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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

С П И С Ъ К
На децата от община Сатовча получили финансово подпомагане от 

Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”
за периода от 01.08.2006г. до 31.12.2017 г.

На основание чл.15 
от Глава трета на Вътрешен правилник 
на Общински фонд „С един лев в помощ 
на болните деца от община Сатовча”  Ви 
предоставям следният отчет:
През периода на 2017 година Коми-

сията, съгласно Вътрешен правилник 
на Фонда периодично оповестява прин-
ципите и правилата за набиране, из-
разходване и контрол на финансовите 
средства, необходими за осъществява-
не на дейността си по предназначение. 
Периодично се организират и провеж-

дат дейности по набиране на финансо-
ви средства за осъществяване на дей-
ността на Фонда по кметства, училища, 
детски градини, детски ясли, читалища, 
пенсионерски клубове, производствени 
предприятия, фирми и търговски обек-
ти, чрез разпращане на информационна 
брошура, в която се разяснява целта на 
Фонда, начините за набиране на финан-
сови средства, правилата и контрола по 
разходването им, както и процедурата 
по разглеждането на  молби на граждани 
от Община Сатовча, нуждаещи се от ле-
чебни процедури в страната и чужбина. 
Съгласно чл.8 и 14 от Вътрешен 

правилник Комисията е изготвяла и 
предоставяла информация  за всяко 
четиримесечие на 2017 година пред Об-
щински съвет и в пълният им текст ги е 
публикувала във „Вестникът на Община 
Сатовча” и сайта на общината.
Към 31.12.2017 година в набира-

телната сметка на Общински фонд „С 
един лев в помощ на болните деца от 
Община Сатовча” са постъпили общо 

118 347.20 лева. За календарната 2017 
година са постъпили общо 14 023.00 
лева, от които 9 891.07 лева от Общин-
ската администрация и поделения към 
нея, като кметства по населени места, 
стопански дейности, училища, детски 
градини, детски ясли, пенсионерски 
клубове и домашни социални патрона-
жи, 4001.93 лева от Общински съвет Са-
товча и 130,00  лева от читалище село 
Вълкосел.
В периода на календарната 2017 го-

дина са постъпили общо единадесет 
(11) молби за финансово подпомагане:  
от семейството на Зейнеп Веселинова 
Меджитова и Юзджан Абдула Меджит 
от село Туховища  за подпомагане на 
синът им Абдула Юзджан Меджит, от 
семейството на Ивета Юриева Чауше-
ва и Юсуф Ибрахимов Чаушев от село 
Туховища за подпомагане на дъщеря 
им Емел Юсуфова Чаушева, от семей-
ството на Дзайнепа Ибраимова Гарова 
и Елхан Ахмедов Гаров от село Сатов-
ча за подпомагане на дъщеря им Сев-
джан Емилова Гарова, от семейството 
на Соня Стоянова Ибишева и Мехмед 
Мехмедов Мейзинев от село Крибул за 
подпомагане на дъщеря им Айше Мех-
медова Мейзинева, от семейството на  
Анастасия Каменова Заимова и Альо-
ша Димитров Заимов от село Осина 
за подпомагане на дъщеря им Деница 
Альошева Заимова, от семейството на  
Джайляна Алил Атипова и Явор Цанков 
Атипов от село Кочан  за подпомагане 
на дъщеря им Силеба Яворова Атипова, 
от семейството на Светлана Деянова 

Авалева и Данаил Младенов Авалев от 
село Долен за подпомагане на синът им 
Исмаил Данаилов Авалев, от семейство-
то на Мелиха Асанова Каптиева и Кри-
симир Борисов Каптиев от село Сатовча 
за подпомагане на синът им Борислав 
Красимиров Каптиев, от семейството на  
Адиле Юсуфова Алендарова и Йосиф 
Манушев Алендаров от село Слащен 
за подпомагане на синът им Серхан 
Йосифов Алендаров, от семейството на  
Дюрие Валентинова Ислямова и Ахмед 
Расимов Ислямов от село Жижево за 
подпомагане на синът им Расим Ахме-
дов Ислямов и от Любка Валентинова 
Сарандева от село Сатовча за подпо-
магане на дъщеря й Фетие Андреева 
Сарандева, комплектовани съгласно 
изискванията на Вътрешния правилник 
на Фонда.
След разглеждане на молбите, Коми-

сията прие решение за подпомагане на 
децата:  
√ Абдула Юзджан Меджит от село Ту-

ховища с парично подпомагане в размер 
на 269,28 лева,
√ Емел Юсуфова Чаушева от село Ту-

ховища с парично подпомагане в размер 
на 1000 лева,
√ Севджан Емилова Гарова от село 

Сатовча с парично подпомагане в раз-
мер на 781 лева, 
√ Айше Мехмедова Мейзинева от 

село Крибул с парично подпомагане в 
размер на 1000 лева,
√ Деница Альошева Заимова от село 

Осина с парично подпомагане в размер 
на 500 лева, 
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На дарителите и дарените средства за периода 01.08.2006 г. до 31.12.2017г.
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√ Силеба Яворова Атипова от 
село Кочан с парично подпомага-
не в размер на 300 лева, 
√ Исмаил Данаилов Авалев от 

село Долен с парично подпомага-
не в размер на 800 лева,
√ Борислав Красимиров Капти-

ев от село Сатовча с парично под-
помагане в размер на 3000 лева,
√ Серхан Йосифов Алендаров 

от село Слащен с парично подпо-
магане в размер на 1000 лева,
√ Расим Ахмедов Ислямов от 

село Жижево с парично подпома-
гане в размер на 1500 лева и 

√ Фетие Андреева Сарандева 
от село Сатовча с парично подпо-
магане в размер на 500 лева.
Отпуснатите от комисията 

средства са получени от лицата, 
съгласно изискванията на Фонда. 
Общо изплатени по решение 

на Комисията от създаването на 
Фонда до 31.12.2017 година са 
83 414,48 лева. Подпомогнати 
от Фонда са 54 деца, от които 16 
допълнително.  Към 31.12.2017 
година наличните средства в на-
бирателната сметка на Фонда са 
34 932,72 лева. 

2017 . 5123,65 4499,13 4400,22 14023,00

01.08.2006 31.12.2017 . 118347,20



Фирма търси,Фирма търси,
 да назначи шофьори! да назначи шофьори!

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

 4 Февруари 2018г., Неделя,
 Световен ден за борба с рака 
На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба 

с рака. Инициативата е на Световната здравна орга-
низация към ООН, а целта е да повиши обществената 
ангажираност към опасната болест, която е един от 
основните фактори, причиняващи смърт в световен 
мащаб. Ракът е на второ място сред водещите причини за смъртност и честотата тревожно 
нараства. Ако все пак бъдат открити достатъчно рано, много от раковите заболявания 
могат да бъдат лекувани ефективно.

 17 НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
„ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ“ 

Краен срок: 12 февруари 2018 г. 
Конкурсът е за написване на стихотворение, посветено на 

темата за любовта и/или виното - 14 февруари - Ден на Св. 
Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан. 
Право на участие имат лица над 18 години.
Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да из-

пратят до 12.02.2018 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) 
едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение.
Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване 

на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в 
други конкурси.
Организатори: Община Силистра, Дирекция „Хуманитарни 

дейности”- Отдел „Култура”, Литературно сдружение „Реката и приятели”.

30 Януари 2018г., Вторник,
Ден на Свети Три Светители
 Най-големия религиозен празник в Православ-

ната църква, посветен на „Светата Троица“. Право-
славната църква е отредила от векове на този ден да 
се чества заедно паметта на св. Василий Велики, св. 
Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст и така да се 
отдава почит на тяхното просветителско и учител-
ско дело. На този ден празнуват още православните 
богословски факултети и духовните академии.

 1 Февруари 2018г., Четвъртък,
 Свети Трифон (Трифоновден)
 На 1 февруари православната църква почита Св. Трифон - лечител, прославил 

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

2 Февруари, 2018г., Петък, 
 Сретение Господне (Зимна Богородица)
 Един от четирите празника, посветени на Божията 

майка. Съвпада с четиридесетия ден от рождението на 
Исус Христос, когато Богородица отива в Йерусалим-
ския храм. Там благочестивият старец Симеон поема от 
ръцете детето и казва: “Ето, Тоя лежи за падане и ставане 
на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, и 
на сама тебе меч да прониже душата - за да се открият 
мислите на много сърца”. С тези думи фактически той осмисля целия бъдещ 
живот на Исус: въпреки че дава на човечеството един нов закон - закона на 
любовта, учението му става предмет на много спорове и противоречия. А стра-
данията и кръстната смърт на любимия син, довеждат Богородица до скръб. 

 Петльовден (Ден на мъжката рожба)
 Според народния календар, Петльовден 

е посветен на децата и за предпазването 
им от болести се коли петле или ярка в 
зависимост от това, момче или момиче 
има в къщата. Забранено е да се работи, 
защото се вярва, че денят е черен и ще 
се зачерни къщата. Не се правят годежи 
и сватби. Празникът на мъжките рожби 
води началото си от времето на турското 
робство, когато с кръв от петли българ-
ските семейства белязвали портите си, за 

да заблудят властите, че от техните къщи вече са взети момчета за еничари. 
Световен ден на влажните зони и водолюбивите птици 
Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони е международно спора-

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

 3 Февруари 2018., Събота,  Св. Симеон Богоприимец (Зимен Симеон)
Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Си-
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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

Високо в планината имало едно отдалечено 
глухо село. Глухо, не защото жителите му били 
глухи. А защото останалият свят бил глух за него.
Хората в селото живеели като единно семей-

ство. Младите почитали старите, мъжете уважа-
вали жените.
В тяхната реч не съществували такива думи 

като: обида, собственост, ненавист, омраза, тъга, 
плач, болка, печал, алчност, завист, лицемерие... 
Те не знаели за тези и други подобни думи, защото 
в живота им нямало нищо, което биха могли да 
назоват с тях. Жителите на това планинско селце 
се раждали с усмивка и от първия им ден до по-
следния, тази сияеща усмивка никога не слизала 
от лицата им.
Мъжете били мъжествени, а жените - женстве-

ни. Децата помагали на възрастните в домакин-
ството, играели и се забавлявали, катерели се 
високо по дърветата, беряли горски плодове, 
плували в планинския поток. Възрастните ги учели 
на езика на птиците, животните и растенията, а 
децата научавали страшно много от тях. Почти 
всички закони на Природата им били известни.
Стари и млади живеели в хармония с Приро-

дата. Вечер всички се събирали около огъня, 
изпращали усмивки на звездите, всеки си избирал 
своя звезда на небето и разговарял с нея. От 
звездите те научавали за законите на Космоса, 
за живота в други светове. Така било при тях от 
незапомнени времена.
Един ден в селото се появил човек и казал:
- Аз съм учител.
Зарадвали се местните хора на пришълеца. 

И му поверили те децата си с надеждата, че 
учителят ще ги научи на по-важни знания от тези, 
които им давали Природата и Космосът. Само не-
доумявали хората: защо учителят не се усмихва, 
как така лицето му е без усмивка?
Пристъпил учителят към обучението на децата. 

Но с течение на времето всички забелязали, че 

децата очевидно са се променили така, все едно 
били сменени с други. Те станали раздразнител-
ни, а след това се появило озлобление, децата 
все по-често се карали помежду си, вземали си 
вещите едно на друго. Научили се на подигравки, 
на криви и лукави усмивки. От лицата им сякаш 
била изтрита предишната, обичайна за всички 
жители на селото усмивка.
Хората не знаели дали това е добро или лошо, 

защото и самата дума „лошо“ не съществувала 
при тях. Те били доверчиви и искрено вярвали, 
че всичко това са нови знания и умения, които 
учителят е донесъл на децата им от останалата 
част на света.
Минали се няколко години. Децата пораснали 

и... съвсем се променил животът в отдалеченото 
планинско селце: хората завзели земята, оградили 
я и я нарекли своя собственост. Те станали подо-
зрителни и недоверчиви един към друг. Забравили 
за езика на птиците, животните и растенията. 
Всеки от тях загубил своята звезда на небето.
За сметка на това пък в домовете им се появили 

телевизори, компютри, мобилни телефони, издиг-
нали се гаражи за автомобили. Хората загубили 
своите сияещи усмивки, но усвоили грубия кикот.
Погледнал на всичко това учителят, който така 

и никога не се научил да се усмихва, и бил горд: 
в отдалеченото планинско селце той приобщил 
хората към съвременната цивилизация...

ПРИТЧА: КАК БЕ УНИЩОЖЕНА УСМИВКАТА...    

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 25.01.2018 г.
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Въпрос: Работя на ТД на 650 лв. Съпругът ми 
допреди няколко дена работеше на осигурителен 
доход от 900лв. Не сме получавали детски надбав-
ки до момента. Питането ми е имаме ли право 
на детски при условие, че в следващите няколко 
месеца ще сме само на една заплата,но за 12 ме-
сеца назад доходите ни надвишават минимума.
Отговор: Информацията, която представяте не 

е достатъчна, за да бъде даден конкретен отговор. 
Следва да имате предвид, че право на месечни по-
мощи за отглеждане на дете до завършване на редно 
образование, но не повече от 20-годишна възраст по 
чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) 
имат семействата със средномесечен доход на член 
от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък 
или равен на дохода, определен за целта в Закона за 
държавния бюджет на Република България за съот-
ветната година. Със Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2018 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 
12.12.2017 г.) се предвижда определяне на два вида 
доходен критерий за месечните помощи по чл. 7 от 
ЗСПД, в зависимост от който да се определя не само 
правото на помощ, но и нейният размер. При сред-
номесечен доход до 400 лв. на член от семейството 
тези помощи ще се предоставят в пълен размер, а 
при средномесечен доход от 400,01 лв. до 500 лв., 
включително, месечните семейни помощи по чл. 
7 от ЗСПД ще се предоставят в размер на 80% от 
пълния размер на помощта. Със ЗДБРБ за 2018 г. 
се предвижда и увеличение на размерите на месеч-
ните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 
от ЗСПД при доходен тест до 400 лв., както следва: 
• за семейство с едно дете – 40 лв.; • за семейство 
с две деца – 90 лв.; • за семейство с три деца – 135 
лв.; • за семейство с четири деца – 145 лв., като 
за всяко следващо дете в семейството помощта за 
семейството расте с 20 лв. Съгласно чл. 3, ал. 1, 
3, 4 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за 
семейни помощи за деца (ППЗСПД) в заявлението 
декларация за отпускане на семейни помощи по 
чл. 7, 8 и 10а от Закона за семейни помощи за деца 
лицата декларират брутните доходи на семейство-
то, получени за последните 12 календарни месеца, 
предхождащи месеца, през който е подадено заявле-
нието декларация. Брутните доходи се изчисляват по 
реда за определяне на облагаемия доход по Закона 
за данъците върху доходите на физическите лица. 
Доходите се декларират за месеца, през който са 
получени, независимо за кой период се отнасят. 
При определяне на средномесечния доход на член 
от семейството се взема предвид броят на членове-
те му към датата, на която е подадено заявлението 
декларация. Съгласно чл. 19 от ППЗСПД месечните 
помощи за отглеждане на деца до завършване на 
средно образование, но не повече от 20-годишна 
възраст, се отпускат от първо число на месеца, през 
който е подадено заявлението декларация с необхо-
димите документи и са налице условията по чл. 7 
от Закона за семейни помощи за деца, с изключение 
на случаите на раждане на дете и за деца, реинтег-
рирани в биологичните си семейства или настанени 
в семейство на роднини, близки или в приемно 
семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на 
детето, в които отпускането на помощта е от първо 
число на месеца, следващ месеца на настъпване на 
събитието. Освен доходен тест за предоставяне на 
помощта има и допълнителни условия относно учеб-
ната заетост на детето и извършени задължителни 
имунизации и профилактични прегледи от личния 
лекар на детето. За повече информация и преценка 
на възможността за получаване на семейни помощи 
за деца следва за се обърнете по компетентност към 
съответната дирекция „Социално подпомагане“ по 
настоящ адрес.

Въпрос: Има ли право семейство, от които 
мъжът е с гражданин на Великобритания да 
получават помощ по 8д за детето им с 50% ВСУ. 
Мъжът няма настоящ и постоянен адрес на 
територията на България. Принципно майката 
живее заедно с детето постоянно в България, но 
бащата пътува постоянно.
Отговор: Съгласно чл. 8д, ал. 1 от Закона за семей-

ни помощи за деца месечни помощи за отглеждане 
на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст 
и до завършване на средното образование, но не 
по-късно от 20-годишна възраст, се предоставят на 
родители (осиновители), когато отглеждат деца с 
трайни увреждания, независимо от доходите на се-
мейството, при условие че детето живее постоянно 
в страната и не е настанено за отглеждане извън 
семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила 
на детето. В случай, че майката отглежда детето и то 
живее постоянно в страната, тя следва да се обърне 
по компетентност към съответната дирекция „Соци-
ално подпомагане“ по настоящ адрес за разглеждане 
на възможността за получаване на помощта.

До 30 януари
ЗМДТ
 Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 ЗМДТ за 

облагане с туристически данък за предходната кален-
дарна година
До 31 януари
ЗКПО
Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото 

тримесечие на предходната година данъци при източ-
ника по  ЗКПО. 
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на дължимите за четвърто-

то тримесечие на предходната година окончателни да-
нъци по глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на окон-
чателния данък, дължим от местни физически лица за 
доходи от източници в чужбина.

2. Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-
новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през м. декември на предходната година.

3. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 
43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан 
от предприятията и самоосигуряващите се лица за до-
ходи, придобити от физическите лица през четвъртото 
тримесечие на предходната данъчна година, в случаите 
когато лицето, придобиващо дохода, писмено е декла-
рирало пред предприятието или самоосигуряващото се 
лице – платец на дохода, че желае удържане на данък 
за тези доходи.

4. Изчисляване на годишна данъчна основа и опре-
деляне на годишен размер на данъка за доходите от 
трудови правоотношения от работодатели, които към 
31 декември на предходната година са работодатели 
по основно трудово правоотношение, както и издава-
не от тях на образец на служебна бележка за доходи 
от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 
4 от ЗДДФЛ (образец № 1), ако такава е била поиска-
на от съответния работник/служител. Ако служебната 
бележка е поискана след тази дата, тя се издава при 
поискването й. 

5. Предприятията и самоосигуряващите се лица по 
смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци 
на доходи, предоставят информация за доходите от 
наем или друго възмездно предоставяне за ползване 
на недвижимо имущество, както и за доходите от уп-
равление и контрол, от участие в управителни и кон-
тролни органи на предприятия, подлежащи на облага-
не по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, начислени и/
или изплатени в полза на физически лица, местни на 
друга държава - членка на Европейския съюз. Когато 
платецът на доходите не е предприятие или самоосигу-
ряващо се лице, информацията се предоставя от чуж-
дестранното физическо лице, местно на друга държава 
– членка на Европейския съюз.

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

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за четвъртото тримесечие на предходната го-
дина. 
ЗМДТ
  1. Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за об-

лагане с окончателен годишен /патентен/ данък за те-
кущата година.

  2. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-
нък за първото тримесечие на текущата година. Лица-
та, които до 31 януари са заплатили пълния размер на 
окончателния годишен /патентен/ да-
нък,  ползват отстъпка от 5 на сто.

  
ФЕВРУАРИ
До 1-ви февруари
ЗДДС
Подаване на заявление за регистрация 

на основание чл. 132, ал. 5 от ЗДДС, когато след датата 
на създаване на неперсонифицирано дружество, което 
не е регистрирано по закона, съдружникът е регистри-
ран по закона до 31 декември 2017 г. включително.
До 5-ти февруари:
ЗДДФЛ
Издаване на служебна бележка за доходите от тру-

дови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от 
ЗДДФЛ (образец № 1) от работодатели, които към 31 
декември на предходната година са работодатели по 
основното трудово правоотношение на съответните 
работници/служители, когато разликата между годиш-
ния данък за доходите от трудови правоотношения и 
авансово внесения не е удържана/възстановена до 31 
януари на текущата година.
До 10-ти февруари: 
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
29 януари - 4 февруари 2018г., брой 5

ДО 7 ДНИ ОПЕРАТОРЪТ ТРЯБВА ДА НИ УВЕДОМИ 
ЗА ПРОМЕНИТЕ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Операторът е задължен в рамките на 7 дни да ни уве-
доми за новите промени в общите условия. Това може 
да стане по няколко възможни начина - по телефон, 
чрез есемес, по имейл или по пощата.
Това  заяви  за 

„Монитор“ пред-
седателят на Ко-
мисията за защита 
на потребителите 
(КЗП) Димитър 
Маргаритов.

„Ние считахме, 
че има неравно-
правна клауза в общите условия и тя се състоеше в това, 
че ни принуждават да заплащаме прекомерно високи 
неустойки при предсрочно прекратяване на срочни 
договори“, бе категоричен Маргаритов.
По думите му все още най-голям брой от жалбите, 

които постъпват в комисията, са свързани с телекому-
никационните услуги. Те са свързани както с нелоялни 
търговски практики от страна на операторите, така и с 
неудовлетворени рекламации за дефектни стоки, адми-
нистративни нарушения и лошо качество на услугата.
Шефът на КЗП добави, че въпреки големия брой на 

сигналите на годишна база в последно време оплаква-
нията непрекъснато намаляват. 

„Обяснявам си, че делът на оплакванията е толкова 
голям, тъй като това е най-често ползваната услуга“, 
заяви той.
ПРОДАЖБА НА ТАВАН КАТО ОТДЕЛЕН ИМОТ  
Ако имате имот, към който има таван и мазе, същест-

вува възможност да си запазите мазето като обслуж-
ващо помещение, а тавана да продадете. Преди това 
ще е необходимо да промените предназначението му, 
за стане той самостоятелен обект, който може да бъде 
продаден отделно.
Можете да предприеме-

те процедура по промяна 
на предназначението от 
таван в кабинет за творче-
ска дейност, съветват адво-
кати. За ателие ще трябва 
на хартия да осигурите и 
паркомясто в границите на 
имота. Ще ви е необходи-
мо съгласието на непосредствените съседи на таван-
ските помещения, както и съседът отдолу под тавана.
Към тавана ще се придадат идеални части от общите 

части на сградата от вашия апартамент. След това, 
можете да го продавате свободно.
Необходимо ви е съгласието на преките съседи, тъй 

като таванът в момента не е самостоятелен обект, до-
пълва юристът. В какво точно можете да го преустрои-
те, най-точно ще ви каже проектант-архитект. Ателието 
например задължително трябва да има собствен сани-
тарен възел. Жилището пък трябва да има определен 
брой помещения, изложение и т.н.
В случаите, когато даден собственик е решил да пре-

устрои вече построено таванско помещение в жилище 
или пък ателие, той трябва да вземе съгласието на всич-
ки останали етажни собственици, ако това преустрой-
ство ще засегне общи части на други собственици. 
Съгласието се взима с нотариално заверени подписи.
Когато промяната на предназначението няма да 

променя общите части, тогава съгласие не се изисква. 
Когато преустройството е голямо, тогава трябва да има 
одобрен архитектурен проект.
Ако обаче таванът или част от него няма нужната 

височина, площ и обем, нито пък има достъп до него 
от нормална стълба и е неизползваемо, освен за изо-
лация между последната етажна плоча и покрива и 
за излаз към него, тогава той представлява обща част 
по естеството си. Предназначението му не може да се 
променя при никакви условия.
Как стои въпросът с продажбата на таванско по-

мещение? Поначало таванското помещение няма 
самостоятелен статут и при продажба върви заедно с 
апартамента. Но ако статутът на таванското помеще-
ние се промени от обслужващо в самостоятелен обект, 
тогава вече може да се осъществи продажба. Добре е 
все пак да има друго помещение, което да остане към 
апартамента като обслужващо.

ДЕКЛАРАЦИИ С БАРКОД       
Декларацията за облагане на доходите на физиче-

ските лица с баркод изчислява автоматично дължимия 
данък след попълване на информация за получените 
доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните 
облекчения. Електронната декларация трябва да се из-
тегли на компютър от интернет страницата на Агенция-
та и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация 
с баркод гарантира на клиентите на администрацията, 
че няма да допуснат технически грешки, тъй като дъл-
жимия данък се изчислява автоматично след попълване 
на приложенията за различните видове доход. Срокът 
за подаване на годишните данъчни декларации за об-
лагане на доходите изтича на 30 април 2018 г.
Формулярът за облагане с корпоративен данък с 

баркод е достъпен в рубрика „Документи - данъци“, 
раздел „За бизнеса“. Срокът 
за фирмените декларации е 31 
март 2018 г.
Консултации за декларира-

нето и плащането на данъци 
и осигуровки могат да се 
направят на телефона на кол 
центъра на НАП 0700 18 700 
на цената на градски разговор.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2018г.



НАТУРАЛНИ ЛЕКАРСТВА ОТ КУХНЯТА ВИ
Преди да потърсите лекарство в аптеката, потърсете 

какви натурални лекарства се крият в кухнята ви. Ще 
се изненадате колко много са естествените лекарства у 
дома, които могат да излекуват всевъзможни болежки. 
Ето няколко натурални лекарства от кухнята ви.

Джинджифил при мен-
струални болки
Традиционната китайска 

медицина разчита на джин-
джифил повече от 2000 го-
дини. Джинджифилът може 
да подобри притока на кръв 
и да облекчи крампите в 
мускулите ви, включително 
и тези в матката.

Нещо повече, едно предварително проучване в 
Journal of Alternative and Complementary Medicine дори 
установи, че джинджифилът е толкова ефективен, кол-
кото ибупрофен за облекчаване на болката по време на 
цикъл. Така че чаша топъл джинджифилов чай е точно 
от това, което се нуждаете при менструални болки.
Боровинки (сушени или пресни) при цистит
Боровинките съдържат проантоцианидини, съедине-

ние, което отблъсква бактериите (най-често ешерихия 
коли), причиняващи инфекции на пикочните пътища. 
Това вещество е доказано, че предотвратява инфекци-
ята, като пречи бактериите да се прикрепят към стени-
те на пикочния мехур. Ако пък вече имате инфекция, 
боровинките вероятно няма да го излекуват, но консу-
мирането на боровинки ежедневно може да помогне за 
предпазване от бъдещи инфекции.
Богати на калций храни за ПМС
Склонни ли сте към раздразнителност и промени 

в настроението преди цикъл? Около 85% от жените 
получават поне един симптом на ПМС всеки месец. 
Добрата новина е, че ако промените диетата си, ще 
елиминирате симптомите си. Доказано е, че жените с 
ПМС имат по-ниски нива на калций в кръвта от тези 
без ПМС. Така че е препоръчителен приема на 1000 
милиграма калций на ден. А богато на калций са млеч-
ните продукти, бадеми, броколи, листни зеленчуци и 
сардини.
Овес при екзема
Овесена каша успокоява обривите, защото съдър-

жа фитохимикалии, които имат противовъзпалителни 
свойства. Пригответе успокояваща вана, като стриете 
1/3 чаша обикновена овесена каша (без вкусове) на 
фин прах, изсипете я в хладка вода и разбъркайте рав-
номерно с ръцете си, докато водата не стане с млечен 
цвят. Друг вариант е да използвате 1/4 чаша овесена 
каша и достатъчно вода, за да направите паста, която 
можете да нанесете директно върху кожата в продъл-
жение на 10 минути.

ТАЙБЕРИ СЕ НУЖДАЕ ОТ ОПОРА
Отглеждането на 

тайбери е подобно 
на това на малини-
те и къпините.
Препоръчително 

е растенията да са 
поставени на опор-
ната конструкция, 
като най-високия 
ред тел трябва да 
бъде на височина 
около 1,50 м.

Разстоянието между растенията в реда е около 1,50 м.
Торенето с калиеви и фосфорни торове е като при къ-

пините. С азотните трябва да се внимава, защото пре-
дизвикват много силен растеж на леторастите, които 
могат да останат тънки.
Тайбери е устойчив на болести.
Напада се от неприятелите, които вредят по малините 

и къпините.

ОПАСНИ ЛИ СА МИНУСОВИТЕ
ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ПЧЕЛИТЕ

Пчели, лишени от храна, живеят най-дълго при тем-
пература около 16-18° С, а най-кратко при високи стой-
ности 35-36°С. Пчелите умират при температура по-ни-
ска от 8°С и по-висока от 40°С.
Ето и други впечатляващи данни за пчелите:
> За да преодолее разстояние от 1 километър на пче-

лата са необходими от 2 до 40 мг мед. Това зависи от 
товара, който носи пчелата и от насрещния вятър.

> За да пренесе един литър вода в кошера пчелата 
трябва да извърши от 17 000 до 20 000 полета.

> Медовата гушка на пче-
лата побира около 84 мг 
нектар.

> Младите пчели из-
вършват очистителното 
облитане от 6 до 9 дни след 
излюпването им. Тогава те 
разпознават и кошера си. 
Когато при определени ус-
ловия теглото на изпражне-
нията им достигне 20-25% от собственото им тегло, те 
могат да се облетят и на 3-дневна възраст.

> Пчелите различават добре само жълтия, белия и 
синия цвят. Затова пък очите им възприемат ултрави-
олетовите лъчи, които са невидими за човешкото око.

> Пчелите не повреждат кората на узряващите плодо-
ве. Те смучат сладък сок от плодовете само когато ко-
рата им е повредена от оси, мравки, стършели и други 
насекоми.

> В древността пчелите са използвани за доказване 
на мнима смърт при човека. Те не жилят мъртвите, но 
ако бъдат принудени след ужилването по трупа (при ис-
тинска смърт) не се наблюдава кожна реакция - зачер-
вяване или оток.

> Ориентацията на пчелите извън кошера не е нео-
граничена. Колкото са по-възрастни, толкова по-голямо 
е разстоянието, от което могат да се завърнат в кошера. 
Но при разстояние от 4-4,5 км те загубват ориентация.

 ЗАЩО ДА ПРАВИТЕ РАЗСАД
Сеитбата на семената се извършва в зависимост от 

това, кога ще се засаждат растенията в градината - по-
ранно или по-късно, както и вида на културата.
Съобразно климатичните условия на нашата страна 

ранното, а в много райони и средноранното и късното 
производство на зеленчуци 
се осъществява чрез предва-
рително произведен разсад.
Отглеждането на разсад 

има редица предимства, ко-
ито не трябва да се прене-
брегват дори от любителите:
- по-рано зреят първите 
плодове;
- засаждане на посадъчен материал в по-напреднала 
фенофаза. получаване на по-високи добиви вслед-
ствие на по-добра гарнираност на площите;
- намаляване разходите на семена на единица площ;
- улесняване борбата срещу климатичните явления;
- по-добро използване на площите.

РАННИ ЯГОДИ В ОРАНЖЕРИИ
Ако искате да отгледате много ранни ягоди, това 

може да стане в отопляеми оранжерии, където произ-
водството се форсира.
Затоплянето на оранжериите се извършва постепенно.
Температурата в оранжериите трябва да се повиша-

ва бавно - отначало до 10 градуса и да се поддържа от 
10 до 15градуса.
Ако температурата превиши 15 градуса за кратко 

време, растенията развиват недостатъчен брой листа 
с изтеглени дръжки, малко цветоноси с недоразвити 
цветове и непълноценни завръзи.
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Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

Нар - Punica Granatum     
Нарът е вид широколистно дърво или храст от род 

Punica, или неговият плод.
Растението е сухолюбиво и идва от Иран и Цен-

трална Азия, до Хималаите. То е пренесено до Ар-
мения, средиземноморските региони, юго-източна 
Азия, тропическа Африка и юго-западните части 
на САЩ. На много от тези места то се отглежда 
специално за ядливият си плод.
Дървото  расте 

до около 8 метра, 
но рядко стига до 
толкова. Там къ-
дето се е засадило 
само, без човешки 
грижи, често става 
храст  или  ниско 
дръвче. 
Листата  му  са 

малки, продълго-
вати и тесни. 3-7 см 
дълги и 2 см широ-
ки. Цветът му е оранжево-червен, едър с пет листа 
(понякога повече при култивираните растения).
Плодът е сферичен, голям колкото портокал или 

грейпфрут, с жълта до червеникава кора. Под кожата, 
месото е жълтеникаво. Във вътрешността се съхра-
няват десетки розови, червени, или винени сочни 
зърна, които представляват семената на нара. Целите 
зърна са ядливи; на вкус сладки или леко кисели.
Използвани части: кората на стъблото, клоните 

и корените, както и кората от плодовете на нара.
Използва се за лечение при: панделковидна тения, 

като запичащо средство при стомашно - чревни 
разстройства, силна менструация, кръвохрачене, 
кръвопикаене, простуда, грип и др.
Като продукт: НАР - кора
Може да се използва при:  панделковидна тения, 

като запичащо средство при стомашно - чревни 
разстройства, силна менструация, кръвохрачене, 
кръвопикаене, простуда, грип и др.
Начин на приготвяне: 1 чаена лъжичка от кората на 

плода се вари 10 минути в 500 грама вода. Прецежда се 
и се пие 4 пъти дневно по 1 винена чаша преди ядене.

 „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                                                                                                              

Един цар си имал царство. Разделил го - половината за него, 
другата - дал на синовете си.
Един ден той ги повикал, дал им пакет хартии и им рекъл:
- Синове мои, реших да се оттегля на заслужена почивка. Който 

от вас скъса този пакет хартии, на него ще дам моята половина 
от царството!
Мъчели се синовете, не успели. Тогава царят им рекъл:
- Я сега опитайте да късате лист по лист.
Синовете се хванали и набързо накъсали хартийките.
- Запомнете, три поуки от тази история - което не става на 

веднъж може да стане постепенно. Което не можеш сам, можеш с 
приятели. Което не става със сила, става с хитрост. Разбрахте ли?

- Разбрахме.
- Нищо не сте разбрали! И в нищо не сте внимавали! Току-що 

накъсахте целият пакет с нотариалните актове и вашата половина 
от царството пак стана моя..

дин цар си имал царство. Разделил го - половината за

ШАРЛОТА С ЯБЪЛКИ
Искате ли къщата ви да се изпълни с аромат на пе-

чени ябълки? Сега е моментът да си направите вкусна 
шарлота. Уханието от кухнята няма да остави никой 
равнодушен. 
Продукти: 5 яйца, 150г 

брашно, 100г захар, 3 
ябълки, 50г масло, 1 суп. 
лъж. пудра захар, 1 суп. 
лъж. галета, 1/2ч. лъж. 
бакпулвер, щипка сол.
Начин на приготвяне: 

Разбийте яйцата в купа 
до побеляване. Добавете 
захарта и продължете да 
разбивате. Добавете маслото при стайна температура, 
докато продължавате да разбивате. Прибавете браш-
ното, бакпулвера и солта. Добре разбъркайте тестото.
Измийте ябълките и ги нарежете. Намажете формата 

за печене с масло и поръсете с галета. Поставете пласт 
от ябълки на дъното на формата. Изсипете половината 
от тестото и отново наредете слой от ябълки, нарязани 
на филийки. Изсипете втората половина на тестото.
Печете сладкиша в предварително загрята до 180 

градуса фурна за 30-35 минути. Проверявайте дали е 
готов с клечка за зъби.
Оставете шарлотата да изстине във формата. Изва-

дете и поръсете с пудра захар.
Сладкишът е готов. Можете да го сервирате.


