
27 ноември -  3 декември 2017г., година (XIII), 47 /630

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

Фризьорката от село Вълкосел Феризе Чавдарова  беше една от участничките 
на Първите годишни награди за фризьори You Are The First. Конкурсът за първи-
те по рода фризьорски призове се организира от Christian of Roma и Inetrcoiffure 
България. Той се провежда в рамките на юбилейния Международен фестивал на 
прическата и красотата в София, който по традиция събира най-добрите в бранша. 
Това е една възможност за фризьори от цялата страна да покажат какви творци са.
Престижните награди, които бяха определени като първите по рода си фризьор-

ски Оскари, бяха разделени в 10 категории. Като най-големите сред тях включваха 
обучения в Калифорния и Милано. 
Небезизвестната фризьорка от  Вълкосел Феризе Чавдарова, за да участва в 

конкурса е изпратила снимка преди и след използването на продукти от бранда, 
който организира събитието, 
каквото е и едно от условията 
на конкурса. След това жури 
отсява избраните, коментира 
Феризе, което е и първият етап 
на селекцията на кандидатите. 
Вторият етап на конкурса  се 
провежда на 30 септември, по 
време на юбилейното издание 
на Международния фестивал 
на прическата и красотата 
Sofi a Hair Fashion Show, къде-
то финалистите, от които е и 
Феризе Чавдарова  имаха въз-

можността да покажат работите си на живо пред жури за всяка една от категориите. В състава на всяка от 
комисиите присъстват бележити представители на бранша, медиите, модната индустрия и шоубизнеса. Тре-
тият етап на конкурса You Are The First е самото награждаване, където по време на бляскава церемония на 30 
септември в зала EFE на хотел „Маринела” бяха обявени имената на победителите за всяка от категориите.

 Феризе Чавдарова  взе участие в престижния конкурс, като на живо показа своите умения пред жури, след 
което в готов вид се представят пред комисии от международно признати стилисти, което има за задача да 
оцени финалистите.
В категорията на BES една от шестте финалисти беше Феризе Чавдарова от с. Вълкосел, която представи 

своя модел пред международно жури начело с маестро Саверио Палма. То избра за победител Стефан Пондев, 
който получи церемониална статуетка и безплатно участие в академията на BES в Милано, а специалната 
награда - също участие в академията на BES беше присъдена на Феризе Чавдарова.
Гордея се с това си постижение, защото най-вече обичам работата си. Обичам да правя хората красиви и 

щастливи. Тази  престижна награда ме мотивира  и насърчава още повече да се развивам в професионалната 
сфера, коментира Феризе Чавдарова. Щастлива съм, че ще имам удоволствието да получа  безплатно обуче-
ние в академията на BES в Милано.
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За осма поредна годи-
на Община Сатовча, бла-
годарение на дарители и 
благодетели като всички 
вас успешно провежда 
благотворителна кам-
пания в навечерието на 
Коледа и Нова година за 
набирането на средства 
за деца сираци и деца с 
увреждане до 16 годиш-
на възраст. 
Идеята на кампанията 

е децата сираци, на кои-
то им предстои абитури-
ентски бал да бъдат фи-
нансово 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 уврежданe до 16 годишна 
възраст. Като организатор на мероприятието община Сатовча се обръща към всички жители 
и гости на общината, към местния бизнес, както и към всички институции имащи отношение 
към местната администрация с молба за финансова подкрепа и съпричастност към инициати-
вата. Благотворителната кампания е съпроводена и с импровизирано наддаване на предмети 
изработени от местни майстори - дърворезба, картини от камък, пясък и акварел, старинни 
вещи и интересни артикули изработка на деца от местните детски градини и училища. 
Присъствието ви на традиционната благотворителна вечер и подкрепата, която оказвате на 

децата на община Сатовча, са безценни. Това ни прави все по-уверени в инициативата да ор-
ганизираме благотворителни кампании и все по-уверени да очакваме подкрепата Ви, комен-
тират организаторите. 
Благотворителността е върховно чувство на удовлетвореност и възхищение, което те изпъл-

ва със задоволство и благодат, защото да подадеш ръка на имащият нужда човек е благород-
ство и високо морално деяние, което не трябва да се забравя. Включете се в благотворителната 
кампания за набиране на средства за децата сираци на община Сатовча, която се провежда за 
осми пореден път. 
Това, което ще направим за нашите деца, не може да бъде измерено в думи, защото усмив-

ката на детското лице и топлото отношение към наранените от съдбата хора са неизмерими в 

За осма пореднаЗ

През учебната 2017 – 2018 година се навършват 145 г. от открива-
не на първото училище в Сатовча.
По този повод учениците от VIIIа и VIIIб клас, под ръководството 

на ст. учител по БЕЛ Д. Николова, с голямо уважение и интерес про-
учиха живота и делото и изготвиха табла на Сатовчанските будите-
ли – Иван Попов, Илия Терзиев, Петър Селяшки, Лъчезар Селяшки 
и първата учителка Коца Сачева.
С това се поставя началото на честванията, свързани с 145 г. - учи-

лище в Сатовча.

ППрез учебната 2017 2018 годид нана се навършват 14455 г от откриваПП бб 20201717 22010188 14145

материално отношение.  Нека тези наши дела бъдат малкият подарък 
за децата на Сатовча в празничните дни. Макар и скромни дарове, 
радостта и топлото отношение са безценни. 

 Подкрепете благородната кауза на община Сатовча! През месец 
декември Общинска администрация – Сатовча ще проведе меро-
приятия, посветени на каузата, в които приканваме всички вас да се 
включите и бъдете съпричастни. Вярваме, че заедно можем да по-
стигнем онази радост за нашите деца, чрез която да им вдъхнем на-
деждата и вяра в доброто, че утрешния ден може да бъде по-светъл 
и по-успешен. 
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



компютърна диагностика!компютърна диагностика!

НАЦИОНАЛEН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА:
„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“              

Краен срок: 15 декември 2017 г. 
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа 

на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите 
рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа 
активност, злоупотребата с алкохол и тютю-
нопушенето. 
Право на участие имат ученици от 1 до 12 

клас от цялата страна. Конкурсът ще се про-
веде в три възрастови категории: 

- 1-4 клас;
- 5-8 клас;
- 9-12 клас.
Първа подтема: „Пръв бъди без пушене и 

алкохол ТИ!”
Втора подтема: „Храни се здравословно и спортувай редовно!”
Всеки участник в конкурса следва да избере свое заглавие, в обхвата на горепосоче-

ните подтеми. Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 
1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 
г. – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите 
проекти в областта превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на 
конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите 
и тяхното отчитане.
Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопаз-

ването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството 
на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда 
и водите и Представителството на Европейската комисия в България. 

10 СТИПЕНДИИ  ЗА  УЧЕНИЦИ  В  11 КЛАС         
Краен срок: 10 декември 2017 г. 
Комисия „Фулбрайт” обяви кон-

курс за стипендии по програмата “ 
Opportunity Funds – Bulgaria” за 2018 г.
Основната  цел  на  програмата 

“Opportunity Fund – Bulgaria” е да 
помага на талантливи ученици в 11 
клас, които имат високи академични 
постижения и лидерски изяви, но не 

разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно за кандидат-
стване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение 
в САЩ. Програмата позволява на широк кръг младежи да участват в международния 
образователен обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.
Ще бъдат дадени 10 стипендии в размер до 5000 USD всяка за подготовка на талант-

ливи ученици от 11 клас за кандидатстване в акредитирани американски университети 
и отпътуване в САЩ.

27 Ноември 2017, Понеделник,
 Годишнина от подписването 

на Ньойския договор 
Годишнина от подписването през 

1919 г. в Париж на Ньойския мирен 
договор. Договорът се налага на 
България от силите на Съглашени-
ето след поражението й в Първата 
световна война (1914-1918). От 
страна на България договорът е 
подписан от министър-председа-
теля Александър Стамболийски. 
Влиза в сила на 9 август 1920 г. С 
подписването на Ньойския дого-
вор от България е откъсната площ от 11 278 кв.км. с българско население. От 
България се откъсват Южна Добруджа, Западните покрайнини - Царибродско, 
Босилеградско, Струмишко и Беломорска Тракия. На страната се налагат тежки 
репарации на обща стойност 2 милиарда и 250 милиона златни франка, пла-
тими за 37 години при лихва от 5 процента. България се лишава и от правото 
да поддържа собствена армия, военен флот и авиация, като въоръжените й 
формации не трябва да надвишават 20 хиляди души доброволци.

29 Ноември 2017, Сряда,
Международен ден за солидарност с палестинския народ 
Отбелязва се от 1978 г. с резолюция 32/40В на Общото събрание на ООН 

от 2 декември 1977 г. и във връзка с резолюция 181 (тт) по въпросите на 
Палестина от 29 ноември 1947 г. 

30 Ноември 2017, Четвъртък,
На 30 ноември имен ден празнуват всички, 

които носят името: Андрей (означава - мъжест-
вен), Андриан, Андриана, Андриян, Андрея, Ан-
дро, Храбър, Храбрин, Силен, Дешка, Първан 

1 Декември 2017, Петък,
Празник на Военномедицинска академия 

София, 
Празникът на академията е определен съглас-

но чл.3, ал. 2 от Правилника за устройството 
и дейността на ВМА, приет с ПМС 168/2 юли 
2009 г. На този ден през 1891 г. влиза в сила 
Заповед 439 от 19 ноември 1891 г. на военния 
министър полк. Михаил Савов за създаване на 
Софийска обща гарнизонна болница. За първи 
началник е назначен д-р Георги Золотович, 

лекар на Военното училище, участвал в изготвянето на законопроекти за 
здравеопазването и един от основателите на Българския лекарски съюз. 
От 1 януари 1893 г. до края на 1918 г. тя съществува като Първа софийска 
дивизионна болница със 100 войнишки и 10 офицерски легла. По време на 
Балканската война (1912-1913) Първа софийска дивизионна болница работи 
като клон на Разпределителната болница в София. През 1946 г. се създава 
ново медицинско учреждение за военните чинове в София - Общовойскова 
поликлиника, която първоначално е самостоятелно лечебно учреждение, но 
от юли 1950 г. болницата и поликлиниката се обединяват в Общовойскова 
болница с поликлиника. През 1954 г. на базата на съществуващия от 1945 г. 
Общовойскови хигиенен институт в Овча купел се създава Научноизследо-
вателски военномедицински институт. На 12 август 1960 г. с Постановление 
196 на Министерския съвет се създава Висш военномедицински институт 
(ВВМИ), който включва Научно- изследователския военномедицински инсти-
тут, Общоармейската болница и Отдела за военномедицинската подготовка 
към Медицинско управление при Министерство на народната отбрана. На 7 
април 1989 г. с Указ 546 на Държавния съвет се създава Военномедицинска 
академия (ВМА) към Министерство на отбраната като единен лечебен и 
учебно-научен комплекс със задача да развива военномедицинската наука 
и да провежда обучение, специализация и усъвършенстване на военноме-
дицинските кадри. Тогава тя обединява ВВМИ, Обединен авиомедицински 
научноизследователски институт, Военноморска болница - Варна, и Първа 
клинична болница „Д-р К. Хавезов“ (Клинична база „Лозенец“) в София. В 
структурата на ВМА влизат пет многопрофилни болници за активно лечение 
в София, Пловдив, Варна, Плевен, Сливен, три болнични бази за рехабили-
тация и профилактика в Банкя, Хисар и Поморие, медицински пунктове в 
поделенията на Българската армия и специализирани звена.

Н О В И Н И
27 ноември - 3 декември 2017г., брой 47

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 24.11.2017 г.
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Известен лектор започнал семинара си в зала 
с 200 човека и 100-доларова банкнота в ръка.

– Кой иска тази банкнота?
Всички вдигнали ръце.
– Ще я дам на един от вас тази вечер, но преди 

това … Скъсал банкнотата на няколко парчета.
– Кой я иска сега?
Пак всички ръце се вдигнали.
– А ако направя така…
Той я пуснал на земята и започнал да я тъпче и 

размазва. Тя вече на нищо не приличала. Вдигнал 
я. Мръсна, изпокъсана.

– А сега? Кой я иска?
Отново всички. Тогава той започнал:
– Няма значение какво ще направя с банкнотата, 

вие винаги ще я искате, защото не губи стойността 
си. Така е и с хората. Много пъти сме смазвани, 
ритани и не се чувстваме важни. Но без значение 
какво ни се случва, ние не губим стойността си. 
Мръсни или чисти, смачкани или цели, дебели 
или слаби, високи или ниски, нищо няма значе-
ние. Нищо от това не променя нашата значимост. 
Цената на живота ни не е в това как изглеждаме 
пред другите, а в това какво правим и какво знаем.
Сега помислете добре и потърсете в паметта си:
– 5-те най-богати човека в света
– 5-те последни Мис Свят

– 10 лауреата на Нобелова награда
– 5-те последни носители на Оскар.
Как върви? Трудно, нали? Не се притеснявайте. 

Никой от нас не си спомня вчерашните най-добри. 
Аплаузите отлитат, трофеите потъват в прах, 
победителите се забравят!
Сега си спомнете:
– трима учители, помогнали ви във вашето 

истинско израстване
– трима приятели, помогнали ви в труден 

момент
– някой, накарал ви да се чувствате специален
– 5 човека, съпътствали ви през живота
Как върви? Много по-добре, нали?
Хората, които оставят следа в живота ни, не са 

най-известните, нито най-богатите, нито най-на-
дарените. Те са онези, които се тревожат за нас, 
грижат се за нас, които са с нас винаги.
Помислете за момент. Вие в кой списък сте?

ПРИТЧА: ПОМИСЛЕТЕ ЗА МОМЕНТ. ВИЕ В КОЙ СПИСЪК СТЕ? 



До 30-ти ноември:
ЗДДФЛ
1. Търговските банки и клоновете на чуждестранни 

банки в страната декларират и внасят окончателния да-
нък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по 
банкови сметки на местни физически 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.  
ДЕКЕМВРИ
До 10-ти декември: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
27 ноември - 3 декември 2017г., брой 47

ДО 15 ДЕКЕМВРИ МОЖЕМ ПРОМЕНИМ
АВАНСОВИЯ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

ЗА 2017 Г. БЕЗ ЛИХВИ 
До 15-ти декември се внася последната месечна 

или тримесечна авансова вноска за корпоративен 
данък за 2017 г. Същевременно това е последният 
срок, в който фирмите имат възможност да направят 
корекция на декларираните от тях авансови вноски 
за 2017 година, за да не надвнесат ненужно данък 
или за да не плащат лихви към НАП при определени 
несъответствия на вноските. 
Често в практиката прогнозираните авансови внос-

ки за корпоративен данък по ЗКПО се оказват доста 
по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък. 
Това може да доведе до начисляване на лихви от стра-
на на НАП или пък до нужда от възстановяване на 
данък, съпроводено с данъчни ревизии или проверки. 
В тази връзка, законодателят е дал възможност на 

предприятията сами да намаляват или увеличават сво-
ите авансови 
вноски през 
годината, ко-
гато смятат, 
че те ще се 
различават 
значително 
от дължимия 
годишен кор-
поративен 
данък. Нама-
лението, съответно увеличението на авансовите вноски 
се ползва след подаването на декларация за промени 
на авансовите вноски. 
Как можем да помогнем? 
В помощ при анализът за това каква да бъде преци-

зираната авансова вноска, ние Ви предлагаме едно от 
често използваните онлайн приложения в КиК Инфо 
по това време на годината:
Калкулатор при промяна на авансови вноски по ЗКПО.
Чрез този калкулатор можете лесно и бързо да 

направите точни изчисления и съпоставка, за това 
какво да бъде увеличението/намалението на авансо-
вата вноска (тримесечна или месечна), така че НАП 
да не начислява лихви, ако е декларирано по-малка 
авансова вноска, и съответно колко е надвишението 
при внесени по-високи авансови вноски и отчетена 
реално по-ниска данъчна печалба.
Кога се дължат лихви при неточно прогнозирани 

авансови вноски?
Лихви ще се дължат:
• За месечните авансови вноски, когато дължимият 

годишен корпоративен данък надвиши с над 20% 
сумата от определените авансови вноски;

• За тримесечните авансови вноски, когато 75% 
дължимия годишен корпоративен данък надвиши с 
над 20% сумата от определените авансови вноски.
За да избегнем лихвите, както и за по-добра съпос-

тавка на сумите, ние сме предвидили в приложението 
прецизно изчисление на: 

• Сумата на превишението на авансовите вноски над 
данъка, съответстващ на новата прогнозна печалба;

• Сумата която, ако годишният корпоративен данък 
не превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП 
върху превишението;

• Сумата която, ако годишната данъчна печалба не 
превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП 
върху превишението;

• Изчисленията при намаление с 20%, за още по-
точни сметки. 
Кои предприятия не внасят авансови вноски през 

годината?
Не всички предприятия са задължени да правят 

авансови вноски. Данъчно задължените лица, които 
са новообразувани (без новообразуваните, чрез прео-
бразуване) и тези, чиито нетни приходи от продажби 
от предходната година са по-малко от 300 000 лева, 
не правят авансови вноски за корпоративния данък. 
Месечни авансови вноски правят данъчно задълже-
ните лица, чиито нетни приходи от продажби от пре-
дходната година надхвърлят 3 000 000 лева, а всички 
останали данъчно задължени лица правят тримесечни 
авансови вноски.

КАЛКУЛАТОР: КОЕ Е ПО-ИЗГОДНО ОТ ДАНЪЧНА 
ГЛЕДНА ТОЧКА - ЕООД ИЛИ САМОНАЕТ?

Ако получавате доходи от услуги от България или чуж-
бина, неизменно пред Вас изникват въпросите: „Какви 
данъци и осигуровки ще плащам? Дали да регистрирам 
фирма или да се облагам като физическо лице? А как 
да преценя кое е по-изгодно за мен от данъчна гледна 

точка?“. 
Колебаете 

се, стигате 
до опреде-
л е н а  ин -
формация, 
и в крайна 
сметка пред 
Вас застават 
с л е д н и т е 
два  вари -
анта: да ре-
гистрирате 

свое ЕООД или да се облагате като физическо лице.
И при двата варианта можете да изберете да е оси-

гурявате като самоосигуряващо се лице, с възможно 
най-малкия процент и осигуряване върху минималния 
праг за самоосигуряващите се лица. Но трябва да имате 
предвид, че при избора на варианта за облагане като 
физическо лице, се довнасят осигуровки върху годиш-
ната данъчна основа, докато при ЕООД довнасяне няма. 
Чрез нашия безплатен калкулатор лесно можете да 

изчислете данъчно-осигурителна тежест и при двата 
варианта за Вашите конкретни суми.
Калкулатор: Кое е по-изгодно ЕООД или самонает?
Сред положителни страни при вариант с ЕООД са по-

малката данъчно-осигурителна тежест при по-ниските 
доходи, възможност за осигуряване върху минимално 
осигурителния доход, без довнасяне на осигуровки, по-
добър имидж. Сред отрицателни страни при този вари-
ант са по-скъпата поддръжка и повечето ангажименти.
Сред положителните страни при облагане като физи-

ческо лице е по-малката данъчно осигурителна тежест 
при по-високите доходи. Причината за това е горният 
праг, върху който се плащат осигурителни вноски или 
т.нар. максимален месечен размер на осигурителния 
доход, който за 2017 г. е 2600 лв. (очаквано и за 2018 
г.). Сред отрицателните страни е необходимостта от 
регистрация по ЗДДС на самото физическо лице в някои 
случаи, както и последващото администриране.
Най-общо за данъците и при двата варианта
> ЕООД – 10% корпоративен данък, който се на-

числява върху данъчната печалба, която е счетоводна 
печалба (приходи минус разходи), преобразувана за 
данъчни цели. 
Но за да може печалбата, образно казано, да влезе 

в джоба на собственика, се дължи данък дивидент 
от 5%. Общо ефективната ставка е 14,5%, а не 15%, 
защото данъкът върху дивидента се начислява върху 
печалбата, след облагане с корпоративен данък, тоест 
върху по-малка сума.

> Физическо лице – 10% данък върху дохода, който 
се определя, като придобитият облагаем доход се на-
малява с разходи за дейността, които са нормативно 
определени и може да не съвпадат с реалните разходи.
Тези нормативно определени разходи се изчисляват 

по следния начин:
• 25% от дохода при упражняване на свободна про-

фесия или за работа по граждански договори;
• 40% от дохода при авторски и лицензионни възна-

граждения;
• 40% от дохода на артист-изпълнители;
• 40% от дохода при упражняване на занаят, които не 

се облага с патентен данък по реда на Закона за местните 
данъци и такси;

• 60% от дохода за земеделски стопани.
При варианта с физическо лице осигуровките на 

самоосигуряващия се също се приспадат от дохода 
преди облагане.
Ако сте се отегчили от толкова много проценти и 

термини, то преминете директно към пресмятане на 
Вашите конкретни суми с безплатния Калкулатор: Кое 
е по-изгодно ЕООД или самонает? 
https://www.kik-info.com/kalkulatori/samonaet-eood.php

 ЗА НЕУСТОЙКИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗДАВАТ ФАКТУРИ    
Въпрос: Дружеството е сключило извънсъдебна 

спогодба с клиент за плащане на задължения по 
договор за наем. Делото е спряно с опцията да бъде 
подновено при неиз-
пълнение от страна на 
длъжника. Договорът 
за наем е недействащ 
и вземанията са с ха-
рактер на неустойки 
за забава по договор, 
фактури  за  наем  и 
съдебно -деловодни 
разноски в размер на 
3200 лв.
Договорено е разсро-

чено плащане в рамки-
те на 12 месеца.

1. Трябва ли да се издава фактура за претендира-
ните съдебно-счетоводни разноски?

2. Коректно ли е приходът от неустойки да се 
отчита поетапно, съответстващ на направените 
плащания по спогодбата, или всички неустойки и 
такси трябва да се начислят като приход при под-
писване на същата? Самата спогодба не осигурява 
на дружеството сигурност, че ще си получи сред-
ствата, договорени в нея.
Отговор: Съгласно чл. 113, ал. 1 от Закона за данък 

върху добавената стойност (ЗДДС) Всяко данъчно 
задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде 
фактура за извършената от него доставка на стока 
или услуга или при получаване на авансово плащане 
преди това освен в случаите, когато доставката се 
документира с протокол по чл. 117.
В следващите алинеи на чл. 113 са посочени осо-

бените случаи, в които фактура не се издава или 
нейното издаване не е задължително. Според ал. 4 
фактурата се издава в срок от 5 дни от възникването 
на данъчното събитие или получаването на авансо-
вото плащане.
От тези разпоредби става ясно, че за неустойки 

фактури не трябва да се издават. Това е посочено 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ  И ДЕКЕМВРИ 2017г.

Въпрос: Имам удостоверение за постоянен адрес, 
но личната карта ще ми бъде издадена едва следва-
щия месец. Е ли възможно да се кандидатства само 
с удостоверение за постоянен адрес за помощ ото-
пление? Последния работодател бави бележка за 
доходи, които са 0 лв, може ли Социални служби да 
я изискат служебно, така че да не изпусна срокове.
Отговор: Съгласно Закона за българските лични 

документи личната карта е основен идентификационен 
документ за самоличност и затова той се изисква при 
подаване на заявление-декларация за подпомагане. 
Удостоверението за настоящ адрес не е такъв документ. 
Обръщаме Ви внимание, че срокът за подаване на 
документите за подпомагане е достатъчно дълъг - от 
1юли до 31 октомври преди началото на отоплителния 
сезон, така че и подобни на Вашия проблеми да не 
са пречка нуждаещите се лица и семейства да бъдат 
включени в програмата за подпомагане. Що се отнася 
до служебното получаване на информация от Вашия 
работодател е нужно Вашето съгласие за това и разбира 
се неговата воля.

Въпрос: Получавам пенсия по старост и прослу-
жено време в размер на 206 лв. Имам и инвалидност 
61%. Живея на квартира заедно с внука ми, който е 
трайно безработен и разведен. 1.Имам ли право на 
помощи за отопление? 2.Има ли право на помощи 
внука ми? Ако отговора е не, на какво основание.
Отговор: Преценка за правото да получите Вие 

или Вашият внук целева помощ за отопление могат 
да направят само социалните работници от дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес след 
извършване на социална анкета. Тя се извършва с цел 
да се установи, дали всички условия и изисквания са 
спазени и да се проверят всички факти и обстоятел-
ства, които имат отношение за отпускане на помощта 
в конкретния случай. Тъй като информацията, която ни 
представяте е много обща и съвсем недостатъчна, не 
бихме могли да изразим становище във Вашия случай. 
Обръщаме Ви внимание, че по-добре е да подадете 
заявление-декларация в дирекцията по настоящия Ви 
адрес, защото крайният срок изтича на 31 октомври.

изрично и в чл. 84 от Правилника за прилагане на 
ЗДДС – за документирането на неустойките и лихвите 
с обезщетителен характер не се издава данъчен доку-
мент, а същите се документират с издаване на документ, 
удостоверяващ плащането им.
Документи, удостоверяващи плащането на неустойки 

и лихви, са например платежни нареждания, приходни 
касови ордери или други, които съдържат задължител-
ните реквизити по Закона за счетоводството.
Често на практика признатите вземания или присъде-

ните се отчитат веднага като приход. Трябва обаче да се 
има предвид, че това нарушава принципа предпазливост 
– оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и 
очакваните евентуални загуби при счетоводното тре-
тиране на стопанските операции с цел получаване на 
действителен финансов резултат (чл. 26, ал. 1, т. 3 от 
Закона за счетоводството). Според нас е по-правилно да 
се третират като условни вземания и да не се признават 
в печалбата преди тяхното постъпване.



ГОРЕЩ МЛЕЧЕН ШЕЙК С ТИКВА
Продукти: 2 ч.ч. 

прясно мляко;  1 ½ 
ч.ч. тиквено пюре; 
2 с.л.  светла кафява 
захар; 1 ½  ч.л. под-
правки смес (канела, 
ванилия, индийско 
орехче, джинджи-
фил); бита смета-
на за украса
Приготвяне: В малка тенджера загрейте млякото, 

тиковото пюре, кафява захар и подправките на средна 
температура, докато млякото заври, като разбърквате 
често. Изсипете в чаши и украсете с бита сметана отгоре.

СИНУЗИТЪТ Е УСЛОЖНЕНИЕ СЛЕД ХРЕМА
Точна диагноза се поставя с рентгенова снимка
Най-чести оплаквания при синузит са главоболие и 

болки около очите и скулите. Особено се засилват тези 
болки при навеждане на главата. Може да има и пови-
шена температура и жълто-зелен секрет от носа. Ако 
хремата продължи повече от една седмица, е необхо-
димо да се потърси лекар и да започне своевременно 
лечение. В повечето случаи лекарите предписват ши-
рокоспектърни 
антибиотици.
При лечение с 

антибиотик, кап-
ки за нос и фи-
зиотерапия сину-
зитът преминава 
до седмица. След 
това трябва да се 
пазите от прос-
туда, защото има 
опасност синузитът да се възстанови. За да се предпа-
зим, не бива в студеното време да се ходи без шапка.
Изпитани рецепти при синузит
В половин литър вряща вода се поставят стрък бо-

силек, 1 чаена лъжичка сода бикарбонат и 1 чаена 
лъжичка камфоров спирт. Покрива се с картон, върху 
който е пробит отвор. Вдишва се през ноздрите от 3 
до 5 минути. Процедурата се повтаря всяка вечер до 
излекуване.
Налага се върху челото и от двете страни на носа 

торбичка със затоплена морска сол.
Счукват се добре 15-20 зърна черен пипер. Поста-

вят се върху продълговато парче марля, сгъната на 
няколко ката и напръскана със силна ракия. Марлята 
се поставя върху челото и се превързва с вълнен шал. 
Престоява цяла нощ. Сутринта марлята се сваля, но 
вълненият шал остава още няколко часа. Процедурата 
се прави само вечер и е желателно на следващия ден 
болният да не излиза навън. Повтаря се 5-6 вечери.
СЕДЕНЕТО УБИВА! ПРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
ПОДОБРЯВАТ И УДЪЛЖАВАТ ЖИВОТА
Уважаван учен със звездна кариера ни отваря очите за 

мегафасулската истина как да поддържаме лесно добра 
физическа форма. Ерго, здравето си. Авторката вади от 
ръкава на докторската си тога едни обидно прости уп-
ражнения. Всъщност, голяма част от тях са повечето ес-
тествени движения, които методично прилагани, оцве-
тяват качеството на живота ни в приятнорозово.Всички 
съвети и упражнения са събрани в книгата „Родени за 
движение“, което предстои да излезе наесен.
Как да се движим повече у дома?
Когато се събудим
- Сутрин, когато се събудите, преди да включите 

смартфона си и да станете от леглото, поемете си ня-
колко пъти дълбоко въздух, благодарни за новия ден, и 
се пригответе да се раздвижите.

- Махнете възглавницата, за да легнете на равно.
- Завъртете няколко пъти китките и ходилата си в две-

те посоки.
- Притиснете силно длани една към друга и ги задръ-

жте така, докато преброите бавно до 10. Усетете как 
мускулите на ръцете ви ви се съкращават.

- Преплетете пръсти и повторете притискането.
- Завъртете отново китките.
- Разперете ръце и крака колкото може по-широко в 

противоположни посоки. Насладете се на протягането.
- Свийте колене и ги наклонете наляво. Усетете на-

прежението в дясната си страна.
- Повторете надясно.
Когато ставаме
- Седнете в леглото, бавно спусне-

те крака на пода и се изправете или, 
ако не можете, изпълнете следващо-
то движение в седнало положение.

- Протегнете отново ръце.
- Наведете се леко наляво, като 

вдигнете дясната си ръка над главата 
си и я теглите с лявата.

- Повторете същото надясно, като 
вдигнете лявата си ръка.

КАК ДА ЗАКАЛИМ ЛОЗИТЕ
Задължително усло-

вие за повишаване на 
студоустойчивостта на 
лозите и на асмите е 
една операция, с която 
трябва да се повдигне 
стъблото на лозовото 
растение.
Това трябва да напра-

вите на определена ви-
сочина, която да е поне над четири педи от земята.
Постига се предимно чрез подходящи формировки 

на лозата, когато районите са рискови.
Още какво може да се направи?
Предзимно трябва да се внесе оптималното коли-

чество торове.
Запасявощо торене може да се направи през месец 

ноември.
Може и през декември, но тогава вече почвата може 

да е зъмръзнала, мокра и да не позволява да се влиза.
За закаляването много помага и правилната резит-

ба - при нея е важно да не се стараете да претоварвате 
лозата, което мнозина допускат с цел получаването 
на повече грозде.
Оставянето на повече плодни звена, т.е. така наре-

ченото претоварването с плод е фактор, за който е до-
касано, че помага за силно изтощаване на растенията 
за идващата вегетация.
Добрата есенна обработка около главините също пома-

га, защото обръщате почвата и подкрепяте аерирането.

КРАВИТЕ ХАРЕСВАТ ЗАХАРНО ЦВЕКЛО
Много стопани използват вкусно-

то захарно цвекло при изхранване на 
животните си. Кореноплодът има чу-
десни вкусови качества, постоянен 
състав и голямо съдържание на захар 
(основно захароза). Всичко това прави 
захарното цвекло много полезно за из-
хранване на едрия рогат добитък, особено в цял вид.
В голямо количество - до 18 кг на глава, захарно 

цвекло се дава на кравите след периода на адаптация. 
Преди това количеството на сочния фураж в дажбата 
трябва да е не повече от 8 кг на крава заради високото 
съдържание на захари (14,8-17,8%) в кореноплода.
На бременните крави не трябва да се изхранва пове-

че от 2-3 кг захарно цвекло на глава.
Нормата на изхранване на размразено във вода за-

харно цвекло не трябва да надвишава 10-15 кг.
При запарване и бавно изстиване в кореноплодите 

може да се натрупат нитрити.
Може да изхранвате кравите и с т.нар. цвеклови 

опашки (долните тънки части на кореноплодите), ос-
танали след преработката на цвеклото в захар.
В изсушен вид захарното цвекло се включва в бри-

кетите за едър рогат добитък, произвеждани от слама.
В големи количества захарното цвекло се изхранва 

на кравите във вид на цвеклови резанки, от които е 
извлечена захарта.
РАЗСАЖДАТ СЕ САЛАТИ И МАРУЛИ
Ако през септември сте засели 

зимна салата и маруля, време е да я 
разсадите.
Растенията са готови за засаждане, 

когато образуват 4-5 същински лис-
та, т.е. 30-40 дни след поникването.
Ако използвате по-развит разсад, 

растенията се прихващат по-трудно, а освен това се 
получават по-некачествени глави. Най-често зимните 
салати и марули се отглеждат на високи лехи. В по-
студените райони е препоръчително да се засаждат на 
тирове. По този начин растенията са защитени от сту-
дените ветрове. 
Зимната главеста салата се разсажда на разстояние 

25 см между редовете и 25 см - вътре в реда. 
Зимната маруля се засажда от двете страни на тира, 

като се разполагат шахматно на разстояние 25-30 см 
растение от растение.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Синя хвойна
Juniperus Communis     

Описание: Веч-
нозелен двудомен 
храст или малко дър-
во, високо до 8 м. 
Листата са 1-1,5 см 
дълги, шиловидни, 
бодливи, разперени. 
Месестите шишарки 
са кълбовидни, син-
кавочерни. Цъфти 
през май-юни, а се-
мената узряват през 
есента на следваща-
та година. 
Разпростране -

ние: Расте по сухи и 
каменисти склонове 
главно в планините до 1700 м надморска височина. 
Употребяема част: Използват се шишарките - 

галбулите. 
Лечебно действие: Диуретично, противовъзпали-

телно, спазмолитично, нервноуспокояващо. 
Приложения: • пикочогонно при хронични въз-

паления на бъбреците и пикочния мехур;
• билкови чаеве с диуретично действие; 
• при болки в ставите - хроничен ревматизъм с 

болки и отоци; 
• при някои чернодробни и кожни заболявания, 

при неврози;
• В българската народна медицина галбулите на 

хвойната се използват при пясък в бъбреците и пи-
кочния мехур, при водянка, затруднено уриниране, 
лош дъх в устата, оригвания и киселини в стомаха, 
оскъдна менструация, подагра, кожни обриви, рев-
матизъм. 
Външно приложение: За инхалации при задух 

и бронхит, за бани при ревматизъм, рани, екземи и 
обриви. Отвара от клонките се приема като слаби-
телни средство. Прилага се и за успокоителни и за 
здравителни хвойнови вани. 
Клонки, оставени в стаята освежават въздуха; 

притежават и фитонцидни свойства. 
Вътрешно приложение: 1 чаена лъжичка се 

залива с 500 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се по 
1 винена чаша преди ядене, 4 пъти дневно. Или: 
изяждат се 3-4 пресни плодчета след ядене. 
Внимание! Да не се употребява при остри бъбреч-

ни заболявания и бременност!
 Като продукт: Синя хвойна - сух плод
Може да се използва при: пясък и камъни в бъ-

бреците и пикочния мехур, при воднянка, трудно 
уриниране, киселини, болки в стомаха и червата, 
шарка, кожни обриви и висок холестерол.
Да не се приема при възпаления на бъбреците!

 „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: 
0894/588-939 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                                                                                                              

Мъж и жена правят ПТП на някво кръстовище, мъжът е 
виновен...
Излиза жената: 
- Глупак! Така ли се кара? Виж какво ми направи колата, 

добре че нищо ми няма...
Мъжът отишъл до колата си, бръкнал в жабката и извадил 

едно червено вино, отворил бутилката и казал на жената:
- Госпожо, извинете, виновен съм, но нека не си разваляме 

деня - налял вино в две чаши и казал „Ето, Наздраве!“ 
- Наздраве! - казала жената и обърнала чашата на екс. 
- Ти няма ли да пийнеш? - попитала тя.
- Не, не, мерси... Ще изчакам КАТ.

- Изброй 10 неща, които обичаш?
- 7 кебапчета и 3 кюфтета...

ъж и жена правят ПТП на някво кръстовище, мъ


