
Шофьорите, които карат 
с над 0.5 промила алкохол в 
кръвта, ще остават без книжка 
за срок до 18 месеца. Същата 
санкция ще важи и за употре-
билите наркотични вещества 
и/или отказали медицинско 
изследване. Това решиха де-
путатите, приемайки на второ 
четене промени в Закона за 
движение по пътищата.
Шофьорите с до 0.8 промила 

алкохол в кръвта, остават без 
правоспособност за 6 месеца. 
Водачите с до 1.2 промила ще 
се наказват с лишаване от пра-
воспособност за 12 месеца и 
глоба от 1000 лв. При повтор-
но нарушение санкцията се увеличава на отнемане на книжката за срок от 1 до 3 години 
и глоба от 1000 до 2000 лв. При отказ на тест за алкохол шофьорът се наказва с лишаване 
от правоспособност за срок от 2 години и глоба от 2000 лв.
От 6 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв. ще получи водач, който кара нерегистри-

рано МПС или такова без регистрационен номер. За повторно нарушение наказанието е 
лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 2 години и глоба от 600 до 1500 лева.
За 1 месец пък ще бъде отнемана книжката на шофьор, който превиши максимално раз-

решената скорост в населено място с над 50 км/ч. Глобата за това нарушение в населено 
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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

На 12-ти декември Училищният Ученически Съвет при СУ Сатовча за втора поредна 
година почете деня на общините чрез инициативата си - „Кмет за един ден“.
Участниците в инициативата бяха избрани чрез конкурс. Те подадоха своите заявления 

за участие, като изказаха мнението си на тема по избор: „Какво е да си кмет?“ и „Какво 
бих направил/а, ако бях кмет за един ден?“. Учениците, които заеха шестте длъжности, 
бяха избрани от комисия.
Най-доброто и аргументирано есе спечели позицията на кмета - Симона Будева - 10а клас; 

Двете позиции на заместник-кметове заеха Рени Хаджиева - 10б клас и Румен Каптиев - 12а 
клас. Секретар на кмета - Цветелина Младенова - 10б клас; Главен секретар - Фатме Стран-
джева - 10б клас; ГРАО - Азизе Арнауд - 10а клас. Двете ученички Ави Гущерова 11б клас 
- адвокат Й. Барзев и Даяна Доспатлиева 11б клас - инж. Х. Мусов. 
Учениците бяха въведени в същността на общинската институция и бяха запознати с дей-

ностите и отговорностите на кмета и общинските служители. Младите служители имаха 
възможност да заемат ръководни и административни постове във всички звена на общинска-
та структура и да се запознаят в детайли с техните ангажименти. Кметът за един ден - г-ца 
Симона Будева, съвместно с кмета на общината свободно приемаха граждани и решаваха 
проблемите им според конкретния казус. Провеждаха важни телефонни разговори, работни 
срещи, изготвяха писма до институции, комуникираха с обществеността. След приключване 
на инициативата учениците споделиха пред кмета на общината Арбен Мименов своите впе-
чатления за работата на служителите, за отношението към институцията, за отговорността 
към поставените им задачи. За спомен от прекараните часове работа в Общината кметът 
Мименов подари на всички участници в интересната инициатива рекламни материали.

Ш фШ ф

кември Училищният Ученическкии СъСъввет при СУУ ССаттовча заУ У С ССУ С

По повод предстоящите Коледно-Нового-
дишни празници приемете моите пожела-
ния за здраве, споделена радост и благополу-
чие в семейството. 
Нека 2017 година бъде мирна, изпълнена с 

чисти помисли, добри дела, ползотворна ра-
бота и успешна за всички.

д–р Арбен Мименов
Кмет на община Сатовча

място е 700 лв., а извън населени места 600 лв. При превишена скорост с над 
50 км/ч при превоз на опасни товари и обществен превоз глобата е 1000 лева.
Тези, които се движат в насрещното по магистрала или скоростен път, гу-

бят книжката си за 3 месеца и получават глоба 1000 лв. Когато нарушението е 
извършено повторно, наказанието е лишаване от право да се управлява МПС 
за срок от 6 месеца и глоба от 4000 лева.
Шофьорите, организиращи или участващи в незаконни състезания по пъ-

тищата (т.нар. гонки), ще остават без книжка за 1 година и ще бъдат санкци-
онирани с глоба от 3000 лв. За повторно нарушение наказанието е лишаване 
от право да се управлява МПС за срок от 3 години и глоба от 5000 лева. Тези, 
които дават колите си за незаконни гонки, ще губят книжката си за 3 месеца.
Депутатите приеха още промени, свързани с младите шофьори. Те пред-

виждат новият водач да получава 2/3 от максималния брой точки, а остава-
щите 1/3 контролни точки получава след придобиване на 24 месеца стаж като 
водач на моторно превозно средство.
Според новоприетите промени стажът като водачи се зачита от датата на 

връчване на свидетелството за управление на моторно превозно средство от 
съответната категория, необходима и за придобиване на по-висока категория.
Не се зачита за стаж времето, през което водачът е бил лишен от правото да 

управлява моторно превозно средство. 



Преподавателите и изследователите могат да кандидатстват за специализации освен 
в гореспоменатите страни още в Аржентина и Египет.
За частичен или пълен срок на обучение за образователна квалификационна степен 

„бакалавър“ или „магистър“ могат да кандидатстват български граждани, студенти през 
2016-2017 г. в български държавни висши училища в редовна форма на обучение, да имат 
успех не по-нисък от „мн.добър“ (4,50)  и да владеят писмено и говоримо работния език.
Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния 

конкурс въз основа на критерии, посочени в условията за кандидатстване. Резултатите се 
обявяват веднага след приключване на конкурса, като избраните кандидатури следва да се 
съгласуват с приемащата страна, чието решение e окончателно и не подлежи на обжалване.
В общия случай приемащата страна осигурява стипендия и медицинско обслужване 

съгласно действащото законодателство, освобождаване от такси за обучение, настаняване 
в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до 
библиотеки, архиви и др. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите 
за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата.
Условията, сроковете за кандидатстване и списъкът с необходими документи са пуб-

ликувани на сайта на МОН в раздел „Конкурси“.
Повече информация може да се получи на телефони: 02/ 9217 530, 02/ 9217 784 и  

02/ 9217 693.

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

22 Декември 2016, Четвъртък
В Северното полукълбо се наблюдава зимно слънцестоене и начало на 

астрономическата зима, а в Южното полукълбо лятно слънцестоене.
24 Декември 2016, Събота
Бъдни вечер е един от най-

важните семейни празници  в 
българския календар. Самото 
му име произхожда от бдение 
или бъднини. В първия случай 
по-силна е християнската симво-
лика – с молитва да се посрещне 
раждането на Спасителя. Вторият 
вариант е отражение на езическите 
вярвания, според които ражда-
нето на младия бог се свързва с 
възкръсването на цялата природа 
и се смята за начало на новата година. Затова на Бъдни вечер се извършват 
множество ритуали, които трябва да донесат късмет и плодородие в дома. 
Според българската традиция семейството трябва да бъде заедно, като всеки 
негов член изпълнява различни ритуали. Мъжете избират и отсичат бъдника - 
дебел пън от дъб или круша, който символизира Световното дърво (крепящо 
реда и хармонията в света). То трябва да бъде запалено от най-възрастния и 
да бъде оставено да гори цяла нощ. Този огън има пречистваща сила и пази от 
зли сили, а според народните вярвания точно в навечерието на Коледа небето 
и адът временно се отварят и сред хората бродят караконджули и таласъми.
Пепелта от Бъдника не се изхвърля – една част се разпръсква за плодородие 

по нивите, а друга се пази като средство срещу зли сили. Според народните 
вярвания на Бъдни вечер може да се види в бъдещето, затова се правят раз-
лични гадания за времето, плодородието и личната съдба.
Например, ако бъдника гори добре и пръска искри, това означава богата 

реколта. Обичай е да се гадае и за здраве. Всеки от семейството счупва по 
един орех и в зависимост от това дали ядката е хубава или гнила, го очаква 
здраве или болест. Младите моми пък могат да сънуват бъдещия си жених, 
като сложат първата хапка от питата под възглавницата си.

25 Декември 2016, Неделя
Рождество Христово, Коледа
Имен ден празнуват: Емил, 

Ицо, Ичо, Младен, Радомир, 
Радомира, Радослав, Радослава, 
Радостин, Радостина, Христа-
лина, Христо, Христи, Христин, 
Христина, Христофор Празникът 
започва в първите часове на 25 
декември. Той е своеобразно 
продължение на Бъдни вечер. 
Според Евангелието Христос се 
ражда в пещера в гр. Витлеем, 
провинция Юдея. В момента на 
рождеството в небето пламва 
необикновена светлина и ангел възвестява, че на света е дошъл Спасителят. 
Витлеемските пастири са първите хора, които се покланят на Бога-Син. 
Почитат го и трима източни царе, доведени на мястото от изгрялата над не-
бето звезда. Следвайки обичаите на времето, царете подаряват злато, ливан 
и смирна. Наименованието Коледа идва от римските празници Календи, 
посветени на зимното слънцестоене (от думата „календе“).

МОН ОБЯВИ КОНКУРСИ ЗА СТИПЕНДИИ 
НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В 
ЧУЖБИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА           
Министерството на образованието и науката обяви конкурси за отпускане 

на стипендии на български граждани – студенти, докторанти, преподаватели 
и изследователи, за обучение, специализации и 
научни изследвания в чужбина през учебната 
2017-2018 г. на основание Наредбата за държав-
ните изисквания за приемане на студенти във 
висшите училища на Р България и в изпълнение 
на междуправителствените спогодби за образо-
вателен, културен и научен обмен.
Желаещите студенти могат да кандидатстват 

за частичен или пълен срок на обучение, летни 
езикови курсове и семинари, както в съседните 

ни страни Сърбия, Македония, Румъния, Гърция, Турция, Украйна, Молдова, 
така също и в Словения, Хърватска, Словакия, Чехия, Унгария, Полша, Ар-
мения, Виетнам, Монголия, Индия, Иран, Палестина и Япония.
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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

ПРИТЧА ЗА ЦВЕТОВЕТЕ И ЩАСТИЕТО
ЗА ИЗБОРИТЕ, КОИТО ПРАВИМ

Всяка сутрин започваме деня си с чаша кафе или чай, следват рутинните задължения, среща с при-
ятели, семейството. И така всеки ден, без особени промени, докато не ни доскучае или животът не ни 
изправи пред поредното изпитание.
Тогава цветовете на света край нас сякаш се изгубват и виждаме 

всичко в сиво. Помислете само днес колко пъти се оплакахте и колко 
пъти забелязахте хубави неща край вас?
Поучителната история по-долу ще ви напомни, че е важно да обръща-

ме внимание на всичко край нас, за да не изпуснем онези неща, които 
ще ни донесат усмивка и щастие.
Притча за цветовете и щастието
Един мъдър китайски учител казал на своя ученик:
– Моля те, огледай добре тази стая и се опитай да видиш всичко, което е в кафяв цвят.
Ученикът се огледал. В стаята имало много предмети в кафяво.
– А сега затвори очи и се опитай да изброиш всички предмети със син цвят. – казал мъдрецът. Тогава 

младежът се затруднил и притеснил.
– Но аз не видях нищо в синьо!
Тогава учителят казал:
– Отвори очи и виж колко сини неща има тук. Погледни всички тези пропуснати предмети.
– Но това беше трик. Нали вие ми заръчахте да търся само предметите в кафяво?
Учителят въздъхнал и добавил с усмивка:
– Точно това исках да ти покажа. Ти търсеше и намираше само кафявия цвят. Точно така с теб е и в 

живота. Търсиш и намираш само лошото и пропускаш хубавото.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 15.12.2016 г.
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при престой или поради производствена необходимост, 
по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнагражде-
нието по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. 
Разпоредбата на чл. 15 от Наредбата за структурата 
и организацията на работната заплата /НСОРЗ/ уста-
новява, че допълнителните трудови възнаграждения 
по чл. 11 /за образователна и научна степен/ и чл. 12 /
за придобит трудов стаж и професионален опит/ са с 
постоянен характер. За допълнителни възнаграждения 
с постоянен характер се считат и допълнителните 
възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно 
с полагащото се за съответния период основно възна-
граждение и са в зависимост единствено от отработе-
ното време. Допълнителни трудови възнаграждения с 
постоянен характер, освен тези по чл. 11, 12 и 15 от 
наредбата, могат да се определят и във вътрешните 
правила за работната заплата. Тъй като извънредният 
труд поначало е забранен мнението ни е, че той не се 
взема предвид при определяне на обезщетението по 
чл. 222, ал. 3 от КТ.

Въпрос: На работник му остават два месеца 
до придобиване право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, работодателят го освобож-
дава десет дни преди това, като му заплаща 
дължимото обезщетение да неспазване срока 
на предизвестие, за да не му изплати шест 
брутни възнаграждения. Какво може да направи 
работникът?
Отговор: Предварителната закрила при уволне-

ние по чл. 333 КТ намира приложение в случаите 
по чл. 328, ал. 1, т. 2 (при закриване на част от 
предприятието или съкращаване на щата); т. 3 (при 
намаляване обема на работата); т. 5 (при липса на 
качества на работника или служителя за ефектив-
но изпълнение на работата); т. 11 (при промяна на 
изискванията за изпълнение на длъжността, ако 
работникът или служителят не отговаря на тях) и 
чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ (дисциплинарно уволнение). 
При прекратяване на посоченото от Вас основание, 
закрилата при уволнение, предвидено в чл. 333 от 
КТ не намира приложение.

Въпрос: Връчихме предизвестия за прекратя-
ване на ТД на работници във фирмата. Няколко 
дни преди датата на прекратяване работник 
излезе в отпуск по болест. Може ли да се връчи 
заповедта за прекратяване на ТД на този работ-
ник по време на болничния и прекратяването 
да стане факт, или трябва да се изчака и да се 
връчи след изтичането му?
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 326, ал.2 

от Кодекса на труда /КТ/ срокът на предизвестието 
при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 
дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг 
срок, но не повече от 3 месеца. В чл. 335, т.1 от КТ 
е предвидено, че при прекратяване с предизвестие, 
трудовият договор се прекратява с изтичане срока 
на предизвестието. Заповедта, която обективира 
прекратяването на трудовото правоотношение след-
ва да бъде връчена лично на съответния работник 
или служител. Няма пречка връчването да стане с 
препоръчано писмо с обратна разписка или удосто-
верено с подписа на двама свидетели. Следователно 
връчването на заповедта може да стане и преди, но 
не по-късно от датата на прекратяване на трудовото 
правоотношение (изтичането на съответната част 
от срока на предизвестието).

Въпрос: На лице придобило право на пенсия 
по чл.222 ал.3 трябва да се изплатят 6 брутни 
заплати като за база се вземе последната брутна 
заплата.Въпросът ми е дали трябва да извадя 
от сумата на последната брутна заплата из-
вънредния труд или не?
Отговор: В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /

КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудо-
вото правоотношение, след като работникът или 
служителят е придобил право на пенсия за осигу-
рителен стаж и възраст, независимо от основанието 
за прекратяването, той има право на обезщетение 
от работодателя в размер на брутното му трудово 
възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил 
при същия работодател през последните 10 години 
от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на 
брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 
месеца. Обезщетението по тази алинея може да се 
изплаща само веднъж. Съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ, 
брутното трудово възнаграждение за определяне на 
обезщетенията по този раздел, в т.ч. и по чл. 222, 
ал. 3 от КТ, е полученото от работника или служи-
теля брутно трудово възнаграждение за месеца, 
предхождащ месеца, в който е възникнало основа-
нието за съответното обезщетение, или последното 
получено от работника или служителя месечно 
брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не 
е предвидено. Според чл. 17, ал. 1 от Наредбата за 
структурата и организацията на работната заплата, 
в брутното трудово възнаграждение за определяне 
на възнаграждението за платен годишен отпуск по 
чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от КТ се 
включват: 1. основната работна заплата за отрабо-
теното време; 2. възнаграждението над основната 
работна заплата, определено според прилаганите 
системи за заплащане на труда; 3. допълнителните 
трудови възнаграждения, определени с наредбата, 
с друг нормативен акт, с колективен или с инди-
видуален трудов договор или с вътрешен акт на 
работодателя, които имат постоянен характер; 
4. допълнителното трудово възнаграждение при 
вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на тру-
да; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от 
Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено 

До 20-ти декември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
ноември 2016 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС 

подава справка-декларация за доставки на далекосъ-
общителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен път, 
по които получатели са данъчно незадължени лица, ко-
ито са установени, имат постоянен адрес или обичайно 
пребивават на територията на държава членка за пре-
дходното календарно тримесечие и внася дължимия 
данък.  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации -  пристигания/изпращания за новореги-
стрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение.
До 25-ти декември:
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през предходния месец за доходи от трудови пра-
воотношения.  

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 предходен месец, ако 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25-о число на текущия месец.
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец ноември за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания 
по трудови правоотношения, направени през месец 
ноември, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 декември.
До 31-ви декември: 
ЗМДТ
1. Подаване на декларация за освобождаване от так-

са за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, ко-
ито няма да се ползват през цялата следваща година.
ЗКПО
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО 

за упражняване на  правото  на избор за облагане с 
данък върху дейността от опериране на кораби.

2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО 
от чуждестранни юридически лица, които са избрали 
да преизчислят данъка, удържан при източника.

3. Деклариране и внасяне на данъка върху допълни-
телните разходи на народните представители.
ЗДДФЛ
1. Подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ 

за упражняване правото на избор за облагане с данък 
върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ 
от началото на следващата година от физически лица – 
регистрирани като земеделски стопани. 

2. Издаване от работодателите и предоставяне на ра-
ботниците/служителите на служебната бележка за до-
ходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 
2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през го-
дината облагаеми доходи от трудови правоотношения 
и за удържания през годината данък, когато трудовото 
правоотношение е прекратено през течение на годината.

3. Дипломатическите представителства на други дър-
жави, които са избрали от началото на следващата го-
дина да определят, удържат и внасят данък за доходи 
от трудови правоотношения, сключени с местни физи-
чески лица, във връзка с извършваните от представи-
телствата функции в Република България, уведомяват 
компетентната териториална дирекция на Национал-
ната агенция за приходите.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
19 - 25 декември  2016г., брой 51 

ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ ПОЛЗВАМЕ 
ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ
ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ РАБОТОДАТЕЛ 

До края на декември работниците или служителите 
трябва да представят необходимите документи пред 
своите работодатели по основно трудово правоотно-
шение, ако искат да ползват данъчните облекчения 
за деца чрез него. Двете декларации - за ползване на 
данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното 
облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона 
за данъците върху доходите на физическите лица 
(ЗДДФЛ), са публикувани на интернет страницата на 
НАП – www.nap.bg.
Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания 

за 2016 г. могат да се ползват по два начина. 
Първият начин, по който може да се ползват данъч-

ните облекчения за деца и за деца с увреждания, е чрез 
работодателя по основното трудово правоотношение, 
който е задължен да извърши годишно облагане на 
доходите от трудови правоотношения на съответното 
лице, в срок до 31 януари 2017 г. В този случай е не-
обходимо работникът или служителят да предостави 
на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от 
ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или де-
кларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното 
облекчение за деца с увреждания), както и останалите 
необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 
декември 2016 г. 
Вторият начин е с пода-

ване на годишната данъчна 
декларация за 2016 г. – до 
2 май 2017 г. (30 април е в 
неделя, а 1 май е официален 
почивен ден). Към нея тряб-
ва да се приложи и съответ-
ния образец на декларация: 

-  Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване 
на данъчното облекчение за деца (образец 2005) и/или

- Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за полз-
ване на данъчното облекчение за деца с увреждания 
(образец 2006). 
Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) 

дава възможност сумата от годишните данъчни основи 
да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. 
за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв.  – за 
две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три 
или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията, 
при които е възможно да се прилага облекчението, се 
декларират в специалния образец на декларация по чл. 
22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005). Към формуляра се 
прилага и декларация от другия родител, че за 2016 г. 
същият няма да ползва намалението. 
Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 

22г от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните 
данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане 
на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на уврежда-
не. Условията, при наличието на които е възможно да се  
прилага облекчението се декларират в декларацията по 
чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Към формуляра 
се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, 
както и декларация от другия родител, че за 2016 г. той 
няма да ползва намалението. 
И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреж-

дания) се ползват до размера на сумата от годишните 
данъчни основи. 
Когато данъчното облекчение за деца и/или за деца 

с увреждания е ползвано в пълен размер при рабо-
тодателя по основното трудово правоотношение, но 
физическото лице подава годишна данъчна декларация 
по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г., към годишната данъчна 
декларация не следва да се прилагат декларациите за 
данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания, 
както и останалите необходими документи.

ПРАВО БАЩАТА НА ПАРИЧНО
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ
От 1 януари 2009 г. осигурените за общо заболяване и 

майчинство бащи имат право на парично обезщетение 
при раждане на дете за срок до 15 календарни дни, 
считано от датата на изписване на детето от лечебното 
заведение при следните условия:

- осигурени са  за общо заболяване и майчинство към 
момента на ползване на правото;

- имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж 
като осигурени за общо заболяване и майчинство лица;

- разрешен им е отпуск при раждане на дете по чл. 
163, ал. 7 от Кодекса на труда;

- майката и бащата се намират в брак или живеят в 
едно домакинство.
От 1 януари 2009 г. осигурените за общо заболяване и 

майчинство бащи/осиновители имат право на парично 
обезщетение при раждане на дете в размера, определен 
по реда на чл. 49 (размера на паричното обезщетение за 
бременност и раждане) , след навършване на 6-месечна 
възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, 
през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на 
труда, ако са осигурени за общо заболяване и майчин-
ство към момента на ползване на правото и имат не по-
малко от 12 месеца осигурителен стаж като осигурени 
за общо заболяване и майчинство.
Начинът за изчисляване на паричните обезщетения 

на бащите/осиновителите при раждане на дете след 
навършване на 6-месечна възраст на детето е същият 
като на майките (осиновителките) и на бащите при 
раждане на дете до 15 календарни дни.
Дневното парично обезщетение е в размер 90 на сто 

от среднодневното брутно трудово възнаграждение или 
среднодневния осигурителен доход на бащата/осинови-
теля, върху който са внесени или дължими осигурителни 
вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени оси-
гурителни вноски за общо заболяване и майчинство за 
периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца, 
в който е датата, от която е разрешен отпускът.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2016г.



СЪВЕТИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПЕТНАТА 
ОТ ВОСЪК ОТ ВСЯКА ПОВЪРХНОСТ

Свещите в декора на дома създават уютна атмосфера, 
а по време на празниците засилват магията на коледното 
настроение. Употребата им обаче често води до петна, 
върху любимата покривка, килим или върху паркета, 
които понякога се оказват по трудни за отстраняване от 
колкото изглеждат.
Ето защо ви предста-

вяме полезни съвети за 
това как да третирате 
петната от восък ефек-
тивно от всяка повърх-
ност в дома:
Средствата, които мо-

жете да използвате за от-
страняване на восък, са 
различни и зависят от повърхността, която ще третирате. 
Във всеки случай, общо правило е да оставите восъка 
да изсъхне преди да започнете почистването на петното, 
за да бъде отстраняването му по-лесно и ефективно. Ос-
вен това, имайте предвид, че неоцветеният бял восък се 
чисти много по-лесно от цветния. И в двата случая, оба-
че, втвърденият восък не трябва да се остъргва с отстри 
предмети, тъй като има опасност да късат или надраскат 
повърхността. Ето и как да премахнете петната от восък 
от най-често срещаните повърхности:

 От килим или мокет
Ако върху килима или мокета са паднали капки восък, 

използвайте дръжката на вилица, нож или друг предмет, 
който няма да среже материала, за да отстраните по-го-
лемите парчета восък.  След това можете да използвате 
популярната и ефективна практика - да поставите хар-
тиена кърпа върху петното и да преминете върху нея с 
нагорещена ютия. Така восъкът се разтапя и попива в 
кърпата, не оставяйки петно върху килима. Същата прак-
тика е подходяща и за премахването на восък от облекла, 
покривки и други текстилни изделия. За да премахнете 
цветния отпечатък от боядисания восък от килима, се 
препоръчва използването на течен препарат за миене на 
съдове, непосредствено след премахване на восъка.
От дървени мебели и паркет
Ако восъкът падне върху масата, друг дървена мебел 

или върху паркета е препоръчително да се сложи лед 
върху петното, за да го втвърди. За да не намокрите дър-
вото, предварително поставете парчето лед в чиста кърпа 
и го оставете върху петното поне за 2 минути. След като 
се е втвърдил, восъкът може да се отстрани с помощта 
на дървена шпатула, пластмасова карта или друг заоблен 
предмет, който да не надраска повърхността.
Ако засегнатото място е по-голямо използвайте тор-

бичка с лед за по-бърз резултат. Накрая измийте със са-
пунена вода и подсушете добре.

 От теракота
Плочките можете да почистите с помощта на обезмас-

лител като предварително сте премахнали по-големи-
те парчета восък. Друга идея е използването на етилов 
спирт. В чаша със спирт натопете стара четка за зъби и 
изтъркайте петното от восък. Комбинацията от алкохола 
и техниката с лед улесняват почистването.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РЕЗИТБАТА НА ОВОШКИ
Независимо обаче как 

се оформя едно дърво или 
колко годишно е, има някои 
общи правила, които винаги 
се спазват.
Да се осигури здраво 

срастване между скелетни-
те части. Здравото сраства-
не предотвратява отцепва-
нето, което може се получи 
при обилен плодов товар.
Да има подходящ наклон на скелетните клони и раз-

клонения. Скелетните клони се срастват здраво с вода-
ча, когато ъгълът между тях е по-голям от 45 градуса, 
когато те са по-тънки от водача и когато са не повече 
от 3-4 в етаж. Върхът им трябва да расте изправено. 
Най-подходящ наклон за скелетните разклонения е 
около 30 градуса спрямо хоризонтала.
Резитбата да гарантира съподчиненост на отделните 

скелетни части. За водач се избира най-големият и до-
бре развит клон. След него според големината се опре-
делят скелетните клони и разклонения.

КАКВО МОЖЕ ДА СВЪРШИТЕ В ЛОЗЕТО В 
ПО-ТОПЛИТЕ ДНИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

Както сочат засега прогнозите на синоптиците, вре-
мето до Коледа ще се характеризира като топла и без-
снежна зима.
Това означава, че климатът и през декември ще поз-

волява на лозарите да извършат някои от полагащите 
се за зимен период мероприятия, които по различни 
причини не са свършили през ноември.
Може да се направи наторяване
стига да не е кално или земята да не е замръзнала. То 

трябва да е последвано от една обработка.
Съвет: могат да се внасят фосфорни и калиеви то-

рове, но тъй като са бавноподвижни, това е редно да 
става на по-голяма дълбочина - 30-40 см.
Декември е подходящ за ремонтиране на конструк-

циите в лозето.
Който е закъснял със загрибването, може да го на-

прави и през декември, но е добре да го стори вече, 
защото не се знае какво ще поднесе месец януари - а 
то може да е студ и вихри, на които няма да издържат 
незагрибаните лози.
Месецът също е подходящ и за събиране на резници 

за калеми от избрани от вас сортове.

ПРЕЗ ЗИМАТА
ПОСТЕЛЯТА В КОКОШАРНИКА Е ВАЖНА
Кокошарникът ви трябва да е топъл и с ниска влаж-

ност - не повече от 60%. Вредно и опасно е течението 
в зоната на птиците, когато температурата на въздуха е 
ниска, а влажността - висока.
Ако помещението ви е високо и без таван, преустрой-

те кокошарника на височина около 2,5 м от пода. Може 
да не го изработвате с топлоизолация, а да бъде от под-
ръчни леки и евтини материали - фазер, пресован кар-
тон, тънки дъски и др. В тези случаи таванът служи като 
механична преграда срещу издигането на топлия въздух 
към покрива.
Добре заредената и 

поддържана постеля 
намалява загубите 
на топлина близо два 
пъти в сравнение с 
помещение без по-
стеля. Наличието на 
дебела постеля се 
отразява добре и на 
температурата и вла-
гата в помещенията и улеснява проветряването им.
Внимание, стопани! Избягвайте съчетанието на ниски 

температури и висока влажност в помещението, където 
отглеждате кокошките. Тогава се увеличават загубите на 
топлина в организма и настъпва неговото бързо охлаж-
дане. Това води до простудни заболявания и свързаните 
с това загуби на средства за лечение, от повишена смърт-
ност, по-голям разход на фураж и от намалена носливост.

КАК ДА ПРЕСУШИТЕ КОЗАТА АКО Е БРЕМЕННА
Животните често се доят и 

по време на бременността.
Но доенето задължител-

но трябва да се прекрати от 
6-ата до 7-ата седмица пре-
ди раждането.
Другото важно правило: 

пресушаването става посте-
пенно като се намалява бро-
ят на отделните издоявания 
и количеството на хранителната дажба.
Дажбата също се променя - храненето с фуражи, 

богати на белтъчини, се прекратява
Бременните кози искат повече грижи и внимателно 

съставяне на дажбата, а количеството на грубите фу-
ражи се намалява (не повече от 1,2 до 1,4 кг дневно.
И още: Трябва да се намали и водата за пиене.
И накрая, но не по важност: издоявайте докрай 

вимето, защото в противен случай козата ви може 
да развие мастит.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 

Синя хвойна - 
Juniperus Communis L. 

Описание: Вечнозелен двудомен храст или малко 
дърво, високо до 8 м. Листата са 1-1,5 см дълги, ши-
ловидни, бодливи, разперени. Месестите шишарки 
са кълбовидни, синкавочерни. Цъфти през май-юни, 
а семената узряват през ес-
ента на следващата година. 
Разпространение: Расте 

по сухи и каменисти скло-
нове главно в планините 
до 1700 м надморска ви-
сочина. 
Употребяема част: Из-

ползват се шишарките - 
галбулите. 
Лечебно действие: Ди-

уретично, противовъзпа-
лително, спазмолитично, 
нервноуспокояващо. 
Приложения: • пикочо-

гонно при хронични възпа-
ления 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!

 „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                                                                                                              

„Търся мъж – непиещ, непушач, да не ходи по жени, 
с цел – брак“.
На другия ден се звъни на вратата. Женато отваря – 

някакъв тип, пиян като кирка, с цигара в уста.
– Какво искате?
– Ами дошъл съм за обявата.
– Пиете ли?
– Редовно.
– Пушите ли?
– По две кутии на ден.
– А по жени ходите ли?
– Всяка вечер с различна!
– А защо си дошъл при мене тогава, като бях писала, 

че търся точно обратното?
– Дойдох да ти кажа да не разчиташ на мен..

Търся мъж – непиещ непушач да не ходи по

ПИЛЕ С МЛЕЧНО-ЧЕСНОВ СОС
Продукти: 
- пилешко месо без 
кости (филе или пър-
жоли от бут) - 250 г
- 1 голяма глава лук
- 400 мл прясно мляко
- 4 скилидки чесън
- 3 ч. лъжица брашно
- сол и черен пипер 
на вкус
- зелени подправки
Приготвяне: Месото се нарязва на ивици, а лукът - на 
полумесеци.
За соса разбъркайте млякото, 1,5 ч.лъжица брашно и 
смачкания чесън. Посолете и поръсете с черен пипер.
Запържете лука до златисто и прибавете месото. 
Задушавайте около 5 мин. на среден огън като непре-
къснато бъркайте. Посолете и поръсете с черен пипер. 
Прибавете останалото брашно и отново разбъркайте, 
за да не загори.
Залейте с млечната смес и разбъркайте. Задушавайте 
под капак 5 минути, като продължавате да бъркате.
Поръсете със ситно нарязаните зелени подправки.
Гарнирайте по ваш вкус.


