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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

По превърнала се вече традиция, читалище Плетена организира осмомартенска вечер, която се 
провежда на самия ден на жената - 8-ми март. Под ръководството на Антонета Бекташева, като секре-
тар на читалище Плетена и домакин на мероприятието, самодейците се бяха погрижили за различна 
и изключително интересна програма, за отрупаните с вкусни ястия маси с домашно приготвени пити, 
баници и баклави, за доброто настроение и ведра обстановка, която създаде благоприятна атмосфе-
ра стари и млади да се впуснат в танци и хора. Децата от фолклорна група при читалище Плетена 
представиха пред гости, баби, майки и приятелки художествена програма с богат репертоар. Осмо-
мартенското тържество, на което присъстваха над 120 жени от село Плетена, бе  уважено от кмета на 
общината д-р Арбен Мименов и кмета на селото Радослав Кълков. То продължи до късно вечерта с 
много чувствени песни и хороводни ритми.

С организирани тържества в 
учебно възпитателните заведе-
ния на територията на общината 
се отбеляза денят на мама, денят 
на жената. Поднасяха се цветя 
в знак на обич и признателност 
към пазителката на семейното 
огнище, към нежната половинка, 
към приятелката, към любимата. 
В знак на уважение и признател-
ност, ученици и деца  подаряваха 
цветя на своите учителки. В дет-
ските градини и ясли тържества-
та за Денят на мама продължиха 
почти през целия ден. С помощта 
на своите учителки малчуганите 
старателно се бяха подготвили, 
за да се представят пред своите 

ЦДГ Ваклиново

родители. Пяха се песнички, ре-
цитираха се стихове, посветени 
на всеотдайността на майката, 
на нейния неспирен труд към ро-
жбите си, на безсънните нощи, 
в които е бдяла неотлъчно над 
тях, на усмивката и топлината в 
сърцето й. Децата произнасяха 
радостно своите благодарстве-
ни слова, рецитираха „Благода-
ря ти, мамо”, „За тебе, майчице, 
любима” и още много други, 
муза за които са нашите безцен-
ни майки.
Художествено-музикалните 

тържества, подготвени от възпи-
тателите в градините и яслите, 

зарадваха както поканените майки, така и децата, които получиха искрена благодарност от всички 
за неуморният си труд да ни правят щастливи и в празник, и в делник. ЦДГ Вълкосел

СОУ Слащен

СОУ Сатовча

ОСМОМАРТЕНСКА ВЕЧЕР В ПЛЕТЕНА



НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2016  
Краен срок: 10 април 2016 г. 
Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс 

„Млади таланти”. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подго-
товката на научноизследователски и иновативни проекти в областта на природните 
и инженерните науки, хуманитарните и социалните науки, здравето и медицинските 
науки. Тази година 18. национален конкурс ще се проведе в периода 26-28 април 2016 г.
Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс получават 

правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), 
което е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното 
творчество сред младото поколение. През тази година 28. европейско състезание ще се 
проведе в периода 15-20 септември 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО ПРОГРАМАТА
„С ТЕНИСКА НА БАЛА” 

Срокове: от 1 юли до 20 септември 2016 г. 
Приетите във ВУЗ/ЦПО и одобрени по програмата #steniskanabala зрелостници (бе-

нефициенти) ще получат чрез СО на БЧК еднократно дарение в размер на: 8.1. 2000 
(две хиляди) лева на студент, приет за обучение във Висше учебно заведение (ВУЗ) 
8.2. 500 (петстотин) лева на курсист, приет за обучение в Център за професионално 
обучение (ЦПО).
Критерии към зрелостниците, които могат да кандидатстват по програмата „С тениска 

на бала” (#steniskanabala):
- Да е получил диплома за завършено средно образование в текущата година и в съ-

щата година да e приет във висшe учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран център за 
професионално обучение (ЦПО);

- Към момента на завършване на средното си образование в текущата 2016 година да е:
-- зрелостник сирак (без родители или само с един жив родител, а другият е починал), 

или;
-- да е настанен в приемно семейство и да получава грижа по смисъла на Закона за 

закрила на детето, или;
-- да е с неизвестни двама родители и да е възпитаник на дом за деца, лишени от 

родителска грижа;
- Да се е записал да продължава образованието си в рамките на текущата година, в 

която е получил диплома за завършено средно образование, като избраното от него 
Висшe учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран Център за професионално обучение 
(ЦПО) да е от изброените в Списъка на ВУЗ и на лицензирани ЦПО.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА 
„БОТЕВ– ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ“  

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

16 Март 2015г., Сряда, 
Международен ден на астрономическите обсерватории
Международният ден на астрономическите обсерватории, отбелязан е за 

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

18 Март 2015г., Петък,
• Световен ден на мозъка
Ето и някои по-интересни факти за него:
Мозъкът е като мускул и колкото повече се тренира, 

толкова повече се развива. Мозъкът на човек на средна 
възраст тежи 1424 грама. С напредване на възрастта 
той намалява до 1395 грама. Най-тежкият женски мо-
зък е 1565 грама, а най-тежкият мъжки - 2049 грама. 
Мозъкът еволюира - през 1860 год. средният мъжки 
мозък е тежал 1372 гр. Най-малкият женски мозък принадлежи на жена - 1096 
грама. Това все пак е доста повече от теглото на мозъка на динозаврите - само 
70 грама. В нашия живот ние използваме не повече от 5-7% от възможността 
на нашия мозък. Доказано е, че всички човешки същества притежават мозък, 
но при някои той почти не се използва.

• Ден на радиотехническите войски
Празникът се отбелязва за първи път през 1993 г. На този ден през 1952 г. 

със Заповед 108 на министъра на народната отбрана се реорганизира същест-
вуващата тогава Служба за въздушно предупреждение и се създава първата в 
страната радиотехническа част.

• Св. Кирил, патриарх Иерусалимски
19 Март 2015г., Четвъртък,
 • Св. Мчци Хрисант и Дария (Злат. литургия)
Имен ден празнуват: Дария, Дарин, Дарина, 

Найден, Найдa Хрисант, след като прочел Еван-
гелието и Книгата на Апостолските деяния, приел 
християнството. Това не се харесало на баща му 
и той го оженил насила за езичницата Дария, за да го накара да се отрече от 
вярата си. Но Хрисант поучил Дария и тя приела неговата вяра. Двамата жи-
вели заедно в привиден брак и след смъртта на бащата започнали свободно да 
изповядват Христа. Заради това Хрисант и Дария били жестоко измъчвани и 
накрая убити с камъни.

20 Март 2015г., Неделя,
• Астрономия — първия ден на пролетта 
Пролетното равноденствие е свързано с много обичаи и традиции, които и до 

днес преплитат в себе си езически и християнски вярвания. Още в древността 
денят на пролетното равноденствие е бил важен религиозен празник. Остара 
например е само едно от имената, използвани за честването на възраждащата 
се природа. Той слага началото на астрономическата пролет, когато снегът 
отстъпват място на тревата. Думата произлиза от името на германската ези-
ческа богиня на пролетта. Вярвало се, че в този ден тя се венчава за бога на 
Слънцето. Предполага се, че от името Ostara произлизат английското Еaster и 
немското Ostern, които означават Великден. Великден се отбелязва в първата 
неделя, следваща пълнолунието след пролетното равноденствие.
Интересен факт е, че Персийската нова година започва в деня на пролетното 

равноденствие. Това е и първият ден от Иранския календар.
• Международен ден на приказката
Тази традиция започва през 1991 г в Шве-

ция, като постепенно към нея се присъеди-
няват все повече държави – от Австралия и 
Мексико до Канада и Естония. През 2005 в 
него вече участват 25 страни, а три години 
по-късно, през 2008 г, три хиляди деца по-
срещат разказвачи в класните си стаи. Целта 
на този празник е да ни припомни за гласът 
на разказвача, който ние чуваме дори, кога-

то четем наум. И през целия дълъг път, който книгата е изминала за хиляди 
години, от ръкописа, печатната книга до електронното издание, този глас си 
остава непроменен.

• Международен ден на франкофоните
Годишнина от създаването през 1970 г. на Международна организация на 

франкофонията. На 20 март 1970 представители на 21 държави подписват 
конвенция за създаване на Агенция за културно и техническо сътрудничество 
на френскоговорящите страни( ACCT) по инициатива на трима африкански 
държавни глави - Леополд Седар Сенгор (Сенегал), Хабиб Бургиба (Тунис) и 
Хамани Диори (Нигер). През 1996 г. в Маракеш, Мароко, е приет Устав (Харта) 
на франкофонията. 
През 1998 г. по време на конференция на министерско равнище АССТ приема 

името Международна организация на франкофонията. Към 2005 г. организаци-
ята има 56 страни-членки, между които България (от 1993 г.).

Н О В И Н И
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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

ПРИТЧИ: СВЯТОТО МЯСТО           
Дълго ли кратко ли живя един човек, но ето животът му премина и той се замисли. Всякакви неща му 

се случваха в този живот, всичките ги запомни. И си помисли: „Колко пъти бях щастлив на тази земя, а 
за своето щастие всеки път се сещах едва после, след време, когато вече всичко беше свършило, Ех, 
ако можех да се върна по тия скъпи за мен места!…“ 
Затвори за миг очи, отвори ги и видя, че стои до пейката в парка, където младежите довеждаха своите 

ненагледни, за да им разкрият любовта си. Сърцето му заби сладко и развълнувано. Ето го мястото — 
онова същото, заветното място на щастието! 
Но, какво е това? Сякаш пейката е същата и дърветата над нея шумят, а все пак не е същото. Ето, 

край него претича някакво момченце с воден пистолет. А ей там две бабички се карат, смешно, съвсем 
по бабешки за някаква дреболия. Аха, ето каква е разликата! Тогава тези неща ги нямаше! Те явно сега 
се случват. И дърветата, макар че не са други, същите са, но са по-високи, по-гъсти, състарили са се. И 
шумят някак различно под полъха на вятъра. Съвсем другояче шумят. Ето какво се получава, сякаш и 
на същото място стоиш, но и не на същото. А онова — най-святото, заветното, от него май вече няма и 
помен. А и онази девойка, оная принцеса — тя също отдавна изчезна. Омъжи се, замина и се разтвори 
във времето… 
И човекът отново затвори очи, и отново ги отвори. И видя пред себе си двора на училището, видя 

прозореца на първия етаж, където седеше ето от тази страна в трети клас. Я виж ти! Радостна усмивка 
озари лицето му. Ето тук той е немирник, тормози учителката и завеждащата по учебната част, а ето с 
онзи дангалак от съседния клас за нещо се сбиха. После станаха първи приятели — не можеш ги откъс-
на един от друг. Ето тук някъде трябваше да има пукнатина в стъклото на прозореца. Не, не я намери. 
Жалко. И учителката е друга, и показалката отдавна не е същата, и момчето с което се би, а после се 
сприятелиха вече го няма. Съвсем го няма, никъде го няма. Нещо толкова нелепо се случи с него, така 
внезапно, неочаквано, още тогава преди да завършат училище… И човекът отново затвори очи, от мъка 
ги затвори… 
Дълго не му се искаше да ги отваря — цяла вечност. А и защо? Да, може да се върне на предишното 

място, но то сега не е свято, там вече го няма онова, което е било преди. Дори местата където са се 
родили всички те, тези, по които той някога е живял са се променили, нещо не се получи, а за миналото 
си, какво да говори… 
И ето счуха му се гласове — далечни, тихи, напевни. Човекът потръпна от познатите усещания, които 

го споходиха! Че как няма да ги познае? Ами, че това е неговата люлчина песен. И гласовете са такива, 
познати, чисти, такива скъпи! Ето бабиния глас, а ето и този на мама… Човекът заплака и отвори очи. 
Отвори ги и видя — пред него детската му стая, а ето и креватчето му. А това е самият той — усмихва 
се някому с беззъба младенческа усмивка. Щастлив, усмихва се и изведнъж внезапно заплаква силно, 
залива се от плач. Като че ли всичко разбира. И пак слуша онези далечни, заветни гласове. Дълго време 
ги чуваше. 
И човекът отново затвори очи, отвори ги, пак ги затвори и сякаш се поклони дълбоко на някой невидим. 

Ниско до самата земя се поклони, защото именно тази земя, тя е онова най-заветно, най-свято място. 
Цялата земя. Докато паметта ни е жива. 

Краен срок: 10 май 2016 г. 
Община Бургас и Народно читалище 

„Христо Ботев 1937” град Бургас органи-
зират НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИ-
СУНКА на тема „Ботев– през моите очи“.
Конкурсът е посветен на 80 години от 

учредяването на читалище „ Христо Ботев 
1937“ град Бургас.
Цел на конкурса:
1. Да насърчи историческата памет на 

участниците в конкурса към обогатяване 
на знанията им за Христо Ботев.

2. Изява на творческите способности на 
родолюбивите българчета.
Участници:
В конкурса могат да участват всички 

деца на възраст от 7 до 18 години, разпре-
делени в три възрастови групи:
І-ва - от 7 до 10 г.
ІІ-ра – от 11 до 14 г.
ІІІ-та – от 15 до 18 г.
Творбите ще се приемат до 10 май 2016 

година в читалище „ Христо Ботев 1937“ 
Бургас.
Най-добрите рисунки ще бъдат включе-

ни в изложба, посветена на 80 години от 

учредяването на НЧ”Христо Ботев 1937”. 
Творбите няма да се връщат и ще останат 
във фонда на читалището.
Адрес: град Бургас 8002,кв. Победа, ул. 

„ Кубрат“ № 7.
Условия:
Рисунките – живопис или графика да 

бъдат нарисувани на картон с размери: 35 х 
50 см. (без паспарту) с материали по избор.
На гърба на всяка рисунка, да има след-

ната информация:
- Трите имена на участника и възраст.
- Населено място, училище или извъну-

чилищно звено/школа/.
- Телефон  и  e-mail за  контакт: на 

участника,на ръководителя/учителя или 
родителя на детето.
Награждаване:
Ще бъдат връчени грамоти и награди 

за първо, второ и трето място във всяка 
възрастова група.
Награждаването ще се състои на 02 юни 

2016 година в читалище „Христо Ботев 
1937“.
Телефони за връзка: 0895506280; hr.b_

pobeda@abv.bg



Въпрос: Земеделски производител (не е търговец) е 
регистриран по ДДС. При изготвяне на годишната 
данъчна декларация по чл 50 от ЗДДФЛ има ли 
право да избира по кой член да се облагат неговите 
доходи – чл. 28 или чл. 29а?
Отговор: На основание чл. 29а, ал. 1 от Закона за да-
нъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 
физическите лица, регистрирани като земеделски 
стопани, могат да изберат доходът от стопанската 
им дейност да се облага с данък върху годишната 
данъчна основа по чл. 28 от същия закон. Във връзка 

с цитираната разпоредба е необходимо да се направят 
следните уточнения:
1. Правото на избор, регламентирано в цитираната 
разпоредба, може да се упражнява както от физически 
лица – земеделски стопани, които не са регистрирани 
по реда на Закона за данъка върху добавената стойност 
(ЗДДС), така и от физически лица – земеделски стопани, 
които са регистрирани. Това правило обаче е в сила от 
01.01.2014 г.
2. В редакцията на закона, действаща до 31.12.2013 
г., физическите лица – земеделски производители, 
регистрирани по реда на ЗДДС, бяха задължени да се 
облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 
28 от ЗДДФЛ.
Правото на избор по чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ се упраж-
нява с подаване на специален образец данъчна декла-
рация, като срокът за подаването й е до 31 декември 
на предходната година (виж чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ). 
Актуалният към момента образец може да бъде намерен 
на страницата на Националната агенция за приходите 
www.nap.bg. Изключение от това правило е регламен-
тирано в нормата на § 11 от преходните и заключи-
телните разпоредби на ЗДДФЛ, където първоначално 
беше предвиден по-дълъг срок за регистрираните по 
ЗДДС лица, а именно – 31 януари 2014 г., в случай че 
лицата желаеха да се облагат и за 2014 г. с данък върху 
годишната данъчна основа по чл. 28. Необходимостта 
от въвеждането на преходен режим специално за реги-
стрираните по ЗДДС лица се обосновава с това, че до 
31.12.2013 г. те нямаха право на избор, а задължително 
се облагаха с данък върху годишната данъчна основа по 
чл. 28 от ЗДДФЛ, поради което не подаваха декларацията 
по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ. Тъй като правото им на избор 
за облагане с този данък е в сила от 01.01.2014 г., те не 
биха могли да го упражнят в рамките на предходната 
година. В тази връзка подчертавам, че избраният ред на 
облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 
28 се прилага за срок не по-кратък от 5 последователни 
данъчни години – това изрично е указано в разпоредбата 
на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ.
Предвид цитираните разпоредби при облагане на до-
ходите, придобити през 2015 г. от физическото лице в 
конкретния случай, са възможни следните хипотези:
Лицето е подало декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в 
срока по § 11 от ПЗР на ЗДДФЛ (до 31.01.2014 г.), с която 
е заявило, че избира да се облага с данък върху годиш-
ната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за 2014 г. и за 
следващите след нея четири данъчни години (2015, 2016, 
2017 и 2018 г.). В този случай лицето ще е задължено да 
се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 
28 от ЗДДФЛ в рамките на целия петгодишен период, за 
който се отнася подадената декларация, в т.ч. и за 2015 г.
Лицето е подало декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗД-
ДФЛ до 31.12.2014 г., с която е заявило, че избира да 
се облага с данък върху годишната данъчна основа по 
чл. 28 от ЗДДФЛ за 2015 г. и за следващите след нея 
четири данъчни години (2016, 2017, 2018 и 2019 г.). В 
този случай лицето ще е задължено да се облага с данък 
върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ в 
рамките на целия петгодишен период, за който се отнася 
подадената декларация, в т.ч. и за 2015 г.
В случай че физическото лице не е подавало декларация 
по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2015 г., то задължително се 
облага по общия ред, регламентиран в данъчния закон 
за физическите лица, които не са търговци по смисъла 
на Търговския закон (виж т. 4 по-долу). Липсва правна 
възможност изборът за облагане с данък върху годиш-
ната данъчна основа по ч. 28 от ЗДДФЛ за 2015 г. да се 
упражнява в годишната данъчна декларация.
На основание чл. 29, ал. 1, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗДДФЛ 
облагаемият доход от стопанска дейност на физическите 
лица, които не са търговци по смисъла на Търговския 
закон, се определя, като придобитият доход се намалява 
с разходи за дейността, както следва:
- с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, 
регистрирани като земеделски стопани, за производство 
на непреработени продукти от селско стопанство, с из-
ключение на доходите от производство на декоративна 
растителност;
- с 40 на сто за доходи от дейността на физическите лица 
за производство на преработени или непреработени про-
дукти от селско стопанство (включително от продажба 
на произведена декоративна растителност), от горско 
стопанство (включително от събиране на диворастящи 
билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно 
стопанство.

До 15-ти март: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец февруари

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец февруари
До 20-ти март:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации - пристигания/изпращания за месец февру-
ари 2016 г., за новорегистрираните Интрастат операто-
ри с възникнало текущо задължение.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
14 - 20 март 2016г., брой 11

СТАРТОВА ПОМОЩ НА ДРЕБНИ ФЕРМЕРИ ЩЕ СЕ 
ДАВА САМО ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТОПАНСТВА
Подпомагането се формира ежегодно и индиви-

дуално за всеки отделен бенефициент в зависимост 
от заявените схеми, като не надвишава 1 250 евро, а 
плащанията в размер до 500 евро се закръглят на 500 
евро. Бенефициентите по схемата са освободени от 
изпълнението на зелените изисквания и от контрол на 
изискванията за кръстосано съответствие. Влизането 
в Схемата за дребни земеделски стопани беше въз-
можно единстве-
но през 2015 г.
Земеделските 

стопани ,  които 
през  2015 г.  са 
влезли в Схемата 
за дребни земе-
делски стопани, 
през следващите 
кампании ежегод-
но трябва да по-
твърждават учас-
тието по схемата 
чрез подаване на 
общо заявление 
за подпомагане в 
рамките на пери-
ода за подаване на 
заявления за ди-
ректни плащания. 
През Кампания 
2016 е важно земеделските стопани, които желаят да 
продължат да участват в схемата, да не забравят да 
подадат общо заявление за подпомагане като отбеле-
жат задължително и СЕПП. Земеделските стопани, 
които искат да се откажат от участие по Схемата за 
дребни земеделски стопани могат да го направят чрез 
общото заявление за подпомагане.
ВАЖНО! През целия период на участието си в 

схемата, стопаните трябва да поддържат най-малко 
размера на допустимата площ, определен за Кампа-
ния 2015. Отказ от участие Бенефициентите могат 
да се прекратят участие в схемата, като отбележат в 
заявлението за подпомагане за следваща кампания 
отказ от схемата. В този случай дължимото финансово 
подпомагане ще бъде отпуснато на база заявените 
схеми за директни плащания. Ако имате намаление 
на земеделската площ, която обработвате през 2016 
г. в сравнение с 2015 г., когато сте влезли за първи 
път в Схемата за дребни земеделски стопани, е по- 
целесъобразно да заявите участие по другите схеми 
за директни плащания, за които сте допустим като се 
откажете от участие в Схемата за дребни земеделски 
стопани.

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯТ СТАТУС 
СЕ ФОРМИРА ПО НОВИ ПРАВИЛА,
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ЗЛОУПОТРЕБИ  
За да се избегнат опитите за ползване на здрав-

ноосигурителни права без подадени декларации и 
заявления от осигурителите и самоосигуряващите 
се лица и без платени здравноосигурителни вноски 
от самоосигуряващите се лица, в края на 2015 г. бяха 
приети допълнения в Закона за здравното осигурява-
не. Тези допълнения изрично регламентират начина 
за формиране на здравноосигурителния статус на 
лицата, които са задължително осигурени в Нацио-
налната здравноосигурителна каса. Съгласно новата 
разпоредба на чл. 39, ал. 6 от Закона за здравното оси
гуряване:„Здравноосигурителният статус, необходим 
за упражняване на здравноосигурителните права на 

лицата по чл. 33, се 
формира въз основа 
на данните за здравно 
осигуряване от заяв-
ления и декларации 
по този закон, впис-
вания в официални 
публични регистри, 
писмени доказател-
ства, предоставени от 
лицата, и внесените 

или дължимите здравноосигурителни вноски“.
Това означава, че всякакви други декларации, доку-

менти и уведомления, подадени на основание на друг 
нормативен акт (например Кодекс на труда), вече няма 
да оказват влияние при определяне на здравноосигу-
рителния статус на лицата. Така например, информа-
цията от регистъра на уведомленията за сключени и 
прекратени трудови договори вече няма да служи като 
основание за определяне на даден месец като месец 
с или без данни за здравно осигуряване.
Промяна има и в начина, по който се определя здрав-

ноосигурителният статус за работещите без трудови 
правоотношения. Тоест, това са лицата, за които има 
подадена осигурителна декларация образец 1 с вид 
осигурен 14 - за работещи без трудови правоотно-
шения. Според новите правила, когато дадено лице 
за конкретен месец получава единствено възнаграж-
дение по без трудово правоотношение, месецът ще 
се отчита като месец със здравно осигуряване само, 
ако е изпълнено условието сумата от осигурителния 
доход (от всички осигурителни декларации образец 
1 за съответния период, подадени с вид осигурен 14) 
да е по-голяма или равна на минималната работна 
заплата или 420 лв. на месец за 2016 г.
От НАП предупреждават, че при прилагането на но-

вите правила за формиране на здравноосигурителния 
статус има опасност от април  някои граждани, които 
до този момент са ползвали права на здравноосигу-

рени, без да са подадени съответните осигурителни 
декларации и да са платени вноски за тях, да се 
окажат с прекъснати здравноосигурителни права. 
От приходната агенция съветват своите клиенти да 
проверяват своя здравноосигурителен статус редовно 
и да внасят дължимите здравни вноски, за да могат 
да се възползват от безплатна медицинска помощ.
Повече информация, както и при възникнали въ-

проси относно промените в здравноосигурителното 
законодателство, клиентите на НАП могат да получат 
на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на 
цената на един разговор за стационарни телефони и 
според тарифните планове за абонати на мобилни 
телефони, на интернет страницата на агенцията или 
в офисите на приходната администрация.

НАП ВРЪЩА ДАНЪЦИ НА МЛАДИ 
СЕМЕЙСТВА С ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ
И през 2016 г. един от членовете на младо семей-

ство с ипотечен кредит може да намали сумата от 
годишните данъчни основи с лихвените плащания 
по заема през годината. Данъчното облекчение за 
млади семейства дава възможност да се приспаднат 
от сумата от годишните данъчни основи лихвените 
плащания по ипотечен кредит за закупуване на жи-
лище. Приспадането от данъчната основа означава, 
че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, 
се намалява сборът от всички доходи на физическото 
лице, а не дължимият данък, съобщават от НАП.
От началото на годината до момента 728 млади 

семейства са поискали да намалят данъчната си ос-
нова с 2,220 млн. лв., платени за лихви по ипотечните 
им кредити. За цялата минала година облекчението 
за ипотечни кредити е ползвано от 5500 семейства, 
като те са извадили общо 17 млн. лв. от данъчните 
си основи.
За  да  се  ползва 

данъчното облекче-
ние, едновременно 
трябва да са налице 
следните условия:
договорът за ипо-

течния кредит да е 
сключен от данъчно 
задълженото лице 
и/или от съпруг/а, с 
който/която имат сключен граждански брак;
данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не 

са навършили 35-годишна възраст към датата на 
сключване на договора за ипотечен кредит;
ипотекираното жилище е единствено жилище за 

семейството през годината.
Задължително условие за ползване на данъчното 

облекчение е данъчно задълженото лице да представи 
писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва 
данъчното облекчение за същата година.
Всички тези обстоятелства и условия се декларират 

от лицето в Приложение № 10 на годишната данъчна 
декларация за облагане на доходите на физическите 
лица за 2015 г.
Облекчението може да се ползва от местни фи-

зически лица, както и от чуждестранни физически 
лица, установени за данъчни цели в държава – членка 
на Европейския съюз или в друга държава – страна 
по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, за направени през годината лихвени 
плащания по първите 100 000 лв. от главницата по 
ипотечен кредит.
Данъчното облекчение се ползва само с подаване 

на годишна данъчна декларация, към която се при-
лага документ, издаден от банката кредитозаемател, 
удостоверяващ размера на направените през годината 
лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главни-
цата на ипотечния кредит за закупуване на жилище.
Най-лесно подаването на годишната декларация 

за облагане на доходите става по електронен път с 
ПИК или подписана с електронен подпис. Данъчните 
декларации могат също да се изпратят по пощата или 
да се подадат на място в някои пощенски станции, 
където директно ще бъде издаден входящ номер. Де-
кларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.
Срокът за подаване на годишните данъчни де-

кларации за облагане на доходите изтича на 3 май 
2016 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и 
дължимия данък за довнасяне.
Повече информация за декларирането и плащането 

на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.
nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената 
на градски разговор в кол центъра на приходната 
агенция. Номерът е 0700 18 700.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2016г.



ПЕЧЕНО ПИЛЕШКО
С 40 СКИЛИДКИ ЧЕСЪН 

Продукти: зехтин - 90 мл, 8 парчета пилешко 
месо без кожата, 1/2 чаша брашно, 40 скилидки 
необелен чесън, 3 стръка целина нарязана на 
парчета 2,5 см, 4 клончета пресен розмарин или 1 
чаена лъжичка сушен, 3 клончета прясна мащерка 
или 1 чаена лъжичка сушена, 1 чаша бяло вино, 1 
чаша пилешки бульон, сол на вкус.
Приготвяне: 
1. Предварително загрейте 

фурната до 180 градуса. 
В голям тиган сгорещете 
зехтин. Пилешкото месо 
ова ляйте  в  брашно  и 
сотирайте от всяка страна 
до златист цвят. Преместете 
месото в тавичка

2. Добавете чесъна, розмарина и мащерката в тигана 
и гответе 1 минута. Налейте виното. Оставете да 
заври и варете 2 минути докато се изпари алкохола. 
Сипете бульона, добавете солта и оставете да възври. 
Отстранете от огъня. Излейте зеленчуците и течността 
върху пилето в тавичката. Покрийте с фолио.

3. Печете 45 минути, докато пилето се опече и 
чесъна омекне и се топи.

КОЛКО ВАЖЕН Е КАЛЦИЯТ ЗА ДЕЦАТА? 
Калцият е най-важният минерал за 

организма, който изгражда костите. 
Калцият е особено важен за растежа 
на децата, които трябва да приемат 
достатъчно количество храни, бога-
ти на витамини и минерали, включи-
телно калций.

 Детският организъм непрекъсна-
то расте, което означава, че децата 
се нуждаят от значително по-голямо 
количество калций от възрастните. В противен случай 
недостигът на калций би увеличил риска от заболявания 
на костната система и би довел до нарушения при рас-
тежа на децата. Често юношите забравят за важността 
на млякото или го смятат за висококалорично, което се 
отразява зле на фигурата им, и престават да консумират 
мляко и млечни продукти. Това е голяма грешка, тъй 
като растежът на костите спира на около 16-17-годишна 
възраст, но натрупването на калций в тях продължава до 
28-годишна възраст.
Калцият съставлява около 1, 5% от общото телесно те-

гло. Той е от изключителна важност за изграждането и 
поддържането на здравината и плътността на детските 
зъби и кости.
Препоръчителната дневна доза калции за деца на око-

ло 7-годишна възраст е между 800 и 1500 мг., за въз-
растни – около 900 мг., за бременните жени – 1000 мг., 
а за кърмещите жени – 1500 мг. (от такова количество 
калций се нуждаят и жените над 50-годишна възраст за 
предотвратяване от остеопороза).
Важно е обаче не само постъпването на калций в ор-

ганизма, а и усвояването му, което зависи от съдържа-
нието на растителни киселини, витамин D (витамина на 
растежа), фосфор. Само около 30% от постъпилото в ор-
ганизма количество калций се усвоява.
Източници на калций са млякото (200 мл. мляко съ-

държат около 300 мг. калций, а 100 г. Твърдо сирене 
съдържа между 700 и 100 мг. калций)  и млечните про-
дукти, зеле, спанак, сусамово и ленено семе, ядки, риба.

 
ХИТРИНКИ, С КОИТО ДА ПРЕМАХНЕМ 
МИРИЗМАТА НА ПЪРЖЕНО У ДОМА
Винаги, когато пържите, в къщата 

остава неприятна и тежка миризма на 
олио, която може да ви тормози в про-
дължение на дни. Има обаче няколко 
трика, които ще ви помогнат да се спра-
вите с проблема и ще върнат свежестта в 
кухнята ви без особени усилия.
Ябълка
Мигновено ще премахне миризмата, 

ако в тигана с олиото, в което ще готви-
те, сложите парченце ябълка. Освен, че 
неутрализира аромата, то ще ви помогне и да определи-
те, кога олиото е достигнало до оптимална температура 
за пържене.
Оцет
Друг вариант за елиминиране на миризмата от пър-

жено, особено при приготвяне на риба, е да сложите на 
котлона,съд с вода и няколко лъжици оцет да заври. Ос-
тавете го за около 30 минути. Силният аромат на оцета 
ще премахне неприятната миризма на олиото и същевре-
менно може да се използва за премахване на цигарния 
дим у дома.
Карамфил/Канела
Ако не ви харесва миризмата на оцет, можете да из-

ползвате вместо него карамфил или канела.  И двете 
подправки имат способността да премахват нежелана-
та миризма от пърженето и имат приятен аромат, който 
връща свежестта в стаята.
Лимонов сок
Ако възнамерявате да пържите по-дълго, изстискайте 

сока на половин лимон в олиото и пуснете в тигана кора-
та му. Той ще придаде приятен аромат и ще предотврати 
появата на тежката миризмата при готвене.
Утайка от кафе и сода за хляб
Друга хитринка, която можете да използвате, след 

като сте приключили с готвенето, е да оставите малка 
купа, в която сте смесили вода с винен оцет, сода за хляб 
или утайка от кафе в кухнята преди да си легнете. Всеки 
от трите продукта естествено ще разсее всички останали 
миризми до сутринта.

Магданоз   
Магданозът също е много ефективен в борбата със 

следите от пържене. Свежият му аромат ще направи 
готвенето по-приятно. След като започне да се пържи, 
сложете стрък магданоз в олиото, а на друг котлон - 
тенджера вода с карамфил и дафинов лист да заври. 
Комбинацията от двете ще ви изненада с ефекта си.
Фъстъчено масло
Фъстъченото масло, както и много други хранителни 

продукти, може да се използва по всевъзможни начи-
ни. Супена лъжица от него в тигана премахва упорита-
та миризмата. Препоръчва се да добавите фастъченото 
масло по време на готвенето. Може да подейства и след 
като сте приключили с пърженето, като на изключен 
котлон отново добавите 1 с.л. от продукта, във все още 
горещото олио и го оставите за известно време.

ЗЕЛЕНИТЕ ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ -
ПОЛЕЗНИ ЗА УМА И ЧЕРВАТА

Изследователи от Австралия и Великобритания от-
криха в зелените листни зеленчуци неизвестен досега 
фермент - захарен сулфохиновоз. Според тях с този 
фермент се хранят „полезните“ бактерии в червата, ко-
ито не позволяват на „вредните“ бактерии да се заселят 
там, предаде БГНЕС.
Особено много този фер-

мент се съдържа в спанака и 
подобни растения.
В същото време друго из-

следване показа, че зелените 
листни зеленчуци предпазват 
от когнитивни нарушения. В 
хода на проучване било уста-
новено, че при възрастните доброволци, които са яли 
много зелени листни зеленчуци, когнитивните функ-
ции са били разстроени най-малко.
При онези от доброволците, които са консумирали 

по 1-2 порции от този вид зеленчуци когнитивните 
способности се оказали на равнището на човек, кой-
то с 11 години е по-млад от онези, които избягвали 
този тип храна.

ПО КАКВО ДА РАЗПОЗНАЕТЕ
ВИСОКОМЛЕЧНАТА КРАВА

Вимето на кравите е разделено на лява и дясна по-
ловина, а те от своя страна се делят на предна и задна 
част или общо вимето има 4 дяла. Всеки дял завършва 
с цицка с цилиндрична 
форма с дължина от 8 до 
10 см и диаметър 3-4 см.
Всеки дял от вимето 

се състои от много добре 
развита жлезиста тъкан, 
в която се синтезира 
млякото. Доказано е, че 
колкото по-голямо е ви-
мето и колкото повече е 
жлезистата тъкан, толкова е по-висока млечността на 
кравата. В говедовъдната практика има гоямо значение 
и формата на вимето.
Най-пригодни за машинно доене и с най-висока про-

дуктивност са крави, които имат т.нар. коремно или 
ванообразно виме. То има голям заден запас. Задните 
дялове изпъкват елипсовидно зад задните крайници. 
Предните дялове също са добре развити напред към ко-
ремната стена.
Цицките да са симетрично разположени и еднакви по 

размер.
Четирите дяла на вимето произвеждат сравнително 

еднакво количество мляко: 55% - задните дялове; 45% 
- предните.
Никога не купувайте крава с деформирано виме
Отпуснатото под скакателните стави на задните 

крака виме често се наранява. Животни с такова 
виме често развиват мастити. Освен това то е неу-
добно за машинно доене.
И още: Не ви трябва и крава с т.нар. козе виме. 

При него предните дялове са слаборазвити, а задни-
те - провиснали.
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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.

Глухарче
Taraxacum Offi cinale

Описание: Многогодишно тревисто растение 
високо до 30 см, чиято надземна част се състои от 
розетка от листа и цилиндрично, кухо стебло, на 
върха на което се намира една цветна кошничка. 
Листата са неправилно изрязана петура, с едри 
заострени дялове. Цветната кошничка е съставена 
от жълти, езичести цветове. Плодът е елипсовиден. 
Растението развива късо коренище, преминаващо в 
дебел месест корен, дълъг до 
20 см. Цъфти от ранна пролет 
до есента.
Разпространение: Расте из 

цялата страна по песъчливи 
места, из ливадите и паси-
щата, по зелените площи на 
паркове и градини.
Употребяема част: Използват се корените, събра-

ни през есента, когато листната розетка започва да 
увяхва. Корените се изкопават, изчистват от пръста и 
от кореновата шийка и се измиват със студена вода. 
След отцеждане на водата корените се изсушават.
Лечебно действие и приложение: Надземната 

част с корените подобрява функциите на черния 
дроб, действа жлъчогонно, пикочогонно, проти-
воглистно, възбужда апетита. Лечебният ефект се 
дължи на съдържащите се в растението горчиви 
вещества, органични киселини и гликозиди. Усилва 
действието на подстомашната жлеза - повишава 
отделянето на инсулин и намалява количеството на 
холестерола в кръвта.
Прилага се при чернодробни заболявания, боле-

сти на пикочните пътища, хемороиди, стомашни и 
чревни смущения, леки форми на захарен диабет.
Използва се при кашлица, запек, екземи, водянка, 

подагра, болести на далака, възпаление на червата, 
анемия, газове, кръвохрачене, за регулиране на 
кръвното налягане.

• при стомашно-чревни и жлъчни заболявания
• за стимулиране секрецията и тонуса на храно-

смилателната система
• за засилване на апетита, като слабителни, гли-

стогонни и диуретични средства
• пресните листа - за лечение на анемия, авитами-

ноза С, атеросклероза, диабет

 „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                                                                                                              

Дама разказва на приятелката си:
-  Спях  спокойно ,  когато  изведнъж  посред  нощ  чух 

страшен шум в къщата. Станах, взех джобното фенерче и 
започнах да обикалям стаята. Изведнъж забелязах краката 
на мъж под леглото...

- Крадец ли беше?!
- Не, мъжът ми. Той също чул шума...

Обвиняем за тежко престъпление пита своя бъдещ 
защитник:

- И колко ще ви дължа, господин адвокат?
- Нищо.
- Как така нищо?
- Всичко ще ми платите предварително.

ама разказва на приятелката си:


