
С организирани тържества в учебните и учеб-
но възпитателните заведения на територията 
на общината се отбеляза денят на мама, денят 
на жената. Поднасяха се цветя в знак на обич и 
признателност към пазителката на семейното 
огнище, към нежната половинка, към приятел-
ката, към любимата. В знак на уважение и при-
знателност, ученици и деца подаряваха цветя 
на своите учителки. В детските градини и ясли 
тържествата за Денят на мама продължиха 
през целия ден. С помощта на своите учителки 
малчуганите старателно се бяха подготвили, за 
да се представят пред своите родители. Пяха 
се песнички, рецитираха се стихове, посвете-

ни на всеотдайността на майката, на нейния 
неспирен труд към рожбите си, на безсънните 
нощи, в които е бдяла неотлъчно над тях, на ус-
мивката и топлината в сърцето й. Децата про-
изнасяха радостно своите благодарствени сло-
ва, рецитираха „Благодаря ти, мамо”, „За тебе, 
майчице, любима” и още много други муза, за 
които са нашите безценни майки. 
Художествено-музикалните тържества, под-

готвени от възпитателите в градините и ясли-
те зарадваха, както поканените майки, така и 
децата, които получиха искрена благодарност 
от всички за неуморният си труд да ни правят 
щастливи и в празник, и в делник.
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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

ЗАЩО Е ВАЖНО КАК СЕ ЗАЯВЯВАТ НИВИ
Няколко определящи съвета как лесно да очертаем пар-

целите и да ги подадем в ИСАК - от експертите на NIK

естствава вв учебните и учеб ни на всеотдайността нбб бб йй

 Един от най-важните етапи 
при регистрирането на обработ-
ваните площи в системата на 
ИСАК е тяхното прецизно очер-
таване.
Преди да подаде площите си, 

всеки земеделски производител 
трябва да ги очертае по възмож-
но най-точен начин, за да си га-
рантира коректно изплащане на 
земеделските субсидии.
Но фактът, че този процес е 

важен, не означава, че трябва да бъде 
и труден.
Днес фермерите разполагат с множе-

ство полезни инструменти, които могат 
да им спестят време и да им позволят 
лесно да очертаят площите си, осигу-
рявайки им необходимата точност.
От значение е да очертавате 

прецизно
След като кампанията по регистри-

рането приключи, представените данни 
се проверяват автоматично за припо-
криване на парцели на различни полз-
ватели от една страна, и за декларира-
ните площи извън “Допустимия слой за 
подпомагане“, от друга.
Ето защо подаването на точни данни 

за обработваните земи е от изключи-
телна важност и всеки фермер трябва 
да е сигурен в прецизността на очерта-
ното от него, преди да го регистрира в 
ИСАК.
Как да избегнете грешки с 

помощта на SHP-файлове?
Ако земеделски стопанин реши да оч-

ертава само върху ортофото карта, то-
гава има голяма вероятност да се стигне 
до разминаване в посочените площи.
За да се избегнат евентуални не-

точности, все по-често се използва 
опцията за очертаване чрез т. нар. 
SHP-файлове.
Те са създадени, за да бъдат разчи-

тани от системата ИСАК. Позволяват 
времето за очертаване значително да 
се намали, а вероятността за грешка да 
се сведе до минимум.
Основното предимство на SHP-фай-

ловете е, че фермерът може предва-
рително да огледа всяка част от обра-
ботваната от него площ до най-малките 
детайли и да се подсигури, че при фи-
налното им подаване към ИСАК, ще 
фигурират само площите, които той же-
лае и които отговарят на изискванията.
Каква трябва е прецизната 

подготовка на файла
За пълна прецизност при предвари-

телната подготовка на файла, могат да 
се комбинират няколко метода.
Един от най-разпространените в мо-

мента е използването на специализи-
ран земеделски софтуер.
Програми като TechnoFarm, напри-

мер, дават на фермерите достъп до 
всички имоти, които по правно осно-
вание притежават или до масивите от 
споразумението.
Този софтуер разполага с актуални 

сателитни изображения и зареден “До-
пустим слой за цяла България”. Това 
максимално улеснява работата и пред-
пазва от санкции при кандидатстване 
за подпомагане.
Често използван метод е и очертава-

нето на реалните граници на площите 
чрез GPS устройство.

Ръчните GPS устройства или нави-
гациите за машини, като Trimble, поз-
воляват много точно определяне на ре-
алното топографско местоположение и 
граници на имотите.
Но внимание: има методи, които 

улесняват, но може и да ви подведат
Сред тях е очертаването на обработ-

ваните площи директно върху имотите 
по КВС, т.е. върху картата на възстано-
вената собственост.
Важен съвет!
Възможно е реално обработваната 

земя да не съвпада с границите на соб-
ствеността. Това ще доведе съответно 
до несъответствия при финалното по-
даване на данните.
Още една грешка на фермера го 

води до санкции
Това е очертаването на площи върху 

карти от Google Maps и Bing Maps.
Те не могат да осигурят необходима-

та прецизност, която се изисква от ин-
ституциите при подаване на границите 
на обработваните площи.
И макар привидно да спестяват вре-

ме и ресурси, накрая могат да костват 
много повече.
С какво да се съобразите при 

работа със земеделски софту-
ер за очертаване?
Ако се ориентирате към използването 

на софтуерни продукти, проверете дали 
разполагат и с мобилно приложение.
В много случаи то също може да 

бъде полезно по време на очертаване-
то и да ви спести време, без да правите 
компромис с точността на данните.
Обърнете внимание и на процеса по 

инсталиране на софтуера. Препоръчи-
телно е да използвате решение, което 
не изисква допълнителна инсталация 
на компютъра и може да се ползва на 
всяко едно устройство, защото това ви 
дава по-голяма свобода на работа.
На какво да се обърне внима-

ние, ако избирате сега земедел-
ски софтуер?
Няколко са основните неща, за които 

трябва да сте нащрек, ако сега избирате 
софтуер за очертаване на площите си.
Първото и най-важното е обучението 

за работа - не всяка компания, разра-
ботваща платен или безплатен софту-
ер, го предлага.
Второ - дали софтуерът се инста-

лира на един компютър и се използва 
само на него или ще се ползва от ня-
колко различни компютъра и дали това 
ще става едновременно или не.
Третият съвет на експертите от NIK 

- да проверите какви други функцио-
налности предлага софтуерът, на кой-
то сте се спрели. Проверете дали дава 
възможност за експорт на граници към 
навигациите, с които работите в еже-
дневието.

Уважаеми жители на община Сатовча,
Както вече ви е известно по това време всяка 

година Министърът на земеделието свиква Кон-
султативен съвет по тютюна за разпределение на 
средства за подпомагане по Наредба 2 (или т.н. 
премии) между четирите сортови групи.
И тази година не мина без неколкочасови спо-

рове за различни варианти на разпределение. От 
четирите варианта основно разпределени, само 
един от тях удовлетворяваше нас като Сдруже-
ние на дребнолистните тютюни (1-ви вариант). 
Другите варианти за сорт „Басми“ бяха за много 
по-ниски цени на килограм предаден тютюн. Ес-
тествено останалите три сортови групи искаха да 
има повече средства към тях на килограм тютюн, 
но накрая успяхме да защитим I-ви вариант:
За сорт „Басми“- до 1 тон -  2,41 лв./кг; от 1 

до 2 тона - 2,34 лв./кг; - над 2 тона - 1,56 лв./кг.
За сорт „Каба Кулак“ - 1,23 лв./кг.
За сорт Бърлей“  - 0,90лв./кг.
За сорт Верджиния“ -  0,75 лв./кг.
Обръщам се спешно към всички тютюно-

производители. Напомням, че преходната на-
ционална помощ по Наредба2 (или т.н. премии) 
е регламентирана от Европейски съюз  до 2020 
година. В момента се водят преговори за подпо-
магане и след 2020 година. Засега единствено 
сигурно изискване, ако има такова подпомагане 
след 2020 година е тютюнопроизводителите да 
бъдат регистрирани в Общинските служби по 
земеделие до 31 март 2018 година.Ако има дру-
ги изисквания ще бъдете информирани веднага, 
когато имам информация за това.
Кмет на община Сатовча д-р Арбен Мименов



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

КОНКУРС ЗА КЛИП, СТИХ ИЛИ ЕСЕ НА НАУЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ, 
СВЪРЗАН СЪС ЗНАЧИМОСТТА НА ВОДАТА „СВЕТЪТ В ЕДНА КАПКА“                 
Краен срок: 22 март 2018 г. 
Националният ученически екопарламент обяви Конкурс 

по случай 25 години от обявяването на 22 март за Между-
народен ден за опазване на водата.
Конкурсът се провежда в две направления:
- клип за научен експеримент, свързан със значимостта 

на водата, с продължителност до 2 минути; 
- стихотворение или есе (до 2 страници).
Научните експерименти може да са свързани с:
- установяване на чистотата на водата;
- пречистване на водата;
- интересни свойства на водата, свързани с опазването 

на околната среда.
Необходима информация към всяка творба:
- име на творбата;
- трите имена на автора, град/с. училище, клас, име на преподавател (с който е работил);
- кратно описание на клипа (в рамките на 10 - 12 реда), който да опише идеята на автора.
Участниците ще са разделени в двевъзрастови категории:
- пети - седми клас;
- осми - дванайсети клас.
Материалите законкурса изпращайте на: ekoparlament@abv.bg 

12 Март 2018, Понеделник,
 Национален празник на Мавриций 
Националният празник на страната 

е Денят на независимостта /1968/ и 
Денят на републиката /1992/. През 1810 
г. страната е завладява от Великобрита-
ния. През 1814 г. официално е обявена 
за британска колония Мавриций. На 12 
март 1968 г. е провъзгласена независи-
мостта на Мавриций като парламен-
тарна монархия в рамките на Общността на нациите (бивша Британска общ-
ност). На 12 март 1992г. е провъзгласена за република.16 Март 2018г.,  Петък,

 Международен ден на астрономическите обсерватории 
Международният ден на астрономическите обсерватории, отбелязан е за 

първи път през 1990 година в Италия по инициатива на Асоциацията на итали-
анските астрономически обсерватории. Чества се близо до деня на пролетното 
равноденствие, с цел разпространение на знанията по астрономия. 

18 Март 2018г., Неделя,
Световен ден на мозъка
Ето и някои по-интересни факти за него: Мозъкът 

е като мускул и колкото повече се тренира, толкова 
повече се развива. Мозъкът на човек на средна въз-
раст тежи 1424 грама. С напредване на възрастта той 
намалява до 1395 грама. Най-тежкият женски мозък 
е 1565 грама, а най-тежкият мъжки - 2049 грама. 
Мозъкът еволюира - през 1860 год. средният мъжки 

мозък е тежал 1372 гр. Най-малкият женски мозък принадлежи на жена - 1096 
грама. Това все пак е доста повече от теглото на мозъка на динозаврите - само 
70 грама. В нашия живот ние използваме не повече от 5-7% от възможността 
на нашия мозък. Доказано е, че всички човешки същества притежават мозък, 
но при някои той почти не се използва. 
Ден на радиотехническите войски 
Празникът се отбелязва за първи път през 1993 г. На 

този ден през 1952 г. със Заповед 108 на министъра 
на народната отбрана се реорганизира съществува-
щата тогава Служба за въздушно предупреждение и 
се създава първата в страната радиотехническа част.

 СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО - КАМПАНИЯ 2018  
Стипендиите на френското правител-

ство (BGF), се отпускат всяка година от 
Френския институт в България, който е 
изградил система от правила, валидни за 
всички стипендианти.
Стипендиите на френското правител-

ство се отпускат за нива магистратура 
(M2), докторантура под двойно научно 
ръководство (cotutelle) както и за кратко-
срочен престой за научноизследователска 

дейност на докторанти, зачислени в България или млади научни работници, 
членове на български научни екипи, в области избрани от самите кандидати.

- Стипендии за обучение - магистратура (M2), докторантура под двойно 
научно ръководство (cotutelle). Краен срок: 23.03.2018 г.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА КЪМ КОМИСИЯТА
ПО ПОМИЛВАНЕТО ПРИ ПРЕЗИДЕНТА

Краен срок: 23 март 2018 г., 17 часа 
Поканата е към студенти, завършили 3 курс в специалност „право“ или 

,,публична администрация“ с минимален общ успех Добър 4, както и студенти 
в последен курс в специалностите ,,психология“, ,,международни отношения“ 
или ,,социология“ при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5.
Стажът е с продължителност 140 часа за срок не по-кратък от 4 и не по-дълъг 

от 6 месеца. Стажантите преминават през специализирано обучение по нака-
зателно, наказателноизпълнително и конституционно право, права на човека и 
съдебна психология в допълнение към знанията, които получават в университета. 
В програмата те имат възможност да работят във всички сфери на дейност на 
Комисията, включително да провеждат проучвания по отделни случаи, да ана-
лизират съдебна практика и практика на Европейския съд по правата на човека, 
да изготвят проектодоклади по молби за помилване и да участват в заседанията 
на Комисията, работните срещи в местата за лишаване от свобода и пр.
Стажантският труд е доброволен. На успешно завършилите стажанти се 

издават сертификати. 
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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

Той се обади по телефона и й каза:
„Довечера трябва да се видим. Имам изненада 

за теб!“
Тя дълго се чуди какво ли е намислил, какво 

ли би й подарил...
Може би телефон!?... Няколко пати беше спо-

менала, че нейният вече е остарял ...
Не, сигурно скъпа козметика...
Или ще я заведе до МОЛ-а. Толкова много 

харесваше една червена рокля ...
И после - вечеря в скъп ресторант, за която 

тя мечтаеше...
Мислите за възможни подаръци я бяха обсе-

били тотално!
Когато той й се обади, че е пред тях, тя се 

разтрепери и трескаво започна да препуска по 
стълбите, влетя в колата и...
Ооо, Боже!
Пред очите й стоеше кукла, а той щастлив й 

каза: „За теб е!“
Идеше й да заплаче.
Разочарована, тя грабна куклата и я запрати 

на пътя!
Той я погледна с недоумение и я попита:
„Но защо я изхвърли???“
– Защото не ми харесва! – бързо изрече тя и 

наистина се разплака.
Той изскочи от колата и отиде да вземе кукла-

та, обърна се, беше твърде развълнуван.
Така и не успя да види приближаващата се 

кола. Последното, което видя, беше нейното 
разплакано лице.
В деня на неговото погребение, тя плачеше 

неспирно и притискаше куклата близо до сър-
цето си...
В този момент куклата проговори: „Ще се 

омъжиш ли за мен?“
Тя онемя и изпусна куклата, а от нея се тър-

кулна кутийка с две халки!
ОБИЧАЙ ТОВА, КОЕТО ИМАШ, ПРЕДИ ЖИВО-

ТЪТ ДА ТЕ НАУЧИ ДА ОБИЧАШ ОНОВА, КОЕТО 
СИ ИМАЛ!!!

ПРИТЧА: ОБИЧАЙ ТОВА, КОЕТО ИМАШ, ПРЕДИ ЖИВОТЪТ 
ДА ТЕ НАУЧИ ДА ОБИЧАШ ОНОВА, КОЕТО СИ ИМАЛ!         

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 9.03.2018 г.
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ализирани институции или ползващи социални услуги 
в общността от резидентен тип, завършили образовани-
ето си, насочени от поделенията на Агенцията по зае-
тостта към определен работодател за наемане на работа 
в населено място, отстоящо на повече от 50 км от насе-
леното място по настоящ адрес, се изплащат месечно 
суми за покриване на разходи за такси за детски ясли, 
детски градини, наем на жилище, такси за ползване на 
интернет, за период не повече от 12 месеца. Съгласно 
чл. 34а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
насърчаване на заетостта, средства по чл. 42, ал. 3 от 
Закона за насърчаване на заетостта могат да ползват 
лица, регистрирани като безработни в поделенията 
на Агенцията по заетостта, включително младежи от 
специализирани институции или ползващи социални 
услуги в общността от резидентен тип, завършили 
образованието си, когато отговарят едновременно на 
следните условия: 1. насочени са от дирекция „Бюро 
по труда“ за наемане на работа в населено място, 
отстоящо на повече от 50 км от населеното място по 
настоящ адрес; 2. сменят настоящия/постоянния си 
адрес в населеното място по месторабота в срока по 
чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация; 
3. не притежават жилищен имот в населеното място, 
в което са насочени за наемане на работа - за лицата, 
които ще ползват средства за наем на жилище; 4. не са 
прехвърляли собственост върху жилищен имот в насе-
леното място, в което са насочени за наемане на работа, 
през предходната календарна година - за лицата, които 
ще ползват средства за наем на жилище. Съгласно чл. 
34а, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
насърчаване на заетостта, безработното лице подава 
заявление за ползване на средствата по чл. 42, ал. 3 
Закона за насърчаване на заетостта в дирекция „Бюро 
по труда“, на чиято територия е работното място, за 
което е одобрено. Лицето декларира обстоятелствата 
по ал. 1, т. 2, 3 и 4 с писмена декларация, като за вер-
ността им носи наказателна отговорност. Договорът по 
чл. 30б, ал. 1, т. 1 ЗНЗ се сключва в едномесечен срок 
от подаването на заявлението по ал. 2. Средствата по 
чл. 42, ал. 3 ЗНЗ се изплащат въз основа на сключения 
договор, към който в определен от страните срок се 
прилагат: 1. сключен трудов договор; 2. документи за 
направени разходи. Средствата се изплащат в месеца, 
следващ този, за който се отнасят, след представяне на 
документи за направени разходи за детска ясла, детска 
градина, ползване на интернет или наем на жилище в 
населеното място по месторабота.

До 14-ти март: 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от 

ЗСВТС на Интрастат декларации - 
пристигания/изпращания за месец 
февруари 2018 г. 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декла-

рация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия 
ДДС за данъчния период - месец февруари. 

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец февруари.
До 15-ти март: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец февруари.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец февруари.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец февруари.
ЗДДФЛ
Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 

изплатени доходи на физически лица през предходна-
та година.
До 20-ти март:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
февруари 2018 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец февруари за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания, напра-
вени през месец февруари, когато пълният размер на 
начислените от работодателя доходи от трудово пра-
воотношение за този месец не е изплатен до 25 март.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
12 - 18 март 2018г., брой 11

ОКОНЧАТЕЛНИТЕ ДАНЪЦИ ОТ ДОХОДИ В 
ЧУЖБИНА СЕ ДЕКЛАРИРАТ ДО 30 АПРИЛ
Окончателните данъци върху доходите от чужби-

на на местните физически лица вече се декларират 
веднъж годишно с подаването на годишна данъчна 
декларация за облагане на доходите. Срокът за декла-
риране и внасяне на дължимия окончателен данък за 
доходи, придобити през 2017 г., е до 30 април 2018 г.
До края на 2016 г. дължимият окончателен данък 

за доходите от чужбина се внасяше текущо, до края 
на месеца, следващ тримесечието на придобиването 
на доходите, и се декларираше с подаване на декла-
рацията за дължими данъци по чл. 55 от Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица (ЗД-
ДФЛ). Отделно от това, получените през годината 
доходи се декларираха в Приложение № 8 на годиш-
ната данъчна декларация за облагане на доходите (по 
чл. 50 от ЗДДФЛ) за годината на придобиването им.
От началото на 2017 г., както доходите, така и 

дължимият за тях окончателен данък, подлежат на 
деклариране от местните физически лица само в 
годишната данъчна декларация. Данните се попълват 
отново в Приложение № 8.
Новият ред за деклариране 

и внасяне на окончателния 
данък, дължим от местни 
физически лица, се отнася за 
следните доходи, придобити 
от източници в чужбина:

-  дивиденти;
-  ликвидационни дялове;
-  лихви по банкови сметки;
-  доходи от доброволно 

осигуряване и застраховане 
(по реда на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ);

- доходи, придобити от замяна на акции и дялове във 
връзка с преобразуване на дружества (по глава деветна-
десета, раздел ІІ от Закона за корпоративното подоходно 
облагане), които се облагат с окончателен данък.
Информация за попълване и подаване на данъчни 

и осигурителни декларации и внасяне на суми към 
бюджета може да се получи на телефона на НАП 
0700 18 700 на цената на градски разговор. 

БОЛНИЧЕН ЛИСТ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, КОИТО 
РАБОТЯТ ПО ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ТРУДОВО ПРАВО
Въпрос: Лице работи при нас на втори трудов 

договор, като по първия в друга фирма се осигурява 
на максимума. При нас получава възнаграждение, на 
което удържаме само ДОД и в Декларация обр.1 в т. 
16.4 посочваме дните без осигурителни вноски, заче-
тени за трудов стаж. Лицето представя болничен лист. 
Трябва ли да изплащаме възнаграждение за първите 3 
работни дни за сметка на работодателя, въпреки че по 
нашия болничен лист няма да има плащане и трябва 
ли в Д1 дните да се отразяват съответно в т. 16.А и 
16.2? Важат ли тези правила и в случай че на трето 
работно място получава възнаграждение за ДУК?
Отговор: Осигурените лица, 

които работят по повече от 
едно трудово правоотноше-
ние ,  следва  да  представят 
издадения им болничен лист 
пред всеки от работодателите, 
независимо че по основното 
си трудово правоотношение 
са осигурени върху макси-
малния осигурителен доход, 
респ. върху доходите от допълнителните трудови 
правоотношения не се дължат осигурителни вноски. 
Това е така, тъй като всеки работодател (осигурител) 
подава месечни данни за осигуряването и дължимия 
данък с декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното 
лице“. При подаване на данни с декларация обр. № 1 
и двамата работодатели трябва да отразят дните във 
временна неработоспособност с право на обезщете-
ние в т. 16.2.
За първите три дни от неработоспособността и 

двамата работодатели трябва да изплатят трудово 
възнаграждение на основание чл. 40, ал. 5 от КСО 
и да попълнят в декларацията точка 16А „Дни във 
временна неработоспособност с възнаграждение от 
работодателя“. (Според цитираната разпоредба оси-
гурителят изплаща на осигуреното лице за първите 
три работни дни от временната неработоспособност 
70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение 
за месеца, в който е настъпила временната нерабо-
тоспособност, но не по-малко от 70 на сто от средно-
дневното уговорено възнаграждение.)
Често срещани в практиката са и случаите, при кои-

то лицето работи по трудов договор и същевременно 
през месеца получава доходи по договори за управле-
ние и контрол на търговски дружества. По всяко от 
правоотношенията лицата подлежат на осигуряване за 
всички осигурени рискове по предвидения от закона 
ред. Всеки осигурител подава и данни за осигурява-
нето с декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното 
лице“ по определения в Наредба Н-8 ред. Щом по 
трудовото правоотношение лицето е осигурено върху 
максималния осигурителен доход, по договора за уп-
равление и контрол няма да подлежи на осигуряване. 
Правилото за първите три дни от временната нерабо-
тоспособност за сметка на работодателя тук няма да 
се приложи, защото правоотношението не е трудово 
и дружеството не се явява работодател.

ПРЕЗ 2018 Г. ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ НЕ 
ПОДАВАТ ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ         

От тази година юридическите лица, които през 
2017г. не са осъществявали дейност по смисъла на За-
кона за счетоводството, не са длъжни да подават както 
годишен отчет за дейността, така и годишна данъчна 
декларация.
Според анализ на 

НАП тази мярка ще 
спести разходи за 
преводи, транспорт, 
заплати на служи-
тели на близо 200 
000 фирми, които 
досега изпращаха в 
НАП своите декларации без да имат дейност.
Останалите дружества подават годишна декларация 

за облагане с корпоративен данък за 2017 г. в срок до 2 
април 2018 г. (31 март е в събота.). С  тази декларация 
се подава и годишен отчет за дейността. В същия срок 
трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, 
след приспадането на направените авансови вноски.
Плащането на задължението към хазната може да 

стане във всяка банка с попълване на вносна бележка 
за плащане към бюджета. Други варианти за плащане 
са с пощенски запис или чрез интернет.
Данъчната декларация се подава по електронен път 

(чрез интернет с електронен подпис).  
Неподаването на декларациите се санкционира, като 

минималната глоба е 500 лева за юридическото лице 
и 200 лева за управителя на фирмата.
Повече информация за попълването и подаване на 

декларацията за облагане с корпоративни данъци може 
да се получи на телефона за информация на НАП 0700 
18 700 на цената на градски разговор.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2018г.

Въпрос: Трудоустроена съм трета група инва-
лидност, безработна, регистрирана в бюрото по 
труда, отзовавам се на всички повиквания, от-
носно кандидатстването за работа, но навсякъде 
ме отхвърлят. Питам защо? Кандидатствах 
за помощник възпитател в две детски градини, 
където търсиха трудоустроени. Много ми е 
обидно, защото не мога да оцелея само с една 
малка пенсия сама под наем. Моля, помогнете 
ми да започна работа!
Отговор: Безработните лица с увреждания е една 

от приоритетните групи на активната политика 
на пазара на труда. Възможност за повишаване 
пригодността за заетост и започване на работа на 
субсидирани работни места за срок до 24 месеца на 
регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ хора с 
трайни увреждания предлага Национална програма 
за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. 
Пълният текст на Програмата ще намерите на елек-
тронната страница на Министерството на труда и 
социалната политика (www.mlsp.government.bg)/ 
рубрика „Заетост“/ „Програми и проекти за зае-
тост“. Алтернативна възможност за работа предлага 
включването в насърчителните мерки по чл. 36, 
ал. 2, чл. 43 а, чл. 51, ал. 2 и чл. 52 от Закона за 
насърчаване на заетостта, които стимулират рабо-
тодателите да наемат на субсидирани работни места 
безработни лица с трайни увреждания. За повече 
информация Ви препоръчвам да посетите сайта на 
Агенцията по заетостта (www.az.government.bg) /
рубрика „Търсещи работа“/„Мерки за заетост“/
„Насърчителни мерки за работодатели“ (http://www.
az.government.bg/bg/trl/). На сайта на Агенцията 
по заетостта, рубрика „Обяви за финансиране по 
региони“ може да получите актуална информация 
за процедурите за кандидатстване на работодатели 
по насърчителни мерки за заетост и обучение по 
Закона за насърчаване на заетостта и разпределе-
нието на финансовите средства по бюра по труда. 
Препоръчвам Ви да се консултирате и с колегите 
от Агенцията за хората с увреждания (http://ahu.
mlsp.government.bg/home/) за възможностите за 
осигуряване на достъпна архитектурна среда и 
възможностите за самостоятелен бизнес на лица с 
увреждания. На сайта на Агенцията по заетостта 
(www.az.government.bg)/ рубрика „Е-трудова борса“ 
се публикуват свободните работни места, обявени 
в бюрата по труда в цялата страна, вкл. и работни 
места, подходящи за трудоустроени лица.

Въпрос: Ако лице сам намери нова работа на 
повече от 50 км от населеното място, където 
живее няма ли да бъде подпомогнат с парична 
сума за наем в града, където започва работата 
си? Защо е задължително условие да бъде насочен 
от бюро по труда? Може ли да подаде документи 
за подпомагане в града където започва работа ?
Отговор: В рамките на насърчителната мярка (чл. 

42, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта), на 
безработни лица, включително младежи от специ-



НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ОБЕЛКИТЕ
ОТ МАНДАРИНИТЕ

Мандарините са богати на витамини - С, D и К, фи-
бри и други полезни витамини и минерали. Но това 
не е всичко! Оказва се, че дори кората на плодовете е 
много полезна! След като прочетете тези съвети, опре-
делено ще спрете да я изхвърляте!

1. Чай от мандарина
Кората може да бъде изсушена, нарязана и прибрана 

в красив съд. Добавете към чая и ще получите не само 
вкусна, но и здравословна напитка!

2. Асистент за готвене
Изсушените и смлени мандаринови кори могат да 

бъдат прибавяни към сладкиши и всякакви напитки.
3. Захаросани плодове
Съберете корите от един килограм мандарина. За-

лейте ги с вода и кипнете. Изсипете водата и залейте 
с нова студена вода. Нека отново заври. Повторете 3 
пъти. След като се охлади кората се нарязва произвол-
но, но не много фино. Поставете в алуминиев съд и 
залейте с вода, така че леко да покрива корите. Сипете 
2 чаши захар, варете на силен огън при непрекъснато 
разбъркване, докато водата напълно изчезне. Извадете 
и разбъркайте, докато се охладят напълно. Коричките 
лесно се отделят една от друга.

4. Отвара
Отварите от кора на манда-

рина са полезни при настинки 
и дори бронхити. Две супени 
лъжици изсушени кори се за-
ливат с 2 чаши гореща вода и 
се оставят да врат 5-6 минути. 
Дръпнете от огъня и оставете 
за около час. Пие се 3 пъти на 
ден по половин чаша 15 минути преди хранене.
Отварата е много полезна и за снемане на стрес.
5. Домашен козметик
От мандариновите кори се получава великолепен 

скраб за лицето. Изсушете корите и ги стрийте в ха-
ванче или с блендер. Използвайте при масаж, аромате-
рапия и ексфолиране на мъртви клетки!

6. Да прогоним молците!
Поставете няколко кори от мандарина в килера - хем 

молците ще избягат, хем килерът ще мирише хубаво.
7. Защитник на домашните растения
Парченца мандаринови кори можете да поставите 

в саксиите с цветя. Ще се учудите колко лесно ще се 
справите с акарите.

8. Ароматна подправка
Нарязаната мандаринова кора е невероятна под-

правка, която придава на ястията уникален вкус. Плюс 
това, тази добавка подобрява храносмилането!

9. Ароматизатор на въздуха
От мандаринови кори, можете да изрежете симпатич-

ни ароматизатори. И красиво, и полезно, и ароматно!
10. Разнообразни бижута
С помощта на изрязани мандарини може да украси-

те дома си. Нужни са ви само желание и въображение

АКО ОЩЕ НЕ СТЕ ЗАСЕЛИ ДОМАТИТЕ, 
ПОБЪРЗАЙТЕ

Градинарите от по-топ-
лите райони на страната, 
които още не са засели 
семената на доматите, да 
побързат.
За любителите от по-

хладните, както и пла-
нинските райони на стра-
ната, все още има доста 
време.
Най-добре е да засеете 

разсада в специални фор-
мички.
Кои са предимствата:
Растенията се развиват по-добре, тъй като растат са-

мостоятелно.
Не е необходимо да се прореждат.
Не са пикират, което понякога удължава развитието им.
След достигане на необходимия размер, се засаждат 

директно в градината.

С КАКВО ДА ХРАНИТЕ БРЕМЕННА КОЗА
Опитни козевъди съветват на бременната коза 

непременно да се изхранва само първокачествено 
сено - 1,5 кг.
През зимата се препоръчва всекидневно да й се 

дават хвойнови клонки, а в ранна пролет - клонки 
от шроколистни дървета, които са започнали да се 
развиват. Те са ценен витаминозен фураж, освен това 
козите ги хрупат с апетит.

Сутрин и вечер се препоръчва изхранване на 1,5 кг 
зърнени фуражи (запарен овес и натрошена царевица). 
За обяд - сурови кореноплоди: фуражно цвекло, тикви, 
моркови, картофи, земна ябълка - 1 кг. Те трябва да 
са добре почистени от пръстта, измити и нарязани на 
дребно.
Десетина дни преди очакваното окозване половината 

от зърнения фураж се заменя с трици - до 1 кг, тъй като 
те съдържат много влакнини.
Освен това е добре бременната коза да получава 

минерални добавки, които може да са под формата на 
добре измити и счукани яйчени черупки. Не забравяй-
те и солта за близане.
Специалистите препоръчват в дажбата да се добавят 

калций и фосфор под формата на дикалциев фосфат 
или креда.
Тази профилактична мярка ще предпази козата от 

развитие на остеомалация и остеодистрофия, а ново-
родените ярета - от рахит. Оптималното количество 
на минералните добавки е 2-3% от концентрирания 
фураж.
Опитни козевъди съветват на бременната коза да се 

дава извлек от първокачествено сенно брашно. А през 
последните дни от бременността във водата за пиене 
да се добавя по 50 г захар през ден.
През цялата бременност е недопустимо изхранване-

то на мръзнали, загнили или плесенясали фуражи, тъй 
като те предизвикват интоксикации и аборти.

АКТУАЛНО В ЗЕЛЕНЧУКОВАТА ЛЕХА
Втората половина на февруари и първата половина 

на март е подходящо време домакините да се погри-
жат за свежите подправки в дома.
Периодът е подходящ и за засяване на магданоз, ко-

пър, анасон, ким.
Първата половина 

на март е най-удачно-
то време за засяване 
на розмарин, мащер-
ка, мента, лавандула 
и др. Тези подправки 
можете да засеете, 
както на открито, така 
и в саксии, които ще 
красят дома ви през 
пролетта и лятото.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

МУМИО — ИЛИРИЙСКА СМОЛА       
Мумиото е древен «чудотворен балсам», то е сок 

от скалите. Хората от векове го наричат «кръвта 
на планината». Това вещество от стари времена се 
използва за лекуване на различни недъзи. Намират 
в труднодостъпни за човека скали, в пещери във вид 
на висулки, натрупани по тавана на пещерата, изти-
чащи от пукнатините на скалите. На цвят пречисте-
ното минерализирано мумио е тъмнокафява течност, 
разтегляща се лепкава маса, омекваща от топлината 
на ръцете. Има смолиста специфична миризма и се 
разтваря във вода с малко утайка, на вкус е горчиво.
Мумиото съдържа в състава си 28 химични елемен-

та, 30 макро- и микроелементи, а също 10 различни 
окиси на метали, 6 аминокиселини, редица витами-
ни - В12, Р-167, В1 и други, етерични масла, пчелна 
отрова, смолоподобни вещества, всяко от които е 
способно да повлияе на съответните обменни процеси 
в организма. Усилва регенеративните процеси в раз-
личните тькани, действа като противовъзпалително, 
антитоксично, общоукрепващо средство, възстано-
вява понижените функции на периферните нервни 
центрове или анализаторните центрове на главния 
мозък. Положително участва в 
биосинтеза на ДНК клетките.
Приема се вътрешно, винаги 

прясно приготвено с различни 
сокове. Може да се използват 
вода, мед, чай или мляко.
При язва на стомаха, чревно-стомашната система, 

органите на храносмилане (стомах, черен дроб, 
далак), пикочен мехур (лри задържане на урината), 
колит и гастрит. Приема се вътрешно, желателно е на 
гладно, 1-2 пъти на ден - сутрин и вечер преди ляга-
не, в продължение на 25-28 дни. Курсът на лечение 
се повтаря след 10 дни почивка при стари хронични 
заболявания.
Необходимото количество мумио за един курс 

на лечение е 0,2-0,5 гр. до 10-25 грама на месец (в 
зависимост от телесното тегло.). За един прием: до 
70 кг - 0,2 г, до 80 кг - 0,3 г, до 90 кг - 0,3-0,4 г, над 
90 кг - 0,4-0,5 г. Желателно е да се разрежда в мляко 
в съотношение 1:20, а може и с вода. (Това означава 
едно парче мумио, колкото пшенично зърно на 3 
супени лъжици течност). Може да се добави на вкус 
мед или да сменяте различни сокове (краставичен, 
гроздов) с различни сокове от билки и растения, като 
магданозов, боровинков сок, с жълтъка на яйце и т.н.
В периода на лечение на язвени болести, чревно-сто-

машни и болести на органите на храносмилане (черен 
дроб и далак) и т.н. е необходимо да пазите диета и да 
бъдете умерени в храната. Алкохолът е противопоказен!

 „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                                                                                                              

Строителен работник влиза запъхтян в автокъща.
- Колко струва това Bentley GT Coupe?
- 250 000 евро.
- А на кредит за една година?
- 25 000 евро на месец.
- По дяволите! А за две години?
- 12 500 евро месечно.
- Хм, а за три години?
- Може би е по-добре да се насочите към по-евтин автомобил?
- Може, ама скелето баш върху такъв падна.

Перничанин отишъл на врачка. Тя погледнала ръката и казала 
замислено:

- Ще проходиш!
- Па я си ходим! Излязъл навън, погледнал - няма му голфа...

троителен работник влиза запъхтян в автокъща.

МАНДАРИНИ
Пикантна разядка с кашкавал и чесън
Ордьовърът напълно наподобява вкусния цитрусов 

плод. Това е оригинален начин да се поднесе иначе 
скучното предястие от кашкавал, яйце и чесън.
Продукти: 150 г твърд 

кашкавал, 100 г топено си-
рене, 2 варени яйца, 2 средно 
големи моркова, 4-5 скилидки 
чесън, сол, майонеза.
Приготвяне: Кашкавалът и 

яйцето се настъргват на рен-
де. Чесънът се прекарва през 
преса. Морковите се сваряват 
и настъргват на ситно ренде.
В подходящ съд се изсипват кашкавалът, топеното си-

рене, яйцето, чесънът и сол на вкус. Добавете майонеза 
и разбъркайте. С мокри ръце оформете импровизирани-
те мандарини. В средата направете малка вдлъбнатина, 
за да наподобят съвсем формата на мандарина. Оставете 
в хладилника за 15-ина минути, за да се стегнат топките 
и по-лесно да работите с тях по-нататък.
С намазнени или просто мокри ръце разстелете 

настърганите моркови на кора, с която да покриете 
кашкавалените топки. Украсете.


