
16 - 22 септември 2019г., година (XV), 36 /721

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

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС 
Уважаеми господин директор,
Мили първокласници,
Уважаеми учители, ученици и родители,
На 16 септември приемете моите най – сърдеч-

ни поздрави, по случай началото на новата учеб-
на година. Ден, в който отбелязваме тържеството 
на духа и знанието, пожелаваме на добър час на 
нашето бъдеще и с трепет гледаме как децата ни 
прекрачват прага на родното школо.
Мили първокласници, днес започвате най – вълнуващото при-

ключение във Вашия живот, това в света на буквите и науката. 
От сърце Ви пожелавам да бъдете упорити в преследването на 
мечтите си и уверени в способностите си! Не изпитвайте страх, 
защото там заедно с Вас ще бъдат Вашите учители.
На Вас ученици – на добър час, много знания и невероятни 

емоции. Желая още по-големи успехи и резултати, които да Ви 
донесат удовлетворение и много радост!
Уважаеми учители, огромно благодаря за всеотдайния Ви труд 

и обич, с които съхранявате образованието и науката в община 
Сатовча, за търпението и желанието, с които преподавате най – 
важните уроци на нашите деца. Пожелавам Ви здраве и мъдрост!
Нека новата учебна година бъде успешна и ползотворна!
На добър час!Кмет на община Сатовча - Д-р Арбен Мименов

Във връзка със спечелен от община Сатов-
ча социален проект и изпълнението на Ад-
министративен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ  с Рег. № 
BG05M9OP001-2.010-0474 – С01/12.06.2018г., 
проект „Социално предприятие за озеленяване 
в община Сатовча”, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси 2014 
-2020“, по процедура: № BG05M9OP001-2.010 
– „Развитие на социалното предприемачество“,    
беше създадено „Социално предприятие за озе-
леняване“  в община Сатовча.
Общата цел на проекта е насочена към подо-

бряване качеството на живот в община Сатовча, 
чрез развитие на социалната икономика и осигу-
ряване на заетост на лица от рискови групи.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
• Осигуряване на подкрепа за социално включ-

ване на уязвимите групи, чрез създаване на под-
ходящи условия за професионалната им интегра-
ция в сферата на социалната икономика;

• Улесняване на достъпа до заетост на целевата 
група въз основа на модернизиране на социална-
та политика на община Сатовча;

• Създаване на условия за заетост и съответно 
заемане на по-качествени работни места, чрез 
психологическо подпомагане, мотивиране и про-
фесионално обучение.
Идентифицираните нужди и проблеми на це-

левата група, включени в процедурата за пре-
доставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
напълно съвпадат с проблемите и нуждите на 
хората с увреждания, лицата в неравностойно 
положение на пазара на труда и социално изклю-
чените лица, живеещи на територията на община 

Сатовча. Те се нуждаят от помощ и подкрепа, и 
живеят в известна степен на социална изолация, 
и са изправени пред доста проблеми в ежедневи-
ето си. Предвид на гореизложеното ръководство-
то на Общината в лицето на д-р Арбен Мименов 
организира подготовката и внасянето на този ва-
жен за населението на община Сатовча проект, 
в който залагайки проектните цели  34 лица от 
целевата група бяха включени в реализацията на 
проекта. Тези лица от целевата група първо пре-
минаха мотивационно обучение  с цел разрабо-
тване на мотивационно писмо, автобиография и 
други документи, с които да трябва да се справят 
в предизвикателството на пазара на труда. 
В продължение на заложените цели в проекта, 

лицата от целевата група преминаха тренинг- 
обучение насочено към развитие на социалните 
компетентности. Също така се проведе и  про-
фесионално обучение по професия „Работник 
в озеленяването“, което  им даде допълнителна 
възможност да започнат работа по специалност-
та в рамките на 12 месеца, а това неминуемо спо-
мага за преодоляване на безработицата  и соци-
алното изключване.

1. Какво означава принципа на уседналост за български граж-
дани и може ли да гласува в изборите за общински съветници и 
за кметове в съответната община избирател, който има само 
настоящ адрес преди 26 април 2019 г. в същата община?
Право да гласуват в изборите за 

общински съветници и за кметове 
на 27 октомври 2019 г. имат бъл-
гарски граждани, които отговарят 
на изискванията на чл. 396, ал. 1 
ИК. „Живял най-малко през по-
следните 6 месеца в съответното 
населено място“ по смисъла на чл. 
396 е български гражданин, който 
има адресна регистрация по по-
стоянен и настоящ адрес на тери-
торията на Република България и 
поне единият от тях да е в населено място на територията на съот-
ветната община или кметство не по-късно от 6 месеца преди датата 
на произвеждане на изборите (26 април 2019 г.).
Ако избирателят има адресна регистрация само по настоящ ад-

рес в съответната община или кметство преди 26 април 2019 г., ще 
може да гласува за общински съветници и за кметове в тази община 
или кметство, ако подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в 
съответната общинска/районна администрация или кметство (При-
ложение № 13-МИ) не по-късно от 12 октомври 2019 г. Избирателят 
може да подаде електронно заявление със същото съдържание през 
интернет страницата на съответната общинска/районна админи-
страция или кметство.

2. Могат ли членовете на СИК и охраната да гласуват в сек-
ция, в която работят?
Членовете на СИК и охраната,  които работят в секция, различна 

от постоянния им адрес, и не са вписани в избирателния й списък, 
могат да гласуват там само ако адресната им регистрация към 26 
април 2019 г. е на територията на същата община.
Ако се произвеждат и избори за кмет на кметство/район члено-

вете на СИК и охраната, посочени в изречение първо, гласуват за 
кмет на кметство/район, само ако адресната им регистрация е в 
кметството/района. Ако регистрацията на посочените лица не е на 
територията на кметството/района, те гласуват само за общински 
съветници и за кмет на община.

3. При какви условия лице, което фигурира в списъка на зали-
чените лица, може да бъде дописано в допълнителната стра-
ница на избирателния списък (под чертата)?
Дописването в допълнителната страница на избирателния списък 

се допуска, само ако постоянният адрес на лицето е на територията 
на същата община и след проверка дали лицето не фигурира в спи-
съка на заличените лица (Приложение № 6-МИ).
Ако лицето фигурира в списъка на заличените лица, дописване е 

допустимо само след представяне на удостоверение по чл. 40 от ИК, 
издадено от кмета на общината/района/кметството/кметския намест-
ник (Приложение № 14-МИ) и на декларация, че не е гласувало и 
няма да гласува на друго място (Приложение № 15-МИ). Ако лицето 
не представи удостоверение по чл. 40 от ИК и декларацията, не се 
дописва в избирателния списък и не се допуска да гласува.

4. Възможно ли е български граждани, пребиваващи постоян-
но или временно извън страната на 27 октомври 2019 г. да гла-
суват в изборите за общински съветници и за кметове?
Изборният кодекс не допуска, пребиваващи постоянно или вре-

менно извън страната български граждани да гласуват в избо-
рите за общински съветници и за кметове, насрочени за на 27 
октомври 2019 г., в съответната държава. В тези избори избира-
телни секции извън страната не се образуват.

На 5 септември 2019 година се проведе заседание на 
Общински съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г.
- Отчет за изпълнение на бюджета на община Сатовча 

към 31.12.2018 г. 
- Отчет за изпълнението на решения на Общински съвет – 

Сатовча, за времето от 01.01.2019 година до 30.06.2019 г.
-  Актуализация на Програмата за управление и раз-

пореждане с имотите – общинска собственост, в община 
Сатовча през 2018 г.

- Наредба за изменение на Наредбата за опазване на 
обществения ред на територията на община Сатовча.
Общинският съвет допусна съществуването на маломер-

ни паралелки – 39 самостоятелни и 15 слети, за учебната 
2019/2020 г.
Общинският съвет – Сатовча, даде съгласие:
- за внасяне на мотивирано предложение в МОН за запаз-

ване на статута на средищни училища на СУ „Св. св. Кирил 
и Методий” – село Сатовча, СУ „Христо Смирненски” – село 
Кочан, СУ „Христо Ботев” – село Вълкосел и СУ „Св. Кли-
мент Охридски” – село Слащен, за учебната 2019/2020 г.;

- за формиране на група в Детска градина – село Кри-
бул, с под минималния брой деца в група през учебната 
2019/2020 г.;

- за кандидатстване на община Сатовча по открита 
процедура чрез подбор на проект BG16M10P002-2.009 
„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 
управлението на отпадъците” по приоритетна ос 2 „Отпа-
дъци” на Оперативна програма „Околна среда – 2014-2020” 
и подготвен в тази връзка проект на община Сатовча;

- за възлагане на услуга от общ икономически интерес 
по проект „Патронажна грижа за лица в неравностойно 
положение от общините Сатовча, Борино и Сърница” на 
Домашен социален патронаж – Сатовча;

- за провеждане на принудителна сеч на паднала маса 

в следствие на природно бедствие в отдел/подотдел 4„е” 
и 4„ж“, находящи се в землището на село Сатовча, отдел/
подотдел 68„у”, 61„л” и 61„к1”, находящи се в землището на 
село Долен и продажба на дървесината на цени по тарифа 
на корен на физически лица, които не са търговци – за 
лична употреба, без право на продажба;

- за учредяване право на прокарване на въздушен 
електропровод 20 кV в землището на село Кочан през 
имот № 018363 – гробище, в местността Першата, имот 
№ 018264 – пасище, мера, местността Першата, имот № 
186265 – полски пътища в местността Блатоша, имот № 
020017 – нива, в местността Лага, имот № 020196 – паси-
ще с храсти, местността Лага, имот № 020197 – пасище 
с храсти, местността Лага и имот № 020198 – пасище с 
храсти местността Лага, общинска собственост, по КВС 
на село Кочан, община Сатовча;

- за учредяване възмездно право на ползване за ус-
тройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства 
върху имот № 031069, с площ  3,570 дка, находящ  се в 
местността Седльова юнак, в землището на село Слащен, 
община Сатовча – частна общинска собственост;

- за отпускане на финансова помощ в размер на  1000 
лв. на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван 
Скендеров” – ЕООД, град Гоце Делчев, за закупуване на 
апарат за хемодиализа;

- за отмяна на Решение № 540 от Протокол № 41 от 
28.06.2019 година за приемане на експертна оценка за УПИ 
I, ПИ – 280, 283  и 284, кв. 70а с площ 750 кв. м по плана 
на село Вълкосел и упълномощаване на кмета на община 
Сатовча да сключи договор за покупко-продажба на имота.

 - Предостави на Общинска служба по земеделие – Са-
товча, земя от общинския фонд, придобита от общината на 
основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване 
на наследниците на Юсеин Юсеинов Кацаров – бивш 
жител на село Фъргово, имот № 008049, находящ се в 
местността Атьов гроб, землището на село Фъргово, 
община Сатовча, с площ 2,117 дка.

Н 5 2019
в следствие на природно бедствие в отдел/подотдел 4„е” 

4 “ С /
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
„СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
В ОБЩИНА САТОВЧА“

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.010.-0474
„СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ОБЩИНА САТОВЧА



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

16 Септември 2019, Понеделник,
Ден за защита на озоновия слой 
Отбелязва се от 1995 г. с резолюция 49/114 на Общото събрание 

на ООН от 19 декември 1994 г. Годишнина от подписването /1987/ 
на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой.

17 Септември 209, Вторник,
Ден на София
Чества се на църковния празник Св. мчци София, 

Вяра, Надежда и Любов с решение на Общинския съвет 
от 25 март 1992 г. Съгласно Наредба за символиката 
и отличията на Столична община, приета с Решение 
23/20 декември 2007 г., в Деня на София се провежда 
тържествена сесия на Столичния общински съвет, на 
която се връчват отличията на Столична община. Пред 

църковния храм „Св. София“ се провежда тържествена церемония, посветена 
на Деня София. 

18 Септември 2019, Сряда,
Световен ден за мониторинг на водата 
Отбелязва се от 2002 г., обявена за Световна го-

дина на чистата вода. Оттогава през септември и 
октомври в цял свят се провежда мониторинг върху 
качеството на водата. Наблюдават се ключови пока-
затели за здравето на хората и жизнеспособността 
на екосистемите. В мониторинга могат да участват 
доброволни мониторингови групи, организации за 
контрол на водата, училища и неправителствени организации. Събраните от 
целия свят данни се подават на Американската фондация за чиста вода. 

21 Септември 2019г.,Събота,
Ден на глобалното прекратяване на огъня и отказ от насилие 
Определен с резолюция на Общото събрание на ООН от 2001 г., призовават 

се всички държави и народи да спазват прекратяването на военните действия 
през този ден. До 2001 г. Международният ден на мира се отбелязва през третия 
вторник от м. септември съгласно резолюция 36/67 на Общото събрание на ООН 
от 1981 г., в която поддържането на мира на международно и на национално 
равнище се определя като главна цел на ООН в съответствие с Устава на ООН 
и се определя специален ден за отбелязване и укрепване сред всички нации 
и народи на идеалите на мира. За пръв път Международният ден на мира се 
чества през 1982 г. 
Световен ден на болестта на Алцхаймер 
Отбелязва се ежегодно от 1994 г. по инициатива на Меж-

дународната организация за борба с болестта на Алцхаймер.
22 Септември 2019г., Неделя,
 Обявяване на независимостта на България

 Княз Фердинанд I, премиерът Александър Мали-
нов, министри, офицери и други официални лица 
при обявяването на независимостта на България. 
Независимостта на България е провъзгласена с 
манифест на 22 септември (5 октомври нов стил) 
1908 г. в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ 
в Търново[1]. Независимото Българско царство е 

признато от Великите сили през пролетта на 1909 г. От Освобождението на 
България до обявяването на нейната независимост тя е трибутарно княжество 
спрямо Османската империя. Есенно равноденствие С определението есенно 
равноденствие се обозначава астрономическото понятие, което обуславя опре-
делен момент от годината, в който денят и нощта са равни по продължителност 
в следствие на движението на Земята спрямо Слънцето. През годината прин-
ципно има по два такива дни, които се случват всяка пролет и есен и известни 
съответно като пролетно и есенно равноденствие. Първото е на 20 или 21 март, 
а второто – на 22 или 23 септември.

 ИГРА ЗА ЕЗИКОВОТО И КУЛТУРНО БОГАТСТВО НА
ЕВРОПА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ 
Краен срок: 20 септември 2019 г., 12:00 ч. 
Организатори на играта „Открий езиковото бо-

гатство и традициите в Европа!“ са Европейската 
комисия в България и Британски съвет – България 
в партньорство с културните институти на държа-
вите от ЕС (EUNIC) и посолствата на някои други 
европейски държави.
Право на участие в играта имат всички граждани 

на територията на Република България, без ограни-
чение във възрастта. Всеки участник в играта може 
да участва само веднъж с една регистрация.
Всеки участник трябва да отговори на 29 въпроса. За всеки въпрос има посоче-

ни четири възможни отговора, измежду които един-единствен е верен. Участни-
ците, които са отговорили вярно на всички въпроси, участват в разпределението 
на наградите от играта посредством теглене на жребий на случаен принцип.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 11.09.2019 г.
.     – 78  
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Животът е толкова динамичен, че понякога 
попадаме в капана на цялата тази динамика, за-
бравяйки за себе си. Това може да има негативни 
последствия за личността ни. Започваме да изпит-
ваме апатия към любимите ни неща, проявяваме 
завист, не виждаме път пред себе си. Хубавото е, 
че сме заобиколени от мъдрости и вдъхновения, 
които ни помагат да преоткрием себе си.
В рубриката ни „Притчи“ споделяме петте спо-

разумения на дон Мигел Руис. Те са точно онази 
формула, която ни зарежда с позитивизъм.
Бъди безупречен в словото си
Използвайте силата на словото само в услуга на 

истината и любовта. Говорете по същество. Каз-
вайте само това, което имате предвид. Избягвайте 
да употребявате словото по какъвто и да било 
начин срещу себе си или срещу другите.
Не приемай нищо лично
Нищо от това, което другите правят, не е заради 

вас. Всичко, което те вършат или говорят, е про-
екция на собствената им реалност, на собствения 
им сън. Когато сте имунизирани срещу чуждите 
мнения и действия, вече няма да бъдете жертва 
на ненужно страдание.
Не прави предположения
Намерете куража да задавате въпроси и да 

изразявате точно 
онова, което наис-
тина искате. Об-
щувайте с другите 
ясно, за да избегне-
те недоразумения, 
негативни емоции 
и проблеми. Дори 
това единствено 
споразумение има 
силата да промени изцяло живота ви.
Винаги прави най-доброто, на което 

си способен
Вашето „най-добро“ ще се променя във всеки 

един миг — ще бъде различно, когато сте здрави и 
когато сте болни. Независимо какви са обстоятел-
ствата обаче, правете най-доброто, на което сте 
способни, и така ще се спасите от самокритиката, 
самосъжалението и самобичуването.
Бъди скептичен, но се научи да слушаш
Не вярвайте на себе си и не вярвайте на никой 

друг. Използвайте силата на съмнението и поста-
вяйте под въпрос всичко, което чувате: Така ли 
е наистина? Вслушвайте се в намерението зад 
думите и ще се научите да разбирате тяхното 
истинско послание.

ПРИТЧА: ПЕТТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ - ПЪТ КЪМ ЩАСТИЕТО



такова да се направи връзка (техническа) между УРН 
на праводател и УРН на правоприемник по отношение 
на допустимите за подпомагане площи по СЕПП и/или 
установеният брой животни по схемите за обвързано 
подпомагане за животни за кампания 2018. В едно-
седмичен срок, считано от датата на приключване на 
приема на заявленията за държавна помощ Областните 
дирекции „Земеделие“ следва да предоставят инфор-
мация в МЗХГ относно констатираните случаи на 
правоприемство. Информацията следва да съдържа, 
както данни за правоприемника, така и данни (ЕГН/
ЕИК и УРН) за праводателя.
Получателите на тази помощ са земеделски стопани, 

осъществяващи механизирани дейности в първичното 
селскостопанско производство. Те трябва да отговарят 
на следните изисквания:

3.1. Да са вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП;
Земеделските стопани следва да имат заверена 

регистрационна карта (по Наредба № 3/1999 г.) за 
стопанските 2017/2018 г. и 2018/2019;

3.2. Да нямат изискуеми публични задължения;
3.3. Да не са в открито производство за обявяване в 

несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3.4. Да не са в производство по ликвидация;
3.5. Да не са предприятия в затруднено положение, 

по смисъла на член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) 
651/2014;

3.6. Да не са получили друго публично финансиране 
за същите приемливи разходи.

3.7. Да имат валидно заявление за подпомагане 
по схемата за единно плащане на площ и схемите за 
обвързано подпомагане за животни за 2018 година; 
земеделските стопани, отглеждащи видове и катего-
рии животни, които не попадат в обхвата на схемите 
за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат 
регистриран животновъден обект по Закона за ветери-
нарномедицинската дейност.

ПЪРВИТЕ ИЗКУПВАЧИ НА СУРОВО МЛЯКО ЩЕ 
РЕГИСТРИРАТ ДОГОВОРИТЕ СИ ОНЛАЙН 

До дни първите изкупвачи на сурово мляко ще могат 
да регистрират онлайн договорите си в Регистъра на 
сключените договори за доставка на сурово мляко в 
Интегрираната система за администриране и контрол 
(ИСАК), съгласно Наредба №1. Това ще става чрез 
подаване на електронни заявления в специално разра-
ботената за това Система за електронни услуги, която 
ще бъде свързана с модула на ИСАК за сектор „Мляко“.
ДФ „Земеделие“ работи активно за дигитализацията 

на всички системи, 
които администри-
ра. Това ще доведе 
до намаляване на 
административна-
та тежест за земе-
делските стопани 
и агробизнеса и ще 
облекчи както ра-
ботата им, така и 
задълженията.
В тази връзка от 10 до 12 септември 2019 г. няма да 

се приемат заявления за регистриране на договори на 
първите изкупвачи на мляко в областните дирекции 
на ДФ „Земеделие“. Временното преустановяване на 
регистрацията се налага поради технологично адап-
тиране и обновяване на модула в ИСАК и завършване 
на последния етап от връзката му със Системата за 
електронни услуги за сектор „Мляко“.

НАП ПУСНА ПРИЛОЖЕНИЕТО, КОЕТО
ИНФОРМИРА КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СА ИЗТЕКЛИ 
Вече е достъпно прило-

жението, чрез което всеки 
гражданин може да раз-
бере какви негови лични 
данни са били неправо-
мерно разпространени, 
вследствие на хакерската 
атака през юли. Електрон-
ната услугата е качена в 
специално разработен сайт,  чрез който НАП ще 
продължи да информира засегнатите лица. Справка 
можете да получите по следните начини :

•  По електронен път - достъпът до автоматичната 
електронна справка за клиенти се осъществява на ад-
рес - https://check.nra.bg/. Справката е достъпна с ПИК, 
издаден от НАП, или с електронен подпис. Справка с 
електронен подпис може да бъде направена само за 
физическо лице, което е посочено като титуляр или 
автор в електронния подпис и в него се съдържа ЕГН.

•  В офис на НАП – справка може да бъде направена 
във всеки един офис на НАП. Услугата се предоставя 
след идентифициране с документ за самоличност. В 
случаите, в които желаете справка за друго лице, е 
необходимо да предоставите пълномощно.

•  По телефона – българските граждани, които 
не разполагат с ПИК и КЕП, живеят дългосрочно 
в чужбина и нямат възможност да посетят офис на 
НАП, могат да получат информация на телефонния 
номер за връзка с НАП от чужбина – +359 2 9859 
6801. След свързване, наш експерт ще Ви зададе 
контролни въпроси с цел идентификация и предос-
тавяне на нужната Ви информация.
Обща информация за чуждестранните лица е 

публикувана в английската версия на създадения по 
темата сайт: https://check.nra.bg/. Чуждестранните 
лица, за които има разпространени лични данни, ще 
бъдат уведомени от данъчната си администрация.
Новата надградена услуга, предоставяща инфор-

мация за неправомерно достъпените и незаконно 
разпространени лични данни, замества съществува-
щата досега проверка, която се извършваше с ЕГН 
и телефонен номер

До 20-ти септември: 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 

2 от ЗСВТС на Интрастат де-
кларации -пристигания/изпра-
щания за месец август 2019 г., 
за новорегистрираните Интра-
стат оператори с възникнало 
текущо задължение.
До 25-ти септември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец август за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания по тру-
дови правоотношения, направени през месец август, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 септември.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
16 - 22 септември 2019г., брой 36

КОМПЕНСИРАТ ФЕРМЕРИТЕ С 2,1 МЛН. ЛЕВА 
ЗА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ПРЕЗ 2019 Г.   
Управителният 

съвет на ДФ „Земе-
делие“- РА утвърди 
финансов ресурс от 
2,144 млн. лева по 
схема на държавна 
помощ „Помощ за 
компенсиране на ще-
тите по земеделските 
култури, причинени 
от неблагоприятни 
климатични условия, които могат да бъдат приравнени 
на природни бедствия“. Отпуснатите средства се раз-
пределят за щети, настъпили през 2019 г., при следния 
интензитет от производствените разходи по култури:

- Зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слън-
чоглед - до 30%;

- Фуражни култури - до 80%;
- Плодове, зеленчуци,етерично-маслени, технически 

култури - до 80%;
На подпомагане подлежат земеделски стопани, 

които притежават констативни протоколи за 100% 
пропаднали площи през 2019 г. със земеделски култури 
в резултат на неблагоприятни климатични условия. 
Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне 
на помощта.

ПУСНАТИ СА УКАЗАНИЯТА
ЗА ПОМОЩТА ЗА АКЦИЗА 

От 23  август фер-
мерите могат да наме-
рят пълните указания 
за кандидатстване за 
помощта за газьола на 
интернет страницата 
на министерството на 
земеделието. Ще при-
помним, че заявлени-
ята се подават от 9-и 
до 27-и септември, 
като бюджетът за тази помощ е 84 млн. лв.
Според указанията като допустими разходи се считат 

тези, които са доказани с фактури за купен газьол по чл. 
32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складо-
ве, използван за механизирани дейности в първичното 
селскостопанско производство. Земеделските стопани 
са задължени да заплатят минималната данъчна ставка 
за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б 
на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО.
Помощта не покрива разходите, които земеделският 

стопанин е направил в превишение на индивидуалната 
му годишна квота, както и количествата газьол, които 
не са използвани за  дейности осъществявани в пър-
вичното производство на селскостопански продукти.
Фактурите следва да бъдат издадени на името на ре-

гистрирания земеделски стопанин, който кандидатства 
за помощта. През 2019 г. се заявява за възстановяване 
акциз по фактури за закупен газьол през 2018 г.
За всеки земеделски стопанин се определя индиви-

дуална годишна квота в литри, която е по-ниската от 
максимално допустимото количество газьол и количе-
ството закупен газьол по фактури. Тази квота се взема 
предвид само от количеството газьол от фактурите, 
фигуриращи в дневниците за продажби на съответните 
доставчици, след проверка извършена от Националната 
агенция за приходите.
Отстъпката от стойността на акциза за литър заку-

пен газьол се определя в левове по следната формула: 
ОСА=ОРП/∑ИГКи, където ОСА е отстъпката от 
стойността на акциза за литър закупен газьол, ОРП е 
общият размер на държавната помощ, а ИГКи са ин-
дивидуалните годишни квоти на земеделските стопани 
за съответната година в литри.
Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен 

газьол е равна на частното от общия размер на дър-
жавната помощ и сбора от индивидуалните годишни 
квоти на земеделските стопани за съответната година.
Отстъпката не може да надвишава разликата между 

размера на акциза за литър газьол, определен по реда 
на Закона за акцизите и данъчните складове, и мини-
малната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, 
определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 
2003/96/ЕО.
За участие в схемата земеделският стопанин по-

дава заявление по образец, в общинската служба по 
земеделие към Областната дирекция „Земеделие“ по 
постоянен адрес на физическите лица или едноличните 
търговци или по адрес на управление на юридическите 
лица, към заявлението се прилагат копия от и опис на 
фактури (по образец) за закупен газьол и удостове-
рение за наличие или липса на задължения. Описът 
на фактури се представя и на електронен носител по 
предварително зададен формат.
При попълване на описа на фактури идентификаци-

онният номер на земеделските стопани е, както следва:
- за физически лица – ЕГН или БУЛСТАТ (когато 

БУЛСТАТ-ът е различен от ЕГН-то земеделският сто-
панин трябва да направи справка с търговеца на гориво 
и/или с НАП, с кой идентификатор е вписан от страна 
на търговеца в неговия дневник за продажби);

- за физически лица чужденци – личен номер на 
чужденец (ЛНЧ);

- за юридически лица и ЕТ - Единен идентификаци-
онен код (ЕИК).
Заявлението за държавна помощ може да бъде 

подадено и от упълномощено лице, което следва да 
представи изрично нотариално заверено пълномощно.
В случай на правоприемство, компетентните служи-

телите от съответната Областна дирекция „Земеделие“ 
следва да извършат проверка на представените от кан-
дидата (правоприемник) документи и при наличие на 
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Въпрос: Здравейте, Чл. 68 от КСО (3) – в случай че 
лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, те придо-
биват право на пенсия при навършване на възраст 66 
години и 4 месеца за жените и най-малко 15 години 
действителен осигурителен стаж. Чл. 328, ал. 1, т. 
10 КТ разпоредбата дава правна възможност на ра-
ботодателя по своя преценка да прекрати трудовия 
договор при придобиване право на пенсия за осигури-
телен стаж и възраст. Упражняването на едно право 
от работника или служителя, а именно да използва 
благоприятстващата го възможност да се пенсиони-
ра, следва да зависи от неговата воля, а не от тази на 
работодателя му, тъй като упражняването на едно 
лично субективно право, каквото несъмнено е право-
то на пенсия, не следва да зависи от волята на други 
лица. Какво се случва - лицето не получава пенсия и не 
желае да получава, поради недостигащ стаж. Условие 
за придобиване на право на парично обезщетение за 
безработица е да не е придобило право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст. Въпросът е : Лицето 
ще получава ли обезщетение за безработица? Не 
трябва ли Министерство на труда и социалната 
политика да сезира КС за тази възможност в КСО 
за право на пенсия при недостигащ стаж, защото 
това право се определя от работодателя. Благодаря 
предварително за отговора.
Отговор на МТСП: Работодателят не определя право-

то на пенсия, включително и на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст. Волята на работодателя се свежда до 
осъществяване на възможностите за прекратяване на 
трудовото правоотношение с работника или служителя, 
определени с Кодекса на труда. Упражняването на право 
на пенсия е въпрос на личното волеизявление на правои-
мащото лице. Пенсията за осигурителен стаж и възраст 
от държавното обществено осигуряване е периодично 
парично плащане, право на която се придобива при 
наличие на определени от Кодекса за социално осигу-
ряване (КСО) предпоставки. С КСО са регламентирани 
и правилата за получаване на определени помощи и на 
краткосрочни парични обезщетения от държавното об-
ществено осигуряване - за временна неработоспособност 
и трудоустрояване, за бременност и раждане, за майчин-
ство, за безработица. Обезщетението за безработица е 
вид осигурително обезпечение, което се изплаща при 
настъпването на риска „безработица”. Целта му е да 
замести част от липсващото трудово възнаграждение 
и да не се допусне възможността лицето да остане без 
доходи през определен период от време. Една от задъл-
жителните предпоставки за възникване право на парично 
обезщетение за безработица, предвидени с чл. 54а, ал. 1 
и следващите от КСО, е лицата да не са придобили право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за 
ранно пенсиониране в Република България, или пенсия 
за старост в друга държава. Законодателят приема (и това 
е така не само в България), че осигуреният социален риск 
безработица може да настъпи само в случай на оставане 
на работоспособно физическо лице без работа поради 
прекратяване на правоотношението, по което е работи-
ло. Придобиването на право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, на пенсия за ранно пенсиониране или 
на пенсия за старост води до така наречената презюм-
пирана трайна неработоспособност, т.е. с достигането 
на предвидената в закона възраст и изпълняване на 
изискванията за придобит осигурителен стаж, законът 
предварително приема, че лицето вече не може да работи. 
В този смисъл работоспособно е всяко лице до момента, 
в който придобие право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст. По изложените съображения и с оглед на прила-
гането на принципа за солидарност на осигурените лица, 
придобилите право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република 
България, или пенсия за старост в чужбина, нямат право 
на парични обезщетения за безработица.



ОПАСНА ЛИ Е ВИСОКАТА ТЕМПЕРАТУРА?    
Когато  видят,  че 

чертичката на термо-
метъра премине 37,5° 
повечето хора изпадат 
в паника и веднага по-
сягат към лекарствата, 
за да я свалят. Да, по-
вишената температура 
най-често е признак на 
някаква инфекция или 
възпаление, но не бива 
да я отъждествяваме със самия проблем. Това води до 
погрешното схващане, че справим ли се с нея, сме успели 
да се справили с болестта. А всъщност вместо да помага-
ме, пречим на организма си да се пребори с инфекцията.
Повишението на температурата е не само нормална, но 

и здравословна реакция на имунната ни система, когато 
в организма ни попаднат вируси или бактерии. При 38° 
много от патогените умират, а организмът ни започва 
да произвежда усилено антитела – тоест температурата 
е ефективен начин да се справи с инфекцията. Ако в 
този момент я понижим с медикаменти, ние подтискаме 
имунния си отговор. Вместо това по-добре е да вземаме 
големи количесва вит. С и да пием топли чайове.
Кога високата температура може да бъде опасна? 

Задължително вземете мерки срещу самата температура, 
когато надвиши 40° (за малките деца 39°, тъй като при 
тях могат да се появят гърчове или увреждания). Над 42 
градуса вече съществува истинска опасност за живота, 
тъй като белтъците в човешкото тяло, включително и в 
кръвта започват да се пресичат, а това е необратим процес 
с фатален изход. 
Как най-правилно да измерим температурата? 

Много често изпадаме в паника, защото измерената 
температура е нереална или не вземаме предвид, че ва-
рира в зависимост къде е измерена. Например средната 
температура на тялото се измерва в устата. По същото 
време под мишницата тя ще бъде с около 0,5° по-ниска, 
а в ухото и ануса с около 0,5° по-висока. Така може да 
се получи разлика от цял градус само в зависимост от 
мястото на измерване. Освен това телесната температу-
ра е най-ниска нощем и най-висока в късния следобед. 
Дигиталните термометри също често дават неточни 
данни. Затова за най-достоверни приемайте показани-
ята на добрия стар живачен термометър. Единственият 
му недостатък е, че с него трудно можете да измерите 
температурата на малко дете.
Бебчо има температура. Когато става въпрос не за 

нас самите, а за детето ни, съвсем разбираемо тревогата 
ни е много по-голяма. Затова сме склонни да се преза-
страховаме и още при леко повишение на температурата, 
да посегнем към лекарството. Често обаче медикамен-
тите се оказват по-опасни от болестта. Например пара-
цетамола – един от най-използваните температуропони-
жаващи средства, трудно се преработва от черния дроб 
на възрастен човек, а какво да кажем за малките бебета. 
В никакъв случай не трябва да се дава и аспирин – той 
е напълно забранен за деца под 12 г. възраст. Най-безо-
пасни за малките човечета са лекарствата на основата на 
ибупрофен, но и тях прибягвайте само, когато е крайно 
наложително.

КАК ЗЮМБЮЛЪТ В САКСИЯ
ДА ЦЪФНЕ И ДРУГАТА ГОДИНА 

Зюмбюлите са едни от най-
красивите и ароматни цветя, 
които могат да бъдат отглеж-
дани, както в градината, така 
и в домашни условия. Често 
обаче се оказва трудно да ги 
накараме да цъфнат отново, 
въпреки че повечето видове 
могат да цъфтят по 3- 4 годи-
ни, че и повече. 
Ето няколко полезни съвета, които можете да следвате, 

ако искате да накарате своя зюмбюл да цъфне отново:
- Зюмбюлът е луковично растение и за да цъфне отно-

во, най-важно е да бъде добре съхранявана луковицата 
му. След като прецъфти растението, отрежете изсъхна-

лите листа и оставете луковиците на сухо, тъмно и 
проветриво място, за да можете да ги използвате пак.

- През последните години на пазара са се появи-
ли и много лесни за отглеждане сортове зюмбю-
ли, за които дори не се налага да изваждате след 
прецъфтяването им луковиците. Просто прибирате 
растението на тъмно и започвате да го поливате и 
подхранвате, преди да дойде моментът му за цъф-
теж. За по-сигурно е обаче да следвате предходно-
то правило.

- Зюмбюлите са ранни луковични цветя и ако ис-
кате да цъфтят и зимно време, можете да ги накарате 
чрез форсиране (заставяне на цветето да цъфти по-
рано от обичайният сезон за цъфтеж).
Форсирането на зюмбюлите обикновено става в 

началото на септември. За тази цел се подбират по-
едрите и здрави луковици. Добре е да обогатите поч-
вата, в която ще засаждате луковицата, като преди 
да сложите пръстта, най-добре поставете късове от 
керемиди или друг вид дренаж, чрез който да сте си-
гурни, че водата ще може да се оттича. Луковицата 
на зюмбюла се засажда, като се притисне към пръс-
тта, като тя трябва да потъне до 2/3 от височината си. 
Много е важно да не я оставите прекалено открита, 
ако искате отново да имате цвят. Това важи и за обик-
новеното засаждане.

- Ако саксията Ви е с диаметър от 15 см, можете да 
поставите по 4 луковици, но те да не се допират една 
в друга. Цветята се оставят на тъмно и хладно място.

- Когато съцветието излезне от луковицата и се по-
казва на 2- 3 см над нея, можете да извадите саксията 
с бъдещият зюмбюл и да го внесете в по-топло поме-
щение. При форсиране обикновено това става през 
месец декември.

- Можете да форсирате зюмбюла и в съд с вода, ко-
ято се сменя на всеки 2 -3 седмици. Корените се за-
крепват с памук във водата, за да расте право цветето 
дори и ако образува големи съцветия.

В КРАЯ НА СЕЗОНА КЪСНИТЕ ДОМАТИ СЕ 
НУЖДАЯТ ОТ ПРЕЦИЗНИ ГРИЖИ

Особено важно за 
късните домати е 
стриктното спазване на 
агротехниката – избор 
на подходящите сор-
тове, отглеждане на ка-
чествен разсад, подго-
товка на площта, върху 
която ще се отглеждат, 
и полагане на грижи, 
след като заемат посто-
янното място.От всичко това зависи добрият добив.
Сезонът изисква да се обърне сериозно внимание 

на редовното поливане, да не се допусне засушаване, 
което ще предизвика опадане на цветовете и завръ-
зите, върхово гниене и др. Поливането трябва да се 
избягва през горещите часове на деня, най-добре е 
сутрин. Трябва да подхраните навреме 1-2 пъти с азо-
тен тор. Може да ползвате и разтворен в поливната 
вода оборски тор.
Доматите на колове или на телена конструкция се 

колтучат редовно, оставят се на растенията две стъб-
ла. Върховете им се прекършват през септември. На 
отглежданите безколови сортове се премахват само 
първите разклонения. Окопават се неколкократно, за 
да се подобри въздушдушния обмен на почвата, ко-
гато се образува почвена кора. При поява на болести 
и неприятели трябва да се води своевременна борба. 
Беритбите са през септември.
Преди падането на сланите избистрените домати се 

обират, сортират, поставят се само здравите в щайги и 
се нареждат в подходящо помещение, където темпера-
турата се задържа на 12-16ºС, има умерена влажност 
на въздуха не се допуска пряка слънчева светлина. 
Така запазени, доматите могат да дочакат и Коледа.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

КОРЕНЪТ ОТ СУМА - МОЩЕН 
АДАПТОГЕН И ИМУНОСТИМУЛАТОР 
Коренът от сума е природно средство за повишаване 
на енергията и стимулиране на имунната система, 
което до скоро не ни беше познато. Ползите му са 
уникално много, защото той е считан за „адаптоген“ - 
нагажда се към нуждите на тялото и понижава нивата 
на стрес в него, откликвайки на това, от което има 
нужда. А и кой от нас не би имал нужда от нещо обо-
дряващо и зареждащо в тези мрачни и студени дни? 
 Сума представлява пълзяща 
по земята лоза със сложна 
коренова система. Среща се 
по поречието на река Ама-
зонка, както и в други обла-
сти на Бразилия, Еквадор, 
Панама, Перу и Венецуела. 
 Интересно е, че корен от 
сума, известен още като „бразилски женшен“, е 
наричан от бразилците „para todo“, което в превод 
означава „за всичко“ т.е. лекуващо всичко. Ползвали 
го за всякакви болки, липса на сила (включително и 
сексуална) и понижен тонус. Има данни, че руските 
атлети ползвали корен от сума на прах за стимулиране 
на мускулатурата по естествен път. Дали това е само 
мит, не знаем, но знаем, че корен от сума има доказани 
ползи в много посоки.
Растението не само, че дава допълнителни сили 
на организма в борбата с различни неблагоприятни 
фактори, но и възстановява състоянието му като цяло. 
Затова корен от сума е природно лекарство, което си 
заслужава да се опита и това доказват множество 
химически анализи, разкриващи ценните вещества, 
които съдържа този корен. 
Свойства на корен от сума
 Вече споменахме, че сума е силен адаптоген и иму-
ностимулатор и действа изключително тонизиращо. 
 Още корен от сума подобрява клетъчното дишане и 
премахва умората.
 Сума се използва още при много хронични болести 
като високо кръвно налягане, висок холестерол, ар-
трит, астма, кандида, хипогликемия, дори и в ранни 
стадии на рак.
 Важно действие на корен от сума е, че балансира 
хормоните - подходяща е за употреба при ПМС и в 
менопаузата, както и за възстановяване на сексуалната 
функция и при двата пола. Този корен е афродизиак.
 Безспорно спомага мускулния растеж, без да има 
отрицателни ефекти.

 „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: 

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                                                                                                              

Купувач влиза в магазин за наливен алкохол.
– Половинка „Сунгурларска“!
Продавачът налива от един бидон половинка ракия, 

вади етикет „Сунгурларска“, залепва го на бутилката и я 
подава на клиента.

– Половинка „Поморийска“!
Продавачът отново налива от бидона, вади етикет 

„Поморийска“, лепва го на бутилката и подава на клиента.
–Половинка „Сухиндолска“!
Продвачът вади трета бутилка, налива от бидона, лепва 

етикета и подава.
– И половинка „Сливенска перла“!
– „Сливенска перла“ няма!
– Как няма, бе? Нали виждам, че бидона е пълен с 

ракия...
– Ракия има - етикет няма...

упувач влиза в магазин за наливен алкохол.

ПЪЛНЕНИ КАМБИ С ОРИЗ И МАСЛИНКИ     
Продукти:
- 6 камбички
- 1/2 ч. чаша ориз
- 10 маслини без 

костилка
- 1 малък домат
- 1/2 морков
- зехтин
- сол
- черен пипер
- магданоз
 Приготвяне: Фурната загряваме на 180-200 градуса. 

Камбичките измиваме, разполовяваме на две и почист-
ваме от семето. 
В тиган загряваме зехтин и добавяме нарязания на 

кубчета домат, запържваме докато леко изври течността 
му, добавяме ориза и морковите, бъркаме 1 минута и 
добавяме чаена чаша и половина вода. Прибавяме сол 
на вкус, черен пипер, магданоз- наситнен. Разбърква-
ме докато ориза леко започне да набъбва и изсипваме 
нарязаните маслини. Бъркаме отново няколко пъти и 
изключваме котлона.
В тавичка капваме 2-3 капки зехтин и нареждаме раз-

половените камбички. В тях слагаме от зеленчуковата 
плънка, добавяме 1/3 ч. чаша вода и печем до готовност.


