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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

Община Сатовча, благодарение на дарители и благодетели като Вас пет поредни го-
дини успешно провежда  благотворителна кампания в навечерието на Коледа и Нова 
година  за набирането на средства за деца сираци и деца с увреждане до 16 годишна 
възраст. Идеята на кампанията е децата сираци, на които им предстои абитуриентски 
бал да бъдат финансово подпомогнати за закупуване на облекло за паметната за тях 
абитуриентска вечер. Според събраната сума се подпомагат и деца сираци, които не са 
абитуриенти, както и деца с увреждания до 16 годишна възраст. 
Като организатор на мероприятието община Сатовча се обръща към всички жители и 

гости на общината, към местния бизнес, както и към всички институции имащи отно-
шение към местната администрация  с молба за финансова подкрепа и съпричастност 
към инициативата.
Благотворителната кампания е съпро-

водена и с импровизирано наддаване на 
предмети изработени от местни майстори 
- дърворезба, картини от камък,  пясък и 
акварел, старинни вещи и интересни арти-
кули изработка на деца от местните детски 
градини и училища.
Присъствието Ви на традиционната бла-

готворителна вечер и подкрепата, която 
оказвате на децата на община Сатовча, са 
безценни. Това ни прави все по-уверени в 
инициативата да организираме благотвори-
телни кампании и все по-уверени да очаква-
ме подкрепата Ви.
Благотворителността е върховно чувство 

на удовлетвореност и възхищение, което те 
изпълва със задоволство и благодат, защото 
да подадеш ръка на имащият нужда човек е 
благородство и високо морално деяние, което не трябва да се забравя.
Включете се в благотворителната кампания за набиране на средства за децата сираци 

на община Сатовча, която се провежда за шести пореден път.
Това, което ще направим за нашите деца, не може да бъде измерено в думи, защото 

усмивката на детското лице и  топлото отношение към наранените от съдбата хора са 
неизмерими в материално отношение.
Нека тези наши дела бъдат малкият подарък за децата на Сатовча в празничните дни. 

Макар и скромни дарове, радостта и топлото отношение са безценни. Това е, което ни 
крепи. Това е, което ни сближава. Това е което ни прави истински човеци. Нека им да-
дем нашето приятелство, милосърдие и обич.    
Подкрепете благородната кауза на община Сатовча! 
През месец декември Общинска администрация – Сатовча ще проведе мероприятия, пос-

ветени на каузата, в които приканваме всички вас да се включите и бъдете съпричастни.
Вярваме, че заедно можем да постигнем онази радост за нашите деца, чрез която да 

им вдъхнем надеждата и вяра в доброто, че утрешния ден може да бъде по-светъл и 
по-успешен.
Средства могат да се даряват в определената за целта касичка в Общинската админи-

страция и/или в кметствата по населените места до края на календарната година.

На 15 декември ще бъдат пуснати 
в продажба новите винетки за 2016 
година. Това заяви министърът на 
регионалното развитие и благоу-
стройството Лиляна Павлова.
Самият стикер ще бъде показан в 

понеделник. Павлова припомни, че 
винетките за 2015 година важат до 
края на януари 2016-а.
На въпрос как ще коментира про-

тестите срещу поскъпването на ви-
нетката, министърът заяви, че това 
е право на гражданите, но купува-
нето на винетка не е задължително. 
Тя се заплаща при полз-
ване на републиканската 
пътна мрежа.
Шофьорите могат да 

карат с евтини месечни 
винетки през януари ако 
си ги купят през декем-
ври. Ако например сти-
керът бъде купен на 28 
декември, то срокът му 
ще изтече на 28 януари 
по старите цени. Също-
то важи и за седмична 
винетка и ще хване пър-
вите дни на януари.
Ако обаче месечен или 

седмичен стикер бъде 
купен в първите дни на 

2016 година, то той трябва да е по 
новите цени, обясни експерти от 
пътната агенция. Годишните ви-
нетки за 2015 година, както заяви 
министър Павлова, важат до края 
на януари.

97 лв. ще струва годишната ви-
нетка за леки автомобили през 2016 
г., реши правителството. Досега тя 
бе 65 лв.
Седмичната винетка за леките 

коли ще струва 15 лв., при 10 лв. 
сега. Месечната винетка поскъпва 
от 25 на 30 лева.

НА 15 ДЕКЕМВРИ ПУСКАТ НОВИТЕ
ВИНЕТКИ - 97 ЛВ. ГОДИШНА, 30 ЛВ.МЕСЕЧНА

Застраховките да могат да се сключват и 
по електронен път, реши парламентарна-
та икономическа комисия. Вероятно още 
тази седмица промените в Кодекса за за-
страховането ще бъдат гласувани и в пле-
нарната зала.
От догодина застраховките ще се сключ-

ват не само по електронен 
път, но и без да е необхо-
димо наличието на елек-
тронен подпис, но стике-
рът, който удостоверява 
задължителната застра-
ховка „Гражданска отго-
ворност“ за автомобилите 
остава с намерението от 
2017 година евентуално и 
той да отпадне.
Дотогава стикерът и по-

лицата при онлайн застра-
ховането ще се изпращат 
с куриер. Едновременно с 
това депутатите запазиха 
и възможността потреби-
телите да избират дали да 
застраховат чрез брокер, 
дали да застраховат он-

лайн или на място в офиса на застрахова-
тел. По данни на застрахователите, около 
15 % от автомобилите у нас нямат граж-
данска отговорност. Още една поправка в 
застрахователния кодекс въвежда наказа-
ние от 400 лева за физическите лица при 
липсата на „Гражданска отговорност“.

ЗАСТРАХОВКИТЕ ВЕЧЕ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ 
СКЛЮЧВАТ И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Във връзка с „Проекта” по френ-
ски език на тема „Градина без гра-
ници. Нека нашият дух цъфти в 
градината на Европа”, Програма 
„Еразъм+”, Ключова дейност 2, 
Стратегически партньорства, г-жа 
Биляна Хаджиева - старши учител 
по География и икономика, проведе 
обучителни уроци с иновационен 
характер с учениците от VIII клас 
на тема „Градина без граници. Гео-
графските карти на България, Ита-
лия, Румъния, Португалия и Испа-
ния”.
Основни цели на уроците:
• формиране на географска кул-

тура на учениците, като част от 
тяхната обща култура за разбиране 
и за разумна дейност в географско-
то пространство на международно 
ниво;

• усвояване на система от гео-
графски знания за страните-парт-
ньори от Европа;

• формиране на компетентности и 
модели на поведение в географско-
то пространство;
Г-жа Биляна Хаджиева постави 

на учениците следните задачи:
1. Да определят географското по-

ложение на страните–партньори.
2. Да оценят значението на гео-

графското положение – границите, 
брега и бреговата линия.

3. Да опишат и обяснят природни-
те компоненти – релеф, води, расти-
телност.
Във втория учебен час г-жа Биля-

на Хаджиева раздели учениците на 
пет екипа за изработване картите на 
страните–партньори от природни 
материали и сътворяване на Евро-
пейска градина без граници. Пред-
варително учениците направиха 
проучвания за растителния свят на 
страните по Проекта.
Учениците работиха с голям енту-

сиазъм и се справиха с поставените 
задачи, моделираха интерактивни 
географски карти и направиха из-
ложба.
Те проявиха голям интерес към 

географията на Европа и България, 
формираха ценностни отношения, 
светогледни идеи, свързани с раз-
биране на специфичните особено-
сти на всяка страна, изграждане на 
гражданска позиция към проспери-
тет към културата на Европейската 
общност.
Информацията е предоставена от 

г-жа Райка Славчева – старши учи-
тел по френски език и Координатор 
на проекта



Едно просто селско момче попаднало за първи 
път в града. 
Когато пристигнало, някой го настъпил и казал: 

„Извинете“. После отишло в странноприемницата, 
където друг го блъснал и казал: „Извинете!“. След 
това влязло в театъра и някакъв човек почти го 
повалил на земята с думите: „Извинете“. Тогава 
селското момче възкликнало: 

— Колко хубаво, а ние не сме чували за този 
чалъм. Прави каквото си искаш на когото си искаш 
и просто се извинявай! 
И блъснало с юмрук човека, който минавал край 

него, и казало: 

— Извинете! 
Ако човек настъпи непознат на пазара, вежливо 

се извинява и обяснява: „Такава блъсканица е!“ 
Ако по-големият брат настъпи по-малкия, казва: 

„Извинявай“, — и толкова. 
Ако родителят настъпи детето си, няма да каже 

нищо. 
Най-голямата вежливост е свободна от всякакви 

формалности. 
Безукорното поведение не е обременено с грижи. 
Съвършената мъдрост не е планирана. 
Истинската любов не се нуждае от доказателства. 
Пълната искреност не дава гаранции. 

ВЪЗСТАНОВЯВАМЕ ДВОЙНО ПО-ЕВТИНО
ЗДРАВНИ ПРАВА ДО 23 ДЕКЕМВРИ  

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

4 Декември 2015, Понеделник
Имен ден празнува Снежана
На 14 декември имен ден празнуват всички, които носят името Снежана 

(означава бяла чиста, от сняг) Снежа, Снежка, Снежи, Снежна, Снежанка
15 Декември 2015, Вторник
Конкурс за есе за ученици
По повод 200-годишнината от рождението на първата светска учителка - 

Анастасия Димитрова екипът на www.koprivshtica.eu обявява конкурс за есе 
на тема „Кой е учителят, когото българската история ще запомни?“ Какви 
са идеалите и постиженията му? В какво се изразява наследството, което е 
оставил? Има ли той своите наследници днес?
Изпращайте своите есета в обем до 10 000 знака на адрес:koprivshticaeu@

gmail.com (като посочите като тема на писмото „есе”) до 31 декември 2015 г.
В конкурса могат да участват ученици от всички класове, като е необходимо 

да се посочи име, клас, училище, град и начин за 
връзка. Победителят от конкурса ще бъде обявен 
на 15 януари 2016 г. и съответно награден с уикенд 
в гр. Копривщица.

http://koprivshtica.eu/KonkursEseDimitrova.htm
16 Декември 2015, Сряда
Национален празник на Казахстан
Националният празник на страната е Денят на 

независимостта /1991/.

МИНИМАЛНАТА РАБОТНА СЕ УВЕЛИЧАВА НА 420 ЛЕВА
ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА  

На 420 лв. ще бъде повишена минималната работна заплата за страната от 1 
януари 2016 г.   Това предвижда Законът за държавния бюджет на Република 
България за 2016 г, който парламентът прие на второ четене. 
В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 

г. по отношение на минималната работна заплата (МРЗ) е предвидено: 
• увеличаване на размера на МРЗ от 1 януари 2016 г. – 420 лв.; 
• увеличаване на размера на МРЗ от 1 януари 2017 г. – 460 лв.; 
• за 2018 г. размерът на МРЗ ще се запази на ниво от 2017 г. – 460 лв.
Справочник: МРЗ по години
Детски
Средномесечният доход на член от семейството по 

чл. 4 от Закона за семейните помощи за деца, който 
служи за граница за достъп до семейните помощи 
за деца от 01.01.2016 г. е в размер на 350 лв., а от 
01.07.2016 г. нараства на 400 лв.
Семейните помощи за деца също имат лека промяна. Помощта съобразно 

броя на децата, за които се получава, се предвижда да бъде в следните размери: 
• 37 лв. за семейство с едно дете; 
• 85 лв. за семейство с две деца; 
• 130 лв. за семейство с три деца; 
• 140 лв. за семейство с четири деца, като с увеличаване на броя на децата в 

семейството, помощта в семейството ще се увеличава с 20 лв. 
За 2016 г. се запазват по-високите размери на месечните помощи за отглежда-

не на деца с трайни увреждания и близнаци, като за децата с трайно увреждане 
помощта е в размер на 100 лв., а за децата близнаци в размер на 75 лв. за дете.
Еднократните помощи при раждане на първо, второ и трето дете са с по-

високи размери в сравнение с помощта за четвърто и всяко следващо дете, а 
именно: за първо дете – 250 лв., за второ дете – 600 лв., за трето дете – 300 лв., 
за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв. С цел равнопоставеност и по-голяма 
справедливост е въведена еднократна помощ при осиновяване в страната, което 
ще затвърди неговата важна роля като мярка за закрила на детето. Предвижда 
се помощта да бъде в размер на 250 лв.
Пенсии
По отношение на размерите на пенсиите за 2016 г в бюджета на Държав-

ното обществено осигуряване, който парламентът прие на второ четене се 
предвижда:

• Осъвременяване на всички пенсии от 1 юли 2016 г. по „швейцарското 
правило” с 2,5 на сто.

• Увеличаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 
157,44 на 161,38 лв. от 1 юли 2016 г.; 

• Увеличаване на социалната пенсия за старост от 115,15 на 118,03 лв. от 1 
юли 2016 г.;

• Запазване на максималния размер на получаваните една и повече пенсии 
на 910,00 лв.;

• Въвеждане на възможност за преизчисляване на отпуснатите до 31 декем-
ври 2015 г. пенсии с намален индивидуален коефициент на лицата, които до 
31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си 
партиди в Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” съответно във 
фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО.

Н О В И Н И
14 - 20 декември 2015 г., брой 50

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
Хората с прекъснати здравноосигури-

телни права ще могат да ги възстановяват 
двойно по-евтино до 23 декември. След 
влизането в сила на промените в Закона 
за здравното осигуряване, здравните права 
ще се възстановяват при условие, че се 
заплатят всички дължими вноски за по-
следните 5 години (60 месеца), а не както 
е сега – три години.
Така например ако човек, който сам 

внася вноските си за здраве и е с прекъс-
нати здравноосигурителни права (не е 
заплатил повече от три дължими месечни 
осигурителни вноски за период от 36 ме-
сеца), е пожелал през август 2015 г. да ги 
възстанови, е трябвало да плати всички 
дължими осигурителни вноски за периода 
от 01.07.2012 г. – 30.06.2015 г. (36 месеца 
до началото на месеца, предхождащ ме-
сеца на оказаната медицинска помощ). 
В случай, че същият човек пожелае да 
възстанови здравноосигурителните си 
права през февруари 2016 г., ще трябва да 
плати вноските за периода от 01.01.2011 
г. – 31.12.2015 г. (60 месеца до началото на 
месеца, предхождащ месеца на оказаната 
медицинска помощ). Трябва да се има 
предвид също, че когато задължението за 
внасяне на осигурителните вноски е на 
работодателя или на друго лице, невнася-
нето на осигурителни вноски не лишава 
осигуреното лице от осигурителни права.
Промяната в Закона за здравното оси-

гуряване беше публикувана в Държавен 
вестник в края на юни, но влиза в сила 
шест месеца по-късно – от 28 декември. 
Затова, за да възстановят здравните си 
права два пъти по-евтино, хората трябва 
да преведат здравните си вноски до 23 
декември – последния работен ден преди 
влизането в сила на разпоредбата.
От НАП напомнят също, че преди да 

платят дължимите си вноски, хората с 
прекъснати здравноосигурителни права 
трябва да са подали и  Декларация обра-
зец 7. Не трябва да се забравя също и че, 
ако те имат по-стари задължения, преди 
да платят дължимите вноски, трябва да 
подадат заявление, в което да опишат по-
редността на погасяване на дълговете си 

за здраве. В противен случай преведените 
пари ще отидат за покриване на най-ста-
рите задължения.
В същото време приходната администра-

ция напомня, че няма промяна в условията, 
при които се прекъсват здравноосигурител-
ните права на гражданите, които се осигу-
ряват за своя сметка. Това става, ако не са 
внесени повече от три дължими месечни 
здравноосигурителни вноски за период от 
36 месеца. Периодът се брои до началото на 
месеца,  предхождащ месеца, в който лице-
то потърси медицинска помощ, платена от 
Националната здравноосигурителна каса. 
До края на 2015 г. правата се възстановяват 
от датата на заплащане на всички дължими 
вноски за период от 36 месеца, а от нача-
лото на 2016 г. – за период от 60 месеца.

Гражданите могат да направят справка 
за здравноосигурителния си статус, както 
и да проверят периодите, за които им 
липсват здравноосигурителни вноски чрез 
електронната услуга на НАП. Справка за 
здравноосигурителния статус клиентите 
на администрацията могат да направят 
и по телефона на 0700 18 700 на цената 
на градски разговор от цялата страна. 
Услугата е автоматична и изисква само 
въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на 
телефона. С електронния калкулатор на 
НАП гражданите могат автоматично да 
изчислят дължимите здравноосигурителни 
вноски и лихвите към тях.
Повече информация за възможностите за 

проверка на здравноосигурителния статус, 
възстановяване на здравни права, както 
и друга информация, клиентите на НАП 
могат да получат на телефон 0700 18 700 
на цената на един разговор.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 10.12.2015 г. 
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Въпрос: Здравноосигурителната ми книжка е попъл-
нена до последната страница. Искам да попитам 
каква е процедурата по подмяна на книжката с 
нова? Книжката е издадена в едно населено място. 
Дали може да се поднови в друго населено място, 
където живея в момента? 
Отговор: При изчерпване на страниците в здравноо-
сигурителната книжка се използва допълнителен лист-
притурка към нея по образец, одобрен от Българския 
зъболекарски съюз (БЗС) и Националната здравнооси-
гурителна каса (НЗОК).
Следва да се обърнете към районната здравноосигу-
рителна каса (РЗОК), за да допълнят книжката със 
съответната притурка. Допълнителният лист към 
здравноосигурителната книжка се предоставя чрез 
РЗОК, където е направен последният избор на общо-
практикуващ лекар.

Въпрос: Работил съм в ТКЗС и поисках да ми се 
издаде удостоверение за заплатата, която съм полу-
чавал. Оказа се, че не са приети ведомости за всички 
години и месеци, през които съм работил. Получих 
информация, че за времето, за което няма данни 
за брутното трудово възнаграждение, може да се 
фиксира средно брутно трудово възнаграждение за 
щатен служител. В издаденото ми удостоверение 
не е посочено средно брутно трудово възнаграждение 
за щатен служител в ТКЗС. Правилно ли е това и 
мога ли да ползвам това удостоверение за пенси-
онирането си? 
Отговор: В случаите, когато от прекратения осигури-
тел не е приета пълната документация, в наличните 
ведомости няма данни за изплатените на лицето възна-
граждения и не са представени други автентични доку-
менти, доказващи изплащането на възнагражденията, в 
удостоверението за осигурителния доход (обр. УП-15) 
следва да се посочи минималната работна заплата за 
страната за съответния период, но само ако стажът за 
същия период е заверен, съгласно изискванията.

Въпрос: В случай че пенсията е отпусната при не-
благоприятна 3-годишна база, може ли да се издаде 
друг образец УП-15 с нов 3-годишен период? 
Отговор: Няма ограничение за броя на издаваните 
удостоверения УП-15.

Въпрос: Какъв е редът за изготвяне на образци за 
отпускане на наследствени пенсии?
Отговор: В случай че заявлението се подава от на-
следници, освен попълване на бланка по образец, е 
необходимо да се представи оригинал на удостоверение 
за наследници. Когато заявлението се подава от упълно-
мощено лице, към заявлението се прилага нотариално 
заверено пълномощно.

Закон за местните данъци и такси
• Плащане на туристически данък за реализираните 

през предходния месец нощувки от лицата, предоста-
вящи услугата „нощувка” в места за настаняване по 
смисъла на Закона за туризма.15.12.2015г.

• Подаване на декларация за освобождаване от такса за 
сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма 
да се ползват през цялата следваща година.31.12.2015г.
Закон за статистика на вътрешнообщностната 
търговия със стоки

• Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-
стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
ноември 2015 г.14.12.2015г.

• Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-
ление за неподаване на месечни декларации за ноем-
ври 2015 г.14.12.2015г.

• Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрас-
тат декларации -пристигания/изпращания за месец но-
ември 2015 г., за новорегистрираните Интрастат опе-
ратори с възникнало текущо задължение.20.12.2015г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
14 - 20 декември 2015 г., брой 50

СТАРТИРА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ФИРМИТЕ ЗА 
ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА БОЛНИЧНИ В НОИ

150 000 фирми и самоосигуряващи се ще трябва да 
се регистрират в Националния осигурителен институт 
(НОИ), за да могат от 1 януари да подават документи за 
ползване на болничен на работниците и служителите 
си, според управителя на НОИ Бисер Петков.
По електронен път вече ще се подават и документите 

за изплащане на обезщетения на жени, които ползват 
отпуск за раждане или за отглеждане на малко дете.
От началото на 2016 г. болничните листове ще са 

изцяло електронизирани. 
Регистрацията на фирмите ще става изцяло по елек-

тронен път през сайта на НОИ. Регистрацията започва 
от 1 декември 2015 г. и ще се извършва онлайн чрез 
уеб приложение, достъпно през интернет страницата 
на НОИ, обясниха от осигурителния институт.
При компаниите, които решат да упълномощят 

счетоводител да обработва от тяхно име болничните 
листа, ще се наложи отиване до гише в някое от терито-
риалните поделения на НОИ, обясни Петков. Това е, за 
да се удостовери, че издаденото пълномощно е валид-
но и човекът наистина ще представлява компанията.
Компаниите, които изберат да ползват софтуера на 

НОИ, ще могат да подават документите си онлайн 
през страницата на осигурителния институт. При тях 
подаването на документите за всеки болен служител 
ще се извършва в реално време.
В НОИ вече няма да се приемат документи за бол-

нични на гише. Прави се изключение само за много 
малките работодатели. Те ще могат да създават до-
кументите за своите работници по различно време в 
зависимост от това кога е занесен при тях болничният 
лист. Изпращането към НОИ пък ще може да става 
както в реално време, така и отложено, ако счетово-
дителят прецени, и софтуерът, който ползва фирмата, 
позволява.
От регистрация и подаване на болничните листове 

по електронен път са освободени само работодатели, 
които подават до 2 документа, обясниха от НОИ. Те ще 
могат да продължат да подават и офлайн, както досега. 
Това ще става на хартия или електронен носител в 
съответното териториално поделение на НОИ.
И за малките фирми обаче няма да има пречка да 

подават по електронен път документите, ако имат 
желание.Компаниите, които имат до 10 документа 
за подаване, също ще имат право на избор. За тях 
подаването на документите на хартия не важи.Те ще 
могат да изберат дали да занесат дискета или диск в 
НОИ, или да си пускат декларациите по електронната 
система. Работодателите с над 10 удостоверения и 
осигурителните каси ще ползват само електронното 
подаване на документи.
Отново НОИ ще предостави техническите изисква-

ния към допълнителния софтуер, както и кодовете за 
връзването му с осигурителния институт.
От 1 януари 2016 г. се променят и образците на 

документи, които работодателят подава в НОИ, за да 
ползват работниците му обезщетения за болест или 
майчинство. Те са описани в нова наредба за обезще-
тенията на осигурителния институт и са съответно 
приложения с номера 9, 10 и 11, обясниха от НОИ. 
През януари вземат удостоверения на гише, но за 
болни от декември.
Въпреки че срокът за регистрация на работодателите 

в системата за електронните болнични е декември 2015 
г., те ще могат да носят документи на хартия и през 
януари следващата година. Това обясни управителят 
на Националния осигурителен институт Бисер Петков. 
Хартиените документи обаче трябва да са за болнични, 
които са издадени от лекар или лекарска комисия до 
31 декември 2015 г., уточни Петков.
Регистрация в системата за електронните болнични 

ще може да се прави и през всеки един месец от 2016 
г. особено от работодатели, при които няма болни 
служители от началото на годината.
Реално с подаването на информацията от работода-

телите онлайн завършваме системата за въвеждането 
на електронния болничен лист, обясни Петков. През 
миналата и тази година течеше регистрация на лека-
рите и от 1 януари 2015 г. те започнаха да ги подават 
електронно към НОИ. От 1 юли 2015 г. пък лекарите 
престанаха напълно да издават хартиени болнични. 
Запази се обаче досегашният ред за работодателите 
през цялата 2015 г. 
НАМАЛЯВАТ С ПО ПЕТ ДНИ СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА 

ДОКУМЕНТИ И ЗА ПЛАЩАНЕ
С по 5 дни се намаляват през 2016 г. сроковете за 

изплащане на болничните по сметките на хората и за 
подаване на удостоверенията от страна на работода-
телите.
Фирмите са задължени да подават всички докумен-

ти за болните си работници към НОИ до 10-о число 
на месеца, който следва месеца, през който болният 
работник им е предал документите от лекаря. Тази про-
мяна е предвидена в Кодекса за социално осигуряване 
и ще бъде приета от парламента заедно с бюджета на 
Държавното обществено осигуряване за 2016 г. В мо-
мента срокът за работодателите е 15-о число на месеца.
С 5 дена ще бъде съкратен и срокът, в който НОИ 

изплаща обезщетенията, обясни управителят на ин-
ститута Бисер Петков. Това обаче ще стане от 1 юли 
2016 г., когато се очаква всички работодатели да са се 
регистрирали в електронната система на НОИ.
В момента болничните се изплащат до 15 работни 

дни, след като в осигурителния институт са постъпили 
всички документи от лекаря и работодателя. Според 
Петков от 1 юли този срок ще бъде намален на 10 ра-
ботни дни. Причината била, че вече няма да се губи 
време за ръчно въвеждане на данните на болните.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА
ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА 

И ОТГОВОРИТЕ ОТ НАП  
Въпрос: Ако ползвам данъчното облекчение за едно дете, 200 

лв. ли ще ми бъдат възстановени?
Отговор: Не. С 200 лв. се намалява сумата от годишните данъчни 

основи. В най-често срещания* случай, ако ползвате данъчното 
облекчение за едно дете, размерът на дължимия от Вас данък 
върху доходите реално ще се намали с 20 лв., респективно ще ви 
бъдат възстановени 20 лв. 

*Ако се ползва само това облекчение и са реализирани само 
доходи от трудови правоотношения през годината
Въпрос: Ако ползвам данъчното облекчение за дете с увреждане, 

2000 лв. ли ще ми бъдат възстановени?
Отговор: Не. С 2 000 лв. се намалява сумата от годишните данъч-

ни основи. В най-често срещания случай, ако ползвате данъчното 
облекчение за дете с увреждане, размерът на дължимия от Вас 
данък върху доходите ще се намали с 200 лв., респективно ще ви 
бъдат възстановени 200 лв.
Въпрос: Родители на дете с увреждане могат ли да ползват и 

двете облекчения или трябва да избират само едно от тях?
Отговор: Да. Могат да се ползват едновременно и двете облек-

чения. Тоест можете да намалите сумата от годишните данъчни 
основи с общо 2200 лв. - веднъж с 200 лв. заради данъчното облек-
чение за деца и още веднъж с 2000 лв., за данъчното облекчение за 
деца с увреждания. Важно е да се знае, че данъчното облекчение 
се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи.
Въпрос: Родители на две деца с увреждания, какво данъчно 

облекчение за деца с увреждане могат да ползват?
Отговор: Родители на две деца с 50 и с над 50 на сто вид и сте-

пен на увреждане могат да намалят сумата от годишните данъчни 
основи с два пъти по 2000 лв., за всяко дете, тоест с 4 000 лв. Важно 
е да се знае, че данъчното облекчение се ползва до размера на 
сумата от годишните данъчни основи.
Въпрос: Данъчното облекчение за деца с увреждания може ли 

да се ползва в годината на навършване на 18 години на детето?
Отговор: Да, може да се ползва в годината, в която детето на-

вършва 18 години, стига да има валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Въпрос: Ако родители имат четири деца, може ли единият от тях 

да ползва облекчението за трите деца, а другият – за последното?
Отговор: Не. С 600 лв. се намалява сумата от годишните данъчни 

основи за три и повече ненавършили пълнолетие деца. Ако и че-
тирите деца отговарят на условията за ползване на данъчното об-
лекчение, максималният размер, който може да се ползва е 600 лв.
Въпрос: Може ли единственият ми работодател по трудово 

правоотношение да откаже да приеме декларацията за ползване 
на данъчното облекчение за деца или данъчно облекчение за 
деца с увреждане?
Отговор: Работодателят е длъжен да извърши годишно израв-

няване на данъка върху доходите на свой служител, когато той е 
работил само по трудов договор и има право на данъчно облек-
чение. За да стане това обаче, работникът трябва да предостави 
на работодателя си всички необходими документи в срок от 30 
ноември до 31 декември на съответната година. 
Въпрос: Какви документи се представят заедно с декларацията 

за ползване на данъчното облекчение за деца (Декларация по чл. 
22в, ал. 8 от ЗДДФЛ – образец 2005)?
Отговор: Данъчното облекчение се ползва при условие, че се 

представи писмена декларация от другия родител, че той няма да 
ползва намалението за конкретната данъчна година. Може да се 
ползва образеца, който е приложен към декларацията по чл. 22в, 
ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца, или 
документ със същото съдържание на отделен лист.
Въпрос: Какви документи се представят заедно с декларацията 

за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (Де-
кларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ – образец 2006)?
Отговор: Данъчното облекчение се ползва при условие, че се 

представят:
- писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва 

намалението за конкретната данъчна година. Може да се ползва 
образеца, който е приложен към декларацията по чл. 22г, ал. 7 от 
ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреж-
дания, или документ със същото съдържание на отделен лист и

- копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Въпрос: Прилага ли се декларация и от другия родител, че няма 

да ползва облекчението, ако родителите нямат сключен брак?
Отговор: Да, ако родителят е припознал детето е необходимо 

прилагането на писмена декларация, че няма да ползва данъчното 
облекчение.
Въпрос: Кога не се прилага декларация от другия родител, че 

няма да ползва облекчението за деца и облекчението за деца с 
увреждания?
Отговор: В Закона за данъците върху доходите на физическите 

лица изрично са изброени случаите, в които не се прилага декла-
рация от другия родител:

- Когато е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, 
или не му е предоставено упражняването на родителските права 
в случаите на развод;

- Когато другият родител не е получавал доходи, подлежащи на 
облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (доходи 
от: трудови правоотношения; друга стопанска дейност по чл. 29 
от ЗДДФЛ; наем или друго възмездно предоставяне за ползване 
на права или имущество; прехвърляне на права или имущество 
и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ) или с данък върху годишната 
данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (доходи от стопанска дейност 
като едноличен търговец или като регистриран земеделски стопа-
нин в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ).
Въпрос: Ако ползвам данъчното облекчение за деца и/или да-

нъчното облекчение за деца с увреждания чрез работодател, но 
съм задължен да подам годишна данъчна декларация за облагане 
на доходите (по чл. 50 от ЗДДФЛ), трябва ли да приложа към нея и 
декларация за ползване на данъчните облекчения?
Отговор: Да, в случай, че данъчните облекчения са ползвани 

чрез работодател, но физическото лице е задължено да подаде 
годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към нея задъл-
жително трябва да се приложи отново и декларация за ползване 
на съответното данъчно облекчение, както и задължителните 
документи към нея.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2015г.

СТАРТИРА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ОСИГУРИТЕЛИ 
ЗА ПОДАВАНЕ ПО ИНТЕРНЕТ НА ДАННИ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Националният осигурителен институт уведомява, че 

от декември 2015 г., осигурителите и самоосигурява-
щите се лица, които ще представят по електронен път 
данните от документите за изплащане на паричните 
обезщетения за времен-
на неработоспособност 
или упълномощените от 
тях лица и осигурител-
ните каси, могат да се 
регистрират като потре-
бители на уеб услугите 
на НОИ с квалифициран 
електронен подпис.
Ре ги с т р аци я т а  е         

еднократна и се извършва онлайн, чрез уеб приложение, 
достъпно през интернет страницата на НОИ, рубрика 
„Е-услуги“/“Парични обезщетения“/“Софтуер“ http://
www.nssi.bg/eservicesbg/cashbenefi ts/esoftware .
Повече по темата тук: http://www.kik-info.com/novini/

novini-i-akcenti/Startira-registriraneto-na-firmite-za-
elektronno-podavane-na.97826.php 



БОХЧА
Продукти:
• 4 бр. готови хлебчета, 

500 г пилешко месо, 100 г 
гъби, 1 глава лук, 100 мл 
готварска сметана, 1 
морков, 100 г кашкавал, 
черен и червен пипер, 
сминдух, чубрица, къри, 
олио, 1 с л брашно
Приготвяне: 
Отрязва се капаче на готовото хлебче и с лъжичка се 

издълбава меката част. Така се издълбават и останалите 
хлебчета. Приготвя се плънката.
В загрято олио задушаваме ситно нарязан лук, 

моркова, гъбите и нарязаното пилешко месо. Добавя се 
и малко водичка. Щом водата поизври прибавяме 1 с. л. 
брашно и 1 ч. л. червен пипер, разбъркваме и наливаме 
500 мл топла вода.
Овкусяваме със сол, черен пипер, къри, чубрица и 

сминдух. Вари се на тих огън до готовност. Накрая се 
разбърква със сметаната и след 3-4 минути сваляме от 
котлона.
С лъжица пълним хлебчетата, отгоре поръсваме 

настърган кашкавал и се запичат в загрята фурна 
170 градуса за 10 минути само на горно печене до 
зачервяване. Поднасяме бохчата с капачето.
Много вкусно и ефектно !

ЗА КАФЕТО ПО ВРЕМЕ НА 
БРЕМЕННОСТ  

Лекарите препоръчват на бременните жени и тези, 
които планират бременност, да НЕ употребяват повече 
от 200 мг кофеин на ден (около 340 мл кафе). Пред-
полага се, че по-голямото количество кофеин води до 
проблеми със забременяването и е причина за загуба на 
бременността.
Къде още се съдържа кофеин?
Кофеин се съдържа освен в кафето, което обичайно 

приготвяме за ободряване, и във всички продукти с 
вкус на кафе, в някои безалкохолни напитки, в шоко-
лада и шоколадовите изделия, особено в шоколадовия 
сироп и горещото какао, в чая.
Медикаменти, които най-често съдържат кофеин са: 

обезболяващите, обичайните средства, взимани при 
простуда, лекарства, изписвани при мигрена или при 
терапия на съня.
Бъдещите майки, както и жените, планиращи бремен-

ност, следва да се допитват до лекаря си при вземане на 
лекарства.
Приемът на медикаменти, съдържащи кофеин, не 

бива да се прави без консултация със специалист.
Някои натурални продукти, включвани и в състава на 

хранителни добавки, също съдържат кафе. В тази група 
попадат: гуарана, йерба мате, кола и зеленият чай. Съ-
държанието на кофеин в тези продукти варира и може 
да се равнява на количество между 1-8 чаши кафе.
С цел безопасност на бременността се препоръчва 

бъдещите майки да ги избягват.
Как кофеинът въздейства на организма?
Кофеинът е стимулант, който ободрява. Той леко 

въздейства върху кръвното налягане и сърдечната 
честота и количеството урина, което се отделя. Всеки 
организъм реагира в различна степен на кофеина, но 
бременните жени са по-чувствителни към него. Чувст-
вителните към кофеина реагират с нервност, стомаш-
но разстройство или нарушения на съня, включващи и 
проблемно заспиване.
През бременността кофеинът преминава през пла-

центата и стига до плода. Негативен ефект нанася вър-
ху функциите на плацентата, като ограничава кръвопо-
тока в нея, което е вредно за развиващия се организъм.
Пречи ли кафето на плодовитостта?
Умерената консумация на кофеин може би не въз-

действа върху репродуктивните способности на жена-
та. Такава връзка не се открива при консумацията до 
300 мг на ден от изследванията. Но при някои се спо-
менава, че високата консумация – над 500 мг на ден, се 
отразява негативно на фертилността на жената.
Може ли кафето да предизвика спонтанен аборт?
Резултатите от множеството проведени изследвания 

в тази насока са противоречиви. Изследване от 2008 г. 
показва, че жените, приемащи 200 мг и повече кофеин 
дневно, са два пъти по-застрашени от загуба на плода, в 
сравнение с жените, които избягват съставката.
Друго изследване, проведено същата година, не на-

мира обаче подобна зависимост. Според резултатите 
от него, количество между 200-350 мг кофеин на ден 
не носи рискове (това количество кофеин се смята, че 
отговаря на обичайната консумация на кафе за деня).
При по-стари изследвания се установява, че един-

ствено в случаите на ви-
сока консумация на кофе-
ин 500 мг и повече на ден 
може да доведе до риск от 
спонтанни аборти.
Специалистите все пак 

препоръчват консумаци-
ята на кофеин на ден от 
бременните жени да не 
надвишава 200 мг.
Може ди да има усложнения, причинени от кофеина?
Според резултати от едно датско изследване при 

жените, които пият между 4-7 чаши кафе на ден, има 
опасност да родят мъртъв плод. Рискът е два пъти по-
висок в сравнение с жените, които избягват кафето. Все 
още няма доказателства, които категорично да сочат, 
че това се дължи на кофеина.
Влияе ли пиенето на кафе върху бебето?
При едно изследване се съобщава, че ежедневната 

консумация на около 100 мг кофеин в минимална сте-
пен рефлектира върху теглото на новороденото. При 
други обаче този ефект се документира при повече от 

300 мг кофеин дневно. При трети въобще не се уста-
новява връзка между теглото на новороденото и кон-
сумацията на съставката. Новородените на жени, ко-
ито консумират повече от 500 мг кофеин на ден, имат 
по-учестено дишане и пулс, както и спят по-малко в 
първите дни сред раждането.
Как влияе кафето при кърменето?
Част от консумирания кофеин попада в кърмата, 

поради което кърещите жени следва да следят колко 
кафе пият.
Бебетата на кърмещите, които употребяват по 2-3 

чаши кафе на ден, са по-раздразнителни и имат про-
блеми със съня.

КОРЕНИ ОТ РЕПЕЙ И ГЛУХАРЧЕ
ЗА ДИАБЕТИЦИТЕ

Сред лекарствените растения има такива, които 
съдържат специални вещества, които имат действие 
подобно на инсулина. Това ги прави особено ценни 
за хората, болни от диабет, защото се използват като 
помощно средство при лечението на това заболяване.
Глухарче и черна боровинка - Смесват се 30 г. коре-

ни от глухарче и по 30 г. листа от 
черна боровинка и коприва. Варят 
се в полови литър вода. Отварата се 
прецежда и се приема преди ядене.
Корени от репей - 25 г. корени 

от репей се заливат с 50 мл. горе-
ща вода. Сместа се слага да ври в 
затворен с капак съд 3-4 минути. 
След това престоява около час и се 
прецежда. Долива се вода, докато се получи първона-
чалния обем. Пие се по половин чаша 2-3 пъти днев-
но. Отварата стимулира действието на задстомашната 
жлеза и подобрява обменните процеси в организма.
Дафинов лист - 10 г. стрити листа се заливат със 

700 мл. гореща вода и се оставят да престоят 2-3 часа. 
След това сместа се прецежда и от нея се приема по 
половин чаша 3 пъти дневно.

 БРЕМЕННАТА  КРАВА  ТРЯБВА
НЕПРЕМЕННО  ДА  СЕ  ПРЕСУШИ

Непременно трябва да спрете да доите заплодената 
крава 50-60 дни преди отелването й. Това трябва да се 
направи, като много внимателно се наблюдава състоя-
нието на вимето й, за да бъдат избегнати възпаления и 
опасни маститни проблеми.
Пресушаването трябва да се направи постепенно: 

отначало се преминава към двукратно доене, след 
това - еднократно. Следва доене през ден, после - през 
два. Около седмица след началото на прасушаването 
кравата трябва да дава не повече от 0,5 л мляко. Това е 
показател, че вече е пресушена и може да спрете съв-
сем да я доите.
Успоредно с това за прекратяване на млекообразува-

нето трябва да се промени съставът на изхранваната 
дажба
На кравата се дават колкото се може по-малко сочни 

фуражи и силаж.
Бременността при кравите е около 240-311 дни. По-

ради тези разлики е важно да се знае датата на запло-
ждане, за да пресушите навреме кравата.

ТИКВИТЕ СЕ ДЪРЖАТ ПРИ
УМЕРЕНА ТЕМПЕРАТУРА

Тиквата е вид, които може да се запази продължи-
телно време в домашни условия. Тя е задължителен 
компонент от празничната коледна трапеза, така че 
трябва да издържи поне дотогава.
Въпреки че се прибира доста късно от градината, тя 

не понася ниските температури. Тиквите трябва да се 
държат в помещение с по-умерени температури:
Най-подходящи са над 2-3 градуса, но става и до 10 

градуса.
Тиквите се подреждат една до друга, като между тях 

може да се постави слама. Така от една страна се изо-
лират, от друга се предпазват от студа.
Освен това тиквата може да нареже на парченца или 

да настърже на ренде и да се постави във фризера.
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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.

Анасон
Pimpinela Anisum 

Описание: Едногодишно растение с 30-60 см високо 
стъбло. Съцветието е сложен сенник. Цветовете са 
бели. Плодовете са 3-5 мм дълги, яйцевидни до яйце-
видно продълговати. Цъфти през юни-юли.
Разпространение: Отглежда се като етерично-

маслена култура главно в Първомайско, Хасковско, 
Бургаско, Чирпанско.
Употребяема част: За 

лечебни цели се използват 
плодовете и полученото 
от тях етерично масло.
Действие:  Плодовете 

поради богатото съдър-
жание на етерично масло 
притежават отхрачващо, 
антисептично и спазмо-
литично действие, пото-
гонно и температуропонижаващо.
Приложения: •  при кашлица, ангини, ларингити, 

фарингити, хронични бронхити, бронхиална астма
•  при заболявания на стомашно-чревния тракт, гас-

трити, ентероколити с колики, метеоризъм
•  при възпалителни заболявания на пикочните пъ-

тища, бъбречнокаменна болест и други
•  за стимулиране на млечната секреция у кърмач-

ките.
 Начин на приложение: една чаена лъжичка счука-

ни плодове, запарени с чаша вряща вода за около 15 
мин., след прецеждане се изпива в рамките на деня. 
Анасоновото масло се използва по 1-2 капки върху 
бучка захар 2-3 пъти дневно.
Като продукт: Анасон - семе
Може да се използва при: спазми в червата, колики, 

стомашна атония, гръдна жаба, задух, бронхит, анги-
на, възпаление на лигавиците, засилва лактацията у 
кърмачките.
Начин на приготвяне: 1 супена лъжица счукани 

семена киснат 10 минути в 300гр. вода. Пие се 3 пъти 
дневно по 100гр. преди ядене. За бебета 1 ч.л. семена за 
200гр. вода. Дава се вместо вода, подсладено на вкус.

 „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                                                                                                              

Съдията пита свидетеля: - Вие видяхте ли, че подсъ-
димият бие тъща си? - Видях, разбира се. - А защо не се 
притекохте на помощ? - Мислех да се притека, но като видях, 
че той се справи сам, реших да не се намесвам.

Фирма провежда конкурс за свободна позиция. Постъпили 
са цяла купчина автобиографии. Уморен и отегчен служи-
тел от отдел ТРЗ хваща половината автобиографии и без 
дори да ги погледне, ги хвърля в коша: - На нас каръци не 
ни трябват!

В казармата: - Господин старшина, жена ти дойде при 
тебе! - Редник Иванов, на кого говориш така? Ще кажеш 
„жена Ви дойде при Вас“! - А, при нас идва вчера...

ъдията пита свидетеля: - Вие видяхте ли, че п

ОБЯВА
Продавам парцелно място в село Сатовча, в 

непосредствена близост до центъра. Обща площ 
на парцела 879 кв.м., жилищна сграда от 90кв.м. и 
гараж от 30 кв.м. Цена по споразумение.
Телефон за връзка 0885 393991 или 0899 803902


