
На 9 ноември 2018 година се проведе засе-
дание на Общински съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- Общ устройствен план на община Са-

товча.
- Годишна програма за развитие на чита-

лищната дейност на територията на община 
Сатовча.

- Вътрешни правила за организацията и реда 
за проверка на декларации и за установяване 
на конфликт на интереси в Общински съвет 
– Сатовча.

-  Актуализация на Програмата за управле-
ние и разпореждане с имотите – общинска 
собственост, в община Сатовча през 2018 г.
Общинският съвет – Сатовча, даде съгласие:
- За провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за продажба на: 
• земеделски имот № 073061 и № 073062, 

със съответно с площ 0,698 дка и 0,238 дка, 
с начин на трайно ползване друга селскосто-
панска територия, находящ се в местността 
Банян, землище на село Долен;

• земеделски имот № 111001, с площ 10,127 
дка, начин на трайно ползване гора в земедел-
ски земи, находящ се в местността Тикале, 
землището на село Сатовча.

- за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за учредяване безсрочно право на 
строеж на: 

• жилищна сграда със застроена площ          
100 кв. м, върху УПИ XI, от кв. 70 по плана на 

село Вълкосел, с площ от 617 кв. м.; 
- за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на:
• част от помещение, находящо се на първи 

етаж от сграда  средно училище „Св. св. Ки-
рил и Методий”  – Сатовча, с площ от 4 кв. м 
за поставянето на 2 броя вендинг машини за 
продажбата на пакетирани изделия, безалко-
холни и горещи напитки;

• помещение, находящо се на втори етаж 
от сграда бивша поликлиника село Сатовча, 
с площ от 10 кв. м за физиотерапевтични и 
други методи за лечение;

• на III етаж от административна сграда 
Кметство село Кочан – публична общинска 
собственост, с площ 330 кв. м за шивашки 
цех.

- изготвяне на инвестиционни проекти и 
изграждане на „Смесена сграда с офиси и 
търговски помещения на партерно ниво и зала 
за обществени мероприятия на второ ниво” в 
общински имот УПИ XXVI, имот пл. № 175 
от кв. 19 по плана на село Сатовча.
Предостави на Общинска служба по земе-

делие – Сатовча, земя от общинския фонд, 
придобита от общината на основание отме-
нения чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване на 
наследниците на: 

- Ахмед Алимаз Алимаз – бивш жител на 
село Туховища, имот № 000448, находящ се 
в местността Зелен, землището на село Ту-
ховища, община Сатовча, с площ 0,250 дка. 
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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

Благодарение на дарители и бла-
годетели като всички вас в Общи-
на Сатовча успешно се провежда 
благотворителна кампания в наве-
черието на Коледа и Нова година 
за набирането на средства за деца 
сираци и деца с увреждане до 16 
годишна възраст. Тази кампания 
се реализира вече девета година. 
Идеята на Кмета на общината д-р 
Арбен Мименов, като инициатор 
на  мероприятието е децата сираци, 
на които им предстои абитуриент-
ски бал да бъдат финансово подпомогнати за закупуване на облекло 
за паметната за тях абитуриентска вечер. Според събраната сума се 
подпомагат и деца сираци, които не са абитуриенти, както и деца с  
увреждане до 16 годишна възраст. Като организатор на мероприя-
тието община Сатовча се обръща към всички жители и гости на об-
щината, към местния бизнес, както и към всички институции има-
щи отношение към местната администрация с молба за финансова 
подкрепа и съпричастност към инициативата. Благотворителната 
кампания е съпроводена и с импровизирано наддаване на предмети 
изработени от местни майстори:  дърворезба, картини от камък, пя-
сък и акварел, старинни вещи и ръчно изработени предмети, както и 
интересни артикули изработка на деца от местните детски градини 
и училища. Вашето присъствие на вече станалата традиционна бла-
готворителна вечер в навечерието на Новата година и подкрепата, 
която оказвате на децата на община Сатовча, за нас като организато-
ри са безценни.  Присъствието Ви на това добро начинание е стимул 
на нас, увереност, че вървим в правилната посока и вдъхновение за 
организиране и на други благотворителни инициативи.
Това, да бъдеш благодетел на една такава кауза, е вътрешна по-

требност и удовлетвореност за сторено добро, за задоволството, ко-
ето изпитва човек, когато е част от радостта, прочетена в  очите на 
имащият нужда.
Включете се в инициативата и вие! Бъдете част от нея! Бъдете 

благодетел! Дори със своята скромна подкрепа вие ще бъдете при-
чината да се усмихне още едно дете. Да се подпомогне още едно 
семейство в нужда. Да се усети добротата във всички нас. Да се 
подкрепяме взаимно.
През месец декември Общинска администрация – Сатовча ще 

проведе мероприятия, посветени на каузата, в които приканваме 
всички вас да участвате и бъдете съпричастни. 
Дарения за кампанията могат да бъдат направени всеки делничен 

ден в сградата на Общинска администрация - Сатовча, в кметствата 
по населени места или по банкова сметка: 

Търговска банка Д-АД
IBAN: BG98DEMI92408400043012

Код на вид плащане: 445100
BIC: DEMIBGSF

Б ббВ седмицата от  22.10.2018 г. до 26.10.20018 г. посветена на 
четенето, училище Сатовча отново се включи в Национална-
та инициатива на министерство на образованието и науката.
В начален курс на училището като гост - учител беше 

помощник-директорът г-жа Цветанка Янев, която прочете 
на учениците от I, II и VI клас детски приказки и стихове. С 
интерес учениците откриваха и коментираха поуките в тях, 
а също така и отговаряха на много въпроси.
По повод на инициативата посветена на четенето най-

големите ученици от начален курс – четвъртокласниците, 
гостуваха на първокласниците и второкласниците, като 
целта им беше да прочетат на своите по-малки съученици 
любими приказки.
В знак на благодарност и подпомогнати от своята учи-

телка г-жа Нели Узунова, първокласниците искрено благо-
дариха на четвъртокласниците, за това че бяха техни гост 
- четци и им подариха собственоръчно изработени красиви 
и интересни книгоразделители.
По-големите ученици - щестокласниците с подкрепата и 

вдъхновението на г-жа Денка Николова посетиха учениците от втори клас и също прочетоха 
интересни и много поучителни басни, както и по достъпен за тях начин ги запознаха със същ-
ността на баснята и с истории от творчеството на български баснописци.
Учениците закриха седмицата на четенето, коментират преподавателите в училище Сатовча, 

но остават в света на книгите, защото вече знаят, че четенето е магия – магия, която отваря 
врати към нови светове, към нови мечти и надежди.

На 09.11.2018 г. се проведе футболно дерби под надслов „Бащи 
срещу деца“.
За поредна година в училище Сатовча се проведе футболно дерби 

под надслов „Бащи срещу деца“ посветено на седмицата на бащата.
В своеобразното и интересно футболно дерби участваха ученици 

от втори и десети клас заедно със своите бащи. Изиграха се две 
срещи като победите бяха завоювани от учениците.
Организатор на инициативата беше госпожа Нели Коемджиева, 

която сърдечно поздрави всички участници и връчи сертификати за 
участие на бащите. 
Както на големите футболни дербита, участниците се поздравиха 

и си пожелаха повече съвместни инициативи.

0999 111111 222010101888 г сее прпрововеде ффффуфу бббтбоолнононо дербббби ппоодод ннадададслсллов
ФУТБОЛНО ДЕРБИ „БАЩИ СРЕЩУ ДЕЦА“ 



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

19 Ноември 2018, Понеделник,
Празник на сухопътните войски
 Сухопътните войски са най-многочисленият 

вид въоръжени сили на Българската армия. Пре-
дисторията им започва през лятото на 1877 г. в Ки-
шинев, където се формира българското опълчение 
в състава на руската армия за участие в Руско-турската война. След войната 
опълчението се дислоцира на територията на страната и се трансформира в 
Българска земска войска. Армията е изцяло сухопътна до август 1879 г., когато 
се поставят основите на военния флот. В хода на Сръбско-българската война 
(ноември 1885 г.) сухопътни войски окончателно оформят съвременния си 
образ на самостоятелен вид въоръжена сила. Победата при Сливница на 19 
ноември 1885 г. е утвърждаващият момент за създаването на войските. Затова 
с Решение 477 на Министерския съвет от 16 ноември 1992 г. денят, в който 
се отбелязва блестящата победа на младата българска войска се избира и за 
празник на сухопътните войски на българската армия.

23 Ноември 2018, Петък,
Празник на катедралния храм „Ал. Невски“ 

София 
 Чества се в Деня на Свети благоверни княз 

Александър Невски, който е патрон на църквата. 
Най- голямата източноправославна катедрала на 
Балканския полуостров, която събира около 5 
хил. души, е построена по идея на Петко Кара-
велов. Първият камък е положен на 19 февруари 

1882 г., строежът завършва през 1912 г. Храм-паметникът е издигнат в чест 
на падналите за освобождението на България от турско робство. Посветен е 
на руския национален герой и светец Александър Невски, княз на Новгород, 
живял през 13 век. Князът, предвождащ малобройна войска, разгромява на 15 
юли 1240 г. при река Нева настъпващата към града шведска армия. Според 
преданията заради победата в тази битка получава прозвището Невски. През 
март 2001 г. руската православна църква дарява частица от Светите мощи на 
покровителя на храма. Стенописите, мозаечните пана и икони са изпълнени 
от най-известните за времето си 13 руски и 11 български художници. Има 12 
камбани като най-голямата е и най-висока на Балканите - 52 метра. Храмът е 
осветен с тържествен ритуал продължил от 12 до 14 септември 1924 г. През 
1951 г. е обявен за Патриаршеска катедрала. 

24 Ноември 2018, Събота
Църкватa почитa паметтa на Светa Екатеринa 
Света Екатерина е покровителка на майките и е живяла по време на ца-

руването на император Максимиан (ІV в.) в град Александрия. Майката на 
Екатерина била християнка, но скривала вярата си, самата Екатерина била 
девойка с рядка мъдрост и красота. На 18 години тя познавала книгите на 
философи и поети, изучила и лекарската наука. Скоро приела християнството 
и загинала мъченически в името на вярата. В народния календар езическите 
представи се преплитат в по-голяма си част празникът се почита като езически 
срещу болестта шарка и бяс. Жените приготвят пресни питки и намазани с 
мед ги раздават на близките хора за предпазване от шарката, за здраве, бла-
гополучие и за света Катерина. Някъде захранват и кучетата с тази пита, за 
да не ги хваща бесът. Житната жертва, омилостивяваща шарката и бяса, е 
предназначена и за св. Екатерина, която по традицията на женските персонажи 
в християнската митология защитава майчинството, плодовитостта, децата и 
здравето на хората. На този ден празнуват: Екатерина, Катерина, Катя и Тина. 

25 Ноември 2018, Неделя,
Международен ден срещу насилието над жени
 Отбелязва се от 1999 г. с резолюция 54/134 на 

Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г. 
От 1981 г. до 1999 г. е отбелязван от активисти на 
женски организации. Годишнина от убийството 
/1960/ в Доминиканската република на трите сестри 
Патрия, Минерва и Мария Мирабал, политически 
противници на диктаторския режим на Рафаел Тру-
хильо (16 август 1930Ц30 май 1961) /1891-1961/. 
Ден на св. Климент Охридски
На този ден Българската православна църква отдава почит на Свети Кли-

мент, архиепископ Охридски, първоучител на българския народ. Денят е и 
патронен празник на Софийския университет. Климент Охридски е един от 
най-значимите автори на старобългарски език, той пише жития, похвални 
слова, църковни химни, превежда църковни текстове.

Н О В И Н И
19 - 25 ноември 2018г., брой 46

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 Индия имало един много известен майстор-
художник. Всички харесвали и приемали произ-
веденията му за съвършени. 
Той обучавал млади художници и един ден един 

от неговите ученици дошъл при него с последната 
си творба и го помолил да каже мнението си, както 
правел досега. Майсторът му казал: „Ученико мой, 
ти си вече завършен художник. Позволи и народът 
да оцени твоя талант. Сложи картината на пло-
щада с молив до нея и нека хората да отбележат 
с него, каквото не им харесва в нея.“
Ученикът бил много поласкан от мнението 

на учителя си и направил, както го посъветвал. 
Огромно било изумлението му, когато на другия 
ден видял цялата си картина ошарена. Почти не 
се забелязвало какво било изобразено. 
Отишъл огорчен при учителя си и му я показал. 

Учителят му го успокоил и му заръчал да нари-
сува колкото се може подобна картина и пак да я 
остави на площада, така че хората да я оценят. 
Но този път да остави не молив до нея, а четки 
и бои, с които да поправят местата където тя не 
им харесва.
Ученикът нямал търпение за реакцията на 

хората и рано сутринта отишъл на площада. Бил 
неизмеримо щастлив, когато видял, че по картина-
та няма нищо поправено, боите и четките не били 
докосвани. Веднага отишъл при своя учител и му 
показал новата картина, която никой не поправил 
и с чертичка.

Учителят му казал така:
„Когато първия път поиска от хората да крити-

куват творбата ти, те го сториха – от незнание 
те отбелязаха това, което не им хареса, те бяха 
безпощадни, защото не умеят да рисуват. Затова 
беше и толкова издраскана – тези хора, които не 
могат, но критикуват винаги ще са повече. Но 
когато поиска от тях, те да поправят картината 
ти, разбра, че всъщност те не могат, защото да 
критикуваш градивно се искат знания и умения 
за това, което критикуват. И видя, че ги нямат. 
Тези, които критикуват, но с градивна цел, те 
винаги ще са по-малко. Споделяй с всички, но 
от първите не очаквай да разберат творбите 
ти и майсторството ти, не спори с тях, когато 
празнословят. Интересувай се от мнението на 
вторите – тези, които разбират и имат смелостта 
да критикуват, но правилно.“

ПРИТЧА ЗА КРИТИКАТА

 КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА УЧИТЕЛИ
ОТ ПРОГРАМАТА НА „ЗАЕДНО В ЧАС“

Краен срок: 20 ноември 2018 г. 
Фондация „Заедно в час” започва набирането на 

участници в програмата си за професионално и лидер-
ско развитие, които ще започнат работа като учители 
от септември 2019 г. в 11 региона на страната. 
Няма изискване кандидатите да имат педагогическа 

правоспособност и предишен преподавателски опит. Необходимо е да имат завършена 
минимум бакалавърска степен до септември 2019 г. 
Програмата включва интензивни обучения, теоретична и практическа подготовка, 

стажове, работа по проекти и др.
Участниците в програмата „Заедно в час“ преминават през обучение по междуна-

родния модел „Преподавай като лидер“. Той акцентира върху поставянето на високи 
цели, начините за изграждане на мотивация, внимателното планиране и ефективното 
изпълнение на плана. В рамките на програмата участниците, които нямат професионал-
на квалификация „учител“, я придобиват от университет-партньор на „Заедно в час“.
Участниците в програмата на „Заедно в час“ работят като учители в български 

училища две години, като за този период получават възможности за специализация 
и подкрепа (и финансова).

METRO PHOTO CHALLENGE 2018 
Краен срок: 20 ноември 2018 г. 
Metro обяви 14-то световно издание на Metro Photo Challenge. 

Тазгодишният конкурс за фотография ще се фокусира върху 
чувствата #MakeUsFeel.
Конкурсът се реализира в 3 kатегории:
- Щастлив;
- Надежда;
- Тъжен или Ядосан.
Участвайте в конкурса чрез „International section“.
Всеки от тримата глобални победители, избрани от световното жури, ще получи голямата 

награда: 5-дневна фотографска експедиция до Тайланд, която ще се проведе през първата 
или втората половина на 2019 г.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 16.11.2018 г.
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наема работници или служители по трудово правоот-
ношение. В случай, че Вие отговаряте на посочените 
по горе изисквания би следвало да се приеме, че при 
прекратяване на трудовото правоотношение ще имате 
право на обезщетение от 6 брутни заплати. Бюрото по 
труда, където сте били регистриран като безработен 
не е “работодател” по смисъла на § 1 от Допълнител-
ните разпоредби на КТ, поради което то не е пречка 
за получаване на предвиденото в разпоредбата на чл. 
222, ал. 3 от КТ обезщетение от шест брутни заплати, 
ако отговаряте на посочените по-горе изисквания на 
разпоредбата. Преценката относно правото на работ-
ника или служителя при прекратяване на трудовото 
му правоотношение да получи обезщетение, както и 
размерът му се извършва от работодателя във всеки 
отделен случай.

Въпрос: Здравейте, въпросът ми е работник, кой-
то работи на 3 (три) часа за периода от 09.01.2017г. 
до 01.05.2017г. какви са записванията в трудовата 
му книжка? Това трудов или осигурителен стаж е?
Отговор на МТСП: В чл. 355, ал.1 от Кодекса 

на труда /КТ/ е предвидено, че трудовият стаж се 
изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов 
стаж се признава времето, през което работникът 
или служителят е работил най-малко половината от 
законоустановеното за него работно време за деня 
по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 
месец трудов стаж се зачита календарният месец, 
през който са изработени най-малко 21 дни при 
петдневна работна седмица - ал. 3 на чл. 355 от КТ. 
Ако трудовият договор, по който работи работникът 
е единствен, а работното време по него е по-малко 
от 4 часа, то тогава трудовият стаж се изчислява по 
часове чрез натрупването им. При прекратяване на 
трудовото правоотношение работодателят е длъжен да 
впише придобият от работника или служителя трудов 
стаж в трудовата му книжка. Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 
1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигу-
рителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци 
и години. За осигурителен стаж се зачита времето, 
през което работниците и служителите са работили 
при пълното законоустановено за тях работно време, 
ако са внесени или дължими осигурителните вноски 
върху полученото възнаграждение, но не по-малко от 
минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 
от КСО за съответната професия, а когато лицето е 
работило при непълно работно време, осигурителният 
стаж се зачита пропорционално на законоустановеното 
работно време. Продължителността на осигурител-
ният стаж се изчислява и установява по реда и при 
спазване разпоредбите на чл. 38 и сл. от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж. Съгласно чл. 40, ал. 
4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за 
времето след 31 декември 2002 г., ако продължител-
ността на осигурителния стаж за лицата, работещи 
по трудово или по служебно правоотношение, е 
равна на продължителността на трудовия или на слу-
жебния стаж, в трудовата или в служебната книжка 
при прекратяване на правоотношението се вписва от 
осигурителя следният текст: „Осигурителният стаж 
е равен на зачетения трудов (служебен) стаж”. Ако в 
трудовата или в служебната книжка не е направено 
посоченото вписване, осигурителният стаж се устано-
вява с документ по образец, утвърден от управителя 
на Националния осигурителен институт, издаден от 
осигурителя.

До 20-ти ноември:
ЗСВТС    Подаване съгласно 

чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрас-
тат декларации - пристигания/из-
пращания за месец октомври 2018 
г., за новорегистрираните Интрас-
тат оператори с възникнало теку-
що задължение.
До 25-ти ноември:
ЗДДФЛ    1. Внасяне от работодателя на авансовия 

данък, удържан през месец октомври за доходи от тру-
дови правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец октомври, ко-
гато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 ноември.
До 30-ти ноември:
ЗДДФЛ    1. 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 физи-
чески лица, придобити през м. октомври.

2. Дипломатическите представителства на други дър-
жави, които желаят от началото на следващата година 
да преустановят внасянето на данък за доходите от тру-
дови правоотношения, сключени с местни физически 
лица, въз основа на направен от тях избор по реда на 
ЗДДФЛ, писмено уведомяват компетентната територи-
ална дирекция на Националната агенция за приходите.  

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
19 - 25 ноември 2018г., брой 46

РИСКОВИТЕ ШОФЬOРИ ЩЕ ПЛАЩАТ С ДО 
ЧЕТИРИ ПЪТИ ПО-СКЪПА „ГРАЖДАНСКА“ 
Високорисковите шофьори на пътя ще плащат до 

400% по-висока „Гражданска отговорност“ от базовата 
премия. Това са част от промените, които са заложени 
в проекта на наредба за застрахователната премия, в 
зависимост от поведението на водача на МПС, известна 
като „бонус-малус“.
Идеята на въвежда-

нето на системата е да 
поощрява изрядните 
шофьори и да наказ-
ва финансово тези, 
които имат много на-
рушения.
Комисията за фи-

нансов надзор е при-
ела вчера на първо 
четене наредбата, резултат от работата на междуведом-
ствена работна група. В средата на тази година меж-
дународният консултант по въвеждането на „бонус-
малус“ предложи 11 варианта, от които експертите на 
КФН, транспортното министерство и МВР са избирали.
Предвидени са общо 20 класа, като базовият клас е 

равен на базовата застрахователна премия – премията, 
както е определена от застрахователя без допълнителни 
изменения. Налице са седем класа бонус (1-7), които 
ще се прилагат по отношение на собствениците на 
автомобили с безрисково поведение на пътя и за които 
премията ще се намалява.
Максималното намаление ще бъде с 25 на сто от 

базовата премия.
Ще има и дванадесет класа за малус (9-20), които 

ще се прилагат спрямо собствениците на автомобили с 
рисково поведение на пътя, спрямо които премията ще 
се увеличава, като максималното увеличение ще бъде 
400% (четири пъти) спрямо базовата премия.
При въвеждане на системата всички собственици на 

МПС-та и автомобили ще бъдат поставени в базовия 
клас и няма да получават нито увеличение, нито на-
маление на застрахователната премия. Ако в рамките 
на една година от започването на системата не са при-
чинени нарушения по пътя, нито са изплащани обез-
щетения за причинени вреди, съответният собственик 
или автомобил ще преминава в следващия по-нисък 
„бонус-малус“ клас и при следващо сключване на 
застраховката ще получава намаление.
Когато са причинени вреди или нарушения при движе-

нието по пътищата „бонус-малус“ класът на собствени-
ка, съответно на автомобила, ще расте и при последващо 
сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите премията ще се увеличава.
Нарушенията в зависимост от тяхната тежест са 

класифицирани в 7 категории. Най- леките нарушения 
са класифицирани в първа категория и ще увеличават 
„бонус-малус“ класа с една степен.
Най-тежките нарушения са класифицирани в седма ка-

тегория с деветнадесет степени, като собственикът или 
автомобилът отиват в най-високия „бонус- малус“ клас.
За да се избегнат манипулации, „бонус-малус“ класът 

на автомобила ще се запазва и при неговото прехвърля-
не, както и при прекратяване на регистрацията.
Проектът на наредба и мотивите, както и докладът 

на консултанта са публикувани на страницата на Ко-
мисията за финансов надзор за обществено обсъждане 
в рамките на следващия месец.

НОВИТЕ СРОКОВЕ ОТНОСНО КАСОВИТЕ АПАРАТИ, 
ЕЛЕКТРОННИТЕ МАГАЗИНИ И СОФТУЕРА   

Новите срокове по Наредба № Н-18 за регистриране 
и отчитане чрез фискални устройства на продажби-
те в търговските обекти, изискванията към софту-
ерите за управлението им и изисквания към лицата, 
които извършват продажби чрез електронен магазин:

1. Регистрираните по ДДС лица (с изключение на 
лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят 
или  модифицират (чрез производители/вносители на 
фискални устройства), използваните от тях фискални 
устройства най-късно до 31 март 2019 г.

2. Нерегистрираните по ДДС лица и лицата, използ-
ващи ЕСФП имат задълженията по горната точка до 
края на месец юни 2019 г.

3. Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат 
дейността си в съответствие с изискванията на На-
редба Н-18  до края на 2019 г.

4. Лицата, които използват софтуер за управление 
на продажби:

4.1. Регистрирани 
по ЗДДС лица, кои-
то използват софту-
ер за управление на 
продажби, привеж-
дат дейността си в 
съответствие с раз-
поредбите на Глава 
седма „в“ (изисквания към лицата, които използват 
софтуер за управление на продажбите в търговски 
обект) в срок до 31 март 2019 г. Тези лица трябва да 
подадат в НАП информация за използвания от тях  
софтуер в срок до 31.05.2019 г.

 4.2. Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използ-
ват софтуер за управление на продажби, привеждат 
дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава 
седма „в“ (изисквания към лицата, които използват 
софтуер за управление на продажбите в търговски 
обект) в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица трябва да 
подадат в НАП информация за използвания от тях  
софтуер в срок до 31.08.2019 г.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ 2018г.

Въпрос: Предстои ми пенсиониране. Имам 11г 
и 10м само при един работодател. По средата 
на периода бях съкратен. 11м бях на трудовата 
борса, след което отново бях назначен в същото 
предприятие. Така имам повече от 10г но с прекъс-
ване. На колко заплати обезщетение имам право? 
Закона не уточнява дали трудовият стаж в едно 
предприятие трябва да е непрекъснат.
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 222, ал. 3 от Ко-

декса на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото 
правоотношение, след като работникът или служите-
лят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст, независимо от основанието за прекратява-
нето, той има право на обезщетение от работодателя 
в размер на брутното му трудово възнаграждение за 
срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работо-
дател през последните 10 години от трудовия му стаж 
- на обезщетение в размер на брутното му трудово 
възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от 
разпоредбата, условието за получаване на 2 брутни 
заплати е при прекратяване на трудовото правоот-
ношение работникът или служителят да е придобил 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а 
изискването за 6 брутни заплати е през последните 10 
години от трудовият му стаж да е работил при “същия 
работодател”. „Работодател“ по смисъла на § 1, т 1 
от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е 
всяко физическо лице, юридическо лице или негово 
поделение, както и всяко друго организационно и 
икономически обособено образувание (предприятие, 
учреждение и други подобни), което самостоятелно 

Информацията към НАП  се подава с квалифици-
ран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в 
портала на НАП.

5. Лицата, които извършват сервизно обслужване и 
ремонт на фискални устройства, привеждат дейността 
си в съответствие с разпоредбите на Глава седма в 
срок до 30 юни 2019 г. Срокът за лицата, които из-
вършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД 
е до 31 декември 2019 г. Издадените удостоверения 
за регистрация на тези лица са валидни до 30 юни 
2019 ., съответно до 31 декември 2019 г.

6. Лицата, производители/разпространители на 
софтуер:
От 1 декември 12.2018 г. производител/разпростра-

нител на софтуер за управление на продажбите може  
да  декларира съответствие на програмен продукт с из-
искванията на Наредба Н-18/2006 г., като това ще става 
с квалифициран електронен подпис чрез електронна-
услуга, достъпна на интернет страницата  на НАП.
Софтуерите, за които е декларирано съответствие, 

ще бъдат включени в публичен списък, достъпен на 
интернет страницата на НАП.

7. Изискванията към лицата, които извършват про-
дажби чрез електронен магазин, влизат в сила от 29 
декември 2018 г. Лицата, които извършват продажби 
чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г. 
трябва да подадат информация за това в срок до 29 
март 2019 г.

ЖИВОТНОВЪДИТЕ ПОЛУЧИХА БЛИЗО 16 МИЛИОНА 
ЛЕВА ПО ПНДЖ3 ЗА КАМПАНИЯ 2018  

Държавен фонд „Земеделие“ преведе първия транш 
от общо 15 707 738 лева на 7 595 животновъди, заяви-
ли Схемата за преходна национална помощ за овце-
майки и/или кози-майки, обвързана с производството 
(ПНДЖ3), за Кампания 2018.
Ставката за плащане на едно допустимо за подпома-

гане по ПНДЖ3 животно за първи транш е определена 
със Заповед на № РД 09-994 от 07.11.2018 г. на ми-
нистъра  на 
земеделието 
и храните и 
е в размер на 
19.80 лв.
Право  на 

подпомагане 
по  Схемата 
за преходна 
национална 
п ом ощ  з а 
овце-майки 
и/или кози-
майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) имат 
кандидати, които отглеждат в стопанствата си 50 
или повече овце-майки и/или кози-майки и отго-
варят на изискванията на чл. 39 от НАРЕДБА № 3 
от 17.02.2015г. за условията и реда за прилагане на 
схемите за директни плащания.

   Преходна национална помощ се отпуска само 
за секторите, за които са предоставяни национални 
доплащания през 2013 г. като максималният бюджет 
представлява намаляваща функция от одобрения от 
ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 
посочената година.



БЪРЗА БАКЛАВА С ГОТОВИ КОРИ 
Продукти: 1 пакет кори за баница, 200 г краве 

масло, 2 ч. ч. захар, 5 яйца, 1 пакетче ванилия, 1 
пакетче бакпулвер, 1 ч. ч. брашно, 1 ч. ч. настъргани 
орехи, 1 ч. ч. настърагана лимонова кора
За сиропа: 1 ч. ч. захар, 3 ч. ч. вода, сокът на 1 

лимон (или 1 пакетче ванилия)
|Приготвяне: 1. Корите за баница 

разстелете една по една върху памуч-
на покривка, за да изсъхнат добре.

2. Натрошете ги ситно като за юфка. 
Две трети от тях сложете в намазана 
с мазнина тава.

3. Разбийте с миксер захарта, яйцата, ванилията 
и бакпулверът до побеляване. Прибавете брашното, 
предварително пресято два пъти.

4. Сложете и ореховите ядки и лимоновите кори. 
Изсипете плънката върху корите в тавата.

5. Върху нея равномерно разстелете останалата една 
трета от натрошените кори.

6. Полейте с разтопеното масло и сложете баклавата да 
се пече до порозовяване в предварително загрята фурна.

7. Пригответе сироп от изброените продукти, охла-
дете и с него залейте баклавата. Покрийте с кърпа или 
алуминиево фолио, за да омекне. 

МОДЕРНИТЕ ПЛЕТИВА
ЗА ЕСЕН/ЗИМА 2018-19 

Студените месеци са запа-
зена марка на меките плете-
ни дрехи, които ни карат да 
се чувстваме уютно и ком-
фортно. Вижте кои са модер-
ните плетива за есен/зима 
2018-19.
Плетената рокля
Плетената рокля е едно от 

модните открия на този мо-
ден сезон. Може да е прилеп-
нала по тялото и подчертава-
ща извивките му, свободен модел с дължина до глезена 
или тип разкроена с колан на талията.  Комбинира се с 
жилетки и макси шалове, а за обувки може да избирате 
между боти, ботуши, кецове. 
Бухнали ръкави
Пуловерите с бухнали ръкави също са хит за есен/

зима 2018-19. Придават обем в горната част на тялото, 
затова бъдете внимателни с какво ги комбинирате надо-
лу. Повечето дизайнери залагат на съчетания с дънки и 
панталони с висока талия.

Oversized модели
Моделите с широка и свободна кройка са сред фаво-

ритите на дизайнерите и присъстват почти във всяка ко-
лекция. Причината - този тип плетива пасва отлично на 
идеята за наслагване на пластове и абстрактни комби-
нации. Носят се върху рокли, поли, панталони, въпреки 
че дължината им понякога достига почти до коляното. 
Плетени панталони и поли
Да, този сезон плетените панталони и поли не са 

нещо, което трябва да ви изненадва, защото попадат в 
списъка с модни находки. И двата варианта се комби-
нират нагоре с други плетива, като най-много си пасват 
с моделите с бухнали ръкави. Полите са с дължина до 
коляното и странична цепка.
Жилетки и наметки
Жилетки, пончо, наметки - плетивата присъстват и 

сред връхните дрехи. Отново обемисти, по-дълги и сво-
бодно падащи.Жилетките са с дължина до средата на 
прасеца, с колан, за да се подчертае талията, и могат да 
се носят вместо палто или тренч. Пончото с асиметрич-
на кройка също е актуален модел за сезона.
Поло яка
Сред тенденциите при плетивата за есен/зима 2018-

19 са и блузите с висока поло яка. Носят усещането за 
уют и топла прегръдка в студените дни. А вече може да 
ги включите и към деловия си стил, като ги комбинира-
те с панталон с ръб или модел чино.

СТУДОУСТОЙЧИВОСТ НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ                   
За преодоляване 

на неблагоприятните 
климатични условия 
през зимата растени-
ята са изградили сво-
еобразен механизъм 
за защита. Той се из-
разява в преминаване 
на растителния орга-
низъм от вегетация в 
период на покой, ха-
рактеризиращ се със 
спиране на растежа и 
фотосинтезата, и зна-
чително отслабване 
на дишането и обмя-
ната на веществата. 
Видимо периодът на 
покой започва с лис-
топада и завършва с 
разпукване на пъп-

ките. Окапването на 
листата през есента 
е едно от приспосо-
бленията за прези-
муване, което пред-
пазва дървесните 
видове от прекомер-
но изпаряване. 

СХЕМИ НА ЗАСАЖДАНЕ НА ЯГОДИТЕ    
Схемата на засаждане на ягодите се избира в зависи-

мост от сорта, срока на узряване, големината на сорта, 
планирания срок на отглеждане на ягодите, начина на 
поливане и др. 
Трябва да се има предвид, че ранозрелите сортове не 

се отглеждат повече от две години, те бързо изчерпват 
потенциала си. Даже някои дават добри добиви и голе-
ми ягоди само през първата година. При тях засаждане-
то е на разстояние между растенията 20-25 см, а в реда 
15-30 см, като растенията се разполагат шахматно.
За двугодишна експлоатация се използва двуредово 

или редово засаждане.
Средно ранните и късни сортове достигат максимал-

но плододаване на втора, даже и на трета година. За тях 
е най-добре да се използва редово засаждане (80-90х25-
35 см в зависимост от големината на растенията) или 
шахматно (90-115+25-35х30-40 см). Имайте предвид, 
че при тях през първата година добивите не са високи.
Растенията се засаждат в предварително подготве-

ни бразди, като коренчетата се оправят, а ако са много 
дълги, трябва да се намалят. Засипват се с пръст до 
кореновата шийка, като вегетативният връх се оставя 
над повърхността на почвата. Ако се засипе с пръст, 
растението спира да расте и дори може да загине. 
След засаждането растенията се поливат. Ако времето 
е топло добре е да се защитят от слънцето.

ЗЕЛЕТО НЕ СЕ ПЛАШИ ОТ ВНЕЗАПНИ СТУДОВЕ              
Много любители градинари отглеждат в градините 

си късно зеле, от което да приготвят традиционното за 
нашата кухня кисело зеле, различни туршии с други 
зеленчуци и не на последно място да имат винаги под 
ръка в късната есен зеле за свежа салатка. Това е кул-
турата, която последна напуска мястото в градината и 
често остава дори след първите слани и замръзи. 
Доколко зелето издържа на студ? 
Възрастните растения на главестото зеле издържат 

рязко падане на температурите до–8°С. Затова зелки-
те се отрязват след първите есенни слани, за да не се 
налага допълнително охлаждане преди съхранение в 
свежо състояние. Ако зелевите растения не бъдат ох-
ладени до началото на съхранение те бързо завяхват 
и стрелкуват (започват да образуват цветоноси). 
Слабите замръзи са полезни за зелето, но ако тем-

пературите паднат по-ниско от –8°C, вътрешните 
листа на главите започват да отмират. Такова зеле не 
може да се съхранява дълго. Най-добре е тези зелки 
да се използват за салати за прясна консумация, да се 
готвят или да се консервират. 
Бъдете внимателни и следете прогнозата за време-

то, за да приберете реколтата навреме. Ако не ви се 
отдаде да направите това има много начини да съхра-
ните зелките в преработен вид.

19 - 25 ноември 2018г., брой 46

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.

ДЖИНДЖИФИЛ       
Джинджифилът е много полезен, а неговата редовна 
консумация може да се отрази благотворно на ваше-
то тяло. Вижте 6 причини, заради които си заслужава 
да консумирате повече джинджифил.
Независимо дали джинджифилът ще е на прах или 
пък пресен – той трябва да присъства във вашата 
кухня. Джинджифилът се използва в китайската 
медицина и Аюрведа като лековита подправка, ето 
защо не бива да го подценявате и пренебрегвате.
Има много научни изследвания, доказващи мно-
жеството ползи от консумацията на джинджифил. 
Само някои от тях са намаляване на менструалните 
болки, облекчаване на главоболието, намаляване 
подуването на корема.
Джинджифил може да добавяте към различни яс-
тия, с които да им придадете неустоим екзотичен 
вкус. През зимата – настърган джинджифил в чая е 
перфектната възможност да се възползвате от него-
вите ползи. През лятото пък може да се развихрите 
и да си приготвяте различни освежаващи напитки с 
джинджифил.
Според специалисти 
напълно достатъчно е 
да консумирате 2 грама 
джинджифил на ден, 
което е около 1 супена 
лъжица прясно настър-
ган джинджифил или 
¾ чаена лъжица джин-
джифил на прах.
Ето и кои са 6-те причини, заради които си струва 
да консумирате повече джинджифил:
Джинджифилът повишава имунитета
Джинджифилът е източник на химикали, наречени 
сесквитерпени, които се борят с риновирусите – 
най-честата причина за настинки. Ако пък вече сте 
болни, чаят с джинджифил може да намали симпто-
мите на грипа. Освен това джинджифилът е богат на 
антиоксиданти, повишаващи имунитета като цяло.
Джинджифилът облекчава болката при артрит
Различни научни изследвания показват, че консу-
мацията на джинджифил намалява възпалението и 
болката в ставите. Това е така, защото в джинджифи-
ла се съдържат съединения, наречени джинджероли 
– мощни противовъзпалителни вещества. Екстракт 
от джинджифил значително намалява симптомите 
на остеоартрит на коляното.
Джинджифилът успокоява болките в мускулите
Джинджифилът е известен със своите болкоуспо-
кояващи и противовъзпалителни свойства. Ето защо 
консумацията на джинджифил след тренировка 
може да облекчи мускулните болки. Приемът му 
е подходящ за всички хора, които са активни фи-
зически.
Джинджифилът намалява подуването на корема
Джинджифилът може да бъде ефективен не само 
срещу гадене, но и при подуване на корема. Съеди-
ненията, съдържащи се в джинджифила, стимулират 
стомашните сокове и храносмилателните органи, 
като по този начин се подобрява цялостно храно-
смилането.
Джинджифилът намалява менструалните болки
Ако имате болезнена менструация, консумацията 
на джинджифил ще облекчи непоносимите болки. 
Резултатите от изследване, публикувано в Journal 
of Alternative and Complimentary Medicine, дори по-
казват, че джинджифилът е също толкова ефективен 
както ибупрофенът в облекчаването на менструал-
ните болки.
Джинджифилът се бори с мигрената
Много хора страдат от мигрена. Консумацията 
на джинджифил обаче може да бъде от полза на 
страдащите от мигрена. Тайната е способността на 
джинджифила да потиска синтеза на простаглан-
дини, като по този начин предпазва кръвоносните 
съдове от подуване и създаване на налягане.

 „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                                                                                                              

„Днес бях на събеседване във фирма. Мениджър човеш-
ки ресурси ми даде един лаптоп и ми каза:

– Опитайте се да ми го продадете!
Взех лаптопа и излязох с него от стаята, а след това и 

от сградата. След няколко минути, когато бях на две пре-
сечки от сградата, ми звънна телефонът и оня от човешки 
ресурси истерично закрещя:

– Веднага ми върни лаптопа обратно, ясен ли съм?!
Викам:
– Спокойно бе, 500 лева и е твой...“

Блондинка се прибира в къщи и разтревожена пита 
мъжа си :

- Къде са децата?
- На английски.
- Офф! Добре! Where are the children?..

нес бях на събеседване във фирма Мениджър ч
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 ,    
 

-29
-25

-23,-25
-20,-23

-27
-23,-24

-20
-25,-28
-24,-25

-28
-28
-20

 -21,-23
-15

-9,-12
-15
-28
-15

Студоустойчивост на отглеж-
даните у нас овощни видове


