
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 31.12.2016 г.

23 - 29 януари 2017г., година (XIII), 4 /587

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

Държавен фонд „Земеделие“ приема от 16 
януари, заявления за плащане по Схемата 
за намаляване на производството на краве 
мляко съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 
2016/1612 на Комисията.

304 бяха животновъдите, одобрени за учас-
тие в първия транш по схемата. Те могат да 
подават заявления за плащане най-късно до 
14 февруари 2017 г. в областните дирекции 
на Фонда, в отделите „Регионална разплаща-
телна агенция“ (РРА) по териториална ком-
петентност.
Животновъдите, които са реализирали пла-

нираните количества на намаление на произ-
водството на краве мляко, трябва да докажат 

пред ДФ „Земеделие“, че през месеците ок-
томври, ноември и декември 2016 г. действи-
телно са намалили количеството на достав-
ките си на краве мляко към първи изкупвачи 
спрямо същите месеци на 2015 година. Фер-
мерите трябва да представят заявление по 
образец, към което да приложат документи, 
удостоверяващи общото количество краве 
мляко, предадено на изкупвачи за периода.
Подпомагането по Схемата за намалява-

не на производството на краве мляко е 0,14 
евро/кг за одобрения обем краве мляко, а 
конкретният размер се изчислява съглас-
но условията на делегиран регламент (ЕС) 
2016/1612 на Комисията.

ДФЗ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО СХЕМАТА ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРАВЕ МЛЯКО

На основание чл.15 от Глава трета на Вътре-
шен правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на бо-
лните деца от община Сатовча”  Ви предоставям следният отчет:
През периода на 2016 година Комисията, съгласно Вътре-

шен правилник на Фонда периодично оповестява принци-
пите и правилата за набиране, изразходване и контрол на 
финансовите средства, необходими за осъществяване на 
дейността си по предназначение. 
Периодично се организират и провеждат дейности по наби-

ране на финансови средства за осъществяване на дейността 
на Фонда по кметства, училища, детски градини, детски ясли, 
читалища, пенсионерски клубове, производствени предприя-
тия, фирми и търговски обекти, чрез разпращане на инфор-
мационна брошура, в която се разяснява целта на Фонда, 
начините за набиране на финансови средства, правилата и 
контрола по разходването им, както и процедурата по раз-
глеждането на  молби на граждани от Община Сатовча, нуж-
даещи се от лечебни процедури в страната и чужбина. 
Съгласно чл.8 и 14 от Вътрешен правилник Комисията е 

изготвяла и предоставяла информация  за всяко четириме-
сечие на 2016 година пред Общински съвет и в пълният им 
текст ги е публикувала във „Вестникът на Община Сатовча” 
и сайта на общината.
Към 31.12.2016 година в набирателната сметка на Общин-

ски фонд „С един лев в помощ на болните деца от Община 
Сатовча” са постъпили общо 104 324.10 лева. За календар-
ната 2016 година са постъпили общо 13 509.99 лева, от които 
10 211,87 лева от Общинската администрация и поделения 
към нея, като кметства по населени места, стопански дей-
ности, училища, детски градини, детски ясли, пенсионерски 

клубове и домашни социални патронажи, 3155,12 лева от Об-
щински съвет Сатовча, 8 лева от Ахмед Караемин, 32 лева от 
Алеко Събев Доспатлиев, 20 лева от Иван Димитров Мутаф-
чиев,  20 лева от д-р Искрен Кальонев, 20 лева от Десислава 
Тотева, 18 лева от Джамийско настоятелство село Кочан и 25 
лева от Джамийско настоятелство село Жижево.
В периода на календарната 2016 година са постъпили 

общо девет (9) молби за финансово подпомагане:  от семей-
ството на Анастасия Каменова Заимова и Альоша Димитров 
Заимов от село Осина за подпомагане на дъщеря им Дени-
ца Альошева Заимова, от семейството на Надиде Исмаило-
ва Арнаудова и Асан Ибраимов Арнаудов от село Сатовча 
за подпомагане на дъщеря им Сабрие Асанова Арнаудова, 
от семейството на Дурдана Мехмедова Душева и Веселин 
Васков Душев от село Плетена за подпомагане на синът им 
Данай Веселинов Душев, от семейството на Катерина Нико-
лова Карабунарова и Георги Костадинов Карабунаров от село 
Сатовча за подпомагане на синът им Николай Георгиев Кара-
бунаров, от семейството на Вела Пламенова Дачева и Румен 
Пламенов Дачев от село Ваклиново за подпомагане на синът 
им Виктор Руменов Дачев, от семейството на Румяна Руме-
нова Ковачева и Димитър Орлинов Ковачев от село Сатовча 
за подпомагане на синът им Орлин Димитров Ковачев,  от се-
мейството на Виолета Фиданова Абланичка и Слави Бинков 
Абланички от село Кочан  за подпомагане на синът им Лю-
бомир Славов Абланички, от семейството на Джайляна Алил 
Атипова и Явор Цанков Атипов от село Кочан  за подпомагане 
на дъщеря им Силеба Яворова Атипова, комплектовани съ-
гласно изискванията на Вътрешния правилник на Фонда.
След разглеждане на молбите, Комисията прие решения 
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С П И С Ъ К
На дарителите и дарените средства за периода 01.08.2006 г. до 31.12.2016 г. в
Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”

I IV 2016 . V VIII 2016 . IX XII 2016 . 2016 .

за подпомагане на децата: Деница Альошева Заимова от село Осина 
с парично подпомагане в размер на  500 лева, Данай Веселинов Ду-
шев от село Плетена с парична помощ в размер на 500 лева, Николай 
Георгиев Карабунаров от село Сатовча с парична помощ в размер на 
2000 лева, Виктор Руменов Дачев  от село Ваклиново с парично под-
помагане в размер на 600 лева,  Орлин Димитров Ковачев от село 
Сатовча с парично подпомагане в размер на 500 лева, Сабрие Аса-
нова Арнаудова от село Сатовча с парично подпомагане в размер на 
352.11лева, Любомир Славов Абланички от село Кочан с парично  под-
помагане в размер на 500лева, и на Сибела Яворова Атипова от село 
Кочан с парично подпомагане в размер на 476 лева.
Общо изплатени по решения на Комисията от създаването на Фон-

да до 31.12.2016 година са 75 764.20 лева. Подпомогнати от Фонда са 
49 деца, от които 16 допълнително.  Към 31.01.2016 година наличните 
средства в набирателната сметка на Фонда са 28 559,90 лева. 
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01.08.2006 31.12.2016. 104324,10



КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ТЕМА
„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ“ ПО НАЦИОНАЛНА

КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2017 Г.“      
Краен срок: за училища и детски градини: 

17.02.2017г.; за общини и кметства: 02.03.2017г. 
 Целта на кампанията е:
- повишаване на екологичната култура и на-

влизане на съвременните тенденции в сферата 
на опазване на околната среда в образователния 
и възпитателен процес на младите хора, посред-
ством възможността за финансиране на дей-
ности от материален характер, пряко включени и 
необходими за учебният и възпитателен процес 
във всяко от заведенията или организациите, 
заявители на проектите;

- повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в 
сферата на опазване на околната среда. С реализацията на дейностите се цели постигане 
на резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите ще се 
осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване 
на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне 
повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към при-
родата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.
Максималното финансиране за един проект е:
- за държавни и общински училищата, детски градини, центрове за подкрепа на ли-

чностното развитие/обединени детски комплекси: 5 000 лв. с включен ДДС;
- за общини и кметства: 10 000 лв. с включен ДДС.
В класирането няма да бъдат включвани проекти на кандидати, които са получили 

финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2015 г. и 2016 г. 
Одобрените проекти ще бъдат обявени до 14.04.2017 г.
- информация - http://www5.moew.government.bg/?p=53423
- приложение 1 (за училища и детски градини) - http://pudoos.bg/wp-content/

uploads/2017/01/към-т-2-обява-чос-2017-училища-и-дг-1-3-3.docx
- приложение 2 (за общини и кметства) - http://pudoos.bg/wp-content/uploads/2017/01/

към-т-2-обява-чос-2017-общини.docx

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

25 Януари 2017г., Сряда
Световен ден на средствата за масова информация и Ден на българското 

радио. На 25 януари 1935 г. цар Борис III подписва указ, с който радиораз-
пръскването в България става държавна собственост. В резултат на този указ 
се поставя началото на Българското национално радио. Първата българска 
радиостанция носи името „Радио София“.На 25 януари, отбелязваме Денят на 
Средствата за Масова Информация, които отдавна не се изчерпват с радиото 
и печатната преса. В съвременния свят информацията ни залива отвсякъде и 
наистина е „масова“ - електронни медии, печатни медии, интернет, безброй 
радиостанции и дори лични блогове. Имаме широк достъп на много и всякаква 
информация.

26 Януари 2017г., Четвъртък,
Международен ден на митниците и 

митническия служител
Всяка година на 26 януари световната 

митническа общност празнува Междуна-
родния ден на митниците в чест на първата 
официална сесия на Съвета за митническо 
сътрудничество (СМС), която се е състояла 
на 26 януари 1953г. Членството на Репу-
блика България в СМС започва на 1 август 
1973г. Поради значително нарастване на 
броя на страните членки в Съвета и все по -отговорната роля, която той играе 
в световен мащаб, през 1994г. Съветът за митническо сътрудничество приема 
неофициално името Световна митническа организация (СМО).

27 Януари 2017г., Петък,
Международен възпоменателен ден на Холокоста
През 2005 г. ООН обяви датата за Международен възпоменателен ден на 

Холокоста. Създаден на територията на окупирана Полша, този концлагер се 
превръща в символ на местата за осъществяване на хитлеровото окончателно 
„решение“ на „еврейският въпрос“. В Аушвиц са депортирани няколко мили-
она души от цяла Европа. Общо в лагерите загиват милиони, като с точност 
цифрите трудно могат да бъдат изчислени. Унищожено е почти цялото еврейско 
население на Европа, около 6 млн. души.

28 Януари 2017г.,Събота,
Европейски ден за защита на данните
На 28 януари Европа отбелязва Деня за защита на личните данни. На тази дата 

през 1981 година европейските държави, които поддържат прокламираните от 
Съвета на Европа фундаментални принципи за защита на човешките права, са 
получили възможност да се присъединят към Конвенция №108 на Съвета на 
Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.

  XVI НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
„ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ“
ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА 14 ФЕВРУАРИ 
Краен срок: 15 февруари 2017 г. 
 Община Силистра, Дирекция „Хуманитар-

ни дейности” - Отдел „Култура”,Литературно 
сдружение „Реката и приятели” обявиха XVI 
Национален поетичен конкурс „Любовта е пи-
янство или пиянство от любов“ за написване на 
стихотворение, посветено на 14 февруари – Ден 
на Св. Валентин и на Св. Трифон Зарезан.
Право на участие имат лица над 18 години. 

Участва се с едно непубликувано стихотворение.

 НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА 
“В ТЪРСЕНЕ НА ТАЛИСМАН ЗА ЩАСТИЕ“    

Краен срок: 20 март 2017 г. 
 Организаторите на XIX Национален фестивал на детската книга, който ще 

се проведе в гр. Сливен от 9 до 11 май 2017 г., обявиха Национален литера-
турен конкурс на тема: “В търсене на талисман за щастие“.
В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, раз-

делени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 18 години. 
Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (разказ, 

приказка, стихотворение) специално създадени за конкурса. Творбите да са 
с обем до 5 стандартни компютърни страници (60-66 символа на ред, 28-30 
реда на страница) и да бъдат изпратени в печатен вид или на e-mail.
Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.

Н О В И Н И
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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 ИЗГУБВАНЕТО НА ЛЮБОВТА
Любовта започва силно, красиво, но понякога нещо малко може да разруши хар-

монията между двама души и да ги отдалечи един от друг. Казват, че думите раняват 
по-лошо и от нож. Това е самата истина – една дума не може да бъде върната назад, а 
раната, която остава, винаги ще се помни.
Споделяме  една поучителна история за 

изгубената любов.
Един мъдър учител попитал своите 

ученици:
– Защо, когато хората се карат, викат?
– Защото губят спокойствие. – отгово-

рил единият от учениците.
– Но защо викат, когато другият човек 

е близо до тях? – попитал отново учите-
лят. – Не могат ли да говорят с него тихо? 
Защо плачете, ако сте ядосани?
Учениците дали много и различни от-

говори, но мъдрецът отхвърлил всички.
Накрая учителят им казал следното:
– Когато хората са недоволни един от друг и се карат, сърцата им се отдалечават. За 

да намалят разстоянието помежду си и да се чуят един друг, те викат. Колкото повече 
се ядосват, толкова по-силно започват да викат. – казал мъдрецът.

– А какво се случва, когато хората се влюбват? – попитал учителят. – Те не плачат, 
напротив, говорят тихо. Защото сърцата им са много близки, а разстоянието между 
тях е много малко. Какво се случва, когато се влюбят още по-силно? Влюбените се 
разбират само с шепот и са още по-близки в тяхната любов. В даден момент шепотът 
става излишен, защото те просто се поглеждат и се разбират без думи. Това се случва, 
когато двама души се обичат.

– Ето защо не позволявайте сърцата да се отдалечават едно от друго и не казвайте 
думи, които допълнително увеличават разстоянието между вас. Понякога разстояни-
ето може да се окаже толкова голямо, че да не намерите път обратно един към друг. 
– завършил учителят.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 13.01.2017 г.
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До 25-ти януари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец декември на предходната година за до-
ходи от трудови правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец декември на 
предходната година, когато пълният размер на начис-
лените от работодателя доходи от трудово правоотно-
шение за този месец не е изплатен до 25 януари. 
До 30 януари
ЗМДТ
 Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 ЗМДТ 

за облагане с туристически данък за предходната ка-
лендарна година

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
23 - 29 януари  2017г., брой 4 

ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЩЕ КРЕДИТИРА ОДОБРЕНИ 
ПРОЕКТИ ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА

Управителният съвет на ДФ 
„Земеделие“ утвърди условията, 
при които одобрените кандидати 
по Националната програма по 
пчеларство (НПП) 2017-2019 г. 
ще имат възможност чрез кредит 
да реализират проектите си.
Облекчените условия на Схе-

мата за кредитиране ще позволят на бенефициерите по 
НПП да получат предварително финансов ресурс за 
реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В 
и Д от Програмата – за нови кошери, голи роеве, отводки, 
пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати.
Обхватът на новата схема за кредитиране е разширен, 

като в него са включени също така и разходите за заку-
пуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар 
за подвижно пчеларство.
Кредитите се отпускат пряко от ДФ „Земеделие” при 

лихва от 4% на годишна база като финансирането е едно-
кратно. Максималният размер на отпусканите средства е 
до 80 на сто от размера на реално договорените разходи 
по сключени договори за покупко-продажба.
Ново облекчение по схемата е отпадането на изис-

кването за откриване на банкова сметка със специално 
предназначение, както и издаването на съгласие за 
директен дебит.
След одобрение и сключване на договор за безвъз-

мездна финансова помощ по НПП пчеларите ще могат 
да подават заявления за кредит в областните дирекции 
на Фонда по постоянен адрес на физическото лице и по 
адрес на регистрация на юридическото лице. Пълна ин-
формация за кандидатстване по схемата за кредитиране 
е достъпна на сайта на ДФЗ.

МЗХ ПРЕДЛАГА ПРОМЕНИ В ДИРЕКТНИТЕ 
ПЛАЩАНИЯ ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ

Министерството на земеделието и храните публикува 
за обществено обсъждане проект за промени в Наредба 
№ 3, засягащи схемите за директни плащания – еколо-
гично насочени площи, плодове и зеленчуци и живот-
новъдство за периода 2017-2020 г.
В сектор животновъдство основните промени са в 

схемата за обвързано с производството подпомагане 
на млечни крави. Предлага се да се въведе модулирана 
ставка, да се раздели схемата за подпомагане на млечни 
крави и такива под селекционен контрол, като се под-
помагат само първите 250 животни. А подпомагането 
да е обвързано с минимален добив мляко – различни са 
добивите от равнинен или планински райони.
През 2017 г. и до 2020 г. ще се подпомагат само биво-

лици и малакини (женски животни), като и при тях ще се 
прилага модулираната ставка за първите 300 и над тях. 
За периода 2017г.-2020г. ще се подпомагат овце-майки 
и кози майки само в планински райони и такива под 
селекционен контрол.
Причини за предлаганите промени са анализите на 

данните, които показват, че броят на общо заявените за 
подпомагане крави по всички схеми през 2016 г. нара-
ства с 10,5% спрямо 2015 г. Най-значителен е ръстът на 
кравите под селекционен контрол – с 35,1%.
Броят на заявените за подпомагане овце-майки и ко-

зи-майки през 2016 г. нараства по всички схеми спрямо 
предходната година общо с 15,2%, най-съществено по 
схемата за подпомагане на от 10 до 49 животни – със 78% 
и по схемата за животни по-селекционен контрол – с 49%.
Разделянето на схемите за млечни крави под селекцио-

нен контрол и месодайни крави за селекционен контрол 
се налага поради различните изисквания за осъществя-
ване на развъдна дейност при отделните продуктивни 
направления, различните разходи за отглеждане и за 
извършване на селекционна дейност при млечните 
и месодайните крави и ефективна селекция, както и 
ръстът с 35,14% на заявените животни, което води до 
намаляване на индикативната ставка с 28% (от 378 лв. 
през 2015 г. на 272 лв. през 2016 г.).
Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави в 

планински райони се предлага да се създаде с цел запаз-
ване на поминъка в планинските райони (1 171 ферми 
с 6 653 бр. млечни крави) и използване на природния 
ресурс. Причините за промяна в условията за допус-
тимост на Схемата за обвързана подкрепа за биволи 
са свързани с увеличаването на броя на заявените за 
подпомагане биволи (+29% през 2016 г. спрямо 2015 г.), 
8,6% заявени повече биволи за подпомагане през 2016 г. 
от нотифицираните през 2014 г. (12 894 бр.).

АМОРТИЗАЦИЯ НА АКТИВИ
Фирма има земя и построени къщички, които соб-

ственикът/управител иска да прехвърли на себе си като 
ФЛ. Има оценка от лицензиран оценител, направена на 
01.08.2016 г. за пазарната стойност, която е валидна 6 
месеца. Тъй като управителят внася периодично пари 
във фирмата за закупуването на имота плаща частично 
срещу издадени фактури с ДДС, към каква дата да се 
спрат амортизациите на ДМА и да се отпишат от фир-
мата? След изплащане на последната вноска или на 
датата на оценката, която важи шест месеца?
Земята е закупена с ДДС - за 120 000 лв. Тя няма 

амортизация. Къщичките са построени  и имат аморти-
зации. Също и оборудването в тях. Лицата са свързани 
- фирмата продава на собственика/управител. Имаме 
пазарна оценка, която общо земя и къщички е по-ниска 
даже от цената на самата земя. Моля да ми разясните, 
ако може и с цифров пример, как да се оформи сдел-
ката - фирмата е регистрирана по ДДС. Оценката е от 
01.08.2016 и важи 6 месеца. Оценката е примерно за 
100 000 лв. - общо земя и къщички, но само земята е 
120 000 лв. Приели сме, че сумата ще се изплаща на 
части, за които се издават фактури с ДДС, защото ако 
се издаде една фактура за цялата стойност, за фирмата 
е непосилно да внесе цялото ДДС по нея. От друга 
страна, доколкото земята е освободена сделка, в нашия 

случай - при ползвано ДДС при закупуване - също 
трябва да го начислим. До момента имаме само оценка 
на оценител и вноски, които са на различна стойност 
и издадени фактури за тях. Осчетоводени са 411/495 - 
разчети със собственик й плюс ДДС. Правилно ли е?
В параграф 6.2 от Счетоводен стандарт (СС) 4 Отчи-

тане на амортизациите е посочено, че начисляването 
на амортизацията се преустановява от месеца, следващ 
месеца, в който амортизируемият актив е изведен от 
употреба, независимо от причините за това.
Амортизации се начисляват, когато активът се из-

ползва от предприятието. Когато вече не се използва, 
например поради продажба, трябва да се преустанови 
начисляването им.
Относно отписването на актива значение има СС 16 

Дълготрайни материални активи. Съгласно параграф 
11.1 от този стандарт дълготраен материален актив се 
отписва при продажба или когато не се очакват никак-
ви икономически изгоди от използването на актива или 
при освобождаването от него.
При продажба разликата между нетния приход от 

продажбата и балансовата стойност се отчита като 
печалба или загуба (параграф 11.2 от стандарта). Па-
зарната оценка, определена от лицензиран оценител, 
има значение за определяне на продажната цена от-
носно отклонението от данъчно облагане съгласно чл. 
16 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
Следователно активът трябва да се отпише при 

прехвърлянето му върху собственика.
Ако има договор преди прехвърлянето на собстве-

ността и всички рискове и изгоди, свързани със соб-
ствеността върху актива, са прехвърлени, трябва да 
се установи дали договорът не може да се отчита като 
финансов лизинг съгласно СС 17 Лизинг.
В параграф 2 от СС 7 са посочени следните опреде-

ления за лизинг и финансов лизинг:
- лизингов договор - споразумение, по силата на което 

наемодателят предоставя на наемателя срещу еднократ-
но плащане или серия от плащания (наем) правото на 
ползване на определен актив за договорен срок;

- финансов лизинг - лизингов договор, при който 
наемодателят прехвърля на наемателя в значителна 
степен всички рискове и изгоди, свързани със соб-
ствеността върху актива. В крайна сметка правото на 
собственост може да бъде или да не бъде прехвърлено.
Съгласно параграф 4.4 при финансовите лизингови 

договори наемодателят:
а) отчита като вземане определените в договора на-

емни плащания; в сумата им се включват: справедли-
вата (продажната) цена на отдадения актив; разликата 
между общата сума на договорените наемни плащания 
и справедливата цена на отдадения актив, която се 
отразява като финансови приходи за бъдещи периоди;
б) отписва отдадения актив по неговата балансова 

стойност;
в) отчита в текущия период финансовите приходи 

за бъдещи периоди пропорционално на относителния 
дял на подлежащите на получаване суми по договора 
за периода в общата сума на договорените наемни 
плащания;
г) отчита в намаление на вземането по договора 

получените през срока на договора плащания.
Както се вижда от горната разпоредба, в този слу-

чай активът се отписва, въпреки че не са изплатени 
всички вноски.

1. Оценката е 100 000 лв. Следователно земята и 
къщичките могат да се продадат за 100 000 лв. - с ДДС, 
ако тази оценка включва ДДС-то.
От представеното предполагам, че отчетната стой-

ност на земята е 100 000 лв., защото е закупена за 120 
000 лв. с ДДС. Това противоречи на написаното “...но 
само земята е 120 000 лв.”. Предполагам, че в случая 
се има предвид покупната цена с ДДС на земята, която 
не е отчетна стойност.

2. Не може вие да определите дали да издавате 
фактурата в началото или на части. Това зависи от 
характера на сделката. Не може голямото ДДС да е 
обяснение да се издават фактури на части.

3. Както сте посочили, ако третирате земята като 
освободена сделка - при продажбата трябва да начи-
слите корекция на ползвания данъчен кредит - 20 000 
лв. Ако не третирате земята като освободена доставка, 
а като облагаема (на основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДС), 
няма да начислите корекция, но ще начислите ДДС 
върху продажбата. Така данъкът ще бъде на по-малка 
стойност, защото общата продажна цена на земята и 
къщичките е 100 000 лв. (< 120 000 лв.).

4. Посочили сте, че имате вноски, но не става ясно 
какъв договор е сключен - за продажба или за финан-
сов лизинг с предвидено прехвърляне или с опция за 
придобиване. Ако е договор за продажба - трябва да 
издадете фактура за цялата стойност. Ако е финансов 
лизинг с предвидено прехвърляне, също се начислява 
ДДС в началото (на цялата стойност) - основание чл. 
6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Ако е финансов лизинг с опция 
за прехвърляне - ДДС-то се начислява при вноските.

5. За мен е необяснимо вноските да са различни - т.е. 
без договор.

6. Счетоводната статия:
Дт с/ка 411 Клиенти
Кт с/ка 495 Разчети със собственици
Дт с/ка 4532 ДДС на продажбите
За мен няма смисъл.
Продажбата на ДМА се отчита с операцията:
Дт с/ка 411 Клиенти
Кт с/ка 706 Приходи от продажби на ДМА
Дт с/ка 4532 ДДС на продажбите
Ако искате да приключите вземането с пари, които 

се дължат към собственика:
Дт с/ка 495 Разчети със собственици
Кт с/ка 411 Вземания от клиенти.
Но това е случаят при продажба - когато целият 

приход и цялото ДДС се отчитат в началото. Ако е 
лизинг - трябва да се отчита като лизинг.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ 2017г.

Въпрос: Здравейте, аз съм с ТЕЛК решение и 96% 
инвалидност, бих исклал да попитам на какви усло-
вия трябва да отговарям за да ми бъде отпусната 
целева помощ за закупуване на МПС или за приспо-
собяване на личното МПС?
Отговор: Съгласно чл. 10 в от Закона за пътищата, 

лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност 
или вид и степен на увреждане се освобождава от запла-
щане на винетна такса за един лек автомобил - негова 
собственост или съпружеска имуществена общност, с 
обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 
kW (160 к.с.) по ред, определен с наредба на министъра 
на транспорта, информационните технологии и съоб-
щенията и министъра на труда и социалната политика. 
За да получите винетка е необходимо автомобила да 
бъде собственост на лицето с увреждане или да е в 
режим съпружеска имуществена общност. Съгласно чл. 
48 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция 
на хората с увреждания, хората с трайни увреждания, 
чието придвижване е затруднено, имат право на целева 
помощ за покупка и/или приспособяване на лично мо-
торно превозно средство в размер 1200 лв., ако средно-
месечният доход на член от семейството за последните 
12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер 
на гарантирания минимален доход. Необходимо е да сте 
работещ или учащ и да не са ползвал финансови об-
лекчения за внос на лично моторно превозно средство.

Въпрос: Работя в Англия целогодишно. С договор 
и всичките си полагаеми се осигуровки, както е по 
закон в Англия. Бременна съм и смятам да ползвам 
отпуските по бременност и раждане в България. 
Какво трябва да направя, за да получавам обезще-
тенията и всички останали плащания в България?
Отговор: В отношенията между държави-членки на 

ЕС се прилага Регламент 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност и Регламент 987/2009, 
установяващ процедурата за неговото прилагане. Тези 
регламенти уреждат ползването на правата от системи-
те за социална сигурност (в това число и обезщетения 
за майчинство – чл.3, т.1, б. “б” от Регламент 883/2004), 
когато едно лице живее или работи легално в няколко 
държави-членки на ЕС. Основен принцип по Регламент 
883/2004 за координация на системите за социална 
сигурност е, че спрямо едно лице е приложимо само 
едно законодателство. Правилата, по които се определя 
това приложимо законодателство се съдържат в дял ІІ 
от Регламент 883/2004. Основен принцип е, че ако едно 
лице осъществява дейност като наето или самостоя-
телно заето лице в една държава членка, спрямо него 
се прилага законодателството на тази държава-членка. 
От изложението във Вашето запитване правим извода, 
че Вие сте подчинена изцяло на английското законода-
телство, тъй като Англия е държавата по последната 
Ви заетост и следователно всички обезщетения ще се 
определят по това законодателство. Какви са услови-
ята за отпускане на тези обезщетения, зависи само и 
единствено от английското законодателство, по което 
Министерство на труда и социалната политика на Р 
България не е компетентно. Съветваме Ви, да се свър-
жете с компетентната институция на Англия, която пре-
ценява правото и отпуска обезщетения за майчинство.

Въпрос: До колко дни след като съм напуснал по 
взаимно съгласие месторабота,където бях с посто-
янен трудов договор, мога да представям болнични 
листове и за какъв максимален период от време 
имам право да ги ползвам? В случая съм напуснал 
на 17.11.2016г - най-късно до коя дата мога да взема 
болничен и за какъв максимален период от кален-
дарни дни?
Отговор: Вашият трудов договор е прекратен от 

17.11.2016 г. и Вие попадате в хипотезата по чл. 42, 
ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (т.е. когато 
временната неработоспособност поради общо заболя-
ване, трудова злополука или професионална болест е 
настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на 
трудовия договор или осигуряването, паричното обез-
щетение се изплаща за срока на неработоспособността, 
но за не повече от 30 календарни дни).



8 ХРАНИ, КОИТО ПОМАГАТ ПРИ ГРИП
Когато грипът ни свали на легло, апетитът намалява и 

дори изчезва за определен период. Точно в тези часове 
обаче е много важно да подпомагаме организма да се 
справи по-леко с инфекцията и чрез правилно хране-
не. Ето кои храни и напитки улесняват борбата с грип-
ния вирус според американското електронно издание 
medicinenet.com. 

1. Пуешко
Сандвич с пуешко, непикантен сос и листни зелен-

чуци е отличен избор при грип. Пуешкото е добър из-
точник на протеин - много важен за изграждането и до-
брата функция на имунните клетки, а същевременно не 
натоварва храносмилането и е бедно на мазнини. 

2. Прясно изцедени сокове от зеленчуци
Ако заради болката в гърлото не можем да ядем са-

лата, на помощ идват пресните сокове от зеленчуци. Те 
доставят така важните при инфекции антиоксиданти, 
подпомагат хидратацията и изхвърлянето на токсините. 
Соковете от моркови, червено цвекло, червена чушка, 
целина - моно или в комбинации, са най-добрите по-
мощници през зимата. 
Не се лишавайте и от плодови сокове. Ябълките и ци-

трусите са най-подходящи. 
3. Пилешка супа
Една от най-добрите храни, 

когато сме болни. Доставя лес-
ноусвоим протеин и е щадяща за 
храносмилането. Същевременно 
помага за баланса на течностите 
в организма и е полезна за възста-
новяване на лигавиците. 

4. Чесън
Мощно оръжие срещу всякакви вируси и бактерии, 

пръв приятел на имунитета. Най-добре е да се консу-
мира суров и в по-голямо количество, но това зависи 
от състоянието на стомашно-чревния тракт при всеки 
човек. Полезен е и след кратка топлинна обработка. 

5. Джинджифил
Има силни антисептични свойства, заради което е 

важен избор при болки и възпаление в гърлото. Много 
полезен е чаят от пресен джинджифил. Който може да 
издържи лютивия му вкус, е добре при дихателна ин-
фекция да сдъвква по малко джинджифил през 2-3 часа. 

6. Топъл билков чай
Доставя биоактивни вещества помощници срещу ок-

сидативния стрес, причинен от грипния вирус. Освен 
това помага за оводняване, срещу болките в гърлото и 
за възстановяването на лигавиците. Чайовете от липа, 
лайка, цвят от бъз, мащерка, риган са топ 5 на помощ-
ниците срещу инфекции у нас. 

7. Банани
Зареждат с енергия и се понасят отлично от стомаха 

и болящото гърло при грип. Изключват ги само при де-
цата, които имат склонност към ларингит и са показали 
алергия - например към лекарства.  

8. Функционални храни - напитки
Това най-често са течности или комбинации в суха 

форма, които стават на течност, богати на хранителни 
вещества и заместващи храненето. Добър избор, кога-
то човек преглъща трудно. Най-полезни са тези с ниско 
съдържание на захар, в които има поне по 6 г протеини. 

РЪТЕНЕ НА РАННИ КАРТОФИ
Градинарите от по-топлите райони на страната, които 

отглеждат ранни картофи, трябва да пристъпят към ръ-
тене на клубените.
Около 40-45 дни преди за-

саждането, посадъчният ма-
териал се поставя в тъмно по-
мещение, в единични щайги с 
очите. Температура трябва да 
е около 15-18 градуса. Щай-
гите със семената се завиват с 
полиетиленово платно, за да се 
запази въздушната влага.
След 8-10 дни щайгите се разместват – горните се 

свалят долу, а долните - отиват горе. След още толкова 
дни, когато кълновете на картофите са достигнали 0.5-
0.7 см дължина, рътенето се прекратява.
Втората фаза е закалката. При нея температурата 

трябва да бъде 8-12 градуса и се осигури добро освет-
ление. Светлината задържа растежа на кълновете, като 
те продължават да надебеляват. Нормално закалката 
продължава 20-25 дни.

АНГИНАТА - ПОЖАР В ГЪРЛОТО
Няма човек, който поне веднъж да не е боледувал 

от ангина (тонзилит). От ангина най-често боледуват 
децата и младежите. Независимо от възрастта това 
заболяване може да доведе до тежки усложнения на 
сърцето, ставите, бъбреците и белите дробове. Чести-
те ангини без правилно лечение нерядко водят до пъл-
на неспособност на сливиците сами да се преборят с 
инфекцията. В резултат тя про-
никва по-дълбоко в организма.
Най-често поставяният въ-

прос е трябва ли да се отстраня-
ват сливиците. Лекарите съвет-
ват да не се бърза с операцията. 
Доказано е, че пациенти, на ко-
ито са отстранени сливиците, 
често развиват хроничен фарин-
гит, ларингит и бронхит. Те по-
често са подложени на простуд-
ни заболявания, тъй като защитните сили са намалени.
Трябва да се помни, че сливиците участват в изграж-

дането на имунитета. Често при хроничните ангини се 
обострят ревматизъмът и артритът, понякога се нару-
шава менструалният цикъл.
Субфибрилната температура (37 градуса) е нормал-

но състояние - особено вечер. Последствието е пови-
шена уморяемост, слабост сутрин, неспокоен сън и 
липса на апетит. Много важно е в подобни състояния 
да не се пристъпва към самолечение, а да се потърси 
компетентна помощ от лекар. Той ще назначи бакте-
риологично изследване на намазка от сливиците и ще 
определи правилното лечение. Когато е известен при-
чинителят на заболяването, се назначава и най-под-
ходящият антибиотик. Много добър ефект дават фи-
зиотерапевтичните процедури. Само при комплексно 
лечение може да се постигне пълно излекуване.
Когато започне да ви дразни гърлото, пийте лимонов 

сок с мед. При първи признаци на ангина направете 
сгряващ компрес. За разтвор може да послужи 1 чае-
на лъжичка оцет, разреден в половин литър вода или 
водка, разреден спирт, топла вода. Обвийте компреса 
около шията, отгоре наложете хартия, след това памук 
и накрая топъл шал. Компресът се държи не по-малко 
от 2 часа. Може да направите гореща вана на краката. 
В дълбок съд се налива вода с температура 40-42 гра-
дуса и краката се държат 15-20 минути. Когато усети-
те, че водата изстива, долейте топла. За усилване на 
действието може да се добави във водата 1-2 супени 
лъжици суха горчица. В началния стадий на ангината 
много полезни са лимоните.

ПРЕДСТОИ ЗИМНАТА РЕЗИТБА НА ДРЪВЧЕТАТА
Сроковете за различни-

те овощни видове варират 
в определени граници.
Като най-подходящ пе-

риод за страната се препо-
ръчва резитбата да се пра-
ви от средата на февруари 
до началото на март. Раз-
бира се, всеки овощар ин-
дивидуално в зависимост 
от района преценява кога 
е най-добре да изреже 
дръвчетата.
Резитбата може да се извърши постепенно, като се 

започне от най-студоустойчивите видове, а накрая се 
оставят най-чувствителните представители.
При зимната резитба целта е да се формира пра-

вилно короната. Тя е различна и зависи от овощния 
вид, както и от възрастта на дръвчета. По принцип 
основна резитба за формиране на короната се прави 
през първите няколко години, а следващите спомага 
за правилното й поддържане.
В момента времето не е подходящо за резитба. 

Трябва да се изчака снегът от клоните да падне и тем-
пературите да се повишат.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Брей
Tamus Communis 

Многогодишно увивно тревисто растение с месес-
то, грудесто коренище, до 20—30 см дълго и 5 - 10 
см широко, на повърхността с дебел кафяв корков 
пласт. Стъблата са до 3-4 м дълги. Листата са с 
дълги дръжки, яйцевидни или обратно яйцевидни, 
с дълбока сърцевидна основа, на върха заострени, 
целокрайни, отгоре тъмнозелени, лъскави. 
Цветовете са бледозеленикави, еднополови, събра-

ни в гроздовидни съцветия, разположени в пазвите 
на по-горните стъблови листа. Околоцветникът е 
шестделен. Тичинките са 6. 
Плодът е яркочервен, со-

чен, ягодовиден, с 3 — 5 
семена. Цъфти май - юли.
Разпространение:   Раз-

пространено из храсталаци 
и гори, предимно в по-топ-
лите части на България до 
1000 м. надморска височина. 
Употребяема част:  Из-

ползва се предимно коре-
нището, което се изкопава 
през есента.
Приложение: Като мест-

но дразнещо средство при ставен ревматизъм, 
ишиас и други възпалителни процеси. Прилага се 
и при хемороиди. Може да е приема и вътрешно 
при запек, но много внимателно, тъй като малко 
по-голяма доза предизвиква повръщане и диария. 
Народната медицина я препоръчва при контузии на 
лицето, където допринася за бързото разнасяне на 
подкожните кръвоизливи.
Начин на употреба:  Външно се прилагат 200 г 

настъргани корени, накиснати в 1 л зехтин или силна 
ракия и зехтин по равни части. Извлекът е готов за 
употреба, след като изминат 20 дни. За мазане се 
използва и сок от растението.
Само външно. Коренът счукан се налага върху 

болното от ревматизъм място или в настройка със 
спирт. В последния случай се разтрива и се увива с 
вълнен плат, за да престои една нощ.
Трябва да се употребява предпазливо, защото 

наложения корен може да предизвика изгаряния по 
кожата. При евентуални изгаряния кожата се маже 
с чист зехтин.

 „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                                                                                                              

На светофара е спрял последен модел мерцедес. Едно 
трабантче не успява да спре навреме и се натриса отзад в мер-
цедеса. Отвътре се показва една мутра и човечецът в трабанта 
почва да си чете молитвата, но мутрата се прибира.

- Ох, отървах кожата, си мисли той.
Светофарът светва зелено и тръгват. Мерцедесът отпрашва 

напред, но на следващия светофар шофьорът на трабанта пак 
се заблеял и отново се натриса в мутрата. Оня излиза и тръгва 
към трабанта.

- Е, сега вече край - си вика прежълтял шофьорът, а мутрата 
се надвесва на прозорчето и го пита:

- Брато, мен като ме няма, ти как спираш ?

– Сине, едно птиченце ми каза, че пушиш трева. 
– Мамо, ти явно си на нещо по-силно, щом птичките 

ти говорят…

а светофара е спрял последен модел мерцедес.

ПТИЧИ ГНЕЗДА
С КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ

Необходими продукти: Килограм кайма, 2 супени 
лъжици олио, 3 супени лъжици настърган каш-
кавал, чаена лъжичка подправка за кайма, голяма 
глава кромид лук, 2 кисели краставички, яйца за 
всяко гнездо.
Начин на приготвяне: 
Лукът се обелва и настър-
гва. Каймата се омесва с 
него и подправката.
Разделя се на топки, от 
които се оформят гнезда 
с големина по избор, като 
във всяко се прави по 
едно кладенче.
Гнездата се нареждат в намазнена тава и се пекат в 
предварително загрята фурна
Когато придобият златист цвят, във всяко кладенче се 
слага по около супена лъжичка нарязани на дребно 
кисели краставички и отгоре се счупва па едно яйце. 
Тавата се връща във фурната и малко преди да се из-
вадят гнездата във всяко се настъргва кашкавал.
Сервират се с гарнитура по избор, подходящо е топло 
картофено пюре.


