
30 януари - 5 февруари 2017г., година (XIII), 5 /588

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

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс 
за финансиране на проекти на тема:

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно 
намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.
Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто 

трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане или фирми 
/ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са 
подобни лица.   

 Проектите се изготвят по Методика 
съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за интеграция на 
хората с увреждания /ППЗИХУ/ във 
връзка с чл. 31 от Закона за интегра-
ция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.                 
Максимален размер на субсидията  

е до 20 000 лева.
Конкурсната документация можете 

тук: http://ahu.mlsp.government.bg/.
Проектите се подават на хартиен но-

сител в 3 екземпляра (един оригинал и 
две копия) и един електронен носител, 
на който се качват формуляр и раздели 
I  и  II на бюджета.
Срокът за представяне на проектите 

е 17,30 часа на 07.03.2017 год. в АХУ, 
ул. “Софроний Врачански” № 104-
106, София 1233 или по пощата с об-
ратна разписка с пощенско клеймо не 
по-късно от 17,30 часа на 07.03.2017 г.   
Телефони за справка:

02/ 931 80 95, 832 90 73        

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс 
за финансиране на проекти насочени към интегриране на 

хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на дос-
тъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкур-
са могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законо-

дателство.
 Проектите се изготвят  по 

Методика, съгласно  чл.17, 
ал.1 от Правилника за прила-
гане на Закона за интеграция 
на хората с увреждания, във 
връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, 
т.5 от Закона за интеграция 
на хората с увреждания.
Проектите за конкурса се 

подават в един оригинален 
екземпляр и две копия на 
хартия, и формуляр и бю-
джет на електронен носител.
Срокът за подаване на до-

кументите е до 17.30 ч. на 
23.02.2017 г. Проектните 
предложения се подават в 
Деловодството на АХУ, ул. 
“Софроний Врачански” № 
104-106, София 1233 r. или 
по пощата с обратна раз-
писка с пощенско клеймо 
не по-късно от 17.30 ч. на 
23.02.2017 г .
Телефони за справка:

02/ 931 80 95, 832 90 73

Работодателите в селското стопанство и 
туризма вече могат да наемат сезонни ра-
ботници от страни извън Европейския съюз 
за период до 90 дни. Това стана възможно, 
след като министърът на труда и социалната 
политика утвърди след консултации в Наци-
оналния съвет по трудова миграция и тру-
довата мобилност списък с икономическите 
сектори, включващи сезонни дейности. Та-
кива са селското, горското и рибното стопан-
ство, хотелиерството и ресторантьорството.
Възможността за наемане на чужди се-

зонни работници за по-малко от 90 дни 
беше въведена със Закона за трудовата миг-

рация и трудовата мобилност и правилника 
за прилагането му, с който в българското 
законодателство бяха транспонирани раз-
поредбите на Директива 2014/36/ЕС от-
носно сезонните работници. Целта беше да 
се улеснят работодателите през активния 
сезон, когато търсенето на работна ръка е 
най-голямо.
За извършване на сезонна работа до 90 

дни се прави регистрация в Агенцията по 
заетостта въз основа на подадена от работо-
дателя декларация и при спазване изисква-
нето да притежава валидна виза за целите 
на сезонна работа, когато такава се изисква.

Р б б

В туризма и селското стопанство могат да се наемат 
работници от трети държави за период до 90 дни

От тази година купуването на стаж за пенсия 
струва по-скъпо заради увеличението на осигури-
телната вноска за пенсия с един пункт на 18.8% и 
на минималния осигурителен доход на самооси-
гуряващите на 460 лв. Така от 1 януари, ако човек 
иска да си купи един месец стаж, ще трябва да 
плати 86.48 лв. 
Миналата година един месец осигуряване стру-

ваше 74.76 лв. Според последната средносрочна 
бюджетна прогноза през следващите две години не 
се предвижда увеличаване на минималната запла-
та или доходите за самоосигуряващите се, но пък 
и догодина вноската за пенсия ще се увеличи с още 
един пункт - на 19.9%, което означава, че и догоди-
на ще има поскъпване.
Затова и експертите винаги съветват хората да си 

напазаруват стажа по-рано, тъй като с годините се 
увеличава минималният осигурителен доход, а с 
това и цената му. 
През изминалата година по-малко хора са при-

бегнали до тази възможност. До пет години стаж 
може да си купи всеки дори и да не му предстои 
скоро пенсиониране. Според закона за осигурите-
лен стаж се зачита времето на обучение в универ-
ситета или за докторантура, но висшистите трябва 
да платят за всеки месец.
Освен това и хората, навършили възрастта за пен-

сия за трета категория, също могат да си купят кол-
кото стаж не им стига, но не повече от пет години. 

Според последните данни на НОИ към края на 
септември миналата година 3245 българи са си ку-
пили стаж, като 
спрямо същия 
период на 2015г. 
те са по-малко с 
около 1000 души.
Миналата годи-

на 1766 българи 
са се пенсиони-
рали благодаре-
ние на това, че са 
си купили стаж. 
Средният брой 
месеци осигу-
ряване, който не 
им е стигал, е 22 
месеца. Броят на 
недостигащите 
месеци е без про-
мяна в последни-
те години. Нови-
те пенсионери с 
купен стаж също 
са по-малко от 
по-миналата го-
дина, когато към 
края на септем-
ври са били 2365 

души. И тази година се увеличава изискването за стаж за 
мъжете и жените с по два месеца - съответно на 38 г. и 4 
месеца и 35 г. и 4 месеца. Стажът ще продължи да се уве-
личава с по два месеца, докато през 2027 г. стане 40 години 
за мъжете и 37 години за жените.

ОБЯВА ОБЯВА



  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.

PROFESSIONAL FELLOWS PROGRAM
ПОКАНА ЗА ОБМЕН В САЩ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2017Г.     
Краен срок: 15 февруари 2017 г. 
 Могат да кандидатстват за участие в 42-дневен обмен в САЩ през есента 2017 г. 

специалисти във всяка област от България, Унгария, Румъния и Словакия. Насърчава 
се участието на професионалисти, които активно участват в програми, свързани с учас-
тието на гражданите и застъпничество (НПО / развитие на гражданското общество), 
граждански организации, образователни, гражданин групи за застъпничество, общест-
вени активисти и / или общностни организатори, които работят с малцинствени групи.
Целта на програмата е да се осигури възможност за професионално развитие на лидери 

средно ниво и в началото на професионалното развитие; да се създаде форум за амери-
кански и чуждестранни участници, за да си сътрудничат и обменят идеи и стратегии; и 
за изграждане на глобална мрежа от специалисти, способни да работят ефективно във 
взаимосвързан среда.
Кандидатите за стипендиантската програма трябва:
- Да са на възраст 25-40;
- Да имат добри организационни и управленски умения;
- Да се интересуват от дългосрочно международно съ-

трудничество;
- Да имат добри комуникативни и презентационни умения;
- Да владеят писмено и устно английски;
- Да са самостоятелни и да могат да работят ефективно в 

междукултурна среда;
- Да демонстрират лидерски способности;
- Да са на разположение за 42-дневен стаж в САЩ г.;
- Да са готови да посрещнат наставници от САЩ в собствените си страни, за най-

малко за 3 дни.
36 участници (9 от всяка избрана европейска държава) ще бъдат включени в две 

делегации.

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

30 Януари 2017г., Понеделник,
Ден на Свети Три Светители
Най-големия религиозен празник в Православната църква, посветен на 

„Светата Троица“. Православната църква е отредила от векове на този ден да 
се чества заедно паметта на св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. 
Йоан Златоуст и така да се отдава почит на тяхното просветителско и учител-
ско дело. На този ден празнуват още православните богословски факултети и 
духовните академии.

1 Февруари 2017г., Сряда, 
Свети Трифон (Трифоновден)
На 1 февруари православната църква почита Св. Трифон - лечител, прославил 

се с чудесата, които правел. Роден е през 225 г. сл. Хр. в семейството на бедни 
християни в малоазийската част на Римската империя. На 17-годишна възраст 
успял да излекува тежко болната дъщеря на император Гордиан, за което бил 
богато възнаграден от императорското семейство. Денят на Св. Трифон се 
отбелязва първоначално у нас на 14 февруари като Ден на лозаря. През 1968г. 
след въвеждането на Григорианския календар от Българската православна 
църква датите на църковните празници се изместват. Трифоновден е включен 
към цикъл от три последователни дни, наречени Трифунци - 1, 2, 3 февруари. 
На 1 февруари се празнува Трифоновден, на 2 февруари - Сретение Господне, 
а на 3 февруари - Свети Симеон. Според българските народни традиции Св. 
Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите. На този ден се из-
вършва ритуално зарязване на лозята. Обичаят повелява стопанката на къщата 
да стане рано и да опече обреден хляб, украсен с лозово листо. Вари се и пиле, 
а в бъклица се налива от най-хубавото вино. Всичко се поставя в шарена торба 
и с нея стопанинът се отправя към лозето.
На лозето всеки стопанин се обръща към слънчевия изгрев и се прекръства 

три пъти. После отрязва първите три пръчки и полива мястото с червено вино, 
светена вода и пепел, които пази от Бъдни вечер.

2 Февруари, 2017г., Четвъртък,
• Сретение Господне (Зимна Богородица) Един от четирите празника, 

посветени на Божията майка. Съвпада с четиридесетия ден от рождението на 
Исус Христос, когато Богородица отива в Йерусалимския храм. Там благо-
честивият старец Симеон поема от ръцете детето и казва: “Ето, Тоя лежи за 
падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, и на 
сама тебе меч да прониже душата - за да се открият мислите на много сърца”. 
С тези думи фактически той осмисля целия бъдещ живот на Исус: въпреки че 
дава на човечеството един нов закон - закона на любовта, учението му става 
предмет на много спорове и противоречия. А страданията и кръстната смърт 
на любимия син, довеждат Богородица до скръб.

• Петльовден (Ден на мъжката рожба)
Според народния календар, Петльовден е посветен на децата и за предпаз-

ването им от болести се коли петле или ярка в зависимост от това, момче или 
момиче има в къщата. Забранено е да се работи, защото се вярва, че денят е 
черен и ще се зачерни къщата. Не се правят годежи и сватби. Празникът на 
мъжките рожби води началото си от времето на турското робство, когато с кръв 
от петли българските семейства белязвали портите си, за да заблудят властите, 
че от техните къщи вече са взети момчета за еничари.

• Световен ден на влажните зони и водолюбивите птици
Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони е международно спора-

зумение, сключено на 2 февруари 1976г. в иранския град Рамсар. Официалното 
й название е Конвенция за влажните зони с международно значение и по - спе-
циално като местообитание на водолюбиви птици. Понастоящем Конвенцията 
е ратифицирана от 158 страни. България е осмата държава, ратифицирала 
Рамсарската конвенция от 1976г.

3 Февруари 2017г., Петък,
Св. Симеон Богоприимец (Зимен Симеон)
Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, 

Мона Обреди и Традиции Празникът се нарича още: Стар Симеон, св. Симе-
он и с фолклорното Смион. Има вярване, че която жена иска да има рожба, 
трябва да направи и раздаде царевична питка. Според народния календар, 
този празник, както и зимната Богородица, почитат главно бременните жени, 
младите невести и майките. Гадае се по това какъв човек първи ще дойде в 
къщата - мъж или жена, такъв добитък ще се роди. Зимният Симеоновден се 
смята за един от най-лошите дни в годината. Някъде го наричат Симеон бе-
лежник, защото белязва хората, оставя им рани и белези. Той е третият вълчи 
празник. На този ден не се работи с вълна, не се изхвърля пепел и смет навън, 
за да не се разсърдят вълците.

4 Февруари 2017г., Събота,
Световен ден за борба с рака
На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака. Инициативата е 

на Световната здравна организация към ООН, а целта е да повиши обществе-
ната ангажираност към опасната болест, която е един от основните фактори, 
причиняващи смърт в световен мащаб. Ракът е на второ място сред водещите 
причини за смъртност и честотата тревожно нараства. Ако все пак бъдат откри-
ти достатъчно рано, много от раковите заболявания могат да бъдат лекувани 
ефективно.

Н О В И Н И
30 януари - 5 февруари 2017г., брой 5

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 ТЪРПЕНИЕТО И ЛЮБОВТА
КАК ДА НЕ СЕ ЯДОСВАМЕ ЗА ДРЕБНИ НЕЩА

Динамичното ежедневие ни поставя не в една и две трудни ситуации. Често се ядосваме 
за дребни неща, изпитваме несъгласие, а понякога и гняв. Всичко това може да се обобщи с 
една дума – стрес. Колко често сами създаваме стресовите ситуации и как да ги преодолеем?
Следващата поучителна история ще ви покаже защо да не обръщате внимание на дребните 

неща, как да живеете в мир със себе си и всички останали.
Тукарам бил велик индийски мъдрец, винаги изключително спокоен и никога не се ядосвал. 

Проявявал любов към хората край себе си. Един ден при него дошъл един от учениците му, 
за да го попита каква е тайната на неговото търпение и вътрешен мир.

– Не знам какво да ти кажа за моята тайна, но знам каква е твоята тайна. – отвърнал мъдрецът.
– Що за тайна е това? – попитал учуден ученикът.
– Ти ще умреш след седмица. – отговорил учителят.
Ученикът си тръгнал мълчаливо, приемайки за истина това, което неговият учител му казал. 

През следващите седем дни младежът медитирал, преосмислил живота си, започнал да се 
държи добре с близките си и не се ядосвал за нищо. Подготвял се за своя край. На седмия 
ден отишъл при Тукарам и му казал:

– Благослови ме, учителю, защото умирам.
– Моята благословия винаги ще бъде с теб. Разкажи ми как прекара последните седем дни. 

Ядосваше ли се на твоите роднини, близки, на събитията, които се случват? – попитал учителят.
– Не, разбира се! Имах седмица, в която ги разбирах и обичах силно. – отговорил ученикът.
– Вече знаеш моята тайна. Аз живея така, сякаш всеки ден е моят последен. Ето защо про-

явявам любов във всичките си взаимоотношения.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 26.01.2017 г.
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До 30 януари
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.

4. Изчисляване на годишна данъчна основа и опре-
деляне на годишен размер на данъка за доходите от 
трудови правоотношения от работодатели, които към 
31 декември на предходната година са работодатели 
по основно трудово правоотношение, както и издава-
не от тях на образец на служебна бележка за доходи 
от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 
4 от ЗДДФЛ (образец № 1), ако такава е била поиска-
на от съответния работник/служител. Ако служебната 
бележка е поискана след тази дата, тя се издава при 
поискването й. 

5. Подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ 
от физически лица – регистрирани като земеделски 
стопани, които до 31 декември 2016 г. са се облагали 
с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, 
като този ред на облагане е прилаган за поне пет по-
следователни данъчни години, и които от 01.01.2017 
г. желаят да преминат към облагане с данък върху об-
щата годишна данъчна основа и да формират облага-
ем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. 
До 5-ти февруари
ЗДДФЛ
1. Издаване на служебна бележка за доходите от 

трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 
4 от ЗДДФЛ (образец 1) от работодатели, които към 
31 декември на предходната година са работодатели 
по основното трудово правоотношение на съответни-
те работници/служители, когато разликата между го-
дишния данък за доходите от трудови правоотноше-
ния и авансово внесения не е удържана/възстановена 
до 31 януари на текущата година.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
30 януари - 5 февруари 2017г., брой 5 

ОПРЕДЕЛЯНE НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА
МАЙЧИНСТВО ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА

Кодекс на социалното осигуряване (КСО)
Възнаграждение, от което се определя обезщете-

нието (чл. 41)
Дневното  парично 

обезщетение за майчин-
ството през първата годи-
на е размер 90 на сто от 
среднодневното брутно 
трудово възнагражде-
ние (БТВ) или средно-
дневния осигурителен 
доход (ОД), върху които 
са внесени или дължими осигурителни вноски, а за 
самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни 
вноски за общо заболяване и майчинство.
Дневното парично обезщетение не може да надвиша-

ва среднодневното нетно възнаграждение за периода, 
от който е изчислено обезщетението.
Сумата, от която се изчисляват паричните обезще-

тения, не може да бъде по-голяма от максималния 
месечен размер на осигурителния доход за съответния 
период.
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните 

обезщетения и помощи от държавното обществено 
осигуряване (НИИПОПДОО)
Изчисляване на паричните обезщетения и помощите
(чл. 16 - 20)
Сборът от доходите, от който се изчисляват парич-

ните обезщетения за временна неработоспособност, 
бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- 
до 5-годишна възраст, включително в случаите, в които 
лицето е осигурено по повече от един договор или на 
повече от едно основание, не може да бъде по-голям от 
максималния месечен размер на осигурителния доход, 
определен със Закона за бюджета на държавното об-
ществено осигуряване за съответната година, за всеки 
месец от периода, от който се изчисляват паричните 
обезщетения.
Среднодневният доход, от който се изчислява днев-

ното парично обезщетение, се определя, като сборът 
на брутните трудови възнаграждения и/или осигури-
телния доход, и/или пропорционалната част от мини-
малната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 
КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните 
обезщетения за временна неработоспособност и/или за 
бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете 
от 2- до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 
3 КСО, се раздели на общия брой на работните дни по 
календар за същия период.
Месечното нетно възнаграждение не може да бъде 

повече от максималния месечен осигурителен доход. 
За самоосигуряващите се лица месечното нетно въз-
награждение е избраният от тях месечен осигурителен 
доход, върху който са внесени авансовите осигурител-
ни вноски.
Среднодневното нетно възнаграждение за 24-ме-

сечния период, предхождащ месеца на настъпване на 
временната неработоспособност или на началото на 
отпуска за бременност и раждане и при осиновяване 
на дете от 2- до 5-годишна възраст, се определя, като 
сборът от месечните нетни възнаграждения и/или про-
порционалната част от минималната работна заплата за 
периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който 
са определени паричните обезщетения за временна 
неработоспособност и/или за бременност и раждане, 
и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна въз-
раст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от 
максималния месечен осигурителен доход, определен 
със Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за съответната година, освен в случаите 
по чл. 6, ал. 15 КСО, се раздели на броя на работните 
дни по календар за същия период.
Общата сума на паричното обезщетение се опре-

деля, като дневният му размер се умножи по броя 
на работните дни, включени в периода на отпуска за 
бременност и раждане и при осиновяване на дете от 
2- до 5-годишна възраст, за които лицето има право на 
парично обезщетение.

ПОДАВАМЕ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
За закъснение глобата е 500 лева

Кампанията за подаване на данъчни декларации 
започва от 02 януари т.г. Срокът за подаването на 
декларациите за облагане на доходите е до 2 май тази 
година, тъй като 30 април е неделя, а 1 май е почивен 
ден, съобщават от приходната агенция.
От НАП напомнят, че най-лесно и бързо формулярите 

могат да се подадат по електронен път без електронен 
подпис. За целта е необходим персонален идентифи-
кационен код (ПИК), който се издава безплатно в офис 
на НАП.
Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 

март, физическите лица могат да ползват и 5% отстъп-
ка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна 
декларация, но не повече от 1000 лева. Допълнително 
условие е и да нямат подлежащи на принудително 
изпълнение публични задължения към момента на 
подаване на декларацията, както и да внесат целия 
размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017 г.
Срокът за фирмените декларации пък е 31 март, като 

ако бъдат подадени по електронен път, може да се полз-
ва 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен 
данък, но отново сумата не може да надхвърля 1000 
лева. Тази отстъпка обаче може да се ползва, само ако и 
данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декла-
рацията, а именно до края на март, обясняват от НАП.
Гражданите ще подават по Интернет годишните 

си данъчни декларации само по желание. А фирмите 
задължително ще пускат декларациите си онлайн с 

електронен подпис от 2018 г., т. е. когато обявяват 
печалбата си за данъчната 2017 г.
Първоначалното предложение беше бизнесът да по-

дава онлайн декларациите си още от началото на 2017г. 
Но според депутатите има малки фирми в отдалечени 
райони, където е труден достъпът до интернет и затова 
трябва да се изчака. От НАП обаче имат стратегия да 
подпомагат малките фирми на такива далечни места. 
Това ще става, като на тези места се поставят временни 
офиси, където служители на НАП ще оказват помощ.
Според закона глоба до 500 лева грози всеки, който 

не подаде данъчна декларация. Данъчна декларация 
за доходите си за миналата година е длъжен да подаде 
всеки, който е получил пари извън тези по трудовия 
си договор.
Важно е да се знае, че ако вече имаме рецидив и това 

е втората година, в която не сме декларирали доходите 
си, данъчните могат да ни глобят с до 1000 лева.
Освен за неподаване на декларацията обаче глоба ни 

застрашава и при посочване на неверни данни. Ако те 
водят до по-нисък размер на данъка или освобождава-
не от плащане, приходната агенция ще ни глоби с до 
1000 лв. При повторно нарушение законът ни заплашва 
със санкция от 2 бона.
Физическите лица трябва задължително да деклари-

рат и получените парични заеми от физически лица, 
чийто общ размер е над 10 хил. лв. и към края на 
миналата година част от тях са непогасени.
Трябва да обявим и заемите, които сме дали на 

приятели и роднини. В противен случай лицата, които 
спестят тази информация от НАП, ще трябва да платят 
10% от недекларираната сума, а ако ни заловят втори 
път, размерът ще бъде 15 на сто.
Данъкоплатците, които са си подали декларациите, 

но въпреки това не са внесли дължимите суми към 
бюджета, също подлежат на наказание. Глобата започ-
ва от 1000 лв., а при 
повторно нарушение 
скача на 2000 лв.
От  тази  година 

трябва да деклари-
раме и доходите на 
починалите ни близки
Годишната данъчна 

декларация за доходи-
те на починали лица 
може да се подава от наследниците по закон или по 
завещание, както и от заветниците или от техните за-
конни представители. Подадената в срок декларация от 
един наследник ползва и другите наследници, записаха 
като ново изискване депутатите.
Годишната данъчна декларация може да се подаде 

и след 30 април, но не по-късно от шест месеца след 
откриването на наследството. Доходи, за които наслед-
ниците или заветниците са узнали след изтичането 
на посочените срокове, се декларират в едномесечен 
срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък 
се преизчислява. Хора, получили доходи от източници 
в чужбина, ще трябва да ги декларират годишно и 
дължимият данък да се определя в годишната данъч-
на декларация и да се внася в срок до 30 април на 
следващата година. Дава се възможност за еднократна 
корекция чрез подаване на нова декларация до 30 
септември.
Държавата ще намалява данъците ни, ако се раз-

плащаме с дебитната си карта. Това е ново правило, 
въведено в Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица, което влиза в сила от тази година.
Облекчението ще може да ползват хората, които 

получават доходите си изцяло по банков път и харчат 
поне 80% от парите си също по банков път - с дебитна 
или кредитна карта, или с банкови преводи. Налозите 
ще ни бъдат по-ниски с около 1% от дължимия за го-
дината данък върху доходите, но не повече от 500 лв.
Като условие за ползване на облекчението е при 

подаване на декларацията човек да няма подлежащи 
на принудително изпълнение публични задължения. 
Целта е да се намалят плащанията в брой и така да се 
удари сивата икономика.
Засега касовите плащания остават ограничени над 

10 000 лв. Парламентът отхвърли предложението от 
началото на тази година плащанията в брой да бъдат 
лимитирани до 5000 лева. Остана досегашният текст в 
Закона за ограничаване на плащанията в брой, според 
който когато плащанията са на стойност, равна или 
над 10 000 лева, те се извършват само по банков път.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2017г.

Въпрос: От 12.12.2016 година до 23.02.2017 година 
съм в платен и неплатен отпуск. От 01.01.2017г. 
работодателя увеличава основната месечна заплата 
на всички работници и служители. Понеже аз към 
тази дата съм в отпуск, въпросът ми е, от коя дата 
ще се отрази промяната на основната ми заплата, 
т.е. заповедта от 01.01.2017г. или трябва да бъде от 
24.02.2017г. когато е първия работен ден.
Отговор: Съгласно чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда 

за времето на платения годишен отпуск работодателят 
заплаща на работника или служителя възнаграждение, 
което се изчислява от полученото среднодневно брут-
но трудово възнаграждение за последния календарен 
месец, предхождащ ползването на отпуска, през който 
работникът или служителят е отработил най-малко 10 
работни дни. В чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата 
и организацията на работната заплата е предвидено, че 
когато по силата на нормативен акт на Министерския 
съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на 
работодателя от определена дата са увеличени работ-
ните заплати, но работникът или служителят към тази 
дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което 
увеличението не се е отразило в базата, от която се 
изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда 
на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението 
за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента 
на увеличение на новото и предишното брутно трудово 
възнаграждение, определени по трудовото правоотно-
шение. В случая, изложен в запитването, мнението ни 
е, че заповедта следва да бъде от 01.01.2017г.

Въпрос: Лице, назначено на безсрочен трудов 
договор в училище ползва продължителен отпуск 
по чл. 162, ал. 1 от КТ. След изтичане на 1 година 
ползва отпуск по чл. 155, ал. 1 от КТ. Няма нито 
един действително отработен ден. Има ли право да 
бъде актуализирана работната заплата на лицето, 
при наличие на подписан КТД и на какво основание?
Отговор: В чл. 5, ал. 1 от Наредбата за структурата 

и организацията на работната заплата е предвидено, че 
размерите и/или механизмите за формиране на основ-
ната работна заплата се договарят в колективен трудов 
договор и/или от страните по индивидуалното трудово 
правоотношение и се включват във вътрешните правила 
за работната заплата на предприятието. Според ал. 2 на 
чл. 5 от наредбата, в колективен трудов договор могат 
да се договарят и начални основни заплати по професии 
и длъжности. Няма законова пречка да се актуализира 
работната заплата на лицето както по време на ползване 
на отпуск по чл. 162 от Кодекса на труда, така и след 
завръщането му на работа. От запитването става ясно, 
че в предприятието има сключен колективен трудов 
договор. Тълкуването на колективния трудов договор 
във връзка с прилагане на клаузите му е от компетент-
ността на страните по договора.

Въпрос: Интересува ме, лице след продължи-
телно боледуване над 6 месеца, трябва ли при 
завръщането си на работа да представи на ра-
ботодателя ново медицинско за работа.
Отговор: Съгласно чл. 1, т. 4 от Наредба № 4 

от 1993г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор, за сключване на тру-
дов договор са необходими документ за медицински 
преглед при първоначално постъпване на работа и 
след преустановяване на трудовата дейност по тру-
дово правоотношение за срок над 3 месеца. Както 
е видно от разпоредбата, документ за медицински 
преглед се изисква при сключване на трудов дого-
вор. В случая, изложен в запитването, не се изисква 
представяне на медицински документ. 



КОИ ПОДПРАВКИ СА ЗА ЗДРАВЕ,
НЕ САМО ЗА ГОТВЕНЕ?

Голяма част от подправките, които използваме еже-
дневно в кухнята са най-често билки, доказани през 
десетилития на кулинарни експерименти. Някои от тях 
обаче, притежават толкова здравословни качества, че си 
заслужава да бъдат консумирани, не само като подправ-
ки. Много от тях имат лековити свойства, които ги пра-
вят препоръчителна част от нашия режим.
Куркумата се оказа чудотворна.
Експеримент, проведен в лабораториите на Универ-

ситета в Мериленд преди време установи, че по една 
лъжичка куркума на ден, приемана в продължение 
на една седмица понижава значително броя увредени 
клетки в тялото.Именно клетки с леко увредени парчен-
ца ДНК са една от водещите 
причини за различни видове 
тежки заболявания.
Куркумата често е нарич-

на „храната на бъдещето“. 
И това съвсем не е случай-
но. Тя е един от най-мощние 
естествени антиоксиданти и 
имуностимулатори. Допъл-
нително, куркумата има и 
превантивна функция срещу акумулирането на калции 
в жлъчката и има подчертаен благоприятен ефект върху 
метаболизма и храносмилането.
Възползвайте се от чудотворните качества на куркума-

та ежедневно, за да постигнете оптимален здравословен 
баланс.
Пиперинът да е винаги на масата.
Около 5% от черния пипер, който сме свикнали да до-

бавяме към повечето си солени ястия се състои от със-
тавка, наречена пиперин. Едно от качествата на пипе-
рина е, че подпомага способността на тялото да усвоява 
максимално хранителните качества на продуктите, които 
консумираме.
В този ред на мисли, пиперинът предотвратява отстра-

няването на куркумата, която представихме по-горе, от 
тялото, чрез функциите на черния дроб. Даже една щипка 
черен пипер помага значително за повишаване нивото на 
действие на куркумата, която сме консумирали, в кръвта.
Значително по-несъществено, но все пак любопитно 

е това, че пиперинът също помага за отстраняването 
на натрупани газове, като същевременно забързва и 
метаболизма.
И нещо по-екстравагантно.
Чудили ли сте се какво ще се случи, ако сложите малко 

лют червен пипер в ноздрите? Едва ли. Но, все пак - пър-
вият, вторият и третият път ще усетите парене и силни 
пориви за кихане. Но в момента, в който тялото свикне с 
присъствието на лютия пипер, това би отпушило ноздри-
те и би улеснило дишането. Напрежението в носа изчез-
ва, защото нервните фибри постепенно се изтощават от 
силното усещане, предизвикано от лютото. Като резул-
тат от това, всякакви главоболия и мигрени, свързани със 
синусите и запушената носна кухина изчезват.
Лютият червен пипер също е благодатен за стомаси-

те ни. Въпреки че, в началото бихме изпитали дразнещо 
чувство, докато киселината в стомаха ни се бори с люто-
то вещество, след около месец повече няма да страдаме 
от подуване на корема, стомашни болки или дискомфорт 
в стомашно-чревната зона.

КАК ДА ЗАСЯВАТЕ ЛЕСНО СЕМЕНА
Ако ще отглеждате домашни разсади, ето няколко 

практични съвета, за да се справите по-лесно.
Преди засяването изравнете почвата с някаква 

плоскост, например линия.
След това поставяте семената в редове, като се 

стремите разстоянието между тях да е равно.
Често в домашни условия семената се засяват пре-

калено гъсто. За да не стане това, може да използвате 
парче картон или лист хартия. В мястото на сгънката 
се поставят малко семена. След това леко се почук-
ва по хартията отдолу. Така семената се изсипват по 
равномерно и едно по едно.
Отгоре семената се покриват с тънък слой почва и 

леко се притиска.
Поливането се прави с пулверизатор, за да не се 

разместят семената или да се изкарат на повърхност-
та на почвата.

ЗАЩО ЗАЙКИНИТЕ НЕ СЕ ЗАПЛОЖДАТ?
През студените месеци много ниските температури и 

късата продължителност на деня (9-10 часа) влияят на 
негативно на заплождането на зайкините.
Друга причина 

за незапложда-
не в зайчарника 
е неправилното 
хранене. При из-
обилно хранене 
с концентрирани 
смески и с малко 
качествено сено 
зайците затлъстя-
ват и не се разгон-
ват и заплождат.
Същият е резултатът и когато зайците не се дохранват 

и са в лошо телесно състояние.
Зайците най-добре се разгонват и съответно заплож-

дат през пролетните месеци -  най-добре от февруари 
до средата на юли.
При правилно хранене и отглеждане младите зайки-

ни от скорозрелите породи достигат стопанска зрялост 
и се заплождат на 4-5-месечна възраст, а от къснозрели-
те породи - на 6-7-месечна възраст.
След озайчването обикновено се заплождат около 10-

15 дни след отбиването на зайчетата или около 35-40 
дни след озайчването.
Зайкините допускат покриване само когато са раз-

гонени.
НЕ СА ДАЛЕЧ РЕЗИТБИТЕ

Трудовите делници на лозарите и винарите обикно-
вено започват с празника, посветен на Трифон Зарезан.
Тогава вече се мисли усиле-

но как, кога и по какъв начин 
ще се пристъпи към резитба-
та на лозята през февруари.
Тази работа обикновено е 

много по-трудоемка и слож-
на в по-големите масиви и 
площи, защото там трябва да 
започне по-рано, за да при-
ключи преди началото на сокодвижението на лозите.
По-добре е при повечето на брой лози стартът да е по-
рано, за да не бъдат изненадани лозарите от неблаго-
приятни метеорологични условия през март, които при-
чинят ли забавяне, то вече става фатално.
При малките по площ лозя стартът на резитбата, раз-

бира се, не е така фатален.
За малкото лозе и за дворните асми резитбата може 

да почака и да започне в най-удобния за стопанина мо-
мент.

БОЖУРЪТ Е СИМВОЛ НА УСПЕХА
Както на повечето красиви цветя, родината му е Ки-

тай, а китайското му име е “най-красив”.
Божурът е знак за просперитет и ако го имаме в гра-

дината си, той ще привлича богатството.
Днес божур може да видим почти навсякъде в раз-

лични колоритни багри, като храст или като дърво. Из-
ползва се за пищна украса в градината. Селектирани 
са различни видове, като се подчертава на големината, 
аромата и багрите. Можем да видим чисто бели бо-
жури, кремави, жълти, розови, червени, пурпурни, та 
дори цялата гама до черни.
Божурът, който основно отглеждаме у нас, е от се-

мейството на тревистите и достига височина до 1, 5 м. 
На есен надземните им части умират, а на пролет от-
ново се възраждат. Още преди 
първата слана е добре да отре-
жем стъблата почти до корен, 
за да ги подготвим за зимата.
Виреят добре у нас. Различ-

ните сортове божури цъфтят 
по различно време.
Ако си набавим ранен, сре-

ден и късен божур, ще имаме 
в градината си разкошни аро-
матни топки през цялото лято. Важно е да ги съчетаем 
по височина и по време на цъфтеж. По-ниските могат 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Живовлякът
ЧУДОДЕЙНА БИЛКА ЗА МНОГО БОЛЕЖКИ
Както на теснолистния (Plantago lanceolаta), така и 

на широколистния живовляк (Plantago major) основ-
ното му действие е за лечение на рани, като билката 
има още противовъзпалителен, обезболяващ и се-
кретологичен ефект.
Едролистният жи-

вовляк е старо на-
родно  средство  за 
лечение на най-раз-
лични заболявания. 
Широко се използва 
при  възпалителни 
заболявания на ди-
хателните пътища, които често протичат с жилав, 
оскъден секрет (напр. при хронични бронхити), при 
болести на храносмилателната система ( гастрити, 
язвена болест, колити и др.)
Старите билкари го използват още при ужилване 

на насекоми, при фурункулоза, при повърхностни 
гнойни рани, за жабурене на устата при гингвинити ( 
в тези случаи се счукват свежи листа ), както и за на-
лагане на компреси при възпаление на конюктивата.
Сок от пресните листа се получава като добре из-

митите листа се нарязват и размачкват, полученият 
след пресоването сок се размесва с равна част пчелен 
мед и се вари в продължение на 20 мин. Тази смес 
се пази в добре затворен съд като  сутрин и вечер на 
гладно се вземат вземат по 2-3 суп.л.
Вътрешно се прилага като се прави чай от 1 суп.л. 

сухи листа от живовляк (ситно нарязан предвари-
телно) се залива с 200 мл. вряла вода. Запарката 
се оставя да кисне 10 мин., прецежда се след като 
изстине и се изпива в продължение на 60 мин. на 
глътки. Това е дозата за един ден. 

 „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                                                                                                              

В тексаско градче пред турист изскочила местна кола и 
едва не го прегазила. Обаче шофьорът си заминал прес-
покойно, сякаш нищо не е направил. Туристът отишъл в 
полицейския участък. Приел го дежурният сержант.

- Значи, твърдите, че автомобил с номер NY-012 е нару-
шил правилата за движение?

- Да.
- А знаете ли, че това е колата на шерифа?
- Не.
- А познавате ли шерифа?
- Не го познавам.
- Тогава платете петнадесет долара глоба и повече не 

се разправяйте!
Tурист спира в Перник.
– Чичо, в този град нямате ли някаква атракция?
– Абе имахме ама се омъжи.

тексаско градче пред турист изскочила местна к

МУСАКА С КИСЕЛО ЗЕЛЕ
Необходими продукти: 750 г смляно месо, 2 кг кисело 
зеле, 1-2 глави лук, 5-6 супени лъжици олио, чаена 
лъжичка червен пипер, 3-4 яйца, 250 г кисело мляко, 
черен пипер, сол.
Начин на приготвяне: 
Ситно нарязаният лук и 
месото се запържват леко 
в две супени лъжици маз-
нина. Подправят се на вкус 
със сол и черен пипер.
Зелето се нарязва на тън-
ки ивици и се изпържва в 
останалата мазнина. След 
като омекне, се поръсва с 
черен и червен пипер. В 
правоъгълна тавичка се изсипва половината от зелето, 
върху него се слага месото и отгоре се разстила оста-
налото зеле. Наливат се две кафени чашки гореща вода 
и мусаката се пече в умерена фурна. Когато е почти 
готова, се залива с яйцата, разбити с киселото мляко 
и се допича.
да са невероятен цветен бордюр в градината. Те не са 
претенциозни, но предпочитат хумусни почви. Затова 
през есента е добре да разпръснем около корените им 
компост или гранулиран тор, за да ги предпазим от сту-
довете през зимата и да подхраним почвата.
Напролет можем да ги подхранваме с прегорял обор-

ски тор.
Божурите се засаждат през есента по обичайния на-

чин. В дупката, която сме изкопали, поставяме малко 
пясък, прегоряла оборска тор, затрупваме с почва ко-
нусовидно, утъпкваме почвата, за да няма въздух, и по-
ливаме. Трябва да имаме предвид, че божурът се раз-
вива бавно и на новонасадено растение ще му отнеме 
3-4 години, преди да започне да цъфти.
През този период, докато се вкорени и се почувства у 

дома си, трябва да го поливаме по-често и по-обилно.


