чесън - 2 скилидки, моркови - 1 бр., чушки - 1 бр., до-
мати - 2 бр., червен пипер - 1 с.л., джоджен - 1 с.л., 
калоферче - 1 ч.л., целина - 1 ч.л., сол, олио - 5 с.л.

|Приготвяне: Бобът се 
измива и залива със сту-
дена вода. Така се кисне 
за около шест часа. След 
това водата се излива, на-
лива се нова и се прибавя 
една чаена лъжичка сода. 
Щом водата заври водата отново се изхвърля, а бобът 

се измива и прехвърля в глинен гювеч. 
Към него се прибавят нарязаните на ситно лук, мор-

ков и чушка. Скилидките чесън се слагат цели. 
Доматите се нарязват на дребно или пасират и също 

отиват в гювеча. Прибавят се подправките - червен 
пипер, джоджен, листа целина и калоферче. 
За пикантност може да се сложи люта чушка. Налива се 

олио и вода, гювечът се похлупва и слага в студена фурна. 
Бобът в гювеч се пече първия половин час на 220 

градуса, след което температурата се намалява на 180 
градуса. Малко преди готовност се прибавя сол на вкус.


