
22 - 28 януари 2018г., година (XIV), 4 /638

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

Нов вид данъчно облекчение ще може да 
ползват гражданите от тази година.
Хазната ще опрощава 1% от дължимия за 

годината данък на тези, които са получили 
100% от доходите си по банков път и са из-
харчили 80 или над 80% от тях също по бан-
ков път.
Максималният размер на сумата, която 

може да бъде опростена обаче, не трябва да 
надхвърля 500 лв. 
Мярката бе приета още през 2017 г., но за 

първи път ще се прилага сега при подава-
не на данъчните декларации за доходите от 
2017 г. Тя бе въведена с идеята да се стиму-
лират разплащанията по банков път и да се 
изсветлят оборотите на търговците.
Законът не предвижда данъкоплатците да 

представят някакви придружителни докумен-
ти към данъчната декларация, за да ползват 
новата преференция. Т.е. от тях не се изисква 
да доказват с платежни нареждания и бележ-
ки за плащания с банкови карти, че са изхар-
чили безкешово поне 80% от доходите си.
В същото време от НАП предупреждават, че 

доказателства могат да бъдат изискани допъл-
нително и данъчните да извършат проверки.

„Нямаме намерение да проверяваме всич-
ки данъчни декларации, а само тези, за ко-
ито има индикации за риск. Изхождаме от 
позицията, че хората са добросъвестни“, 
разясни говорителят на НАП Росен Бъчва-
ров.
По думите му НАП ще иска позволение от 

данъкоплатеца да разкрие банковата тайна, 
за да може данъчните инспектори да прове-
рят паричните му потоци. 
За да се ползва 1%-овата отстъпка от да-

нъка обаче има и други условия. Едно от 
тях е да няма никакви просрочени публични 
задължения - условие, което от тази година 
вече се прилага и за всички останали данъч-
ни облекчения.
От началото на февруари данъците ще мо-

гат да се плащат директно по банкова смет-
ка на НАП в БНБ, без да се удържат такси, 
съобщиха от приходната агенция. Това ще 
става от ПОС терминали в офисите на НАП 
или чрез интернет в специално приложение.
Информацията за платения данък ще по-

стъпва веднага в НАП, а не с ден закъсне-
ние, както досега, когато се ползваха услу-
гите на търговски банки. 

Н бббб ННН

ХАЗНАТА НИ ОПРОЩАВА ДО 500 ЛВ. ОТ ДАНЪКА, 
АКО СЕ ОТКАЖЕМ ОТ КЕША 

Шофьорите могат да си 
закупят годишни винетки 
сега с дата на валидност от 
лятото, съобщиха от пътна-
та агенция.
От тази година 12-месеч-

ните стикери са валидни 
от датата на перфорация, 
т. е. ако потребител има 
годишна винетка за 2017 г. 
и закупи нов годишен сти-
кер днес - на 8 януари 2018 
г., винетката може да бъде 
перфорирана с дата 1 фев-
руари 2018 г. и ще бъде до 
31 януари 2019 г.
Стикерът може да бъде 

перфориран и с друга дата, 
в зависимост от желанието 
на шофьора, и съответно 
ще бъде за срок от една година. Например годишна винетка, закупена днес и перфорирана с дата 
22 януари 2018 г. ще бъде до 21 януари 2019 г.
Годишната винетка може да бъде перфорирана при продажба и с дата съответстваща на датата 

на закупуването й. В тези случай, стикерът също ще бъде валиден за срок от една година.
Винетката се перфорира в търговския обект от продавача на стикера. Необходимо е да се изиска 

и касова бележка с вписан регистрационен номер на превозното средство, която трябва да се пази.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ напомнят, че годишните винетки за 2017 г. са ва-

лидни до 31 януари 2018 г. Съветваме потребителите да закупят нов годишен стикер преди 
изтичане на валидността на стария.

 От началото на годината ежемесечните справки-декларации по ДДС, 
които фирмите подават в НАП, се изпращат само по интернет. Това 
важи и за декемврийските документи, които трябва да се изпратят за-
едно с дневниците за покупки и продажби в приходната агенция до 15 
януари 2018 г. Промяната ще засегне под 1% от фирмите, които подават 
справки-декларации, тъй като 
и до този момент над 99% от 
документите постъпват в НАП 
по електронен път.
Новият режим на Закона за да-

нък върху добавената стойност 
(ЗДДС) предвижда изключение 
от правилото за електронно по-
даване на ДДС документите да 
се прави при подаването им от 
наследници или заветници при 
смърт на физическо лице – ед-
ноличен търговец, както и в някои други редки случаи (чл. 126, ал. 4, 7 и 8 
от ЗДДС). Освен това, лицата, на които регистрацията по ЗДДС е прекра-
тена през декември 2017 г., и които не са подавали ДДС-декларации по 
електронен път до датата на дерегистрацията им, за последния данъчен 
период, подават тези документи на хартиен и на технически носител, в 
компетентната териториална дирекция на НАП.
От началото на годината се съкращава срокът от 14-дневен на 7-дне-

вен за подаване на заявление в случаите на възникване на основание за 
регистрация по закона.
Когато облагаемият оборот от 50 000 лв. е достигнат за период не по-

дълъг от два последователни месеца, включително текущия, срокът за 
подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС е 7 дни от 
датата, на която е достигнат оборотът.
При прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на непер-

сонифицирано дружество, или на осигурителна каса, органите по при-
ходите ще дерегистрират лицето служебно.
Повече подробности за новото изискване може да се получат на теле-

фона на Информационния център на агенцията 0700 18 700.

От наачалото на годината ежемесечните справки декларации по ДДСО ДДДДС

Наименование на длъжността: 
ЗДРАВЕН МЕДИАТОР, код по На-
ционалната класификация на про-
фесиите и длъжностите /НКПД/: 
32533001
Брой свободни работни места: 1 бр.
Място на работа: за място на 

работа се определя сградата на об-
щинска администрация Сатовча, 
както и работа на терен.
Кратко описание на длъжността:  
- Работа с клиенти и подпомага-

не на незапознатите със здравната 
система за получаване на достъп 
до здравни услуги;

- Посредничество между уяз-
вими групи, здравни и социални 
служби;

- Работа с ОПЛ и други здравни 
специалисти и институции за по-
вишаване на имунизационния ста-
тус на децата;

- Подпомагане при попълване на 
различни документи;

- Участие в организиране на 
здравни профилактични меропри-
ятия и мероприятия за повишаване 
на здравната култура;
Кандидатите, желаещи подробно 

да се запознаят с длъжностната ха-
рактеристика за длъжността, могат 
да го направят в Деловодството на 
Община Сатовча.
Необходими документи:
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Копие от диплома за завършено 

средно образование
- Заявление – молба.
Минимални изисквания към кан-

дидатите за заемане на длъжността:
- Завършено средно образование;
- Принадлежност към местна 

уязвима етническа общност;
- Познаване на здравните и соци-

ални проблеми на общността;
- Владеене на езика на общ-

ността /ромски/;

- Комуникативни умения;
- Компютърна грамотност (MS 

Word, Internet, електронна поща);
- Предимства: познания и/или в 

социалната и здравната сфера.
- Висшето образование не е пре-

димство!
Начин на провеждане на кон-

курса (в рамките на един ден):
Изборът на здравен медиатор 

ще се осъществи на два етапа:
І. Разглеждане на постъпилите 

документи от комисия
ІІ. Провеждане на интервю с 

кандидатите, одобрени по доку-
менти.
Дата, час и място на провеждане 

на конкурса: 
Ще бъдат обявени допълнител-

но, след изтичане на срока за кан-
дидатстване.
Място за подаване на документи: 
Документите, необходими за 

кандидатстване се подават в дело-
водството на Община Сатовча, на 
адрес с. Сатовча, ул. „Тодор Шо-
пов“ №37
Краен срок за подаване на доку-

менти:  
До 17:00 часа на 28.02.2018г.
Място за провеждане на интер-

вю с кандидатите: 
Интервюто ще се проведе в Засе-

дателната зала на общински съвет 
Сатовча, разположена на първи 
етаж в административната сграда 
на Община Сатовча, на адрес с. Са-
товча, ул. „Тодор Шопов“ №37
Обявяване на резултатите:
Окончателните резултати от 

конкурса ще бъдат обявени на 
интернет страницата на Община 
Сатовча, както и на информацион-
ното табло, намиращо се в адми-
нистративната сграда.
Информация за професията 

„здравен медиатор“ можете да на-
мерите на www.zdravenmediator.net 

ОБЩИНА САТОВЧА ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“



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

ЗА СТУДЕНТИ: ЕСЕ МОЖЕ ДА ОСИГУРИ 6000 ЛВ.
СТИПЕНДИЯ И СТАЖ ВЪВ ВОДЕЩИ КОМПАНИИ 

До 10 февруари се приемат 
есета за студентския конкурс 
„Твоите 25 причини да избера 
България“. Той се организира 
от консултантска компания 
PwC България и е под патро-
нажа на президента на стра-
ната Румен Радев. Ще бъдат 
наградени 25 български сту-
денти със стипендия в размер 
на 6000 лв., стаж във водеща 
компания и менторство.

„Изпрати ни есе на тема „Моите 25 причини да избера България“ и актуално свое 
CV. Разкажи ни за  причините да останеш и да успееш у нас и за личната си мотивация 
да се развиваш тук“, призовават инициаторите. Участниците трябва да са български 
студенти у нас или в чужбина - без значение от специалността или университета; да са 
на възраст от 18 до 24 години; силно мотивирани да останат в България. Интервюта със 
селектираните кандидати ще се проведат до 23 февруари, обявяването на победителите 
ще е на 1 март 2018. Подробности могат да се намерят на страницата на инициативата 
„Твоите 25 причини да избереш България“

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

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

стихотворение, посветено на те-
мата за любовта и/или виното - 14 
февруари - Ден на Св. Валентин и/
или на Св. Трифон Зарезан. 
Право на участие имат лица над 

18 години.
Конкурсът е анонимен. Же-

лаещите да участват трябва да 
изпратят до 12.02.2018 г. (валидна 
е датата на пощенското клеймо) 
едно непубликувано и напечатано 
в 3 екземпляра стихотворение.
Произведенията не трябва да 

бъдат публикувани до обявяване 
на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси.
Организатори: Община Силистра, Дирекция „Хуманитарни дейности”- Отдел „Кул-

тура”, Литературно сдружение „Реката и приятели”.

25 Януари 2018г., Четвъртък,
 Световен ден на средствата 

за масова информация и Ден на 
българското радио
На 25 януари 1935 г. цар Борис 

III подписва указ, с който радио-
разпръскването 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 ме-
дии, печатни медии, интернет, безброй радиостанции и дори лични блогове. 
Имаме широк достъп на много и всякаква информация. 

26 Януари 2018г., Петък,
 Международен ден на митници-

те и митническия служител 
Всяка година на 26 януари светов-

ната митническа общност празнува 
Международния ден на митниците в 
чест на първата официална сесия на 
Съвета за митническо сътрудничест-
во (СМС), която се е състояла на 26 
януари 1953г. Членството на Републи-

ка 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 2018г., Събота,
 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 оконча-
телно „решение“ на „еврейският въпрос“. В Аушвиц са депортирани няколко 
милиона души от цяла Европа. Общо в лагерите загиват милиони, като с точ-
ност цифрите трудно могат да бъдат изчислени. Унищожено е почти цялото 
еврейско население на Европа, около 6 млн. души. 

28 Януари 2018г.Неделя,
 Европейски ден за защита на 

данните 
На 28 януари Европа отбелязва 

Деня за защита на личните данни. 
На тази дата през 1981 година евро-
пейските 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 Ев-
ропа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.

 
 НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА

АВТОРСКА ПРИКАЗКА „ЩЕ ТИ РАЗКАЖА ПРИКАЗКА”                
Краен срок: удължен до 31 януари 2018 г. 
Конкурсът е на свободна тема и в него 

могат да участват деца в две възрастови ка-
тегории: 9-12 години и 13-15 години. Всеки 
автор може да участва с приказка (до три 
печатни страници), в четири екземпляра, 
изпратени в запечатан плик, като изпише 
върху всеки от четирите екземпляра лични 
данни (трите имена, дата на раждане, град, 
точен адрес, училище и телефон за връзка).
Организатор: Дирекция “Култура” на Столична община.
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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

Една притча за това колко е 
важно да знаем какво искаме и да 
го формулираме точно и ясно...

– Служба  по  изпълнение  на 
желанията, слушам.

– Желание: мъж. От обитателка 
номер А1Д8К6.

– Какъв мъж иска тази обита-
телка?

– Надежден. „Каквото и да се 
случи, винаги да бъде до нея.“

– И това ли е всичко?
– Да.
– Никаква фантазия няма тази 

жена... Добре, записвам си – в следващия си 
живот ще се роди със сиамски близнак.

– Служба  по  изпълнение  на  желанията , 
слушам.

– Номер К18Р3Б46 иска дете.
– Какво дете?
– Каквото и да е...
– Пол? Външност? Какви таланти да оставим 

от предишния му живот?
– Ами... ъъ... няма информация...
– Тогава – без оплаквания. Следващият.
– С4Ж9Ф1 има нужда от пари.
– Сума?
– Двеста хиляди.
– Защо точно двеста?
– Просто така иска.

– Изпращаме сто. Да се научи да иска по-
аргументирано. Следващият.

– Номер Р2000Б14Х9. Желание: Бяло котенце 
с черни петна и черни лапички – като чорапчета. 
И със сърчице на главата. Да бъде гальовно и 
ласкаво и да могат да си спят заедно. Причина: 
иска да има с кой да си играе.

– Готово, изпълнено е. Явно децата са много 
по-съобразителни... Слушам желанието на 
следващия.

– За Ф30М6Ч1 – хубав живот.
– Какво означава за нея „хубав живот“?
– Нещо голямо, ярко, светло...
– Първото, което ми идва на ум е ядрен взрив. 

Отказваме! Ама че мърлячи! А после пак ще 
роптаят, че желанията им не се сбъдват. Не 
умеят дори да поискат нещо...

ПРИТЧА: ЗАЩО ПОНЯКОГА ЖЕЛАНИЯТА НИ
НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ   

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 18.01.2018 г.
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Въпрос: Здравейте! Нямам брак, но детето е при-
знато от бащата. На 5 години е, а голямото на 12. 
Нали за второ дете детските са 50 лева, а на мен ми 
дават 37 лева. Голямото не е при мен, но аз си плащам 
издръжка. Въпросът ми е защо не получавам 50 защо 
37 за второ дете.
Отговор: Обръщам внимание, че размерът на месечна-

та помощ за дете до завършване на средно образование, 
но не повече от 20-годишна възраст се определя като общ 
размер на помощта за семейството в зависимост от броя 
на децата, за които се получава и не е в зависимост от 
поредността на децата в семейството. По Ваша инфор-
мация Вие отглеждате едно дете. Съответно, размерът 
на помощта за семейство с едно дете е 37 лв. (определен 
със Закона за държавния бюджет на Република Бълга-
рия (ЗДБРБ) за 2017 г.). Със ЗДБРБ за 2018 г. размерът 
на помощта за семейство с едно дете е 40 лв. За повече 
информация следва да се обърнете по компетентност 
към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по 
настоящ адрес. 

Въпрос: Как се тълкува, „преосвидетелстването на 
детето да е извършено със закъснение по вина на ро-
дителите“ Същите са подали по късно молба в ТЕЛК 
-за преосвидетелстване, или са подали след изтичане 
на 3 месеца от преосвидетелстването молбата си в 
соц. грижи.
Отговор: Следва да имате предвид, че съгласно чл. 24б, 

ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейни 
помощи за деца (ППЗСПД) в случаите на преосвидетел-
стване на дете с трайно увреждане месечните помощи 
се отпускат от първо число на месеца, през който е 
отпаднало основанието за отпускането им, но не повече 
от една година назад, считано от месеца на подаване на 
заявлението декларация, при условие че няма промяна 
във вида и степента на трайното увреждане или в степента 
на трайно намалената работоспособност, които да водят 
до отпадане на правото, когато заявлението декларация 
е подадено в тримесечен срок от датата на издаване на 
новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Размерът на 
помощта за периода преди подаването на заявлението 
декларация се определя по реда на чл. 8д, ал. 3 от Закона 
за семейни помощи за деца. На основание чл. 24б, ал. 6 
от ППЗСПД когато преосвидетелстването на детето е 
извършено със закъснение и закъснението не е по вина 
на родителите или на лицата, които полагат грижи за 
детето, месечната помощ се предоставя по реда на ал. 4. 
Следва да имате предвид, че компетентната институция 
за определяне на датата за явяване на детето за преосви-
детелстване, както и издаване на ново експертно решение 
е ТЕЛК. Съответно, разпоредбата на чл. 24б, ал. 6 от 
ППЗСПД регламентира случаите, когато преосвидетел-
стването на детето е извършено със закъснение не по вина 
на родителите или на лицата, полагащи грижи за детето, 
т.е. те са спазили ангажимента си за явяване на детето 
за преосвидетелстване в определената от ТЕЛК дата. В 
посочената разпоредба не става въпрос за подаване на 
заявлението декларация за отпускане на помощта.

До 25-ти януари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец декември на предходната година 
за доходи 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 кален-
дарна година
ЗКПО
Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото 

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

тото тримесечие на предходната година окончателни 
данъци за начислени/изплатени доходи по глава шес-
та от ЗДДФЛ.

2. Търговските банки и клоновете на чуждестранни 
банки в страната декларират и внасят окончателния 
данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви 
по банкови сметки на местни физически лица, придо-
бити през м. декември на предходната година.

3. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 
43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от 
предприятията и самоосигуряващите се лица за дохо-
ди, придобити от физическите лица през четвъртото 
тримесечие на предходната данъчна година, в случа-
ите когато лицето, придобиващо дохода, писмено е 
декларирало пред предприятието или самоосигурява-
щото се лице – платец на дохода, че желае удържане 
на данък за тези доходи.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
22 - 28 януари 2018г., брой 4

ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 2017

През 2018 година ще продължи да функционира 
изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване 
на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да 
подадете годишния си отчет за дейността на едно мяс-
то съгласно Заповед за определянето на реда, начина и 
сроковете за подаване на годишния отчет за дейността 
на задължените лица (респонденти).
За да получите съответните указания и инструкции 

за попълването на годишния отчет за дейността, моля 
да кликнете върху съответната група, в която попадате:
Нефинансови предприятия
1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)
2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс
Финансови предприятия
3. Застрахователи
4. Инвестиционни предприятия - инвестиционни 

посредници, инвестиционни дружества, управляващи 
дружества, договорни фондове и дружества със специ-
ална инвестиционна цел

5. Пенсионноосигурителни дружества
6. Пенсионни фондове
Предприятия с нестопанска цел
7. Предприятия с нестопанска цел - сдружения и фон-

дации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.
Бюджетни предприятия и банки
8. Бюджетни предприятия
9. Банки
Предприятия в ликвидация или несъстоятелност
10. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност
Предприятия с приходи и разходи под 500 лева и 

предприятия без дейност
11. Предприятия с приходи и разходи под 500 лева и 

предприятия без дейност
Лицата, които 

са осъществявали 
дейност през от-
четната 2017 г., но 
приходите и разхо-
дите за дейността 
са под 500 лева и 
не могат да попъл-
нят годишен отчет 
за дейността, по-
дават декларация 
(Приложение № 

11) в информационната система на НСИ или заедно с 
годишната данъчна декларация на хартиен носител (за 
лицата по ЗДДФЛ) в съответните териториални струк-
тури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна 
разписка) или в пощенската станция. 
Годишен отчет за дейността може да бъде подаден 

по един от следните начини:
1. По електронен път, чрез квалифициран електронен 

подпис /КЕП/, в Информационна система /ИС/ „Бизнес 
статистика” на адрес - https://isbs.nsi.bg. (Данъчно за-
дължените по ЗКПО лица подават ГОД задължително 
по електронен път с КЕП).

2. По електронен път, чрез персонален идентифи-
кационен код /ПИК/, издаден от НАП, в ИС „Бизнес 
статистика” на адрес - https://isbs.nsi.bg. (ГОД с ПИК 
може да бъде подаден единствено от лица - нефинансови 
предприятия, несъставящи баланс – ЕТ.)

3. На хартиен носител
• ГОД на хартиен носител се подава единствено с 

годишната данъчна декларация на хартиен носител, 
в съответните териториални структури на НАП, по 
пощата с известие за доставка /обратна разписка/ или в 
пощенска станция.

• ГОД на хартиен носител може да бъде подаден 
единствено от лица - нефинансови предприятия, несъс-
тавящи баланс – ЕТ.

• Издаденият входящ номер на годишната данъчна 
декларация се записва задължително като входящ номер 
и на ГОД/декларация Приложение №11.
Формулярите на годишни отчети на лицата и статисти-

ческите справки могат да бъдат изтеглени и разпечатани 
от официалните Интернет страници на НСИ и НАП: 
www.nsi.bg и www.nap.bg или да бъдат закупени от НСИ.

ПРОДАЖБА НА СЪСОБСТВЕН ИМОТ –
СЪС ИЛИ БЕЗ ДЕЛБА  

Как е най-изгодно да продадем съсобствен имот, ко-
гато всички съсобственици са съгласни? Ако някои от 
тях живеят в чужбина и нямат възможност да пътуват, 
сделката може да се извърши и без тяхно присъствие. 
Специалистите обясняват дали преди това е добре да се 
направи делба.
Делбата би била 

нищожна, ако в 
нея не са участ-
вали всички съ-
собственици, по-
сочват адвокати. 
Ако вие сте съсоб-
ственик, живеещ 
далеч, без ваше 
присъствие може 
да се случи, само ако ви представлява пълномощник. 
Тоест, участвате в делбата, но не присъствате лично, а 
вместо вас отива упълномощено от вас лице.
След делбата, всеки може да продава дела си. Преди 

това продажба може да стане, ако този, който иска да 
продава, предложи дела си първо на другите съсобстве-
ници и те откажат да го изкупят. За дарение или замяна 
съгласие на другите съсобственици не е необходимо.
Ако вие и другите съсобственици имате желание да 

продадете имота, можете да го продадете целия – така 
цената му ще е значително по-висока, разкриват адвока-
ти. За целта обаче е необходимо изрично пълномощно 
от ваша страна. Може да упълномощите някой от съ-
собствениците си, ваш близък, на когото се доверявате, 
или адвокат.
Заверката на изрично пълномощно (изготвя се спе-

циално, за да послужи за продажба на конкретния 
имот) може да бъде направена в българско посолство 
или консулство в страната по пребиваването ви. Ако и 
това не може да се направи, има още две възможности:

1. Съдебна делба, за която можете да упълномощите 
адвокат или роднина по права линия да ви представлява 
или поне да посочите адрес за призоваване и някой да 
получава призовките ви – в такъв случай може дори 
да не се представлявате по делото – делба ще бъде до-
пусната. И тук изходите са два – или имотът ще бъде 
поставен в дял на единия от вас, съсобствениците, и той 
ще изплати дяловете на останалите или целият имот ще 
бъде изнесен на публична продан и ще бъде продаден 
на търг от ЧСИ или ДСИ.

2. Съсобствениците да ви изпратят покана да изкупи-
те техните дялове на цената и при условията, които са 
договорили с купувачите. При днешните условия това 
може да стане дори по имейл, особено предвид, че вие 
не сте против продажбата. Вие пък ще отговорите, че 
не желаете да изкупите дяловете им (или няма да отго-
ворите в дадения от тях срок) и така те ще придобият 
правото да продадат само своите дялове на трето лице, 
което не е съсобственик. Тоест не е нужно съгласието ви 
другите съсобственици да продават да е в нотариална 
форма. Дори не е нужна писмена такава.
Адвокатът допълва, че нотариус винаги може да 

извърши подялба на даден недвижим имот, но е нуж-
но и вашето участие, за да не бъде делбата нищожна. 
Това означава, че вие задължително следва да заявите 
своето становище в писмен вид, а именно, че не изра-
зявате желание да закупите техните дялове и давате 
своето съгласие да ги продадат на друго лице. Разбира 
се може и да упълномощите друго лице с права да ви 
представлява.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ, ЗА ДА СЕ ПРЕЦЕНИ 
ПРАВОТО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА?       
> Паричното обезщетение за безработица по чл. 54а, 

ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се отпуска 
въз основа на заявление по образец съгласно Прило-
жение № 1 към Наредбата за отпускане и изплащане 
на паричните обезщетения за безработица, към което 
се прилагат: 

• документ за самоличност (за справка); 
• акт за прекратяване на правоотношението (за 

справка); 
• документи, удостоверяващи осигурителен стаж, 

зачетен на основание международен договор в областта 
на социалното осигуряване, по който Република Бълга-
рия е страна; 

> В  случай  че  по 
представен документ, 
удостоверяващ осигури-
телен стаж и/или доход 
по законодателството 
на държава, с която се 
прилагат европейските 
регламенти в областта на социалната сигурност, е 
необходимо изясняване на осигурителния стаж и/или 
доход, до постъпване на отговор от компетентната 
институция на другата държава преценката на правото 
и определянето на размера на паричното обезщетение 
за безработица се извършва въз основа на наличните 
редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО. 

> Заявлението по образец съгласно Приложение № 
1 се подава лично от лицето в избрано от него тери-
ториално поделение на Националния осигурителен 
институт, а след 1 юли 2017 г. – и по електронен път 
чрез използване на квалифициран електронен подпис 
или персонален идентификационен код на подателя. 

> Паричното обезщетение за безработица, придобито 
по условията на чл. 230 и 231 от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България, се отпуска 
въз основа на заявление по образец – Приложение № 3 
към Наредбата за отпускане и изплащане на паричните 
обезщетения за безработица, към което се прилагат: 

• документ за самоличност (за справка); 
• оригинал (за справка) и копие от акта за прекратя-

ване на правоотношението; 
• удостоверение на командира (началника) на воен-

ното формирование, в което е преместен военнослу-
жещият, за датата на преместване и/или за времето на 
участие в международна операция (мисия); 

• копие от удостоверение за сключен граждански брак; 
• оригинал (за справка) и копие на удостоверение за 

настоящ/постоянен адрес за лицата (съпругите/съпру-
зите на военнослужещите, които са ги последвали при 
преместването им в друго населено място). 

> Заявлението по образец – Приложение № 3 се по-
дава лично от лицето в избрано от него териториално 
поделение на Националния осигурителен институт. 

> При прието заявление с нередовни или липсващи 
документи териториалното поделение на НОИ уведомя-
ва лицето в 7-дневен срок от приемането на заявлението, 
като му дава необходимите указания за отстраняване 
на нередностите. Уведомяването се извършва чрез 
лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на 
посочен точен адрес или по електронен път на посочен 
електронен адрес. Уведомяването може да се извърши 
и по телефона, което се удостоверява с подпис на из-
вършилото го длъжностно лице. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ 2018г.



ЗА ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ СЕ ИЗПОЛЗВАТ И ПЛОДОВЕ, 
НЕГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ И ПРЕРАБОТКА
Ябълките се измиват добре с течаща вода, почистват 

се от повредените, гнилите и червиви части, без да се 
отстранява сърцевината им и без да се белят.
Нарязват се на тънки кръгли резенчета или се на-

стъргват на едро ренде и се поставят в голям стъклен 
буркан, дърве-
но открито каче 
или емайлиран 
съд с широко 
гърло.
Заливат с 

топла, предва-
рително прева-
рена вода, до-
като се покрият 
напълно (0,5 л 
вода на 0,4 кг 
ябълков про-

дукт). На всеки литър вода се прибавят по 100 г мед 
или захар, а за ускоряване на оцетно-киселата фермен-
тация - и по 10 г хлебна мая и 20 г сух черен хляб.
Съдът се оставя на тъмно, тъй като слънчевите ул-

травиолетови лъчи възпрепятстват и забавят фермента-
цията. За първата й фаза температурата в помещението 
трябва да бъде в границите между 25 и 30 градуса. Ка-
шата се разбърква 2-3 пъти дневно с дървена лопатка.
След около 9-10 дни се прехвърля в торба от марля 

или етамин и се пресова в тава. Как става това? Мар-
лената торбичка с кашата в нея се поставя между две 
чисти гладко рендосани дъски и се притиска, за да из-
лезе сока.
Отделеният сок се прецежда още веднъж през марля 

и се прелива в съдове с широко гърло. Към всеки ли-
тър сок може да се прибавят допълнително по 50-100 г 
мед или захар, като се бърка до пълното им разтваряне 
и хомогенизиране на течността.
За втората фаза на ферментацията гърлата на съдо-

вете се покриват и завързват с марля и се оставят на 
топло място. Ферментацията е завършена, когато от 
течността престанат да се отделят газови мехурчета и 
тя се избистри напълно.
Бистрият оцет се източва от съдовете с маркуч, пре-

цежда се и се налива в бутилки от тъмно стъкло, които 
се затварят плътно и се съхраняват в хладно помеще-
ние. В зависимост от подготовката на сока и темпе-
ратурата оцетът е готов за около 40-60 дни. Той е с 
приятен вкус и се употребява като подправка.

НА КАКВИ ИЗИСКВАНИЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ 
ХРАНИЛКАТА ЗА ЗАЙЦИ?

Споделен опит от опитни стопани
На какви из-

исквания тряб-
ва да отговаря 
хранилката в 
зайчарника?
Размерът на 

хранилката за 
зайците трябва 
да отговаря на 
дневния обем 
изхранван фу-
раж и на броя на изхранваното поголовие.
Ако обемът е по-голям, много е вероятно зайците да 

влизат в нея, да тъпчат и да изхвърлят фураж и цапат с 
него клетката.
Ако хранилката не е метална, трябва да изключите ри-

ска от това заекът да започне да я гризе.
Хранилката трябва да може здраво да се закрепва към 

пода или на стена, в противен случай зайците лесно ще 
я обръщат.
Не трябва да има никакви остри ъгли, за да не се нара-

нят животните.
Трябва да може лесно да се почиства.

МОДЕРНИ ЖИВИ АРАНЖИРОВКИ С ЦВЕТЯ
В последно време много търсени са цветните аран-

жировки с живи цветя. Цената им е малко по-висока, 
но пък при правилно съчетание на цветята красотата 
на комбинацията се запазва доста дълго време. От 
една страна такава аранжировка си е висш пилотаж, 
но пък от друга с няколко прости правила можем да 
си я направим и сами вкъщи.

* Растения. За предпочитане е да са в малки сак-
сийки.

* Съд (кошница, ка-
шпа, купа, др.). Важно 
е съдът да е дълбок 
поне около педя, тоест 
да отговаря на размера 
на саксията на растени-
ето. Колкото по-широк 
или разлят е, толкова 
повече растения може 
да побере.

* Торфена смес. Поч-
веният субстрат трябва 
да се съобрази с изис-
кванията на растения-
та. Например, ако се засажда иглолистно растение, 
почвата да е с леко кисела реакция.

* Орнаменти и декорации (панделки, коледни топ-
ки и играчки, шишарки, канелени пръчки, сувенири 
и други фигурки, изкуствени плодове, свещи, плю-
шена играчка). Големината им трябва да е съобразена 
с размерите на растенията и на съда. Останалото е 
въпрос на лични предпочитания и вдъхновение.

* Мъхове или разноцветни пясъци за покриване на 
почвената повърхност.

* Пистолет за топъл силикон. 

 УТАЙКАТА ОТ КАФЕ СЕ ПОСТАВЯ В 
КОМПОСТА

Утайката от кафето не е тор и не може пряко да 
се използва за торене, както на зеленчуци, така и на 
каквито и да било други растения.

Често се дават съвети да се изсипва в саксиите с 
цветя, като подхранване. Това не е така. В известен 
смисъл може да се окаже и вредно.
Утайката от кафето е сложно органично вещество, 

което не може да се усвоява пряко от растенията. 
Те са способни да поемат само онези химически 
елементи, които под формата на минерални соли се 
разтварят в почвената вода. Но остатъците от кафето 
са растителни остатъци и подобно на всички други 
растителни остатъци, попаднали в почвата, угниват. 
Така с течение на времето бавно се превръщат в ор-
ганичен тор.
Остатъците от кафето могат да се поставят в ком-

поста. Оттам те пак ще постъпят в градината, но не 
като утайка от кафе, а като полезен за растенията ор-
ганичен тор.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

Карамфил -
Eugenia Caryophyllata     

Описание: Карамфиловото дърво е вечнозелено 
и расте на височина до 10–20 м. Има големи овални 
листа и пурпурни цветове в многобройни групи в 
съцветия по върховете на клоните.
Цветните пъп-

ки първоначал-
но са със светъл 
цвят, но посте-
пенно стават зе-
лени, след което 
се  развиват  до 
яркочервени  и 
тогава са готови 
за бране. Карам-
филът  се  бере , 
когато  пъпките 
са 1,5 до 2 см дъл-
ги и се състоят 
от дълга чашка, 
завършваща с четири разперени чашелистчета и че-
тири неотворени венчелистчета, образуващи малко 
топче в средата.
Семейството наброява около 300 вида, произ-

хождащи от Европа, Северна Африка и Азия. Те са 
едно, дву и многогодишни растения. Развиват силно 
разклонена коренова система. Цветовете са прости 
или кичести, силно ароматни, разнообразно обагре-
ни - розови, червени, жълти или бели. Създадени са 
много хибриди и сортове с други багри и пъстри.
Разпространение: Карамфил се бере предимно 

в Индонезия (островите Банда, познати още като 
„острови на подправките“) и Мадагаскар. Отглежда 
се и в Занзибар, Индия и Шри Ланка.
Карамфилът е известен като подправка от неза-

помнени времена. Както повечето подправки е имал 
антисептично действие и е предпазвал хранопровода 
от инфекции.
Приложение: В стоматологията карамфиловото 

масло (или неговата главна съставна част ¬ евгенол) 
е употребявано като антисептик и ефикасно средство 
срещу болката.
Именно тези качества на маслото се използват 

при лечението на ревматизъм, артрит и инфекции 
на горните дихателни пътища.
Пробужда и прояснява мисълта. Афродизиак. 

Укрепва имунната система. Регулира нивото на 
ненаситените мастни киселини, чиято липса води 
до стареене на организма.
Като продукт: Карамфил - плод
Може да се използва при: диабет, импотентност, 

храносмилателни смущения, като подправка.
Начин на употреба: 1 кафяна лъжица от билката 

кисне 10 минути в 250 грама гореща вода. Пие се 3 
пъти дневно по 80 грама преди ядене.

.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0879/12-18-04 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Прокурорът към обвиняемата: - Госпожо, като сложихте отрова 
в яденето и го дадохте на мъжа си, изпитахте ли угризение на 
съвестта?

- Да, изпитах.
- И кога стана това?
- Когато поиска допълнително.

Прибира се един от работа и гледа - на масата бележка:
- „Мама е болна. Ще спя при нея.“ 
После гледа - бележка на хладилника:
- „Стопли си вечерята в микровълновата.“
После - на спалнята друга бележка:
- „Лека нощ! Сънувай ме!“
Писнало му, облякъл се, рекъл да си обуе обувките, а там - 

бележка:
- „Къде, бе? Къде?“

рокурорът към обвиняемата: - Госпожо, като сложихте о

КОКТЕЙЛ СЪС СОК ОТ КАЙСИИ
Продукти: 500г кайсии,  2 супени лъжици захар,  

2-3 супени лъжици сироп от малини,  газирана вода.
Начин на приготвяне: 

Кайсиите се почистват от 
костилките и се задушават 
5—6 минути със захарта и 
1/2 чаена чаша вода, след 
което се пасират.
Пюрето се разпределя в 

чашите за поднасяне, поръс-
ва се с по 1 супена лъжица 
сироп и се долива с газирана 
(или обикновена) вода, охладена в хладилника.


