
Държавен фонд „Земеделие“ 
публикува на официалната си 
интернет страница актуали-
зиран индикативен график за 
предстоящите оторизации по 
схемите и мерките за директни 
плащания от Кампания 2016, 
които ще бъдат извършени през 
2017 година.
Напомняме, че графикът за 

директните плащания е указате-
лен и има за цел да ориентира 
предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии. 
Периодите на изплащане зависят и от предоставянето на финалния слой „Пло-
щи, допустими за подпомагане” и на всички специализирани слоеве по отно-
шение на прилаганите схеми и мерки за Кампания 2016.
Важно е да се отбележи, че от началото на месец март стартира и приемът 

на заявления за подпомагане за Кампания 2017 с нови схеми и допълнителни 
изисквания към тях. ДФ „Земеделие“ ще създаде необходимата организация на 
работа, за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, макси-
мално близки до заложените в индикативния график.
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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

ДъДържавен фонд Земеделие““Д фф ЗЗ “ Честит 3-ти март – Ден на Освобождението! Ден на апо-
геят на българските революционни борби, ден на победа 
и възраждане на свободния дух. Незабравим ден в много-
вековната история на българския народ. Ден за преклоне-
ние и почит към героите, пожертвали живота си в името 
на България. Нека помним тези безсмъртни герои, както 
помним името си. Нека се борим заедно за това, което 
с много скъпа цена са завоювали - 

свободна държава. Нека бъдем достойни за земята, върху 
която живеем, и за националността, с която сме се родили.

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
ЧЕСТИТ ДЕН НА САМОДЕЕЦА!

Жизнерадостни и лъчезарни, усмихнати и добронамерени! 
Нека такива да посрещнем баба Марта, която носи пролетта 
и здравето! От името на екипа ми и лично от мое име поз-
дравявам и всички самодейци и културни дейци от община 
Сатовча. Желая дни, изпълнени с радост, творчески изяви, национални и между-
народни постижения!                д-р Арбен Мименов - Кмет на община Сатовча

 

СЪОБЩЕНИЕ
Централната избирателна 

комисия уведомява граждани, 
които желаят да подадат елек-
тронно заявление за гласуване 
извън страната, че системата 
вече предлага допълнителна 
функционалност „виртуална 
клавиатура с кирилица“, която 
е достъпна чрез бутона глобус, 
разположен в десния край на 
текстовите полета, в които е 
задължително данните да се из-
писват на кирилица.
В случай че желаете да по-

дадете заявление за гласуване 
извън страната, а клавиатурата 
не ви позволява да пишете на 
кирилица, кликнете еднократно 
върху бутона „глобус“ в десния 
край на полето, на екрана ще 
се появи изображение на малка 
клавиатура. Можете да кликате 
с мишката върху бутоните на ек-
рана, без да използвате реалната 

си клавиатура, като по този начин попълните полето. Когато въведете необходимите дан-
ни, изберете бутона „ВЪВЕДИ“, за да затворите виртуалната клавиатура и да преминете 
към следващото поле.
Централната избирателна комисия и екипът за техническа поддръжка полагат постоянни 

усилия за подобряване на предоставяните електронни 
услуги чрез Интернет страницата www.cik.bg. В случай 
че имате технически проблем, можете да се обърнете за 
съдействие на email адрес support@cik.bg.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и адми-
нистративно обслужване“ към Министерство на ре-
гионалното развитие и благоустройството осигурява 
справка за номера на избирателната секция и мястото 
на гласуване за изборите за народни представители на 
26 март 2017 г. за всички български граждани.
Всички избиратели могат да проверят адреса на из-

бирателната си секция по следните начини:
• През Интернет на адрес http://www.grao.bg/

elections/
• Чрез SMS
Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите 

мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Це-
ната на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS 
се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Систе-
мата връща SMS с номера и адреса на избирателната 
секция за въведения ЕГН.

• Чрез стационарен телефон
Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 

1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

СЪОБЩЕНИЕ



КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА АНГЛИЙСКИ
Краен срок: 3 март 2017 г. 
 Immersion Language&Leadership Academy, 

България, организира конкурс за есе на ан-
глийски. Участници в конкурса могат да бъдат 
всички младежи на възраст 15-24г. на терито-
рията на Р.България.
За участие в конкурса се изисква изпраща-

не на есе, отговарящо на един от следните 
въпроси:

- What matters to me and why?
- What is a problem in my school/university/

community/country and what should be done 
about it?

- Why is language learning important to me?
Дължината на есето трябва да бъде между 500-1000 думи. В допълнение всеки участ-

ник в конкурса трябва да напише кратко описание за себе си (до 200 думи), също на 
английски.
ГОЛЯМАТА НАГРАДА: Тримата победители в конкурса ще получат пълна стипендия 

за участие в първата по рода си 24/7 English Immersion Academy през юли 2017 г.

  МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА СНИМКА И РИСУНКА,
ПОСВЕТЕН НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА         

Краен срок: 16 март 2017 г. 
 Темата на конкурса тази година 

е „Пречиствателни станции“ с още 
две подтеми: „Пречистена вода“ и 
„Паметта на водата“. 
Има две направления: за снимка и 

за рисунка. 
В конкурса за снимка могат да 

участват младежи над 14 години, а 
изискването е снимките да са с ми-
нимален размер – 3600/4800 пиксела. 
В конкурса за рисунка има три въз-

растови групи: до IV клас; от V до VII 
клас; от VIII до XII клас. 
Рисунките трябва да са във формат 

35/50 см. Без паспарту. Техниката 
е без ограничение. Всеки участник 
може да учатва с до две торби. Авторите трябва да напишат следните данни на гърба 
на творбите: трите имена, училище, клас, години, телефон за връзка.

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

1 Март 2017, Сряда
Св. прпмчца Евдокия
Имен ден празнуват: Евдокия, Марта, Мартин, Евдокия живяла в Сирия, в 

град Илиопол. Събрала богатство почти колкото царската хазна с греховни 
дела. Така умъртвила душата си и вкаменила сърцето си. Монах на име Герман 
отседнал в съседство на Евдокия. Тя чула молитвите на Герман и много се 
трогнала. Евдокия станала християнка и започнала да разпространява вярата.  
Противниците й я преследвали и на 1 март тя загинала от меч.

3 Март 2017, Петък
Национален празник на България
За първи път се чества по нов стил 

на 3 март 1917 г. след въвеждането в 
България през 1916 г. на Григориан-
ския календар. Денят на освобожде-
нието на България от Османско иго е 
определен за Национален празник с 
Указ 236 на Държавния съвет, издаден 
на 27 февруари 1990 г., и с Решение 
на 9-ото Народно събрание от 5 март 
1990 г. Денят е избран за национален празник на България, защото тогава 
за първи път българските земи се споменават и като политически аргумент.

4 Март 2016, Събота
Преп. Герасим Йордански
Имен ден празнува: Герасим.  Свети Герасим бил аскет и скромен монах. 

Той е основал манастир край река Йордан и спечелил стотици последователи. 
Според легенда лъв с трън в лапата си потърсил помощта на светеца. След 
като Герасим извадил тръна, лъвът останал негов дългогодишен спътник 
и след смъртта на светеца издъхнал върху гроба му. Затова иконописците 
представят св. Герасим с лъв в нозете. 

  ЕNTREPREGIRL 2017  
Краен срок: 16 март 2017 г. 
 Конкурсът се провежда под мотото „Мечтите нямат пол“. Все по-често 

младите момичета да проявяват интерес към предприемачеството, техноло-
гиите и иновациите, а всички заедно ще преодолеем стереотипите за това 
кое е „мъжка“ и кое – „женска“ сфера на образование и професия. Защото 
мечтите нямат пол.
Условия за участие:
(Ако си участвала в предходни 

издания на Entrepregirl, няма 
проблем да участваш отново с 
друг проект.)

1. Да си на възраст между 16 
(навършени) и 25 (навършени) 
години;

2. Да попълниш формата за 
кандидатстване до 23:59 часа на 
16 март 2017 г.;

3. Няма значение от къде в България си, но програмата на Founder Institute*, 
част от наградата, се провежда в София и от теб се изисква да посещаваш 
сесиите;

4. Няма значение от къде в България си, но програмата Marketing 
Management Master Class*, част от наградата, се провежда в София и от теб 
се изисква да посещаваш сесиите;

5. Да попълниш всички полета във формата за кандидатстване; снимката 
ти да е портретна (в .jpg или в .png формат);

6. Да си съгласна, че идеята ти ще бъде публикувана и достъпна на сайта 
ни по време на конкурса и след това.
Награда Еntrepregirl 2016 включва:
1. Стипендията за обучение в програма Marketing Management Master Class 

на Бизнес институт (The Business Institute)
2. Стипендия на Founder Institute Sofi a
3. Едногодишно членство в BCWT, менторството и инициативите, в които 

ще имаш възможност да участваш в следствие на това
4. Design Thinking workshop от SAP Labs Bulgaria
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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: МОМЧЕ ЗА ВСИЧКО
Безработен кандидатствал за работа като “момче за всичко” в много голяма компания. 

Мениджърът от отдел “Човешки ресурси” го интервюирал, а после го изпитал и практически: 
накарал го да измие пода.

– Наемаме ви – казал му накрая той. – Кажете ми своя имейл адрес, за да ви изпратя 
формуляра, който трябва да попълните, преди да започнете.

– Нямам компютър, нито имейл – отговорил човекът.
– Съжалявам – поклатил глава мениджърът, – но ако нямате имейл, значи не съществувате, 

а щом не съществувате, значи не можете да започнете работа при нас.
Мъжът си тръгнал, останал и без капка надежда. В джоба си имал само 10 долара и не 

знаел къде да отиде, нито какво да прави. Решил да влезе в един супермаркет и да купи 
щайга с 10 кг домати. Тръгнал от врата на врата и след по-малко от два часа удвоил капитала 
си. Повторил обиколката три пъти и се прибрал вкъщи с 60 долара.
Мъжът разбрал, че може да изкарва така прехраната си и всеки ден започвал работа все 

по-рано и се прибирал все по-късно. Парите му се удвоявали и утроявали. Скоро си купил 
микробус, а после и камион. След време се сдобил и със собствен автопарк с товарни коли.
След пет години мъжът станал един от 

най-големите търговци на хранителни стоки 
в САЩ. Решил, че трябва да помисли за бъ-
дещето на семейството си и да си направи 
застраховка “Живот”.
Обадил се на един застраховател, избрал 

си и вида застраховка. В края на разговора 
брокерът го попитал за неговия имейл.

– Нямам – отговорил търговецът.
– Нямате имейл и сте построили импе-

рия?! Представете си какъв щяхте да стане-
те, ако имахте имейл – изумил се брокерът.
Мъжът помислил за момент и отговорил:
– Момче за всичко.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 23.02.2017 г. 
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До 28-ми февруари 
ЗМДТ
Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от 

предприятия при промяна на отчетната стойност на 
недвижими имоти, настъпила към 31 декември  на 
предходната година. 
ЗДДФЛ
Търговските банки и клоновете на чуждестранни 

банки в страната декларират и внасят окончателния 
данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви 
по банкови сметки на местни физически лица, придо-
бити през м. януари.
До 10-ти март 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти март: 
ЗДДС
1.  Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец февруари. 

2.  Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец февруари.
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

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

домление за неподаване на месечни декларации за 
февруари 2017 г.
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БЕЗРАБОТНИТЕ ВЕЧЕ ЩЕ ПЛАЩАТ ПО 18,40 ЛВ. 
ЗА ЗДРАВНИ ВНОСКИ МЕСЕЧНО

От 1 януари 2017 г. хората, които сами внасят за-
дължителните си здравни вноски (например трайно 
безработни, които не получават обезщетение за без-
работица и не се осигуряват от държавата и др.) и не 
са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла 
на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно 
по 18,40 лева. Това съобщават от НАП.
Със Закона за бюджета на Държавното обществено 

осигуряване за 2017 г. от 1 януари 2017 г. е определен 
нов размер на минималния осигурителен доход – 460 
лв. Според Закона за здравното осигуряване неосигу-
рените на друго основание се осигуряват върху доход, 
не по-малък от половината от минималния месечен 
размер на осигурителния доход за самоосигуряващите 
се лица. Тоест за тях здравноосигурителната вноска 
се изчислява в размер на 8% върху 230 лв.
Срокът за внасяне 

на тези вноски е до 
25-то число на месе-
ца, следващ месеца, 
за който се отна-
сят. Така например 
здравната вноска за 
месец януари 2017 
г. трябва да се вне-
се най-късно до 25 
февруари 2017 г.
Всички, за които възниква задължение сами да 

внасят здравноосигурителните си вноски, подават в 
НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на 
агенцията по постоянен адрес, в срок до 25-то число 
на месеца, следващ месеца, за който е възникнало 
задължението за внасяне на здравноосигурителните 
вноски. Тоест, ако от 1 януари трябва сами да внасяте 
здравноосигурителни вноски, то следва да подадете 
декларация Образец 7 до 25 февруари. Санкцията за 
неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.
Здравноосигурителните права на гражданите, които 

се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са 
внесени повече от три дължими месечни вноски за 
период от 36 месеца. Периодът се брои до началото 
на месеца, предхождащ месеца, в който лицето по-
търси медицинска помощ, платена от Националната 
здравноосигурителна каса.
Гражданите могат да направят справка за здрав-

ноосигурителния си статус, както и да проверят пе-
риодите, за които им липсват здравноосигурителни 
вноски чрез електронната услуга на НАП. Справка 
за здравния статус клиентите 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. Освен това 
системата дава данни и за всички месеци и години, 
за които не са платени задължителните здравнооси-
гурителни вноски. Справката за здравен статус по 
телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

ПРАВНАТА УРЕДБА НА ТРУДОВ ДОГОВОР 
С УСЛОВИЕ ЗА СТАЖУВАНЕ

Има ли олекотен режим за назначаване на временни 
трудови договори на стажанти по различни програми, 
т.е. за определена работа - обект, в нашата област - 
архитектурно-строителното проектиране?
В гл. XI КТ “Професионална квалификация” са уре-

дени различни по правната си природа споразумения. 
Договорите за придобиване, повишаване на професио-
налната квалификация и преквалификация съпътстват 
трудовия договор между страните или се сключват 
между лица, които се подготвят да встъпят в трудово 
правоотношение. Те не са трудови договори. Договорът 
с условие за обучение по време на работа и договорът 
с условие за стажуване са специфични видове трудо-
ви договори, при които присъстват и допълнителни 
елементи, целящи придобиването и натрупването на 
професионален опит от работника или служителя.
Трудовият договор с условие за стажуване беше 

въведен с промените в Кодекса на труда от 2014 г. Ста-
жуването представлява изпълнение на работа под нас-
тавничеството на работодателя или на определено от 
него лице - наставник, с цел усвояване на практически 
умения по придобита професия или специалност (чл. 
233а, ал. 1 КТ). Работодателят може да сключи трудов 
договор с условие за стажуване с лице на възраст до 29 
години, завършило средно или висше училище и без 
трудов стаж или професионален опит по придобитата 
от него професия или специалност (чл. 233б, ал. 1 КТ). 
Целта на това допълнение в Кодекса на труда беше да 
се преустановят някои злоупотреби със стажовете, на 
които се обръщаше внимание в различни доклади и 
препоръки на институции на ЕС (експлоатиране на 
труда на младите хора, възлагане на задачи от техни-
чески характер, които нямат нищо общо с придобитата 
от тях специалност, ниско или никакво заплащане на 
стажовете и т.н.).
Времетраенето на този договор не може да бъде по-

малко от 6 и повече от 12 месеца.
В случая трябва внимателно да се прецени дали са 

изпълнени предпоставките за сключване на трудов 
договор за стажуване по смисъла на Кодекса на труда. 
Ако не са (напр. стажантът не е завършил средно или 
висше училище, вече има професионален стаж по 
придобитата от него специалност или е на възраст над 
29 години), очевидно не са налице предпоставките за 
сключване на трудов договор с условие за стажуване. 
При това положение страните могат да търся други 
форми за уреждане на отношенията си - напр. срочен 
трудов договор за определен срок, ако работата може 
да се определи като временна, и пр.

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИТЕ 
ПЛАЩАНИЯ ПО 20 СХЕМИ ЗА 1,5 МЛРД. ЛЕВА 
Информационни срещи за разясняване на схемите 

по директните плащания по кампания 2017 вече се 
провеждат в страната.
Те ще запознаят подробно земеделските производи-

тели с новостите при кандидатстване и с условията, 
на които трябва да отговорят.
Ще научат и всички дейности, които трябва да из-

пълнят, за да получат финансово подпомагане.
В семинарите участват експерти от общинските 

служби по земеделие към Министерството на земе-
делието и храните. Затова е добре всички фермери, 
които имат въпроси, да присъстват,
Заявленията за подпомагане през 2017 г. се приемат 

от 1 март до 15 май.
Общо 20 са схемите за директни плащания, по кои-

то ще може да се кандидатства през тази кампания. 
Финансовият ресурс, който ще бъде разпределен по 
тях, е приблизително 1,5 млрд. лв.
График с местата и часовете на провеждане на 

срещите е публикуван на интернет страницата на 
агроминистирството в рубриката „Актуално“.
Стопаните, които нямат възможност да присъстват 

на събитието, могат да се консултират и да получат 
информация на място в структурите по места на 
министерството.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2017г.

на английски, а по възможност и на езика на държавата, 
за която пътувате. Добре би било това удостоверение да 
уточнява, че пътуващият има нужда да носи със себе 
си инсулин, глюкомер, антидиабетни препарати, други 
медикаменти. Рецепта за инсулин или антидиабетни 
препарати, с името на пътуващия върху нея, също е от 
полза при проверката на багажа на летищата (отново, 
преводът е от значение).
Информация за издаването на  такава международна 

карта бихте могли да потърсите например и от  Българ-
ската Асоциация Диабет.

Въпрос: При посещение в кабинета, на неосигурен 
пациент съм издал бл. №3 за ендокринолог.Специалис-
тът го е прегледал без да провери дали е здравнооси-
гурен. При отчитане в РЗОК първичния амбулаторен 
лист му е свален, т.е незаплатен. Междувременно 
пациента е заплатил здравните си осигуровки и е по-
сетил специалиста за вторичен преглед, но той вече 
знаейки,че е неосигурен го връща за ново направление, 
с мотива ,че и вторичния преглед ще му бъде свален, 
тъй като е на база първичен преглед на неосигурен. 
Прав ли е специалиста да не го преглежда втори път 
без ново направление, макар, че вече е осигурен? Мога 
ли да дам второ направление към един и същ специ-
алист в рамките на един месец? Как ще се отрази 
второто направление на регулативния ми стандарт?
Отговор: В случай, че първичният консултативен 

преглед не е заплатен на лекаря ендокринолог поради 
това, че пациентът е с прекъснати здравноосигурителни 
права, издаденото от Вас направление (бл. МЗ-НЗОК 
№3) няма да бъде приспаднато от определените Ви т.н. 
регулативни стандарти.
В тази връзка, ако към датата на следващия преглед 

при Вас, пациентът вече е с непрекъснати здравно-
осигурителни права (или Ви предостави издадено 
Удостоверение от НАП), по Ваша преценка може да 
издадете повторно направление за консултация с лекар 
ендокринолог, което ще бъде приспаднато от Вашия 
регулативен стандарт.

Въпрос: Колко пъти в годината пациент може да 
получава направление от личен лекар за един и същи 
специалист и една и съща диагноза?
Отговор: Няма точно определен брой направления, 

които личният лекар може да издаде в рамките на една 
календарна година. Лекарят обаче преценява необхо-
димостта от издаване на направление за прегледи и 
изследвания, съобразно състоянието на пациента - дали 
то е спешно или търпи отлагане във времето…
Личният лекар не може да издаде в един и същи ме-

сец ново направление към специалист за едно и също 
състояние (диагноза) при положение, че медицинското 
направление е в сила до 30 дни от датата на първичния 
преглед при специалиста и той има задължението в рам-
ките на този период да осъществи необходимите вторич-
ни прегледи. Специалистът определя необходимостта от 
извършването на вторични прегледи в рамките на този 
срок (от 30 дни), съобразно състоянието на пациента.
Ако направленията са за лекари с различна специ-

алност, няма пречка личният лекар да ги издаде – по 
преценка и при необходимост.

Въпрос: Дружество с основна дейност тър-
говия с медицински и фармацевтични продукти 
внася от страни от Европейския съюз такива 
продукти. Регистрирано по ЗДДС и Интрастат. 
Ежемесечно се издават и включват протоколи 
по чл. 117 от ЗДДС в дневниците за покупки и 
продажби. Една от фирмите вносителки пра-
ви корекция на цените на продуктите и издава 
кредитно известие не в/у конкретна фактура, а 
само като цени. След осчетоводяването на КИ 
следва ли да издам протокол със знак“-“, който 
да бъде включен в дневниците. И как трябва да 
постъпя с Интрастат декларацията - ако е със 
знак „-“ на база КИ, няма как да посоча „Вид на 
сделката“, „Вид транспорт“, „Националност на 
транспортното средство“, „Нето тегло в кг“?
Отговор: Предвид хармонизацията на правилата 

за функциониране на ДДС в държавите - членки на 
ЕС, в закона за прилагане на данъка в държавата 
членка, в която е установена фирмата, издала ви 
въпросното кредитно известие, би следвало да при-
съства член, съответстващ на чл. 115, ал. 4 от нашия 
ЗДДС, в съответствие с който то трябва да съдържа 
номерата на фактурите, които засягат промените в 
данъчната основа на доставките. Както става ясно от 
запитването, това не е направено, но липсата на тези 
номера не прави известието невалидно, при положе-
ние че промяната в цената засяга точно определени 
доставки, което може да се докаже с други документи 
или разменена с доставчика кореспонденция.
Осчетоводяването на известието не отменя необ-

ходимостта от издаване на протокол, с който факти-
чески се намалява данъчното ви задължение в съот-
ветствие с променената по-ниска данъчна основа, 
върху който сте начислили данък при отразяването 
и отчитането на засегнатите фактури. За целта в про-
токола следва да посочите всички фактури, засегнати 
от известието, и съответните промени в данъчните 
основи на документираните в тях доставки.
Що се отнася до промените в данните за целите 

на Интрастат, отразете в коригиращата декларация 
като промяна само онези данни, които са изменени в 
резултат на известието, т.е. в случая само стойността 
на засегнатите доставки.

Въпрос: Къде и как мога да получа Международ-
на карта на диабетика, позволяваща да пътувам 
в самолет с плодови сокове? 
Отговор: Националната здравноосигурителна 

каса (НЗОК) издава на  осигурените  лица, които 
са с непрекъснати здравноосигурителни права в 
България,  Европейска здравноосигурителна карта  
(ЕЗОК) или Удостоверение за временно заместване 
на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК). ЕЗОК (или УВЗ на ЕЗОК) 
дава право  да получите спешна и неотложна меди-
цинска помощ  при временен престой в държавите 
членки на Европейския съюз. Тъй като въпросът Ви 
не е от компетенциите на НЗОК, в случая може да Ви 
дадем единствено насочваща информация . 
По принцип  задължително трябва да се проверява 

в авиокомпанията, с която ще пътувате, какво може 
да се носи на борда на самолета и какво трябва да е в 
куфарите и чантите, които се чекират, както и за необ-
ходими документи при пренасяне на определени вещи.
Много важно е  да носите със себе си официално 

медицинско удостоверение от личния лекар или от 
ендокринологична клиника за това,че сте  със заболя-
ване диабет. Удостоверението трябва да е преведено 



ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ ДЕЦА – КАК ДА ГИ 
РАЗПОЗНАЕМ И КАК ДА ИМ ПОМОГНЕМ
Чувствителните деца се нуждаят от по-специално 

внимание и най-вече разбиране. Ето какво трябва да 
знаем за тези деца и как да им помогнем да се чувстват 
спокойни и обичани:
Кои са чувствител-

ните деца?
Чувствителността 

при децата се изразя-
ва в избухване в плач 
при всяка трудна за 
тях ситуация, отказ 
или несъгласие с тях 
от страна на възраст-
ни или връстници. 
Детето става раздраз-
нително, спира да ко-
муникира, изолира се 
от останалите. Такива 
деца често се сравня-
ват с останалите, най-
често братя и сестри, и страдат мълчаливо. Тъй като 
са особено внимателни за това което се случва около 
тях, чувствителните деца забелязват всеки детайл и 
са в състояние да възприемат неща, които другите не 
виждат. Те са много състрадателни и имат нужда да се 
чувстват разбрани, защото в повечето случаи, и особе-
но когато са по-малки, не разполагат с инструменти, 
за да общуват с възрастните и другите деца, ясно и 
недвусмислено  и да изразяват онова, което изпитват.
Техният най-голям проблем е именно невъзможност-

та вербализират и контролират емоциите си. Погълна-
ти от тази вихрушка от чувства, която бушува в тях, 
те не знаят как да се справят и това ги кара да плачат.  
Не обичат изненадите, тъй като същите им доставят 
дискомфор и не знаят как да реагират. Предпочитат да 
правят нещата бавно, като избягват конфронтации и 
резки промени. Лесно се разтройват, не се защитават 
от по-агресивните си връстници и техните шеги, за-
срамват се, когато някой ги постави в светлината на 
прожекторите.
Тези деца са по-специални, те имат развита интуи-

ция, която им помага да разбират чувствата на окол-
ните. Растейки развиват способността да възприемат 
определени ситуации преди другите и да преценяват, 
когато някой лъже или когато нещо не е наред.
За да им помогнат, родителите не трябва да бъдат 

резки и настойчиви. Фрази като „Не плачи, защо се 
срамуваш, не бъди толкова чувствителен” ще задъл-
бочат проблема, карайки детето да разбира своята 
чувствителност като дефект. Това впоследствие води 
до ниско самочувствие, съмнение в собствените спо-
собности и качества и затруднение в комуникацията, 
особено с нови хора.

РАЗМНОЖАВАНЕ НА СМОКИНЯ С РЕЗНИЦИ
Смокинята много лесно се размножава с резници. 

Те се вземат от дръвчето или храста през невегета-
ционния период – след листопада до пролетното на-
бъбване на пъпките.
Резниците трябва да са с дължина 5-10 см. Препоръ-

чително е да са с т. нар. пета. Горната част от петата 
трябва да е едногодишна, а долната – двугодишна.
Зимните резници се съхраняват във влажен пясък, 

в сухо и хладно помещение до засаждането им през 
пролетта.

ЛЕКУВАНЕ С КОКИЧЕ
Какви лечебни свойства има кокичето, кои части 

на цветето се използват и как да приготвим лечебна 
ракия с кокичета? Научете повече как да се лекувате 
с кокиче.
Кокичето е цвете, типично за европейските гео-

графски ширини. Именно тук са познати и повечето 
му лечебни свойства. Наричат кокичето Цветето на 
надеждата, защото носи обещанието за край на зима-
та и начало на пролетта.
Някои от първите данни за лечебните свойства на 

кокичето идват от руски фармаколог, посетил Бълга-
рия през 50-те години на XX век. Тогава той забеля-
зал, че жените лекуват деца, болни от полиомиелит, 
с отвара, приготвена от цветовете на кокичето. Фар-
макологът забелязал, че децата се излекуват напъл-
но, без следи от парализа, типична за полиомиелита 
дори след оздравяване.
Днес се знае, че кокичето помага при различни 

неврологични заболявания и лечебните му свойства 
могат да се използват при болести като невралгия, 
Лаймска болест,  Алцхаймер и други.
Кои части на кокичето се използват?
Ако искате да си приготвите домашна отвара от 

кокиче, най-добре да използвате само листата и цве-
товете. Избягвайте да използвате корените, тъй като 
са токсични и могат да крият рискове за живота и 
здравето, ако не сте добре информирани как да ги 
използвате.
Винаги, преди да използвате кокичето за приготвя-

не на отвара, го измийте добре и оставете за кратко 
да се отцеди водата.
По нашите ширини най-популярна е т.нат. кокичева 

ракия или просто ракия с кокичета, която в различна 
концентрация може да се използва за лечение на раз-
лични заболявания. Вижте как да приготвите кокиче-
вата ракия и как да я прилагате.
Ракия с кокичета - лечебна отвара
Ракията с кокичета е любимо средство за лечение у 

дома. Тя е незаменима за разтривки при настинка или 
грип, използваме я също за заболявания и състояние, 
които някои членове на семейството имат, като пле-
ксит и шипове.
Ракия с кокичета: За разтривки
Ракията с кокичета е чудесно средство за разтривки 

при настинка, грип или преумора след ден на тежък 
физически труд. За да си я приготвите просто накис-
нете 80-85 кокичета в 1 литър средно силна ракия. 
Добре е да е в стъклен буркан или стъклено шише. 
Избягвайте да използвате пластмаса. Приберете съда 
на тъмно и хладно място за 45 дни, като на всеки 2-3 
дни разклащайте съда. На 46-тия ден прецедете теч-
ността и я прехвърлете в шише от тъмно стъкло. Съх-
ранявайте на тъмно и хладно място.
С тази ракия могат да се правят и разтривки при 

болезнен месечен цикъл. С тампон памук намажете 
областта на яйчниците и кръста и се завийте с топло 
одеало или сложете шал на кръста. Болката ще отми-
не след около 20-ина минути.
Ракия с кокичета: При плексит
Понеже плекситът е хронично и доста по-трудно 

за облекчение заболяване, имате нужда от по-концен-
триран вариант за кокичевата ракия. Аз приготвям 
следната рецепта: 60 кокичета в 400 мл. силна ракия. 
Прибирам в стъклен съд на тъмно за 30 дни. На 31-
вия ден прецеждам течността. Когато усетите болка, 
просто намокрете памучен плат или памучен тампон 
с ракия и сложете на мястото като компрес за около 
20 минути.
Ракия с кокичета: При шипове
Ако имате шипове, също ви трябва отвара от коки-

чета с по-висока концентрация. В 400 мл. ракия на-
кълцайте 70 кокичета. Оставете за 40 дни на тъмно, 
като периодично разклащате съда. След това преце-
дете ракията през тензух и съхранявайте на тъмно и 
хладно. Правете си компреси с ракията за около 30 
минути на ден.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Кукуряк
Helleborus Оdorus L.

Описание: Многогодишно тревисто растение с 
хоризонтално, пълзящо, разклонено, чернокафяво 
коренище. Стъблата са изправени, до 40 см високи. 
Приосновният лист е с дълга дръжка, длановидно 
нарязан, със 7—16 яйцевидно ланцетни, остро 
назъбени дяла. Стъбловите листа са по-дребни, 
приседнали. Цветовете са жълтозелени, 5—7 см в 
диаметър, увиснали. Околоцветникът е петлистен, 
нектарниците са 8—12, много по-къси от околоцвет-
ните листчета. Тичинките са многобройни. Плодът е 
сборен, съставен от няколко многосеменни мехунки. 
Цъфти рано през пролетта от февруари до май.
Разпространение: Расте в гори, из храсталаци и 

по поляни в предпланините и планините до 1500 м 
надморска височина в много райони на страната. 
Използва се коренището с корените (Rhizoma et 
Radix Hellebori).
Съставки: Съдържа буфадиенолидови гликозиди 

с кардиотонично действие, производни на агликона 
хелебригенин. Освен това в дрогата се съдържат 
стероидни сапонини, тлъсто масло със слабително 
действие и др.
Кукурякът притежава сърдечно засилващо дейст-

вие, дължащо се на съдържащите се в него сърдечно 
активни гликозиди. Освен това той има диуретично 
действие, успокоява нервната система, стимули-
ра перисталтиката на червата и има очистително 
действие.
В българската народна медицина е известна упо-

требата на кукуряка още при плеврит, хемороиди, 
кашлица, нервни заболявания. Външно се прилага 
при ко¬сопад, против пърхут, за стимулиране расте-
жа на косата, за укрепване на косъма и др.

 „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                                                                                                              

Млад и начинаещ адвокат отворил кантора, но дълго време 
при него не идвал нито един клиент. Най-после секретарката 
му се обадила, че един господин пита за него. Адвокатът 
поръчал на секретарката си да пусне господина в кабинета 
му след пет минути. След като изминали петте минути, докато 
господина влизал в кабинета му, адвокатът вдигнал телефона 
и се престорил, че води делови разговор с клиент:

- Г-н генерал, не мога да поема Вашето дело за по-малко 
от 5 000 долара, защото в сходни случай вземам около 8 000, 
но за човек като Вас мога да направя съответната отстъпка...
След като затворил телефона адвоката се обърнал към 

влезлия господин и го попитал:
- По какъв въпрос сте дошли?
- Аз съм от местната телекомуникационна компания. Полу-

чихме сигнал, че телефона ви е развален! - казал новодошлия.

лад и начинаещ адвокат отворил кантора, но дълго в

ПИЛЕШКО СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ
Необходими продукти:
• 1 брой пилешки гърди
• 3 глави лук
• 250-300 гр. гъби
• 4-5 зелени чушки
• чубрица
• червен пипер
• кимион
• куркума
• сол
Начин на приготвяне: 
Пилешките гърди се 
режат на парчета и се 
овкусяват с подправки-
те, после се запечатват 
на тигана с малко олио. 
Към тях се добавят на 
едро нарязаните зеленчуци и се разбърква.
Така ястието трябва да остане в тигана около 7-8 ми-
нути, колкото да омекнат леко зеленчуците и е готово.
Ако изсъхва много, трябва да се добавя по малко вода. 
Накрая може да се сложи и малко соев сос по желание.
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