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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

От първите дни на месец април 
в училищата от общината се ор-
ганизират празници на буквите. 
С особено задоволство и в праз-
нично украсени и приветливи 
класни стаи  първокласниците 
заедно със своите учители  пока-
заха наученото през годината. С 
празника на буквите малчугани-
те гордо заявиха, че вече са гра-
мотни и щастливи от познанието 
на българското четмо и писмо. 
Празникът на първокласниците 
е своеобразен завършек на запо-
знаването с всички букви от аз-
буката. Той е особено вълнуващ, 
както за децата, така и за техните 
родители и близки, които апло-
дираха успехите им.

Пред най- близките си и учи-
телите, първокласниците се сбо-
гуваха с буквара и се запознаха с 
новата си приятелка – читанката, 
която ще ги въведе в тайнството 
на звънки стихове, вълшебни при-
казки, пословици и поговорки. 
Кметът на общината д-р Арбен 

Мименов присъства на детските 
празници и по традиция ги зарад-
ва със скромни подаръци. 
Учениците от СОУ- Сатовча 

бяха обучени и подготвени от 
госпожите: Аксиния Влайкова и 
Сузана Влайкова, а учениците от 
СОУ-Кочан от учителите: 1-ви „а“ 
клас Людмила Спахиева и Елена 
Даилова и на 1-ви „б“ клас Ирина 
Катучева и Гюлезара Кескинева. 

На 31 март 2017 година се проведе за-
седание на Общински съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
> Програма за управление на отпадъ-

ците на община Сатовча за периода 2017-
2020 година.

> Годишен план за развитие на социал-
ните услуги на община Сатовча за 2018 
година.

> Годишен план за младежта – 2017 
година.

> План за действие на община Сатовча 
за интегриране на ромите и други гражда-
ни в уязвимо социално положение 2017- 
2020 година.

> Изменение на Наредба №2 за реда и 
условията за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество 
Наредба №2 за реда и условията за при-
добиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество.
Общинският съвет:
- одобри задание за проектиране и допус-

на изработването на ПУП – ПР – изменение 
на уличната регулация  на улица между кв. 
28, кв. 27, кв. 1, кв. 43 и кв. 39 по плана на 
село Ваклиново 

- одобри задание за проектиране и допус-
на изработването на ПУП – ПР – изменение 
на уличната регулация при О.Т. 116, О.Т. 
117, към О.Т. 118 до О.Т. 29 в кв. 16 по 
плана на село Годешево.

- одобри задание за проектиране и допус-
на изработването на ПУП – изменение на 
уличната регулация при О.Т. 26а, О.Т. 27, 
О.Т.28 до О.Т. 29 от кв. 2 и кв. 4 по плана 
на село Долен.

- даде съгласие да се проведе публичен 
търг за:

- продажбата на земеделски имот с начин 
на трайно ползване – трайни насаждения, 
с площ 0,687 дка, находящ се в местността 
Алик, село Вълкосел;

- продажба на ПИ 74 от кв. 29 по плана 
на село Слащен, с площ от 169 кв. м;

- отдаване под наем на част от поме-
щение, находящо се на партерен етаж от 
северната част на сграда – Общинска адми-
нистрация – Сатовча, с площ от 15 кв. м.

- даде съгласие кмета на общината да 
започне  процедура за включване на ОУ 
„Светлина”, село Крибул в Списъка на 
защитените училища и  за временно пре-
доставяне на оборотни средства в размер 
на 50 000 лева за целите на проектите 
„Осигуряване на топъл обяд в община 
Сатовча” по договор BG05FMOP001-3.002 
и „Създаване на общински център за поча-
сово предоставяне на социални услуги за 
хора в неравностойно положение”.

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 46



16 април 2017 година, Неделя,
• Ден на конституцията и празник на юристите
Професионален празник на българските юристи и 

съдебните служители. До 1991 г. денят се отбелязва 
на 4 декември като Ден на Конституцията и на юрис-
та съгласно Решение 38 на Бюрото на Министерския 
съвет от 1979 г.
На 16 април се отбелязва по инициатива на Съюза на 

юристите в България и с Решение 56/12 март 1991 г. и 
с Решение 879/16 декември 2010 г. на Министерски съвет. На 16 април през 1879 г. е 
приета Търновската конституция от Учредителното народно събрание (1878), свикано в 
Търново (дн. Велико Търново) на 10 февруари 1879 г. и закрито в деня на приемането й. 

ФОТОКОНКУРС „ТОВА Е МОЯТА ЕВРОПА”  
Краен срок: 16 април 2017 г. 
 Всички любители на фотографията на възраст между 16 и 
29 години могат да изпратят до пет снимки Фотографиите 
могат да са в някои от следните подтеми:
- природни и/или исторически забележителности;
- култура и изкуство;
- спорт и развлечения;
- средата, в която уча, работя и живея;
- улична (Street) фотография.
Авторът на най-добрия фотос ще пътува до Брюксел и ще 
посети централата на Европейския парламент. Подгласни-
ците на победителя също няма да са разочаровани – тях ги 
очакват курс по професионална фотография и фотоапарати.
Фотоконкурсът се организира от Българското училище за по-
литика “Димитър Паница” в рамките на проект „Европа и аз“.

 КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „ОЧИТЕ, КОИТО НЕ МОГА ДА ЗАБРАВЯ“    
Краен срок: 30 април 2017 г. 
 Конкурсът се обявява по повод 7 април - Световния 

ден на здравето, 5 май - Международния ден на аку-
шерката и 12 май - Международния ден на сестрин-
ството. Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи иска да даде трибуна на хора, които 
са получили висококомпетентна медицинска грижа и 
топло човешко отношение във важен за тях момент от 
професионалисти по здравни грижи, които изпълня-
ват с висок професионализъм, всеотдайност и любов 

своята професия, но не попадат в прожекторите на медиите и общественото внимание.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА „МОЯТ УЧИТЕЛ Е СУПЕРГЕРОЙ“    
Краен срок: 16 април 2017 г. 
 Фондация “ТЕБЕШИР” организира На-

ционален конкурс за рисунка на тема “Моят 
учител е супергерой”. Чрез конкурса искаме да 
провокираме учениците да се замислят какво 
означава да бъдеш учител и какви са качества-
та и уменията, или иначе казано суперсилите, 
на добрия учител. Основната цел на кампанията е да споделим добрите примери от бъл-
гарското образование и по този начин да вдъхновим повече млади хора да бъдат учители. 
Конкурсът се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката. 
В конкурса могат да участват всички ученици от 1 до 12 клас, в три възрастови групи:
- 1 до 4 клас;  - 5 до 8 клас;  - 9 до 12 клас.

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

11 Април 2017г., Вторник,
• Международен ден на бившите политзатворници и концлагеристи
На 11 април 1945 г. при настъплението на американската армия в Тюрингия 

въоръжени лагеристи от Бухенвалд нападат стражевите кули и предизвикват 
бягството на германските войници. Денят се чества и като Международен 
Ден на бившите политзатворници и концлагеристи. Бухенвалд бил построен 
на върха на планината Етелсберг, издигаща се близо до град Ваймар, адми-
нистративен център на Тюрингия.

• Световен ден за борба с болестта на 
Паркинсон
Световният ден за борба с болестта на 

Паркинсон е обявен през 1997 г. от Светов-
ната здравна организация. Годишнина от 
рождението на английския лекар Джеймс 
Паркинсон, който описва първи това забо-
ляване през 1817 г. Отбелязва се от 1998 
г. При Паркинсон дегенерират определени 
неврони в мозъка и те започват да произ-
веждат по-малко невромедиатор, наречен допамин. Това води до промяна на 
функцията на тези участъци от мозъка на човека и причинява тремор. Според 
различните хипотези като причина за треперенето се посочват токсични ве-
щества, свободните радикали, генетични фактори и дори вируси. Паркинсон 
не се лекува напълно. Самото лечение най- често е медикаментозно и човек 
трябва да приема лекарствата, докато е жив. Понякога се налага промяна на 
дозата или на вида лекарство.

• Световен ден за борба с шизофренията
Отбелязва се по света от 1949 г., а в България – от 1998 г. На 11 април се 

отбелязва Световният ден за борба с шизофренията - психично заболяване, 
от което страдат милиони хора. Изследванията на Световната здравна орга-
низация показват, че процентът, на хората с шизофрения е един и същ във 
всички култури и всички страни. Моментната заболеваемост от шизофре-
ния е 0.4 на сто от общия брой на населението. Това означава, че във всеки 
конкретен момент такъв е делът на хората, при които са налице клиничните 

прояви на заболяването.
12 Април 2017г., Сряда,
• Ден на римската богиня на победата Виктория
Виктория е древноримска богиня на победата. Първо-

начално е наричана Вика Пота („Могъща победителка“) 
по името на божеството, което наследява, като това име 
се запазва като неин епитет. По своя произход е старои-
талийско божество, вероятно сабинско; по-късно е отъж-
дествена с гръцката богиня Нике. Често е асоциирана с 
Белона. Представяна е като млада жена с крила, държаща 
лавров венец или палмово клонче. Виктория олицетворява 
победоносната война и победата. В Рим са ѝ посветени 
храм на Палатинския хълм и олтар в сенатската курия, 

издигнат при Октавиан Август. Съществува обичаят след празнуването на 
триумф, римският пълководец да постави нейна статуя при храма ѝ .

• Международен ден на авиацията и космонавтиката
На този ден през 1961 г. е станал първият в историята пилотиран космически 

полет на космонавта Юрий Гагарин с кораба „Восток“. В 6 часа и 7 минути 
по Гринуич - 9 часа и 7 минути московско време Юрий Гагарин излетя и 
направи с кораба „Восток“ една обиколка около Земята. На височина 7 ки-
лометра Гагарин катапултира и се приземява с парашут близо до спускаемия 
апарат, на колхозно поле в Саратовска област. Целият космически полет е 
продължил 1 час и 48 минути, но остава завинаги в историята на човечеството 
като полета на първия космонавт в света.

• Църквата почитта паметта на Свети Мартин
Животът на папа свети Мартин (649–653 г.) е свър-

зан със свети Максим Изповедник, с който защитавали 
истинското църковно учение от лъжеучението на 
монотелитите. Но, еретиците били покровителствани 
и от императора (Констанс II 641 – 668 г.), който спо-
делял техните убеждения. Папа Мартин свиква църко-
вен събор, на който ереста била осъдена, а еретиците 
- предадени на анатема. Тогава, императора изгонил 
и двамата защитници на православното учение в Ца-
риград, където били изтезавани и след като претърпял 
много оскърбления и лишения, папа Мартин бил 
изпратен на заточение в Херсон Таврически (Крим), 
където след две години починал. Именници: Мартин, Мартинa, Мартинка.
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА ЗА МЪДРЕЦА И НЕЩАСТНИКА
КЪДЕ ДА ТЪРСИМ ЩАСТИЕТО

Има и моменти, в които очакваме някой друг да ни направи щастливи, защото смятаме, че само така 
ще можем да направим и хората край нас такива. Истината е съвсем проста и се крие в нас. Следващата 
поучителна история ще ви припомни къде да търсите щастието. 
Притча за мъдреца и нещастника
Имало един мъдрец, който обичал да се разхожда из при-

родата и да се радва на нейната красота. Веднъж, докато се 
възхищавал на света, срещнал един стар и измъчен човек. 
Нещастникът бил прегърбен, а по изражението на лицето му 
се виждало, че носи голямо бреме.

– Защо си обречен на такава болка? – попитал мъдрецът.
– Страдам за щастието на децата и внуците си. – отговорил 

човекът. Моят прадядо цял живот е страдал за живота на дядо 
ми. Дядо ми е страдал цял живот заради щастието на моя баща. 
Баща ми е страдал заради моето щастие, а аз страдам цял жи-
вот, само за да могат моите деца и внуци да намерят щастието.

– Имало ли е поне един щастлив човек във вашето семейство? – попитал мъдрецът.
– Не, но моите деца и внуци ще бъдат щастливи! – казал нещастникът.
– Неграмотният не може да научи другите да четат, а къртицата не може да възпита орел! – казал 

мъдрецът. – Научи се първо ти да бъдеш щастлив, тогава ще разбереш как да направиш щастливи децата 
и внуците си. – посъветвал го мъдрият човек.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 7.04.2017 г.
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До 14-ти април: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъч-
ния период - месец март.

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 (цялостно или частично) от 
посредник в тристранна операция) или доставки на ус-
луги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените 
авансови плащания), с място на изпълнение на терито-
рията на друга държава членка за данъчния период – ме-
сец март.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации -  пристигания/изпращания за месец март 
2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомле-

ние за неподаване на месечни декларации за март 2017 г.
До 15-ти април: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за корпоративния 

данък за януари, февруари, март и април по Закона 
за корпоративното подоходно облагане. 

2. Тримесечните авансови вноски за първо триме-
сечие за корпоративния данък по Закона за корпора-
тивното подоходно облагане.

3. Деклариране и внасяне на данъка за първо три-
месечие върху хазартната дейност от игри с игрални 
автомати и игри в игрално казино.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
10 - 16 април 2017г., брой 15 

ОБЯВЕНО Е ВТОРОТО КЛАСИРАНЕ ПО МЯРКА Д 
ОТ НОВАТА ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА

Държавен фонд „Земеделие“ обяви второто класира-
не на кандидатите за подпомагане по мярка Д „Мерки 
за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в 
Европейския съюз” от Националната програма по пче-
ларство за тригодишния период (НПП) 2017-2019 г.
Списък с одобрените за подпомагане по всяка от 

трите дейности на мярка Д пчелари, е качен на сайта 
на ДФ „Земеделие“. Кандидатите ще бъдат поканени 
за подписване на договори в областните дирекции на 
Фонда по място на подаване на документи за участие.
Договори за предоставяне на финансова помощ по 

Пчеларската програма за финансовата 2017 г. имат 
възможност да подписват и всички одобрени кан-
дидати за дейността „Подпомагане на закупуването 
на техническо оборудване 
при първичния добив и об-
работка на пчелния мед” от 
мярка А „Техническа помощ 
за пчелари и сдружения на 
пчелари”, както и одобре-
ните за финансиране по 
мярка В „Рационализиране 
на подвижното пчеларство”.
За тази година по петте 

отворени мерки от НПП 2017-2019 г. бяха приети 
повече от 2 200 заявления. По мярка Д, която е с 
бюджет от 2 289 510 лв., бяха подадени 1 699 заяв-
ления. 373 заявления бяха подадени за закупуване на 
оборудване за първичен добив и обработка на пчелен 
мед по мярка А. По мярката за рационализиране на 
подвижното пчеларство заявления подадоха 11 стопа-
ни. За финансиране по мярка Б за борба с вароатозата 
кандидатстваха 1 679 пчелари. По мярката за анализ 
на пчелните продукти бяха подадени заявления от 394 
земеделски стопани.
Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-

2019 г. е с общ бюджет от приблизително 14.28 млн. 
лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% - от 
националния бюджет. Определеният за 2017 година 
ресурс е 4 758 590 лева.

НОИ СТАРТИРА ПРОГРАМАТА ЗА
ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА 2017 Г.
Националният осигурителен институт (НОИ) 

информира, че от 3 април (понеделник) започва из-
пълнението на програмата за профилактика и реха-
билитация за 2017 г.
Средствата, предвидени за нейната финансова ре-

ализация в Закона за бюджета на ДОО за 2017 г., са 
в размер на 20 103 061 лв. Предвижда се през тази 
година около 47 500 лица да ползват парични помощи 
за профилактика и рехабилитация.
Програмата е с продължителност 10 дни като цената 

на нощувките и частична помощ за храна в размер на 
7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата 
на държавното обществено осигуряване. Всяко лице 
за сметка на бюджета на ДОО има право да ползва 
и до четири основни диагностични и терапевтични 
процедури дневно. Вече са подписани договорите с 18 
юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители 
на програмата.
Право на парична помощ за профилактика имат 

осигурените лица за общо заболяване, майчинство 
и/или трудова злополука и професионална болест. За 
тях трябва да са внесени или дължими осигурителни 
вноски за период от шест последователни календарни 
месеца, предхождащи месеца, през който се провеж-
да рехабилитацията. Заболяването им трябва да е 
диагностично уточнено и лекуващият им лекар да е 
установил необходимост от провеждане на рехабили-
тация към периода на ползване на паричната помощ.
Право да ползват програмата имат и лицата, получа-

ващи лична пенсия за инвалидност. Условието за тях 
е да не са навършили възрастта за придобиване право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на 
инвалидността в експертното решение да не е изтекъл 
и лекуващият лекар да е установил необходимост от 
провеждане на рехабилитация към периода на полз-
ване на паричната помощ.
Подробности за условията за ползване на програ-

мата, изпълнителите на дейността, необходимите 
документи и заболяванията, за които се провежда 
профилактика и рехабилитация, ще намерите на ин-
тернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в рубриката 
„Обезщетения” - “Профилактика и рехабилитация”.

 
ДО КРАЯ НА ОКТОМВРИ РАБОТОДАТЕЛИТЕ
ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ В НАП КОД НА
НАСЕЛЕНО МЯСТО ЗА ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ 
За всички действащи трудо-

ви договори, сключени преди 
01.04.2017 г. работодателите 
следва да декларират код по 
Единния класификатор на адми-
нистративно-териториалните и 
териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното 
място, където е работното място на всяко наето лице. 
Срокът за деклариране е 31.10.2017 г. Не се изпращат 
уведомления за трудови договори, които към датата на 
изпращането са прекратени. В случаите, при които до 
31.10.2017 г. е налице обстоятелство, водещо до по-
даване на уведомление за промяна на сключен преди 
01.04.2017 г. трудов договор и работодателят все още 
не е декларирал код по ЕКАТТЕ, може да го направи 
едновременно, с подаването на едно уведомление. 

ПУБЛИКУВАНИ СА ПРОМЕНИ
В НРИОВРЗОВВФГВРСОИ

В ДВ, бр. 28 от 04. 04. 2017 г. е обнародвано ПМС 
№ 59 от 30. 03. 2017 г. за изменение на Наредбата за 
реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне 
на задължителните осигурителни вноски, вноските 
за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и 
служителите“ и за обмен на информация, приета с По-
становление № 233 на Министерския съвет от 2015 г.   
Измененията в чл. 3 от наредбата целят привежда-

нето на разпоредбата в съответствие с действащата от 
1 януари 2017 г. редакция на чл. 6, ал. 12 от Кодекса 
за социално осигуряване, съгласно която върху сред-
ствата за социални разходи се дължат осигурителни 
вноски за всички фондове на държавното обществено 
осигуряване, а не само за фонд „Пенсии“. Промяната 
е в сила от 01.01.2017 г. 
Във връзка с промени в Закона за българските лични 

документи се предлагат  изменения в приложенията 
към чл. 4 от Наредбата, като се добавя идентификатора 
личен номер. Тази промяна влиза в сила от първо число 
на месеца, следващ месеца на обнародване на про-
мяната в „Държавен вестник“, тоест от 01.05.2017 г.

ДАНЪЦИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Въпрос: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. 

Основната му дейност е строителство на жилищни 
кооперации.
Предстои му строителство на жилища на терен, 

собственост на дружеството, за които има проект, 
но няма все още разрешение за строеж.
Преди да премине теренът в собственост на 

дружеството, неформално 1/6 част от него е бил 
собственик - родственик на собственика на капита-
ла на дружеството. Имали са устна договореност, 
че дружеството ще търси начин да го удовлетвори 
като бивш собственик на част от УПИ.
При положение че имаме проект на жилищната 

кооперация, която ще се строи, възможно ли е дру-
жеството да направи дарение на жилища, в проект-
на готовност - част от кооперацията, на бившия 
собственик - физическото лице, което ще си поеме 
по-нататък строителството или да извършим 
покупко-продажба на заделените му проектирани 
жилища?
За да не нарушим данъчните закони, възможно 

ли е да извършим такива сделки, ако е възможно, 
какви данъци дължим при дарение и при покупко-
продажба?
Отговор :  В 

з ап и т в а н е то 
не се дава ин-
формация нито 
относно  вида 
на родствената 
връзка между 
собственика на 
друже ството 
и  въпросното 
лице, което следва да бъде удовлетворено, нито 
какво точно означава „неформална” собственост на 
последното на част от УПИ, върху който ще се осъ-
ществи бъдещото строителство. По правило данните 
за вида на връзката между дарявания и дарителя са 
от значение за оценката на размера на данъка по 
ЗМДТ при прехвърляне на собственост по дарение, 
а тези за собствеността на въпросното лице - за зако-
носъобразността на начина, по който дружеството е 
станало собственик на неговата част от имота. Още 
повече че след като лицето е собственик на част от 
имота, прехвърлянето на собствеността върху бъде-
щия строителен продукт върху този имот би могло 
да се оформи като размяна, известна в практиката 
като „бартер”.
Изключвайки въпросите, които повдига изложено-

то, по принцип дружеството има право да прехвърли 
собственост върху заделените за лицето проектирани 
жилища както чрез покупко-продажба, така и чрез да-
рение. При покупко-продажбата обаче остава открит 
въпросът относно това кой ще плати стойността на 
тези жилища и подоходния корпоративен данък, дъл-
жим за печалбата на дружеството, която се формира 
при тази продажба. Що се касае до задълженията при 
варианта „дарение”, следва да се има предвид, че:

- по силата на чл. 31 от ЗКПО разходите за дарения 
са данъчно признати само когато са направени в полза 
на лицата, посочени в неговите разпоредби, какъвто 
случаят не е;

- на основание чл. 16, ал. 2, т. 2 от същия закон 
безвъзмездното предоставяне за ползване на мате-
риални и нематериални блага се квалифицира като 
„отклонение от данъчно облагане” и

- съгласно чл. 44 от ЗМДТ даренията на недвижим 
имот подлежи на облагане с данък.
Следователно:
- счетоводните разходи за дарението на заделените 

имоти няма да бъдат признати за данъчни цели и 
върху тях ще се дължи подоходен данък. Данъчна 
основа за определяне размера на облагаемия доход 
ще е пазарната цена на имотите;

- физическото лице, получило дарението, ще дължи 
на общината, на територията на която се намират имо-
тите, данък дарение в размер, определен по реда на 
чл. 47, ал. 1 от ЗМДТ. При съответното споразумение 
данъкът би могъл да се сподели солидарно от лицето 
и дружеството или да се поеме изцяло от последното.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2017г.

Въпрос: На 34 години съм и съм пенсионер по 
болест с ТЕЛК 50%. Пенсията ми е 137.10 лева. 
Съпругът ми е безработен. Имам и две деца учащи 
се. Въпросът ми е дали имам право на социални 
помощи. 
Отговор: Бихме Ви препоръчали най-напред да се 

запознаете с подробната информация за условията 
и реда за отпускане на различните видове помощи, 
която е на разположение във всички дирекции „Со-
циално подпомагане“. Така ще можете да получите 
най-обща представа за възможностите да се включите 
в отделнете програми за подпомагане. Обръщаме 
внимание, че във Вашия случай, ако са спазени нор-
мативно определените условия и изисквания, бихте 
могли да получавате помощи по Закона за социално 
подпомагане, по Закона за семейни помощи за деца 
и интеграционни добавки по Закона за интеграция на 
хората с увреждания. Все пак конкретната преценка 
се прави от социалните работници от дирекцията по 
настоящия Ви адрес, където подавате документите си, 
след провеждане на социалната анкета за установяване 
на всички факти и обстоятелства по конкретния случай. 
Следва да имате предвид, че отпускането на социални 
помощи по Закона за социално подпомагане става след 
оценка на доходното, имущественото и здравословното 
състояние, семейното положение, възрастта, учебната 
и трудовата заетост и др. И, както вече отбелязахме, 
ако са изпълнени нормативно определените условия и 
изисквания, няма пречка да получите помощ. Ако имате 
въпроси, след като се запознаете с информацията, която 
Ви посочихме, сме готови да отговорим.

Въпрос: На 28.10.2016г.навърших 60г.и 10мес., 
имам и необходимия за пенсиониране стаж за труд 
трета категория, но към момента нямам искане 
за пенсиониране. Въпросът ми е: Как ще се изчисли 
размерът на пенсията, като се има предвид про-
мяната от 2017г. Искането за пенсиониране да е 
до 2 или 6 месеца спрямо гореспомената дата или 
датата на искането.
Отговор: От 01.01.2017 г. пенсиите и добавките към 

тях се отпускат от датата на придобиване на правото, 
ако заявлението с необходимите документи е подаде-
но в 2-месечен срок от тази дата. Ако документите са 
подадени след изтичане на 2-месечния срок от придо-
биване на правото, пенсиите се отпускат от датата на 
подаването им. Следва да имате предвид, че в § 6 от 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона 
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 
2017 г. е предвидена възможност, пенсиите на лицата 
придобили право на пенсия до 31 декември 2016 г. да 
се отпускат от датата на придобиване на правото, кога-
то заявлението с необходимите документи е подадено 
в 6-месечен срок от тази дата. Когато заявлението е 
подадено след изтичането на 6-месечния срок от при-
добиване на правото на пенсия, пенсиите се отпускат 
от датата на подаване на заявлението.



НАПЪЛНЯВАНЕ, КОСОПАД, СТУД И УМОРА!? 
Оплаквате се от умора ежедневно, без видима при-

чина. Изпадате в състояние на “липса на ум”, необяс-
нимо напълняване, изпитване на хлад или загуба на 
коса. Или обратното, като “пренавита пружинка” сте, 
потите се много и почти постоянно изпитвате тревога.
И при едната, и при другата група симптоми, се 

налага консултация с ендокринолог и изследване на 
щитовидните хормони. Щитовидната жлеза е един от 
най-важните регулаторни органи на организма и ума.
Проблеми с нея по-често имат жените. Навременно-

то поставяне на диагноза и започване на лечение е от 
съществено значение за предотвратяване на сериозни 
здравословни проблеми.
Напълняване или отслабване
Резките необясними промени в теглото са показател 

за заболяване на щитовидната жлеза. Напълняване-
то е признак за забавените й функции и недостиг на 
тироидни хормони. 
Състоянието се озна-
чава като хипотирои-
дизъм.
И обратното, когато 

щитовидната жлеза 
отделя повече от не-
обходимото количе-
ство хормони, се от-
слабва. За разлика от 
хипертироидизма, хипотироидизмът е често срещан.
Подуване, притискане при шията
При наличие на проблем с щитовидната жлеза е въз-

можно да се появи подуване при шията, да се получи 
уголемяване на частта над нея, както и да възникне 
усещане за притискане на гърлото. Подобен симп-
том се изявява и при хипо- и при хипертиреоидизъм. 
Уголемяването на областта при щитовидната жлеза 
понякога е признак на възли, киста или рак на щито-
видната жлеза. Прегледът при специалист, кръвните и 
ехографските изследвания са задължителни.
Промени в сърдечната честота
Щитовидните хормони влияят върху функциите на 

всеки орган в тялото, включително и скоростта на ра-
бота на сърцето. Обикновено при намалени функции 
на щитовидната жлеза се отчита позабавена сърдечна 
честота, при хиперфункция тя е ускорена.
Промените въздействат и на кръвното налягане и 

има усещане за сърцебиене.
Резки промени в настроението и тонуса
Тиреоидните заболявания имат силно въздействие 

върху това как се чувстваме. Необяснимата промяна 
в настроението, липсата на сили или обратното “ко-
гато не можем да се спрем” е възможно да се дължи 
на проблем с щитовидната жлеза. При намалени функ-
ции обикновено се изпитва необяснима умора, дейст-
вията, движенията, говоренето, мисленето са забаве-
ни и мудни. При хипотироидизъм има склонност към 
изпадане в депресия. Почти огледално е състоянието 
при повишена функция на щитовидната жлеза. Тога-
ва е налична тревожност, постоянно безпокойство, 
раздразнителност и проблеми със съня. Наблюдава се 
свръхактивност, която обаче изведнъж отнема силите 
на засегнатия в по-късен план.
Косопад
При какъвто и да е проблем с щитовидната жлеза 

хипо- или хиперфункция, се проявява проблемът с 
окапването на косата. При терапията косопадът се 
прекратява. Важното е да се установи проблемът и да 
се предприеме лечение. 
Все ви е студено или пък - топло
Щитовидната жлеза е органът, който регулира про-

цесите на топлообмен на тялото.
При понижена функция на щитовидната жлеза, кога-

то процесите в организма са забавени, е нормално да 
се появи усещане за постоянен хлад. При хипертире-
оидизъм се наблюдава изпотяване, топли вълни, задух 
от чувството за топлина.
Други симптоми на хипотироидизъм:

суха кожа, чупливи нокти, запек, обилна менструа-
ция, треперещи ръце, мускулна слабост, диария, не-
редовен менструален цикъл.

КАК ДА ОТГЛЕДАМЕ
ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Да прекопаваме или да разрохкваме почвата?
Основната разлика между традиционното и органич-

ното земеделие е обработката на почвата. При традици-
онното земеделие се прекопава и обръща горният пласт 
земя с дебелина 30 см, докато при органичното се прави 
разрохкване само на горния слой с дебелина 10-15 см.
Дълбокото прекопаване нарушава естествените про-

цеси, които подпомагат образуването на горния плодо-
роден слой почва, загиват представителите на почвената 
фауна, повредените корени на плевелите образуват нови 
коренища, а семената им попадат в благоприятна среда 
и бързо се развиват. Заедно с това се увеличава притокът 
на кислород в дълбоките слоеве на почвата, което пър-
воначално води до образуването на голямо количество 
минерални вещества и осигурява богата реколта.
На по-късен етап почвата обеднява, тъй като плодо-

родният слой не може така бързо да се възстанови, а 
голямото количество минерали води до нейното уплът-
няване. Нарушената коренова система на тревите не 
може да задържи и без това тънкия слой плодородна 
почва. Така се стига до отмиване и изветряне на хумус-
ния пласт.
Алтернатива на дълбокото прекопаване е разрох-

кването. Но не трябва безотговорно и напълно да се 
отрича дълбокото прекопаване. Глинестите и некулти-
вирани почви без прекопаване няма да дадат добра ре-
колта. За тежките почви дълбоката есенна обработка е 
задължителна.
Неизменно остава правилото да не се обръща почва-

та, а да се размества в една плоскост. Логиката е в това, 
че почвените обитатели обитават различна дълбочина 
и онези, които живеят на повърхността, в дълбоките 
пластове загиват.
При органичното земеделие стопанинът се ръко-

води от няколко принципа:
1. Като торове се използват само животински и рас-

тителни отпадъци. Например преди есенната обработка 
на почвата сухите треви се изгарят, а получената пепел 
се ползва за подхранване.
Основа на органичните торове за отглеждане на еко-

логично чисти продукти са оборският и птичият тор, 
и хумусът. За производството на висококачествен ком-
пост е важно правилно да се заложи компостерът. Мно-
го популярно е използването на „тора от хладилника“ 
- останки от всякакви хранителни продукти. Като зелен 
тор за биологичното земеделие се използват сидерати.

2. Напълно се отказва от хербициди и фунгициди. На 
помощ на градинарите идват полезните плевели:

* Бял равнец се ползва срещу трипси, стъблопроби-
вач и комари;

* Пелинът успешно се бори със зелевия молец, лист-
ни въшки, колорадски бръмбар;

* Лайка, жълтениче и коприва имат антисептично 
действие;

* Градинският кострец е чудесен лек за мана.
3. Когато планираме засаждането на зеленчуци, за-

дължително трябва да помислим за ротацията им – на 
три или четири години. Когато ще използваме четири-
годишен период зеленчуковите култури са разделени на 
групи:
А - Green (зеле и карфиол, броколи, спанак и т.н.);
Б - кореноплоди (моркови, лук, картофи, захарно 

цвекло, чесън, и т.н.);
С – тиквови и соланинови (без картофи) - краставици, 

патладжани, домати, чушки;
D - бобови растения.
Повече подробности за съседството между зеленчу-

ците и последователността за засаждането им на едно 
и също място могат да се видят на календара за сеит-
бооборота.

4. Не се използват хибридни сортове, а семето за за-
саждане се третира с биологично активни природни 
препарати. Използват се и екстракти от лайка, хвощ, 
чесън, валериана, алое и т.н.

5. Не забравяйте да мулчирате почвата. В природата, 
земята винаги е покрита с трева, паднали листа или иг-
лички. Когато съхнат и гният, те повишават хумусния 
слой. Голата почва ерозира, влагата се изпарява бързо, а 
земята се уплътнява.
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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.

Босвелия
Босвелия или индийски тамян е растение, което заема пър-

востепенно място в аюрведичната медицина и е на почит заради 
огромните ползи, които оказва върху здравето. Босвелията е 
голямо дърво, отделящо ароматни смоли, от които получаваме 
основните въздействия на това растение.Съвременни изследва-
ния напълно потвърждават качествата на билката като мощно 
средство за успокояване на мускулни и ставни болки, вследствие 
на артрит, остеоартрит и други ревматични заболявания, както 
и при дихателни и храносмилателни разтройства.
Какви са здравословните ползи на босвелия?
Ефектът на босвелията се дължи на високото съдържание 

на алантоин в нея, който се отличава със способността си да 
стимулира образуването на нови и здрави клетки в засегнатите 
тъкани. Освен това босвелиевите киселини успешно блокират 
синтезирането на левкотриени. Това са хормоноподобни веще-
ства, които представляват един от основните фактори за появата 
на възпалителни процеси.
Босвелията спомага за 

добра подвижност и гъвка-
вост на ставите, стимулира 
хрущялната тъкан,оказва 
благотворно влияние вър-
ху съединителната тъкан, 
тонизира мускулите, подо-
брява кръвоснабдяването в засегнатите области.
Босвелията се отличава с няколко отличителни за здравето 

ползи, които са научно доказани и обосновани:
• Важно място в аюрведическата медицина където е на почит 

заради противовъзпалителните си свойства, без странични ефекти.
• Средство, успокояващо мускулни и ставни болки, вследствие 

на артрит, остеоартрит и други ревматични заболявания.
• Благотворно влияние върху съединителната тъкан и осе-

заемо подобрява подвижността без да предизвиква стомашен 
дискомфорт.

• Алфа- ,бета–босвелиевата киселина и полизахаридите са 
основни биоактивни съставки на растението,имащи аналгетичен 
ефект, отговорни за положителния резултат , като потискат 
отделянето на хормони, отговорни за възникването на болка. 
Те локализират възпалението, стимулират хрущялната тъкан, 
подобряват кръвоснабдяването в засегнатите области и под-
помагат възстановяването на кръвоносните съдове, увредени 
от възпалението.

• Aнтиспазмолитичните свойства на босвелия облекчават 
колит, кашлици и астма, подтискайки синтеза на левкотриени-
основните причинители на пристъпи.

• Подмладява кожата, като предизвиква клетъчна регене-
рация, повишава себумната секреция при суха кожа, което е 
особено важно за свежия и вид.

• Заради ревитализиращото си действие, тя често се използва 
в различни козметични продукти и парфюми. Смолата от босве-
лия, освен полезна, е и много приятна на аромат. 

 „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                                                                                                              

- Тате, пак имам двойка по български...
- Защо?!
- Днес госпожата пита: „Вече повече от 10 години българите 

избират или БСП, или ГЕРБ. Какво е „българите”?“
- Как какво е...?! Идиоти...
- И аз така отговорих... Ама тя каза, че било подлог...

- Мацко, моят май ще става илюзионист.
- Що мислиш така?
- Ми, прибирам се вчера по-рано от работа, а той в спалнята 

и ми вика: „Глей сега“, и като почна:
- Абракадабра сим салабим... Фокус-мокус-препаратус...- 

почука на врата на гардероба и от там излезе Иванова от 
8-мия етаж, по бельо, толкова шашната беше, че даже не 
разбра какво става..

Тате пак имам двойка по български

СПАНАЧЕНО ПЮРЕ СЪС СИРЕНЕ
Необходими продукти: килограм спанак, 3-4 кар-

тофа, 100 г масло, 200 г сирене, сол или вегета.
Начин на приготвяне: Спанакът се изчиства и се 

бланшира около 5 минути.
Картофите се сваряват и се 

прибавят към него. Добавят се 
солта и маслото и се пасира. 
Слага се натрошеното сирене 
и хубаво се обърква. Поднася 
се с яйце на очи върху пюрето 
или пък се ползва като гарни-
тура към печени меса.
Спанакът може да се замени 

с лапад, лобода или киселец.


