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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

Община Сатовча кандидатства 
с нов проект за финансиране с 
работно заглавие „Подобряване 
достъпа до заетост и насърчава-
не на социални услуги в община 
Сатовча” по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 
- „Активно включване“. Подгот-
веният и внесен проект със соци-
ална насоченост е в изпълнение 
на Програмата за управление на 
община Сатовча за периода 2015-
2019 година и на Общинската 
стратегия за развитие на социал-
ните услуги в община Сатовча за 
периода 2016-2020, чиито цели 
са да се осигурят достъпни и ка-
чествени социални услуги, да се 
спомогне за интеграцията на общ-

ности и индивиди, както и да се 
осъществи пълноценна реализа-
ция и грижа за хора от рисковите 
групи. 
Чрез реализирането на проекта 

ще бъдат предоставени услугите - 
социален и личен асистент за 54 
лица за срок от една година, като 
основните насоки на бъдещата со-
циална работа ще бъдат за задово-
ляване на ежедневни, здравни, об-
разователни и рехабилитационни 
потребности на хора в неравнос-
тойно положение, с цел да им се 
създадат условия за пълноценен и 
достоен живот.
Заложените в проекта основни 

дейности са:
- Осигуряване на заетост на ли-

цата, полагащи грижи за зависими членове 
или на хора с увреждания след предоставяне 
на посреднически услуги и/или обучение.

- Професионално информиране и консул-
тиране, включително по въпроси относно 
упражняването на трудови и осигурителни 
права на лицата, полагащи грижи за зависи-
ми членове или на хората с увреждания.

- Реализация на интегрирани подходи за 
мотивиране и насърчаване участието на па-
зара на труда на лица, полагащи грижи за 
зависими членове на семейства/ деца , вклю-
чително и с увреждания.

- Подкрепа за намиране на работа и по-
добряване достъпа до заетост на хора с ув-
реждания включително чрез интегрирани 
комплексни мерки и предоставяне на под-
крепящи иновативни услуги в общността.

- Предоставяне на обучение за повишаване 
на професионалната квалификация или при-
добиване на нова.

- Подобряване на достъпа до услуги за ка-
риерно развитие, насърчаване участието на 
пазара на труда и възстановяване на трудовата 
активност на членовете на семейства, на се-
мейства с деца/ включително с увреждания/.

Във връзка с осигуряване и опазване на обществения ред в изпълне-
ние на разпоредбите на Наредба №1 за опазване на обществения ред 
в Община Сатовча от Общинската администрация издадоха нарочна 
заповед, с която се определи зимното работно време на търговските 
обекти на територията на общината – до 22:00 часа. Със заповедта се 
забранява продажбата, сервирането и употребата на алкохол и цигари 
на малолетни и непълнолетни граждани. Нарушителите на обществе-
ния ред в държавните, културните, увеселителните заведения за об-
ществено хранене на обектите за търговия и услуги се отстраняват от 
техните служители, като при нужда се изисква съдействието на орга-
ните на реда. Заповедта ще бъде предоставена на всички увеселителни 
заведения, търговски обекти, заведения за обществено хранене срещу 
подпис. Цялостният контрол по изпълнението на заповедта е възложен 
на Полицейски участък - Сатовча.
Местната комисия за борба с противообществените прояви на ма-

лолетни и  непълнолетни, която е в състав от обществени възпитатели 
при „Детска педагогическа стая”, представители на органите на реда, 
директора на училището и кметът на съответното населено място ще 

извършва периодич-
ни проверки по уве-
селителни заведения 
и търговски обекти 
за спазване на изда-
дената от Общината 
заповед и разписа-
ните разпоредби в 
Наредба №1 на ОбС 
–Сатовча за опазване 
на обществения ред 
в Община Сатовча. 
При констатирани 
от комисията нару-
шения ще бъдат на-
лагани санкции на 
виновните лица.

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ПО ЗИМНОТО
ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Във връзка с предстоящия есен-
но-зимен сезон и организиране на 
дейностите по зимното поддържане 
на пътищата на територията на об-
щина Сатовча, както и с цел недо-
пускане на ПТП, кметът на община-
та издаде нарочна заповед, с която 
възлага на кметовете на кметства в 
срок до 20 ноември 2016 година и 
след това периодично да организи-
рат освобождаването на уличните 
платна и тротоарите по населените 
места от: дърва за огрев, сушил-
ни, оборски тор, неизползваеми в 
момента строителни материали, 
трайно неподвижна техника и техника паркирана неправилно, затрудняваща в момента 
движението, завзети неправомерно тротоарни площи с различно предназначение реално 
застрашаващи здравето и живота на хората. Чрез издадената заповед кметовете на насе-
лени места носят отговорност за добрата организация и безпроблемно снегопочистване 
и опесъчаване през зимния период, както и за възникнал инцидент при ПТП, вследствие 
на неизпълнението на заповедта. Цялостният контрол по изпълнението на заповедта е 
възложен на Началник участък „Полиция” Сатовча и Елхан Кълков - заместник кмет при 
Община Сатовча. Кметовете на кметства чрез своя заповед и предупредителни писма ще 
уведомят собствениците на материали, затрудняващи движението на пешеходци по тро-
тоарите и техниката за зимно поддържане. 

ПРЕВАНТИВНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
В предвид настъпващия есенно- зимен сезон и с превантивна цел е необходимо да се 

предприемат спешни мерки по пожарната безопасност, както на всички учреждения, така 
и на частните жилищни сгради, отопляващи се 
предимно с дърва за огрев. Всеки собственик или 
ползвател на сграда е необходимо преди започва-
нето на отоплителния сезон да извърши проверка 
за добрата проходимост на коминните тела. При 
необходимост да се извърши почистване и ремонт 
на същите, за да се избегнат неприятни инциден-
ти. Необходимо е и превантивно да бъдат провере-
ни всички електрически и газови уреди, с които се 
предвижда отоплението през есенно-зимния пери-
од, както и припомняне на безопасната работа с тях.



сухопътните войски на българската армия.
20 Ноември 2016, Неделя
Световен ден на детето
Отбелязва се от 1956 г. с резолюция 836 на Общото събрание 

на ООН от 14 декември 1954 г. В различните държави датата и 
формата на честването се определят с правителствено решение.
Годишнина от приемането на Декларацията за правата на 

детето /1959/ от 14-ата сесия на Общото събрание на ООН и 
на Международната конвенция за правата на детето /1989/ от 
44-ата сесия на Общото събрание на ООН.
Световен ден за борба с тютюнопушенето
Отбелязва се през третия четвъртък на м. ноември в много страни по света по ини-

циатива на Международното дружество на онколозите и с подкрепата на Световната 
здравна организация. За първи път е отбелязан в САЩ през 1977 г. по инициатива на 
Американското дружество за борба с рака.

 ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП”         
Краен срок: 9 декември 2016г. или до изчерпване на финансовите средства по 

поканата 
С настоящата покана за кандидатстване за финансиране на действия за насърчаване 

на двустранното сътрудничество, финансирани от Двустранния фонд на програма 
BG09 се цели засилване на двустранните отношения на ниво институции в системата 
на образованието и обучението, вкл. висши училища и научни организации, от една 
страна, и частния сектор – предприятия и социални партньори, които сътрудничат с 
образователни и изследователски институции, публични и частни организации, вкл. с 
нестопанска цел и неправителствени организации от България и държавите донори по 
ФМ на ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).
Допустими кандидати могат да бъдат официално признати или акредитирани об-

разователни и обучителни институции, вкл. държавни, общински и частни училища, 
центрове за професионално обучение, висши училища и официално признати научни 
организации от България и държавите донори.
ДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Участие в конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми; 
2. Учебни посещения (до 5 дни, вкл. дните за пътуване); 
3. Посещения на експерти (до 5 дни, вкл. дните за пътуване); 
4. Предпроектни проучвания (feasibility studies) и подготовка на социално- икономи-

чески анализи; 
5. Организиране на конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми.
Минималният размер на безвъзмездната помощ, която може да бъде поискана за 

изпълнение на двустранни действия в рамките на поканата, е 5000 евро, докато макси-
малният размер на поисканата безвъзмездна помощ е 10 000 евро.

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

16 Ноември 2016, Сряда
Ден на толерантността
Отбелязва се по призив на Общото събрание на ООН в резолюция 51/95 на 

ОС на ООН от 12 декември 1996 г. във връзка с Декларацията за принципите 
на толерантността, приета от Генералната конференция на Организацията на 
ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) на 16 
ноември 1995 г.

17 Ноември 2016, Четвъртък
Световен ден на недоносените бебета
Отбелязва се от 2009 г. по инициатива на 

Европейската фондация за грижа за ново-
родените (EFCNI) в знак на съпричастност 
към недоносените бебета и техните. В Бъл-
гария се отбелязва от 2012 г. по инициатива 
на фондация „Нашите недоносени деца“ със 
съдействието на Столична община.
Международен ден на студентите
Празнува се в чест на годишнината от мирната студентска демонстрация в 

Чехословакия през 1939 г. срещу фашист-
ката окупация, последвана от ареста и 
разстрела на демонстранти. Отбелязва се 
от 1941 г. с решение на срещата на Меж-
дународния студентски съвет в Лондон, 
Великобритания и с решение на Между-
народния студентски съюз (IUS), учреден 
на 27 август 1946 г. в Прага, Чехословакия.

18 Ноември 2016, Петък
Световен ден за борба с ХОББ

Отбелязва се от 2002 г. през третата сряда на м. ноември по инициатива 
на организацията Световна инициатива за борба с хроничната обструктивна 
белодробна болест и под егидата на Световната здравна организация (СЗО). 
ХОББ се характеризира с частично или напълно необратимо ограничение на 
въздушния поток в белите дробове. Освен белите дробове, заболяването засяга 
и целия организъм и може да има фатален изход. Заболяването е хронично, 
като при него белите дробове прогресивно снижават функцията си. ХОББ е 
сред най-разпространените хронични заболявания при пушачи над 45 години 
и една от водещите причини за смъртност в света. По данни на СЗО около 
10 процента от населението на планетата страда от това заболяване. От 200 
000 до 300 000 души в Европа умират ежегодно в резултат на болестта. През 
2004 г. 64 млн. души заболяват от ХОББ. Според СЗО се очаква болестта да 
бъде на трето място сред най-честите причини за смърт сред хората в света 
до 2030 г. след сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт и петата по значимост 
след исхемична болест на сърцето, депресивните състояния, транспортните 
катастрофи и мозъчно-съдовите болести. За България се предполага, че стра-
дащите от това заболяване са над половин милион души. Главните фактори 
са тютюнопушенето, замърсяването на въздуха на закрити и открити прос-
транства, излагането на прах и химикали, което е част от професионалните 
задължения. 

19 Ноември 2016, Събота
Световен ден на Философията
Отбелязва се от 2002 г. през третия четвъртък на м. ноември с резолюция 

33С/45 на 33-та сесия на Генералната конференция на Организацията на 
ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) от 29 
юли 2005 г.
Празник на сухопътните войски
Сухопътните войски са най-многочисленият вид въоръжени сили на Бъл-

гарската армия. Предисторията им започва през лятото на 1877 г. в Кишинев, 
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 самостоя-
телен 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 

Н О В И Н И
14 - 20 ноември 2016г., 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

ПРИТЧА ЗА БЕЛИЯ ЛИСТ И ТОЧКАТА 
Един ден учителят се срещнал с учениците си и им казал да се под-

готвят за една много трудна задача. На всеки от тях раздал по един бял 
лист, в центъра на който имало една черна точка.
Учениците били много изненадани, а задачата им била всеки да опише 

какво вижда на листа. Дълго размишлявали над задачата, докато накрая 
предали на своя учител това, което написали. Мъдрецът разгледал на 
всички отговорите:

– Разгледах отговорите на поставената ви задача, но всеки един от 
вас е описал черната точка. Някои са обърнали внимание на размера, 
други на формата, но никой от вас не е обърнал внимание на белия лист.
Готови сте да се фокусирате само и единствено върху черната точка. Същото е и с живота ни. Ние 

имаме възможност да се насладим на всички удоволствия, които ни предлага, но понякога или пък 
твърде често се фокусираме изцяло върху черните петна.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 9.11.2016 г.
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Въпрос:  Имам регистрация в Бюрото по труда . 
Обадиха ми се да ми предложат работа . За да полу-
чавам обезщетението от НОИ мисля за този период 
да представя протокол на ЛКК, за да не ми предлагат 
работа. Ще бъде ли уважен протокола от бюрото 
по труда и да не ме насочват, за да мога да си получа 
обезщетението докрай.
Отговор: При среща с трудовия посредник в бюрото 

по труда той може да Ви предложи подходяща работа. 
Според допълнителните разпоредби на Закона за на-
сърчаване на заетостта „подходяща работа“ е работата, 
която съответства на образованието, квалификацията и 
здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в 
същото населено място или до 50 км извън него, при усло-
вие че има подходящ обществен транспорт, за период до 
18 месеца от датата на регистрация на лицето в дирекция 
„Бюро по труда“. След този период „подходяща работа“ 
е тази, която съответства на здравословното състояние 
на лицето, ако тя се намира в същото населено място 
или до 50 км извън него, при условие че има подходящ 
обществен транспорт. 

Въпрос:  На 33 години съм и съм студентка редовна 
форма на обучение. От скоро съм без работа и от 
бюрото по труда ми казаха, че нямам право на обезще-
тение за безработица по причина, че съм студентка 
редовна форма на обучение. На моя колежка даже й 
е спряно обезщетението. Искам да попитам каква е 
причината за това при условие, че от университета 
поемат здравните осигуровки на студенти до 26г. 
Никъде в нормативните актове не успях да намеря 
текст, в който де е посочено, че студенти редовна 
форма нямат право на такова обезщетение.Аз съм 
майка на две деца и въпреки трудните условия, в които 
живеем се опитвам да уча. Не трябва ли в такива слу-
чаи държавата да стимулира и подпомага желаещите 
да повишат степента си на образование.
Отговор: Подготвени са законодателни промени, които 

ще регламентират правото на учащи се, които отговарят 
на условията за получаване на парично обезщетение за 
безработица, регламентирани в чл. 54 а, ал. 1 от Кодекса за 
социално осигуряване, да получават такова обезщетение, 
независимо от факта, че продължават образованието си. 

Въпрос:  Съкратена съм и имам право на обезщете-
ние по чл.222/1/ от КТ-2м. В законовия срок се регис-
трирах в БТ и НОИ . Ако започна работа , в рамките 
на тези 2м., преди да настъпи времето за изплащане 
на обезщетението от БТ, ще мога ли в бъдеще при 
оставане на работа да се регистрирам отново и да 
получавам обезщетение като безработна.
Отговор: Съгласно чл. 54 д, ал. 5 от Кодекса за социал-

но осигуряване, ако по време на получаване на паричното 
обезщетение за безработица лицето започне да упраж-
нява дейност - основание за задължително осигуряване, 
която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, 
изплащането на паричното обезщетение се възстановя-
ва за оставащия към датата на прекратяването период, 
ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта 
е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на 
трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след 
този срок по неуважителни причини, изплащането на па-
ричното обезщетение се възстановява от датата на новата 
регистрация за оставащия към датата на прекратяването 
период, намален със закъснението. Също така следва да 
имате предвид, че безработните лица, придобили право на 
парично обезщетение по чл. 54а от Кодекса за социално 
осигуряване преди изтичането на три години от предход-
но упражняване на правото на обезщетение за безрабо-
тица, получават минималния размер на обезщетението 
за срок 4 месеца. Размерът на паричното обезщетение за 
безработица и периодът, през който ще се получава то се 
определят от териториалното поделение на Националния 
осигурителен институт, занимаващо се с обезщетения 
за безработица. В тази връзка Ви препоръчвам да се 
свържете с колегите от Националния осигурителен ин-
ститут, които ще Ви дадат повече подробности по случая. 
Координати за връзка ще намерите на адрес (www.noi.
bg)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате 
информация и чрез Контактния център на Националния 
осигурителен институт (тел. 0700 14 802).

До 20-ти ноември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации - пристигания/изпращания за месец октом-
ври 2016 г., за новорегистрираните Интрастат операто-
ри с възникнало текущо задължение.
До 25-ти ноември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец октомври за доходи от трудови правоот-
ношения.  

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.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
14 - 20 ноември  2016г., брой 46 

ЗАПОЧНА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ
ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ 

От 4 до 18 ноември в областните дирекции на 
Държавен фонд „Земеделие“ се приемат заявления за 
подпомагане за есенния етап за борба с вредителите 
по трайните насаждения. Със свое решение Управи-
телният съвет на ДФ „Земеделие“ прие да бъде пре-
доставен допълнителен финансов ресурс от 1 милион 
лева по държавната помощ за компенсиране разходите 
на земеделски стопани за есенния етап от Схемата за 
държавна помощ за компенсиране разходите на земе-
делски стопани, свързани с изпълнение на мерки по 
Националната програма за контрол на вредителите по 
трайните насаждения.

  Средствата са за закупуване на продукти за расти-
телна защита и продукти за ускоряване на процесите на 
гниене на листата през зимния сезон, които се прилагат 
в периода на масов листопад през есента. Помощта се 
предоставя под формата на компенсиране на част от 
разходите на земеделските стопани, отглеждащи сем-
кови и костилкови овощни видове, ягоди и малини. В 
есенния етап по схемата се подпомагат разходи до 100 
лева на хектар (с ДДС).

   Основната цел на държавната помощ е да се огра-
ничат максимално загубите на земеделските стопани от 
разпространението на вредители по трайните овощни 
насаждения, както и по насажденията с ягоди и малини. 
По схемата ще се компенсират разходите на стопаните 
за купуване на продукти за растителна защита и проду-
кти за ускоряване на процесите на гниене на листата.

   Помощта в рамките на обявения прием на заявления 
ще се предоставя на малки и средни предприятия - ре-
гистрирани земеделски стопани на овощните култури, 
ягоди и малини. Срокът за отчитане на извършените 
дейности във връзка със зимните пръскания е 30 но-
ември, а за сключване на договори и изплащане на 
средствата по държавната помощ – 19 декември 2016 
година.

ПРЕДСТОИ ОТВАРЯНЕ НА ПРИЕМ
ЗА 2017 ГОДИНА ПО НОВАТА

ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА
На 21 ноември 2016 година започва прием за финан-

совата 2017 година по мерки А, Б, В, Г и Д от новата 
Национална програма по пчеларство. Това предвижда 
обнародваната в петък Наредба № 15 от 31 октомври 
2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките 
от Националната програма по пчеларство за периода 
(НПП) 2017-2019г.
Мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019 г. включват по-

знатите на пчеларите от предходните години дейности 
за борба срещу вароатозата, за извършване на лабора-
торен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни 
семейства и майки.
Мeрки А и В ще се прилагат за първи път. По мярка 

А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването 
на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В ще е 
насочена към подвижното пчеларство.
Националната програма по пчеларство за периода 

2017-2019г. е одобрена от Европейската комисия с 
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102, като общият 
бюджет на пчеларската програма възлиза на приблизи-
телно 14.28 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени 
от ЕС и 50% - от националния бюджет. За 2017 година 
финансовият ресурс е 4 758 590 лева.
С изплащането на финансова помощ от 3.6 млн. лв. 

за 2016 г. успешно приключи и третият тригодишен 
период от прилагането на Националната програма по 
пчеларство, през който българските пчелари получиха 
финансова помощ в размер на почти 10.5 млн. лева.
Повече информация за мерките от НПП 2017-2019г. 

и условията за финансиране, както и образец на за-
явлението за подпомагане заинтересованите могат 
да получат в областните дирекции на Фонда, в отдел 
„Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Сел-
скостопански пазарни механизми“ в Централно упра-
вление на ДФЗ-РА, както и онлайн на сайта на Фонда.

ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ПОЖЕЛАЯТ
ДА ИМ СЕ УДЪРЖА АВАНСОВ ДАНЪК ЗА
ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г. 
Физическите лица могат да декларират пред пред-

приятието или самоосигуряващото се лице, което през 
четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход 
от наем, от друга стопанска дейност или паричен доход 
от други източници, че желаят да им бъде удържан 
авансов данък. От НАП обръщат внимание, че при 
липсата на писмено заявено желание от страна на физи-
ческите лица, предприятията и самоосигуряващите се 
лица – платци на съответните доходи по закон не следва 
да удържат авансово данък за доходите, изплатени 
през четвъртото тримесечие на годината. Желанието 
за удържане на авансов данък може да бъде заявено в 
образеца на сметка за изплатени суми. 
От НАП напомнят още, че всяко предприятие или 

самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически 
лица доходи извън тези по трудов договор и е задъл-
жено да удържа данък, трябва да подаде декларация 
за дължими данъци. Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 
(образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дъл-
жимите данъци. Авансовият данък за доходите от наем, 
от друга стопанска дейност и за паричните доходи от 
други източници, удържан за доходи, изплатени през 
третото тримесечие на 2016 г. се декларира в срок до 
31 октомври 2016 г.
Декларацията се подава и от физически лица, ако 

предприятието или самоосигуряващото се лице – пла-
тец на дохода не е задължено да удържа и съответно да 
внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП 
до края на месеца, следващ тримесечието, през което 

е придобит доходът, като за доходи от наем или от 
друга стопанска дейност, придобити от физическите 
лица през третото тримесечие на годината срокът е 
съответно 31 октомври 2016 г.
Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се 

представя в НАП и за окончателните данъци, удържа-
ни върху доходите на чуждестранни физически лица 
(например върху възнаграждения за услуги, неустой-
ки, обезщетения, стипендии за обучение в България, 
доходи от лихви и други), както и за окончателните 
данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими 
от местни и чуждестранни физически лица. Форму-
лярът се подава и за данъци при източника по Закона 
за корпоративното подоходно облагане, като например 
данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове 
в полза на чужди фирми и местни дружества, които не 
са търговци, включително общините.
Повече информация за попълване на декларациите и 

за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП 
могат да получат на телефона за информация 0700 18 
700 на цената на един разговор.

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА БАРТЕР
Фирма ООД, регистрирана по ДДС, отдава под 

наем инвестиционен имот от 01.06.2016г. (с нота-
риално заверен договор) на физическо лице за жи-
лище. Физическото лице е съдружник във фирмата 
(не е регистрирано по ДДС), а месечната наемна 
цена е пазарна, определена от лицензиран оценител. 
Жилището се нуждае от довършителни ремонтни 
дейности и обзавеждане, затова по договор наема-
телят е длъжен:

- със собствени средства, по предварителен проект 
да ремонтира имота;

- за направените разходи да представи фактури.
За размера на разходите е определен таван и срок 

до 12 месеца.
След изпълнение на ремонта ще се състави прото-

кол за предаване и приемане на ремонта и ще се по-
дпише анекс, в който ще се посочат точният размер 
на разхода и точният брой на месеците, които той 
покрива от наемния период.
Наемателят ще дължи плащане по банков път след 

пълното приспадане.
Въпроси: При спазване на ЗСч, СС, ЗКПО, ЗДДС и 

ЗДДФЛ:
1. На чие име да бъдат фактурите за направените 

от физическото лице (наемател) разходи (с дата м. 
юни вече има фактури на името на физическото лице)?

2. От кой момент фирмата (наемодател) започва 
да издава фактури (с ДДС или с нулева ставка) за 
наема?

3. Някоя от страните длъжна ли е да подава де-
кларация и да внася данък наем?
При така изложената фактическа обстановка с ог-

лед действащите нормативни разпоредби е налице 
договор, по силата на който физическо лице извършва 
ремонт и обзавеждане на жилище, собственост на ре-
гистрирано по ЗДДС дружество, на което е наемател. 
При това лицето осъществява в полза на дружеството 
доставки на услуга и стока, които не са безвъзмездни, 
тъй като според изложеното в запитването има нали-
чие на прихващане на разходите за тях срещу наема. 
Това означава, че в случая става въпрос за бартер, тъй 
като е налице доставка, по която възнаграждението е 
определено в стоки и услуги. Редът за данъчното тре-
тиране на тези доставки по ЗДДС е уреден в чл. 130 
от закона. В случая са налице две насрещни доставки, 
като всеки от доставчиците се смята за продавач на 
това, което дава, и за купувач на това, което получава. 
В алинея 2 на същия член се регламентира, че данъч-
ното събитие и за двете доставки възниква на датата 
на възникване на данъчното събитие на по-ранната 
от тях. Данъчната основа на извършените доставки 
според чл. 26, ал. 7 от ЗДДС, когато възнаграждението 
е определено изцяло или частично в стоки или услуги 
(плащането се извършва изцяло или частично в стоки 
или услуги), е пазарната цена на предоставяната стока 
или услуга, изчислена към датата, на която данъкът е 
станал изискуем.
По същество това е общата нормативна постановка 

на ЗДДС, свързана с казуса.
• В тази връзка по първия поставен въпрос - на чие 

име да бъдат издадени фактурите за извършените от 
наемателя разходи, те следва да бъдат издадени на 
името на наемателя - доставчик на услугата, тъй 
като представляват документите, с които се доказва 
стойността на неговата насрещна престация срещу 
предоставяната му от дружеството наемна услуга. 
Окончателният размер на тази престация ще стане 
ясен и документиран с договорения приемателно-
предавателен протокол:

• По втория въпрос: относно момента за издаването 
на фактури от дружеството - от момента, в който за-
почва да тече наемната услуга. Доставката е свързана 
с отдаване под наем на жилище на физическо лице 
и по силата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДС е освободена 
от облагане (освободена, а не облагаема с нулева 
данъчна ставка). Разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от 
закона обаче дава право на дружеството на избор и 
по своя преценка то може да начисли за нея данък по 
стандартната данъчна ставка;

• По третия въпрос: относно декларирането на 
прихода от наем - този приход е част от приходите 
на дружеството в качеството му на данъчно задъл-
жено лице, чиито финансови резултати се формират 
и подлежат на облагане съгласно ЗКПО. За времето, 
в което вместо наем то получава доставка на услуга 
и обзавеждане, тяхната стойност се явява за него 
приход, който то следва да отчете и обложи по съот-
ветния ред. “Данък наем” като самостоятелен такъв 
не ни е известен.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ 2016г.



КАШЛИЦА –
НАРОДНИ, БИЛКОВИ РЕЦЕПТИ

Диагноза кашлица няма да намерите. Тя не е забо-
ляване, а симптом, обикновено на заболяване на ди-
хателните пътища, но с нея се манифестират и някои 
инфекциозни заболявания или общо неразположение 
на организма.
Кашлицата може да бъде суха, дрезгава, влажна, 

коклюшоподобна ( т.е. характерната за магарешка 
кашлица ), лаеща, пристъпна, спастична; зад това мно-
гообразие от имена ( а списъкът може да бъде продъл-
жен ), се крият действителните причина за кашлицата.
Гръден компрес при упорита кашлица
Обикновеният гръден компрес може много добре 

да се замести от „жилетка“: двоен лен, старо памучно 
платно или бархет от един пласт се крои във вид на 
мъжка жилетка без ръкави по мярка на болния. 
Необходима е друга жилетка (или фланела) от вълна 

с ръкави, с около 4-5 см по-дълга от първата. Памуч-
ната жилетка се намокря (във вода или отварка от три-
на), изстисква се добре, облича се на голо тяло и отго-
ре веднага се облича вълнената жилетка. След това се 
бинтова така, че да прилепне до гръдния кош, без да 
пречи на дишането. 
Този компрес е 

много полезен както 
при възрастни, така 
и при по-големи 
деца, особено при 
хроничен бронхит 
и упорита кашлица. 
Компресът може да 
престои цяла нощ.
За улесняване отделянето на храчки
Ползвайте целина, хрян, майорана, лопен, мента, 

жълт кантарион, червен кромид лук, иглика, подбел, 
трицветна теменуга. Отхрачващо действие имат още 
лечебна ружа, слез, исландски лишей, борови връхче-
та, евкалипт, ленено семе, подбел, трицветна темену-
га, иглика, липа, кисел трън, медуница, сладък корен.
Билки, които смекчават лигавицата и успокояват 

кашлицата
Лопен, черен оман, евкалипт, слез, риган, 

мента,иглика, медуница, мащерка, трицветна темену-
га, медицинска ружа, исландски лишей.
Оригинална рецепта при силна простуда
Градински чай, седефче, подбел, босилек, жививляк 

- смесват се и се вземат 2 супени лъжици. Попарват се 
в 600 мл вода, захлупват се и престояват до сутринта. 
След това отварата се прецежда и се пие три пъти на 
ден по една винена чаша преди ядене.
Още билкови рецепти при кашлица
Взимате сухите люспи на 10 глави лук и ги сварете 

във вода, все едно варите чай. Прецедете водата през 
фина цедка и в нея сложете 1/2кг. пчелен мед, 1-2 лъ-
жички счукан синап и 1-2 лъжички ленено семе. Взи-
майте по 1 лъжичка от тази смес 3 пъти дневно: су-
трин, обед и вечер. 
Вземете една стиска троскот и да го варите 15 мин. 

Сутрин, обед и вечер изпивайте по една чаша от от-
варата. Тя е хранителна, а и от друга страна действа 
и лечебно. Успоредно с това си намажете гърлото със 
зехтин и вътрешно вземайте по малко от него. 
Против кашлица също се препоръчва и чай от синя 

тинтява с мед или чай от мащерка, бял и жълт равнец, 
дребна лайкучка и зелени листа от ягода. 
За силна кашлица вземете и настържете черна ряпа. 

След това я изцедете хубаво и всяка вечер ще изпивате 
по една кафена чашка. 
Ето една лесна и ефикасна рецепта: вземете мед, 

черен пипер, ленено семе и индийско орехче. Всичко 
това се счуква и смесва много добре. Взима се на все-
ки час по една кафена лъжичка. 
При кашлица си пригответе индийско орехче, мед 

и черен пипер. Стопете медът и счукайте индийското 
орехче и черния пипер. Разбъркайте трите елемента, 
докато получите еднородна маса, сходна на маджуна. 
След това си слагайте от него по малко в устата и го 
смучете. 
При магарешка кашлица сварете листа от див кестен 

на чай и пийте водата.

КАК СЕ ПРАВИ КИСЕЛО ЗЕЛЕ?
За приготвяне на кисело зеле се използват главно къс-
но зрелите сортове, които съдържат по-голям процент 
захар - Кьосе, Ликоришко бяло, Дъбенско, Марино-
полско и др. В него се запазват до 90 на сто от съдър-
жащия се в прясното зеле витамин С.
За приготвяне на кисело зеле на глави са необходими 
два пъти повече съдове, в сравнение с приготвянето 
на нарязаното. Освен това хранителната стойност на 
зелето на глави запазва ценните вещества и витамини 
в саламурата. То се използва за приготвяне на чудесни 
сърмички и други вкусотийки, цяла зима.
Зелките трябва да бъдат стегнати и с тегло над 1 кг. Те 
се почистват само от външните замърсени и изпокъ-
сани листа, тъй като в тях съдържанието на каротин е 
30 пъти повече, отколкото във вътрешните. Кочанът се 
изрязва наравно със зелката и се нарязва на кръст на 
дълбочина 3 -4 см. Зелките се нареждат плътно в чис-
та каца или бидон, притискат се отгоре с гъста дървена 
решетка, или с чист речен камък. Между зелките мо-
жеда се поставят глави червено главнисто цвекло или 
червено зеле. Така сокът добива приятно розов цвят. 
За усилване на ферментацията добре е да се поставят 
няколко кочана царевица в млечна зрелост. Зелето се 
залива със студена вода, като на всеки 10 л. се разтваря 
400 г. морска сол. Саламурата трябва да покрива зе-
лето поне с 10 см. На петия ден след заливането тя се 
претака. По-нататък претакането става през ден в про-
дължение на две седмици. Ако саламурата през това 
време намалее, долива се нова, която съдържа 200 г. 
сол на 10 л. вода. Ферментацията започва няколко дни 
след заливането и продължава 2-3 седмици.
Когато зелето втаса добре и не се претака повече, 
по повърхността на саламурата се поръсват, няколко 
шепи ечемик, който покълва след няколко дни - полу-
чава се биокапак. По този начин я предпазва от извет-
ряване. При вадене на зелето биокапакът внимателно 
се повдига и после пак се поставя в първоначалното 
положение. Отгоре кацата или бидона се покрива с 
нормалния капак.
Друг начин за пресичане (стопиране на ферментаци-
ята) е да сложите 3 г. калиев сорбат на 2 кг зеле, като 
сорбатът предварително се разтваря в 100 мл. вода.
Третия начин е, след като сокът е придобил млечно 
кисел вкус, да се прибави сокът от 4 лимона, корите 
им и 1 супена лъжица синапено семе, завързано в мар-
лена торбичка. Ако няма лимони, се слага по 1 г. лимо-
нена киселина на 1 л. от саламурата, която се разтва-
ря предварително в малко зелев сок. Лимоните обаче 
придават по-добър вкус. След това зелето се преточва 
поне един път в седмицата, като преди преточването 
се обира образувалата се бяла плътна покривка - така 
нареченият “цвят” или “съга”. Така сокът се запазва 
бистър и резлив, а зелето - стегнато, без неприятна 
миризма.

ПРЪСКАЙТЕ С КАРБАМИД
СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИ ПО ОВОШКИТЕ

През ноември овощните култури се намират в със-
тояние на относителен покой, а голяма част от непри-
ятелите и причинителите на болестите по тях преми-
нават в неактивна форма.
В растителните остатъци зимуват много вредители. 

В овощните градини те са потенциален източник на 
зараза от редица болести (струпясване по ябълката 
и крушата, кафяви листни петна по дюлята и круша-
та, церкоспороза, черно гниене по семковите и др.) 
и неприятели (ябълков цветопробивач, плодови оси, 
бадмов семеяд, черешова муха и др).
Ябълковите и крушовите дървета, нападнати сил-

но от струпясване, е препоръчително да се напръскат 
обилно с 5% разтвор карбамид или с 1,5% фолиарел 
N. Карбамидът представлява благоприятна среда за 
развитие на някои микроорганизми, които унищожа-
ват мицела на струпясването. Желателно е да се тре-
тират и окапалите около дърветата листа.
През ноември в овощните насаждения чрез качест-

веното провеждане на дълбоката оран до голяма сте-
пен ще бъде ограничено разпространението на ико-
номически важните болести и вредители.

.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 

Пелинът - народният елексир 
Пелин (Artemisia)  е голям род от семейство 

сложноцветни – Asteraceae. Родът включва над 100 
вида. Всички те са треви и полухрасти, съдържащи 
етерично масло. Издръжливи са в бедни, пясъчни, 
ненаторени почви. Някои пелини са градински деко-
ративни растения.
Народната медицина 

използва пелина като ле-
чебно и здравно средство 
с неговото многостранно 
действие: седативно, 
кръвоспиращо, общоу-
крепващо, тонизиращо, 
антипиретично, противоглистно,противомикробно, 
стимулиращо месечния цикъл при жените, проти-
вогърчово, жлъчегонно, потогонно, слабително, 
регулиращо захарта в кръвта, антисептично, апети-
товъзбуждащо, премахва лошия дъх, против гадене. 
Пелинът стимулира храносмилането, особено при 
консумация на мазни храни.
Обикновеният пелин съдържа 0,5 – 2% етерично 

масло – Oleum Absintjii, което е основното му дос-
тойнство. Етеричното масло на обикновения пелин 
съдържа главно терпени – туйол, туйон, хамазулен, 
абсинтин, анабсинтин и др. Някои от тях са уникални 
за растителния свят. Хамазуленът е носител на много 
полезни лечебни качества и се съдържа в някои билки. 
Най-високо е съдържанието му в лайката –Matiicaria 
chamomilla L., от която той се получава и използва 
за медицински цели.
Използване като храна
Пелинът намира приложение в кулинарията за 

обогатяване на вкуса и аромата на ястия – постни, 
с месо и с риба. Листата се използват свежи и сухи.
Най-популярното приложение на пелина е за аро-

матизиране на спиртни напитки – бира и вино. Той 
обогатява вкусът и аромата на питието, при което се 
получава качествено нов продукт. Световно извест-
ната спиртна напитка вермут представлява вино, 
настойвано с ароматни билки, като водещата е пелин. 
„Вермут” е запазена марка и произлиза от немската 
дума за пелин – Wermut.
Суха подправка от пелин
Свежи листа от пелин се нарязват на ситно и се 

сушат в тънък слой в проветриво помещение за 24–48 
часа, в зависимост от околната температура. Листата 
се досушават във фурна при 60оС и се смилат на 
кафемелачка. Съхраняват се в добре затворен съд на 
тъмно и хладно. Подправката се използва за супи, за 
печено и пържено тлъсто месо.
Напитка от пелин
5 г (1 с.л.) сух пелин (вижте горната рецепта) се 

кипва за 1-2 мин в 250 мл вода, охлажда се, прецежда 
се и в отварата се разтваря 50 г пчелен мед. Добавя 
се 1 л студена вода и се оставя 2 ч. в хладилник. 
Поднесена охладена, напитката освежава в горещите 
летни дни. 

 „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                                                                                                              

Жена казва на приятелка:
- С мъжа ми си живеем идеално, не се караме, не спорим. 

Пълна идилия. И всичко това е благодарение, че спазвам 
препоръките от ежедневния си хороскоп.
Мъжът казва на приятел:
- Всичко ни е наред с жената, защото тя реши да си следи 

внимателно хороскопа. Абонира се по мейла. Като разбрах 
това, открих си нова електронна поща и започнах всеки ден 
да и изпращам нейния хороскоп специално за нея.

- Любима, къде си?
- Скъпи, в колата съм… а зад мен идва трамвай… не знам 

на къде да карам!
- Слизай от релсите и включи навигацията!
- Няма! Тя ми се подиграва!

Жена казва на приятелка:

ФРЕНСКА МУСАКА С ГРАХ И МОРКОВИ
Продукти:  400г картофи, 2ч. 
чаши прясно мляко, 50г масло, 
сол, черен пипер, 200г кайма, 200г 
броколи, 100г грах, 2-3 нарязани 
моркова, кубче зеленчуков бу-
льон, 300г кашкавал.
Приготвяне: Картофите се из-

миват и обелват. Нарязват се на парченца и се сваряват 
добре. Пасират се като се добавят солта, млякото и 
маслото. Получава се картофено пюре. В малък тиган 
се разтваря бульона, добавя се и каймата. Задушава се 
и се смачква да стане на дребни „трохи“. Задушават 
се и зеленчуците.
В йенска тенджера се редуват пюре, кайма и зелен-

чуци, като последният ред трябва да е от пюре.
Ястието се поръсва с настърган кашкавал и се покрива 

с фолио. Пече се на слаба фурна за около час и полови-
на. Минути преди да се извади от фурната се отстранява 
фолиото и се оставя кашкавалът да се запече.


