
 СЪОБЩЕНИЕ   Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за   
   съдебната власт обявява процедура за определяне на съдебни заседатели 
към Окръжен съд – Благоевград. Пълният текст на обявата е качен на сайта на община Сатовча, 
раздел „Последни новини” на 21.06.2017 година.

17 - 23 юли 2017г., година (XIII), 29 /612

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

Ако смятате, че правата ви са нарушени, из-
пратете веднага след полета ви претенция до 
превозвача или до контролния орган ГВА, ако 
авиокомпанията не отговори в срок от 70 дни. 
Бури и други природни явления, пожари, из-
рагвания на вулкани или сблъсък с птици са 
сред причините, които трудно могат да бъдат 
предвидени и са причина за отказ при подаде-
ни жалби. Превозвачът може да загуби лиценза 
си, ако има честа повтаряемост на една и съща 
причина за забавяне на полетите на даден пре-
возвач, твърдят от ГВА.
Ако се случи нещо непредвидено по график 

авикомпанията е длъжна да ни информира вед-
нага колко ще бъде забавянето.
Пътниците имат право на храна, напитка и 

хотел при забавяне на полет над два часа. 
Над два часа имаме право на обезщетение на 

стойност 250 евро, над три часа – 400 евро, а 

над 4 часа сумата достига до 600 евро. Обезще-
тенията са еднократни.
Превозвачът е длъжен да обезщети и ако за-

губи багажа ни, тогава сумите достигат до 1200 
евро.
Жалбата за счупен куфар се подава до седем 

дни, а слез третата седмица се счита за загу-
бен.  9 от 100 хил. багажа на борда се губят, но 
добрата новина е, че 95% от собствениците си 
намират вещите. 
При забавяне на полета над 5 часа имаме 

правото да се откажем от пътуването и да изис-
каме цялата стойност на билета.
От 125 до 600 евро пък може да поискаме, 

ако ни бъде отказан достъп до борда на само-
лета. 
Важно е да се знае, че ако използваме услу-

гата на български превозвач и имаме проблем, 
жалбите се подават до ГВА, а при забавяне на 
международен превозвач трябва да се обърнем 
към Европейския потребителски център.

АААА
КАКВИ СА ПРАВАТА НИ ПРИ ЗАБАВЕН ПОЛЕТ И ЗАГУБЕН БАГАЖ

На основание чл.14, Глава трета 
от Вътрешен правилник на Общински фонд „С 
един лев в помощ на болните деца от община Са-
товча”  Ви предоставям следната информация за 
първо четиримесечие на 2017 година:
За периода от 01.01.2017 – до 30.04.2017 го-

дина в Общински фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатовча” са постъпили 
общо 5 123,65 лева. По решение на Комисията за 

първо четиримесечие на 2017 година са разход-
вани средства в размер на 3081,00 лева. 
Общо постъпили в сметката на Фонда до 

30.04.2017 година са 109 447,75 лева. Общо из-
платени по решения на Комисията към 30.04.2017 
година са 78 845,20 лева. Общо подпомогнати от 
Фонда 52 деца, от които 16 допълнително. Към 
същата дата наличните средства в набирателната 
сметка на Фонда са 30 602,55 лева.  
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С П И С Ъ К
На децата от община Сатовча получили финансово подпомагане от 

Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”
за периода от 01.08.2006г. до 30.04.2017 г.

( )

(2015-2016)

78845,20

С П И С Ъ К
На дарителите и дарените средства за периода 01.08.2006 г. до 30.04.2017г. в

Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”

I IV. 2017 .

2017 5123,65

01.08.2006 30.04.2017 . 109 447,75



този ден празнуват още занаятчийските еснафи на кожарите, кожухарите, самарджийте 
и керемидчиите. В София има два храма посветени на Свети Пророк Илия - единият е в 
квартал “Княжево” и е строен в края на ХІХ век. В двора му има една необичайна сгра-
да – гробницата на Бали Ефенди, известен мюсюлмански духовник и лечител, живял и 
лекувал тук през ХVІ век. Мястото се почита от мюсюлмани и християни, които идват 
да се поклонят най-вече на 2 август, когато е Илинден по стар стил. Международен ден 
на шахмата Отбелязва се от 1966 г. Годишнина от основаването в Париж, Франция, на 
Международната шахматна федерация, в която членуват 170 страни /1924/.

22 Юли 2017, Събота
Църквата почита паметта на Св. Магдалена 
Църквата почита паметта на Св. Равноапостол на мироносица Мария Магдалeна.  В 

нейното житие се разказва, че когато Иисус Христос ходел по Галилея и извършвал 
чудеса, към него пристъпила жена на име Мария Магдалина (от гр. Магдала). Тя го 
молила за помощ. Господ изгонил из нея седем бесове и напълно я изцерил от болес-
тта. Оттогава благодарната Мария служила непрестанно на Господа, слушала неговото 
учение и вървяла след него до самата Негова кръстна смърт. Мария Магдалeна с други 
свети жени, приготвили благовонно миро за да помажат с него, според юдейския обичай, 
тялото на Иисус Христос. Но най-рано от всички, още до разсъмване в неделя, дошла 
Мария Магдалина и за нейно учудване тя видяла, че камъкът е свален и гробът празен. 
Смутена от видяното, Мария Магдалина отива при апостолите. Те дошли в пещерата, 
видели, че тялото на Иисуса го няма и се върнали, а Мария останала на гроба, стояла и 
плачела. И докато плачела, надникнала в гроба и видяла два ангела в бяло облекло да 
седят – единият при главата, а другият при нозете, гдето било лежало тялото Иисусово. 
Те й казали: „Жено, защо плачеш?“ – Вдигнали Господа моего – отговорила тя – и не 
зная где са Го положили. Като казала това, тя се обърнала назад и видяла Самия Иисус, 
но не Го познала и мислила, че е градинарят. – Жено – казал й Той – защо плачеш, кого 
търсиш? – Ако си Го ти изнесъл – казала тя, – кажи ми где си Го положил и аз ще Го 
взема. – Марийо! –казал й тогава Спасителят. Едва сега Мария Го познала и радостно 
извикала: „Учителю!“ – Не се допирай до мене – казал й Господ, – но иди при братята ми 
и им кажи че възлизам при Моя Отец и при вашия Отец при Моя Бог и при вашия Бог! 
На днешния ден имен ден празнуват Магдалена, Меглена, Малена и др.

 VII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
”ПРИКАЗКИТЕ” - ВАРНА 2018  

Краен срок: 19 май 2018 г. 
Конкурсът е насочен към всички ученици в 

България и българските деца, които живеят из-
вън пределите на страната, разделени в четири 
възрастови групи. Той има за цел да провокира 
желание у децата да се запознаят с богатия извор 
от приказки и детски книги, които носят много 
послания и поуки, но все по-малко се четат. 
Тема: „Руски народни приказки”
Право на участие имат деца и ученици от І-ви до ХІІ-ти клас.
Конкурсът е ИНДИВИДУАЛЕН. 
Рисунките да бъдат нарисувани на картон 35х50 см. (без паспарту) с материали по 

избор, по една индивидуална рисунка на участник. 
Приемат се необработени с компютърни програми заснети рисунки.

   КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА ТЕМА:
 „ДРУГИЯТ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ”    

Краен срок: 10 август 2017 г. 
Центърът за развитие на човешките ресурси и информаицонният център „Европа 

Директно” – София организират Конкурс за ученическа разработка на тема: „Другият 
през моите очи”.
Целта на конкурса е, в отговор на съвременните предизвикателства в Европейския 

съюз, да дадем възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата за 
приобщаването, толерантността и приемането на различието, както и за възможностите 
за успешна работа в училище по тази тема.
Конкурсът е насочен към училищата, работещи по европейски проекти и европейски 

тематики, и акцентира върху теми като:
- Насърчаване на толерантността, разбирателството и разнообразието;
- Придобиване на социални, граждански и междукултурни умения чрез насърчаване 

на демократичните ценности и основните права, социалното приобщаване и недискри-
минацията;

- Успешно преодоляване на образователните различия;
- Насърчаване на междукултурния диалог;
- Равно третиране на децата и младежите с по-малко възможности и приобщаване на 

децата със специални образователни потребности.
Очаква се ученическата разработка да отговаря на следните условия:
- да бъде авторски текст;
- авторите да бъдат ученици на възраст от 12 до 18 години;
- да бъде в обем до 2 стандартни страници в word формат (1 стандартна страница = 

1800 знака с интервалите);
- насърчава се (но не е задължително условие) разработките да бъдат придружени от 

авторски снимки, визуализиращи представената концепция.

НАЦИОНАЛНА СТАЖАНТСКА ИНИЦИАТИВА
„ОСТАВАМЕ В БЪЛГАРИЯ”     

Краен срок: 15 август 2017 г. 
За трета поредна година Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) стартира 

Националната стажантска инициатива „Оставаме в България”. Тя е насочена към най-
младите бъдещи професионалисти и отново ще им даде шанс да докажат своите ка-
чества и умения, да навлязат в света на бизнеса и да получат възможности за развитие, 
подходяща среда и стимул за реализация в България. 
За да участват в нея, младежите трябва да подготвят материал на тема „Портрет на 

успелия човек, когото познавам”.

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

18 Юли 2017, Вторник
Годишнина от рождението на Васил Левски 
Васил Левски (Васил Иванов Кунчев) е роден на 18 юли 

(6 юли стар стил) 1837 г. в град Карлово в семейството на 
Иван Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова. Има 
двама братя — Христо и Петър — и две сестри — Ана 
и Марийка. Най-светлият образ в българската история 
останал в паметта на българите с няколко крилати фрази, 
най-популярната от които е: „Ако спечеля, печеля за цял 
народ, ако губя, губя само мене си...“ Васил Левски е 
най-малко известен с официалното си име, и с духовното 
си име дякон Игнатий. След смъртта му, през 80-те и 
особено 90-те години, в широка употреба влиза прозви-
щето Апостола на свободата или само Апостола, за което 
особена заслуга има Иван Вазов. Васил Левски е идеолог и организатор на 
българската национална революция, основател на Вътрешната революционна 
организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). 
На 7 декември 1858 г. приема монашеството и името Игнатий в Сопотския 
манастир „Св. Спас“ под мантията на йеромонах Кирил, а през следващата 
1859 г. Пловдивският митрополит Паисий го ръкополага за йеродякон. 
Ден на гражданската защита
 Професионален празник на спасителите от ГД „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (МВР). 
Обявен е с решение 95 на Министерския съвет от 22 март 1993 г. като про-
фесионален празник на служителите от Гражданската отбрана на Република 
България. След обединяването на Главна дирекция „Гражданска защита“ и 
Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ в създадената на 1 яну-
ари 2011 г. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 
към МВР, празникът се отбеляза като Професионален празник на спасителите 
от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. На 18 
юли 1936 г. цар Борис III издава указ 310, с който утвърждава Наредба-закон 
за противовъздушната отбрана и химическата защита на Царство България. С 
това се поставя началото на дейността по защита на населението, материалните 
и културните ценности в България. 

19 Юли 2017, Сряда
 Ден на Българската дипломатическа служба 
Утвърден с резолюция на министъра на външните работи Надежда Михайло-

ва от 21 юли 1999 г. Денят се свързва с Указа на Княз Александър I Батенберг 
от 19 юли 1879 г., с който се назначават първите български дипломатически 
представители в чужбина - в Цариград, Букурещ и Белград. 
Първите дипломатически агенти на България са Драган 
Цанков, Евлоги Георгиев и Димитър Кирович. 

20 Юли 2017, Четвъртък
 Илинден - св. пророк Илия Свети 
Пророк Илия се тачи от всички християни като най-го-

лемия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от 
двамата най-велики старозаветни мъже. Живял около 900 
години пр. Христа в град Тесвия (Палестина), по времето 
на израилския цар Ахав. Когато се родил, баща му получил 
видение – внушителни мъже го поздравили, повили бебето 
с огнени пелени и го накърмили с пламък. Смутен, той раз-
казал това на свещениците в Йерусалим, а те го успокоили с думите: „Не бой 
се, твоят син ще живее в светлина и ще съди израилския народ с огън и меч.“ 
Това обяснява и името - означава „крепост Господня“. Израилските царе се 
покланяли на идоли и живеели нечестиво. От всички най-недостойни били Ахав 
и жена му. Илия отишъл при нечестивия цар и му предрекъл поради греховете 
суша, която продължила три години и шест месеца. Тогава Илия събрал народа, 
жреците и пророците на Ваал в планината Кармил. Помолил се на истинския 
Бог и огън паднал от небето и запалил жертвеника. При смъртта му огнена 
колесница с огнени коне го отнесла с вихър на небето. Същия образ рисува 
и иконографията - Свети Илия е в позлатена небесна колесница, теглена от 
четири бели коня. Хората от всички времена са оказвали почит към неговата 
нравствена извисеност и духовна близост с Бога. И до днес стъпките му в Па-
лестина се смятат за осветени от силата му. Денят на Пророк Илия е сред най- 
почитаните от българския народ празници. Народните вярвания са, че Свети 
Илия носи дъжд и влага и закриля живота. Заради силата, която притежавал 
го нарича Илия Гърмодолец, Гърмоломник, Гръмовник. Народните представи 
рисуват Свети Илия като господар на летните небесни стихии и градушката. Той 
ходи по небето със златна колесница и преследва ламята, която „пасе“ житата. 
Светкавиците са огнени стремена, които хвърля по ламята. Огънят, излизащ от 
ноздрите и изпод копитата на конете му, дава дъжд и роса. На този ден се спазва 
строго забраната за работа. В чест на светеца се коли курбан от най-стария 
петел и се изпича погача. Трапезата се прекадява от най-възрастния член на 
семейството. Организират се и общоселски сборове с жертвоприношение на 
мъжко животно - овен или вол. Общоселската трапеза се нарежда на високо 
място или под вековни дъбови дървета. Освен носещите името на светеца, на 
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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: КАК ДА СЕ ОСВОБОДЯ ОТ СТРАДАНИЕТО
Един мъж искал да се освободи от страдани-

ето и отишъл в будистки храм, за да потърси 
учител, който да му помогне. Отишъл при Учи-
теля и му казал: 

- Учителю, ако медитирам по четири часа на 
ден, колко време ще ми е необходимо, за да 
получа просветление?
Учителят го погледнал и отвърнал: 
- Ако медитираш по четири часа на ден, веро-

ятно ще са ти необходими десет години.
Мъжът решил, че може да направи и повече, 

и попитал: 
- Учителю, ами ако медитирам по осем часа 

на ден, колко време ще ми е необходимо, за да 
получа просветление?
Учителят го погледнал и рекъл: 
- Ако медитираш по осем часа на ден, вероятно 

ще са ти нужни дваде-
сет години.

- Но защо ще ми от-
неме повече време, 
ако медитирам по-дъл-
го?, попитал мъжът.
Учителят отвърнал: 
- Ти не си тук, за да жертващ радостта или жи-

вота си. Тук си, за да живееш, да бъдеш щастлив 
и да обичаш. Ако можеш да дадеш най-доброто 
от себе си за два часа медитация, но вместо това 
медитираш по осем часа, само ще се измориш, ще 
се отклониш от целта и няма да се наслаждаваш 
на живота си. Прави най-доброто по силите си и 
тогава може би ще научиш, че независимо колко 
дълго медитираш, можеш да живееш, да обичаш 
и да бъдеш щастлив.



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

жан през месец юни за доходи от трудови правоотно-
шения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец юни, когато 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 юли.
До 31-ви юли
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък 

за третото тримесечие на текущата година. 
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по  

ЗКПО за второ тримесечие. 
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие 

на годината за придобити доходи от стопанска дейност 
по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно 
предоставяне за ползване на права или имущество и 
подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

2. Предприятията и самоосигуряващите се лица вна-
сят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от 
ЗДДФЛ, придобити през второто тримесечие на теку-
щата година и подават данъчната декларация по чл. 55, 
ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.

3.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста 
от ЗДДФЛ за второто тримесечие на годината и подава-
не на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ 
и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

4. Търговските банки и клоновете на чуждестранни 
банки в страната декларират и внасят окончателния да-
нък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по 
банкови сметки на местни физически лица, придобити 
през м. юни.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от 
ЗДЗП за предходното тримесечие. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
17 - 23 юли 2017г., брой 29

КАК НАП МОЖЕ ДА РАЗВАЛИ
ИМОТНА СДЕЛКА

Сделките с недвижими имоти под или над данъч-
ната оценка не са рядкост. Може ли Националната 
агенция за приходите да развали сделка на основание, 
че реалната пазарна цена е значително по-ниска или 
по-висока?
Сделка пред нота-

риус на недвижим 
имот може да бъде 
изповядана или по 
данъчна оценка на 
същия или по па-
зарна цена, посоч-
ват адвокати. Без 
съмнение таксите, 
които следва да бъдат заплатени по пазарна цена на 
имота, са по-високи от тези по данъчната оценка. То-
ест, от това следва, че се заплаща цена по два начина.
Незаконосъобразно е да се заплаща цена както над, 

така и под данъчната оценка, твърди юритът. Освен 
това, при изповядване на сделка винаги се попълва 
декларация за липса на данъчни задължения, за вер-
ността на която носите наказателна отговорност.
Ако сте изповядали сделка при нереална цена, 

образувана незаконосъобразно, и сте подписали де-
кларация с невярно съдържание, то това безспорно 
са основания не само за разваляне на сделката, но и 
за търсене на наказателна отговорност.
Удостоверението по чл.87, ал.1 е удостоверение за 

липса на данъчни задължения и се издава от ТП на 
НАП в 7-дневен срок. Важно е също така да има и 
декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК, която не само 
трябва да подпишете, но и да бъде нотариално заве-
рена, защото нотариусът носи солидарна отговорност 
заедно с прехвърлителя по сделка за недвижим имот, 
че задълженията ще бъдат заплатени.
Адвокатите внасят малко уточнение. Законът уреж-

да възможност за НАП да иска от съда да признае една 
сделка за недействителна, когато е сключена от лице 
с установени публични задължения. Целта е, след 
като съда обяви сделката за недействителна, да може 
имуществото, предмет на недействителната сделка да 
послужи за удовлетворяване на тези вземания.
Условията, при които НАП може да предяви такъв 

иск, са: продавачът към датата на сделката да е имал 
данъчни или други публични задължения, установе-
ни с ревизионен акт или съдебно решение или е да 
прехвърлил свое имущество след връчване на заповед 
за възлагане на ревизия с цел да затрудни или осуети 
изпълнението на задълженията си към държавата.
Тоест, това, че сделката е изповядана по цени по-

ниски или по-високи от пазарните, не е достатъчно 
основание НАП да иска обявяване на недействител-
ност на сделката. Съществуват и други хипотези, при 
които НАП може да иска обявяване на недействител-
ност на сделки, сключени от длъжници с публични 
задължения.
НАП не може да развали сделката само на това 

основание, потвърждават специалисти. За купувача 
няма никакво значение дали той има задължения към 
държавата или не. Ако обаче към деня на сделката про-
давачът е имал задължения към НАП или трети лица, 
то НАП или всяко трето лице – кредитор на продавача 
има право да образува дело и да иска обявяване на 
сделката за недействителна спрямо него.
За целта трябва да докаже, че продавачът е сключил 

сделката с цел увреждане на кредитора. Тоест, продал 
е имота на занижена цена и не е дал пари на креди-
тора и/или го е продал, за да не може да го продаде 
кредиторът при евентуално изпълнително дело срещу 
продавача.

ПУБЛИКУВАН Е НАРЪЧНИК ЗА ДАНЪЦИТЕ 
ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ

ЛИЦА ЗА 2017 Г.
В Наръчника са отразени промените за 2017 година 

в Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица, като към документа е добавен нов фиш „Данъч-
но облекчение за извършени безкасови плащания“. 
За по-лесно ориентиране в направените промени е 
изготвен списък на фишовете, в които са отразени 
тези промени. 
До к ум е н т ъ т 

разглежда  об -
щите понятия и 
принципи, обла-
гаемия доход и  
годишната данъч-
на основа за до-
ходи от трудови 
правоотношения, 
за доходи от сто-
панска дейност като едноличен търговец, за доходи 
от друга стопанска дейност, за доходи от наем и други 
източници, както и окончателните данъци, авансовото 
и годишно облагане за различните видове доходи и 
задълженията за предоставяне на информация. 
Наръчникът е полезно помагало за всички клиенти 

на НАП, които искат да се запознаят със същността, 
полето на действие, особеностите при облагането с 
данъци върху доходите на физическите лица.

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
ПО РЕДА НА ЧЛ. 46 ОТ ЗКПО

Въпрос: Фирма има задължение от 100 000 лв., на 
което давността изтича през 2017 г. Фирмата няма 
да плати задължението и смятаме да го отпишем 
през 2016 г., т.е. една година преди изтичане на да-
вностния срок. Задължението участва в счетоводния 
финансов резултат. Следва ли да преобразуваме да-
нъчния финансов резултат в намаление през 2016 г. 
и в увеличение през 2017 г. (съгл. 
чл. 46, ал. 3 и ал. 4 от ЗКПО)?
Отговор: Данъчното третиране 

на задълженията по реда на чл. 46 
от ЗКПО се отнася само до онези 
задължения, които към края на 
съответната данъчна година са 
представени като такива в баланса на дружеството. Т.е. 
разпоредбата на чл. 46 изисква в края на съответната 
година данъчно задълженото лице да направи анализ на 
съществуващите му задължения (налични като кредит-
ни салда по сметките за задължения) и ако за някой от 
тези задължения е настъпило някое от изброените в чл. 
46, ал. 1 обстоятелства. Следователно, ако вследствие 
преценка на ръководството на предприятието вие отпи-
шете задължението като недължимо и признаете текущ 
приход, то за вас не възниква основание да прилагате 
разпоредбите на чл. 46 от ЗКПО. Съответно признатият 
от вас приход от отписване на задължението в размер 
на 100 000 лв. ще участва в определянето на данъчния 
ви финансов резултат. 
Същевременно ви обръщаме внимание, че Законът 

за счетоводството изисква при текущото счетоводно 
отчитане и изготвяне на финансовите отчети да се 
спазва принципът за „предпазливост”. Този принцип 
изисква при изготвяне на финансовите отчети да се 
оценяват и отчитат всички предполагаеми рискове и 
очаквани евентуални загуби при счетоводното пред-
ставяне на стопанските операции. Т.е. във финансовите 
отчети не трябва да има надценени активи и подценени 
пасиви (оценката на пасивите не трябва да е по-ниска 
от тази, по която същите могат да се уредят). Следо-
вателно, за да отпишете едно задължение, преди да е 
изтекла давността, следва да имате достатъчна сигур-
ност, че същото няма да бъде поискано от страна на 
контрагента ви, т.е. да няма вероятност в бъдеще да 
са необходими ресурси за погасяване на същото. Ако 
има факти и обстоятелства (не само намерението за не-
плащане от страна на ръководството на дружеството), 
които с достатъчна сигурност да дават индикация, че 
това задължение няма да бъде платено преди изтича-
не на давностния му срок, то считаме, че едва тогава 
можете да отпишете същото.

КОМПЕНСИРАТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ С 
2,1 МЛН. ЛЕВА ЗА ПРОПАДНАЛИ ПЛОЩИ 
Държавен фонд „Земеделие“ разпределя финан-

сов ресурс от 2,1 млн. лева по Схемата за държавна 
помощ за компенсиране на загубите на земеделски 
стопани в резултат на природни бедствия или небла-
гоприятни климатични условия, настъпили през 2016 
г. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд 
„Земеделие“ (УС на ДФЗ) на свое редовно заседание.

   На подпомагане подлежат стопани, които прите-
жават констативни протоколи за 100% пропаднали 
площи със земеделски култури за стопанската 2016 
г. в резултат на неблагоприятни климатични условия 
– измръзване, осланяване, наводнение, преовлажня-
ване, градушка и суша.

   С държавната по-
мощ ще се компенси-
рат до 80% от дейст-
вителните разходи за 
отглеждане на плодове, 
зеленчуци, царевица за 
зърно и за силаж, грах 
за зърно и едногодиш-
ни  бобови  култури , 
памук и други култури 
през изминалата сто-
панска година. Обез-
щетението за зърнени, 
фуражни и технически 
култури е 50%, а за зимна маслодайна рапица – 30%.

   Стопаните, чиито площи са напълно пропаднали, 
но не са били застраховани, ще получат 50% от по-
лагащата се компенсация за съответния вид култура. 
Това условие не се прилага при пропаднали площи в 
резултат на суша и помощта се изплаща без редукция 
на помощта. Изискването е записано в параграф 363 
от Насоките на ЕС за държавните помощи в секто-
рите на селското и горското стопанство и селските 
райони за периода 2014 – 2020 г.

   УС на ДФЗ прие в указанията за прилагане 
на държавната помощ ново изискване. Съгласно 
допълнението, стопаните са длъжни да деклари-
рат размера на определеното от застрахователя 
обезщетение за пропадналите площи през 2016 г. 
Заедно със застраховката те трябва да представят и 
документ за изплатеното обезщетение. Държавната 
помощ се редуцира с размера на обезщетението по 
застрахователната полица, до размера на площите, 
за които се кандидатства. Кандидатите не подлежат 
на подпомагане, ако по тяхна вина са пропуснали да 
регистрират щетите си и нямат определено обезще-
тение от застрахователната компания.

   Заявления по схемата ще се приемат в областните 
дирекции на ДФ „Земеделие“ от 17 юли до 11 август 
2017 г. Срокът за изплащане на средствата е до 15 
септември 2017 г.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2017г.

Въпрос: Искам да попитам каква е таксата за 
издаване на направление за лечение в Санаториум 
по НОИ,което се издава от Личния лекар? 
Отговор: Когато лекарят, сключил договор с НЗОК, 

е издал направление (бл.МЗ-НЗОК.№7) за лечение по 
клинична пътека за физикална терапия и рехабилита-
ция от пакета „Болнична помощ” на НЗОК за здравно-
осигурени лица над 18-годишна възраст, те не дължат 
заплащане за издаването му. Заплащат само законово 
установената потребителска такса, понастоящем 2.90 
лв., освен ако не са освободени от нея. Ако пациентът 
не постъпва в лечебно заведение за болнична помощ, 
сключило договор с НЗОК по клинична пътека за реха-
билитация, а желае да проведе лечение в санаториум, 
който е към НОИ, ПРО или друга институция – НЗОК 
не заплаща разходите

Въпрос: Преди малко повече от месец беше из-
вършена операция на дядо ми по клинична пътека 
217.1. Въпроса ми е дали има възможност сумата 
платена за поставения „пирон“ да се възстанови 
изцяло или частично? Ако е възможно какви до-
кументи се изискват ? В епикризата пише , че е 
поставена цитирам „интрамедуларна остесинтеза 
- Fi nail, заключваща система“. 
Отговор: Както  вече отговорихме на друго подобно 

Ваше запитване, в клиничните пътеки по ортопедия и 
травматология изрично е записано, че скъпоструващи-
те медицински изделия за провеждане на лечението 
– медицински изделия и инструменти за фиксиращите 
процедури (например: титаниеви импланти и винтове, 
пирони, плаки и пластини…) НЗОК не заплаща. Те са 
за сметка на пациента. 
Това е регламентирано също и в клиничната пътека, 

по която е извършена оперативната интервенция на 
дядо Ви.
В допълнение към отговора уточняваме, че за тези 

медицински изделия и дейности, които НЗОК не за-
плаща, институцията няма законови правомощия да 
финансира лечението на българските граждани, както 
и да възстановява суми на здравноосигурени лица. Тя 
заплаща само за дейности, които са изрично посочени 
в Наредба №2 от 25.03.2016г. за определяне на основ-
ния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета 
на НЗОК. Бюджетът на институцията 



ВКУСНО ДОМАШНО КРЕМА СИРЕНЕ
Три литра прясно мляко 

се варят с 1,5 супена лъжица 
сол. Млякото се оставя да из-
стине до 35-37 градуса (мал-
ко по-топло от заквасването).
Слагат се 15 капки мая за 

сирене в 2 супени лъжици 
кисело мляко, разбърква се 
хубаво и се изсипва в мля-
кото. Отново се разбърква 
добре.
Оставя се да престои 5 часа. След това се изсипва в 

тензух и се поставя в панерка с дупки да се изцеди или 
в калъпче. Отгоре се поставя тежест.
Млякото може да бъде козе, овче или краве.

КАКВИ БОЛЕСТИ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА 
НЕЧИСТОТО ЛЕГЛО

Една пета от хората не сменят чаршафите в спалнята си 
дори веднъж месечно. Те обаче не знаят, че това може да 
предизвика астма, екзема и запушен нос, тъй като нечис-
тите чаршафи привличат 
акари, които причиняват 
алергии.
Анкета, проведена сред 

2000 британци, показва, 
че само двама от всеки 
петима души сменя спал-
ното бельо всяка седмица 
в съответствие с препоръ-
ките на специалистите.

36% от хората сменят чаршафите на всеки две седмици, 
а 17 на сто признават, че сменят мръсното спално бельо 
веднъж месечно или по-рядко.
Д-р Адам Фокс, детски алерголог от Лондон, преду-

преждава, че нечистото спално бельо може да влоши ре-
дица здравословни проблеми.

„Една трета от живота си ние прекарваме в сън. През 
това време човек оставя отпадъци в леглото си: клет-
ките, които падат вследствие на триенето на кожата, 
телесни течности, като потта. Всичко това привлича 
акари“, казва д-р Фокс.

КАЙСИЯТА Е ЕЛЕКСИР НА МЛАДОСТТА
Родина на кайсията е Североизточен Китай. Като кул-

турен вид там се отглежда от 3000 години. В Европа 
е пренесена от войните на Александър Македонски. 
Съдържа витамини, минерали и хранителни вещества, 
които я превръщат в един от най-ценните плодове.
В кожицата и меката част на зрелия плод се натруп-

ват пигменти, съдържащи много каротин, който укреп-
ва имунната система. Каротинът, съдържащ се само в 
три кайсии, е половината от дневната нужда на човек 
от витамин А. Той блокира 
действието на свободните 
радикали.
Според последни из-

следвания една правилно 
проведена “каротинова ди-
ета” може да снижи чувст-
вително риска от ракови 
заболявания на белите 
дробове, стомаха, храно-
провода и пикочния мехур. Витамините от групата В 
(В3-ниацин, В9-фолиева киселина, В5-пантотенова ки-
селина) са необходими за еластичността на мускулите, 
за изгарянето на мазнините.
Високото съдържание на калий прави кайсията осо-

бено подходяща за укрепване на сърдечния мускул. До-
казано е, че тези плодове повишават работоспособност-
та на ума и подобряват паметта, забавят процесите на 
стареене, стимулират сърдечната дейност, стимулират 
образуването на клетки и подобряват състава на кръвта, 
помагат при проблеми с гърлото и носа, при астма.
Кайсията е прекрасен плод, но не се препоръчва на: 

бременни жени - поради голямо съдържание на мед, на 
хора предразположени към стомашни разстройства, на 
диабетици - съдържа много захар. Не се препоръчва и 
на хора с повишена функция на щитовидната жлеза и 
при чернодробни заболявания.

АКТУАЛНИ ГРИЖИ ЗА ВОДНИЯ ЛУК
Водният лук, както и самото му име подсказва, за-

дължително трябва да се отглежда при напояване. Во-
дата е необходима особено в периода на формиране и 
нарастване на луковицата. Растенията спират да се по-
ливат, когато започнат 
да зреят.
През вегетацията лу-

кът се окопава 2-3 пъти. 
Прави се на малка дъл-
бочина, за да не се по-
вреди луковица, която е 
разположена плитко.

. Най-опасната болест за водния лук е маната. Може 
да се третира превантивно или след установяването й. 
При зараза се използва фунгицидът верита ВГ в доза 
0.15%, карантинен срок 14 дни.

ЗАЩО НАМИРАТЕ В ПОЛОГА ЯЙЦА
С МЕКИ ЧЕРУПКИ

Намерите ли в полога яйце с мека черупка, веднага 
трябва да увеличите калция в смеската до 4-4,2%. Но 
в същото време трябва да намалите съдържанието на 
усвоим фосфор - 0,34-0,36%.
С настъпването на високите летни температури 

(над 32 градуса С птиците намаляват приема на хра-
на, което е в резултат на топлинния стрес води до 
намалена нос-
ливост
Препоръки:
З а п оч н е т е 

изхранване -
то на смеска с 
по-висока кон-
центрация на 
енергия и хра-
нителни веще-
ства, като се 
добавят маз-
нина и синтетични аминокиселини, а във водата за 
пиене - витамин С в количество 200 г/т вода.
При проблеми с едрината на яйцата, т.е. когато ко-

кошките започнат да снасят по-дребни яйца, трябва 
да се увеличи съдържанието на синтетичен метионин 
и обменна енергия чрез добавката на мазнина като 
източник на линолова киселина.
Защо кокошки ядат яйцата си?
Има много фактори, които могат да допринесат или 

да насърчат яденето на яйца от кокошките. Ето и ня-
кои от тях:
Пренаселеността: Препоръчителното простран-

ството на една птица в кокошарника е 1,20 кв. м на 
птица.
Няма достатъчно гнездилки: трябва да има най-

малко едно гнездо за четири кокошки.
Липса на вода: Кокошките кълват яйцата си, ако са 

жадни. Уверете се, че в кокошарника винаги има чис-
та и прясна вода.
Гладни са: Ако кокошките не се хранят достатъчно 

или храната е нископротеинова.
Небалансирано хранене: Дажбите на кокошките 

трябва да съдържат достатъчно калций и протеин.
Скуката: Може да ви звучи смешно, но е възможно 

кокошките да са отегчени. Ако ги отглеждате свобод-
но, най-вероятно няма да има проблем.
Твърде много светлина. Кокошките снасят яйцата 

си на затъмнено място, което е и тяхнто лично прос-
транство. Намалете осветеността на мястото, къде-
то снася. Ако кокошката не може да види яйцето, тя 
няма да го кълве.
Стрес: Възможно нещо да плаши кокошките. Про-

верет за белки или друг неканен гост в кокошарника.
Неопитните кокошки: Когато млади ярки пронасят 

за първи път често снасят яйца със слаби или тънки 
черупки. 

БОЛЕСТИТЕ СЪЩО АТАКУВАТ
Метеорологичните ус-

ловия през юли благо-
приятстват развитието на 
редица болести по овош-
ките.
При ябълката продъл-

жава борбата срещу стру-
пясването и брашнестата 
мана. При чувствител-
ните на брашнеста мана 
сортове се препоръчва 
третиране с продукти ефикасни срещу двете болести. 
Такива са фунгицидите: скор 250ЕК - 0,02% (30 дни), 
флинт макс ВГ - 0,02% (14 дни), шавит Ф 72ВДГ - 
0,2% (20 дни), строби ДФ -0,02% (35 дни) и др.
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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.

Бял имел -
Viscum album 

Описание: Вечнозелено, полупаразитно, двудом-
но храстче. Прикрепва се най-често върху клоните 
на иглолистните дървета и по тополите. Развива 
вилужно разклонено стъбло и срещуположни, се-
дящи, целокрайни листа, продълговати, кожести с 
тъмнозелен цвят. Цветовете са малки, жълтозелени, 
събрани на групички.
Разпространение: Па-

разитира върху широ-
колистни и иглолистни 
дървета главно в Източна 
България.
Употребяема част: Из-

ползват се стръковете и 
листата. Дрогата прите-
жава слаба своеобразна миризма и горчив вкус.
Действие: Снижава повишеното артериално 

налягане, което се свързва със способността му да 
разширява кръвоносните съдове и да премахва съ-
довите спазми. Смята се, че този ефект се дължи на 
съдържащия се в белия имел вискотоксин. Неговото 
успокояващо действие спомага за забавяне на сър-
дечния ритъм, подобряване на сърдечната дейност, 
тонизират миокарда.
Дрогата действа кръвоспиращо при маточни кръ-

воизливи, кръвотечения от носа, продължителна 
менструация, кървящи хемороиди.
Намира приложение като противогърчово сред-

ство при епилепсия, заболявания на нервната сис-
тема, главоболие, невралгии, при атеросклероза, 
артроза, хронични заболявания на ставите.
Съществуват цял ред интересни научни разра-

ботки, посветени на противораковата активност на 
белия имел.
Приложения: - като хипотензивно средство в 

ранните стадии на хипертоничната болест
- повлиява виенето на свят, главоболие
- при атеросклероза
- има кръвоспиращо действие, засилва маточните 

контракции
- при коклюш, отоци, хронични ставни заболя-

вания
- за увеличаване млякото на кърмещи жени, за 

забременяване
Вътрешно приложение: 1. Две чаени лъжички 

бял имел се заливат с 200 г студена вода, оставят 
се да кисне 12 часа. След прецеждане извлекът се 
изпива сутрин. Същата дрога се накисва повторно 
със същото количество вода и полученият извлек се 
изпива вечерта.

2. Една супена лъжица от билката се залива с 300 
г кипяща вода и се вари в продължение на 5 минути. 
Оставя се да кисне 30 мин. След прецеждане се пие 
3 пъти дневно по 80 г след ядене.

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

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

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

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
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                                                                                                              

Πpoдaвaч нa лoтapийни билeти:
– Kyпeтe cи билeти, мoля! Moжeтe дa cпeчeлитe милиoн!
– Ocтaвeтe мe нa миpa! Hищo нe иcкaм дa пeчeля!
– Имaмe и тaкивa билeти.

Разказва мъж в селската кръчма, след гостуване на дъще-
рята в града: - Викам и аз: дай един вестник за малко!
Тя: - Ама тате, в 21-ви век сме, ето ти моя айпад!
И да ви кажа, т‘ва технологиите са голямо нещо, тая муха 

така я изтрещях...

В съда:
- Свидетелю, знаете ли какво Ви очаква в случай, че дадете 

на съда лъжливи показания?
- Да, ново „Ауди А6“, тъмносин металик, с кожен салон...

poдaвaч нa лoтapийни билeти:


