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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

Проведената успешно за шести пореден път благотвори-
телна кампания зарадва  92 семейства от община Сатовча.
По традиция в навечерието на Новата година  чрез сво-

ите родители или настойници децата сираци  и децата с 
трайни увреждания до 16 годишна възраст от община Са-
товча получиха  парични дарения.
По 700 лева  получиха 5 абитуриента сираци от общи-

ната.  По 350 лева получиха  39 деца сираци от детските 
градини и училищата в общината и 49 деца с трайни ув-
реждания до 16 годишна възраст.
Дарители продължиха да внасят парични средства в под-

крепа на благородната кауза и след проведената благотво-
рителна вечер. Допълнително набраните средства ще бъдат част от кампанията 
за следващата година.
В знак на признателност Общинска администрация - Сатовча удостои всички 

по-големи дарители с грамота за направено дарение на деца сираци от община 
Сатовча в Благотворителна кампания 2015-2016 година и отличи 10-тте от тях 
с плакет „Дарител в благотворителна кампания за деца сираци - 2015 година”. 
Като организатор на благородната кампания ръководството на Общината бла-

годари на всички вас благодетели и доброжелатели, без които този невероятен 
успех не би могъл да се постигне. Благодари за вашата съпричастност и щедрост, 
която донесе на 92 семейства финансова подкрепа и ги накара да повярват, че 
доброто го има на този свят, и че всички ние сме част от него.  Нека всички ние 
продължим да вярваме в доброто, за да остане в нас, за да го има.
Дарители наградени с плакет „Дарител в благотворителна кампания за деца 

сираци - 2015 година”:

Провееденната успешно за шести пореден път благотворорииПП бб

СПИСЪК НА ДЕЦАТА СИРАЦИ И ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 16 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 
ПОЛУЧИЛИ ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ 2015-2016 ГОДИНА
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в Еврoпа, по-специално чрез обмен на 
информация;

- дейности, които стимулират взаимната 
помощ в Европа и в развиващите се страни 
за културни, образователни и социални 
цели;

- изследвания и документална работа по 
младежки въпроси.
Фондацията подкрепя следните видове 

действия:
1. Международна дейност – включва 

срещи на млади хора и младежки лидери в 
Европа за подкрепа на участието и между 
културното образование. ЕМФ покрива до 
две-трети от общия бюджет.
Максимален грант – 20 000 евро.
Краен срок за дейности от 01.01 до 

30.06.2017: 01 АПРИЛ 2016
Краен срок за дейности от 01.04 до 

31.12.2017: 01 ОКТОМВРИ 2016
Допустими кандидати:
- Международни младежки неправител-

ствени организации
- Международни мрежи от младежки 

НПО
- Регионални мрежи от младежки НПО
- Национални младежки неправителстве-

ни организации (в партньорство с поне 3 
други национални младежки НПО/ в мре-
жи от НПО от различни държави/ с поне 1 
международна НПО или в мрежа)

2. Годишен работен план – включително 
серия от дейности за няколко години, меж-
дународни дейности, пилотни дейности и 

публикации (включително развитие на уеб 
страница). Тези дейности трябва да са част 
от подкрепа за институционално изграж-
дане на организацията за няколко години.
Максимален грант – 50 000 евро.
Крайни срокове: 01 АПРИЛ 2016 и 01 

ОКТОМВРИ 2016
Допустими кандидати:
- Международни младежки неправител-

ствени организации
- Международни мрежи от младежки 

НПО
3. Еднократен структурен грант – подкре-

па за административни разходи, насочени 
към създаване на регионални мрежи, с цел 
да бъде създадена европейска структура.
Максимален грант – 10 000 евро.
Краен срок: 01 ОКТОМВРИ 2016
Допустими кандидати:
- Международни младежки неправител-

ствени организации
- Международни мрежи от младежки 

НПО
4. Пилотна дейност – подкрепа за дей-

ности, насочени към специфично социално 
предизвикателство с местен контекст.
Максимален грант – 10 000 евро.
Краен срок: няма фиксиран; поне три 

месеца преди старта на дейностите по 
проекта
Допустими кандидати:
- Регионални мрежи от младежки НПО
- Национални младежки НПО
- Локални младежки НПО

Живял някога в малко планинско селце един дър-
вар с двамата си синове. Съпругата му починала при 
раждането на второто дете и той сам отгледал двете 
си деца. Трудно му било на бащата с грижите по 
отглеждането и възпитанието на малките момчета, 
но се справил и те пораснали.
Когато станали достатъчно големи и силни, 

синовете започнали да помагат на баща си в къщ-
ната работа и в грижите за домашните животни, а 
по-късно се включили активно и в дърводобива. 
Бащата бил безкрайно доволен и много се радвал 
на здравите си помощници, които ходели всеки ден 
с него в гората.

– Единият от вас, ще трябва да си тръгва по-рано 
от гората за да прибира и храни добитъка, а също 
така да приготвя и нашата вечеря. – казал бащата, 
когато ги завел за първи път. – Другият, ще остава 
и ще ме придружава по пътя с натоварената каруца. 
– добавил дърварят и силно прегърнал здравите 
си момчета.

– Аз, ще си тръгвам по-рано! – рекъл веднага по-
малкият син. Брат му се съгласил и така вървели 
нещата известно време, но след няколко седмици 
малкият брат поискал да си разменят ролите.

– Омръзна ми все аз да се занимавам с къщната 
работа! Днес, нека бате да се оправя с домакинство-
то. – оплакал се по-малкият брат, а баткото отново 
нямал нищо против и си тръгнал от гората в ранния 
следобед. Мърморкото останал с баща си.
Когато се скрило слънцето зад хоризонта, двамата 

дървари натоварили каруцата с дърва и си тръгнали 
към селото, но на първия стръмен завой конят се 
подхлъзнал и каруцата се преобърнала. За беда се 

оказало, че не само дървата са се изсипали, но и 
каруцата им била счупена.

– Отвори ни се доста работа. – рекъл бащата и 
спокойно започнал да поправя каруцата.

– Ужас! Гаден кон! Всичките дърва се разпи-
ляха и ще трябва отново да ги събираме, и пак 
да ги товарим 
на каруцата… 
Как се излъгах 
днес? Сигурно 
ще се прибе-
рем по тъмно. 
Как можах да 
направя такъв 
грешен избор? 
–  започнал да 
мърмори мла-
дежът и гневно 
да рита с крак по счупената каруца.

– Стига си мрънкал! – извикал бащата. – И добре 
ме слушай! Чуй, какво ще ти кажа сине и го запомни! 
Грешният избор е само един и това е изборът, който 
ти правиш в момента. Във всеки миг от живота си, 
по собствена воля или по принуда, всеки човек се 
намира някъде и трябва да прави нещо или да не 
прави нищо. И единственият грешен избор е този, че 
голяма част от хората все искат да са на някое друго 
място и да се занимават с други неща в почти всеки 
миг от своя живот! Това е светът на мрънкащите и 
недоволните хора. Излез от този свят! Недей да 
бягаш от настоящия момент, а спокойно го приемай 
точно такъв, какъвто е и ще откриеш очарованието 
и красотата на живота!    

ГРАНТОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ    

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

6 Януари 2015г., Сряда, 
Кръщение Господне - Богоявление (Йордановден)

Имен ден празнуват: Йордан, Йорданka, Йонко, Йонка, Данчо, Данka, Дана, 
Богoлюб/а, Божан/а, Божил, Божидар/a, Боян/а, Богдан/a, Богомил/а, Бистра, 
Бончо, Бонка. Обредна трапеза: прясна пита, колачета, сарми с кисело зеле, 
пълнени чушки, зеле, фасул, орехи, вино. Според православния календар 
празникът Йордановден ознаменува кръщението на Исус Христос от Йоан 
Кръстител в р. Йордан. В момента на кръщението небето “се отваря” и Светият 
дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася глас: “Този 
е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение”. Оттук и названието 
на празника - Богоявление. Исус
С Йордановден е свързано познатото на всички българи вярване, че през 

нощта срещу празника „“небето се отваря““ и който в този момент поиска 
нещо, то ще се изпълни. На самия празник се извършва също освещаване 
на водата. След службата в църквата свещеникът хвърля кръст във вода, а 
ергени го изваждат. Вярва се, че този, който е извадил кръста от водата, ще 
бъде здрав и щастлив. Той обикаля с кръста селото, а всички го даряват. Има 
поверие, че ако хвърленият във водата кръст замръзне, годината ще бъде 
здрава и плодовита.

7 Януари 2015г., Четвъртък,
 св. Йоан Кръстител (Ивановден)

Имен ден празнув ат: Ваньо, Bаня, Еньо, Енчо, Жан, Жанa, Жанета, Ивай-
ла, Ивайло, Иван, Ивана, Иванкa, Иванинa, Ивелин, Ивелина, Ивета, Иво, 
Йоан, Йоанa, Йовка, Йовко, Йонка, Йонко, Йончо, Йото, Калоян. Този ден 
християнската църква отрежда на най-великия от пророците, който ревностно 
проповядва идването на Христос сред хората - на Йоан Кръстител или Пред-
теча. Светецът се почита като покровител на кумството и побратимството. На 
Ивановден продължават обичаите и обредите, свързани с вярата в чудодейната 
здравеносна сила на водата. Къпят се булките и младоженците, които са се 
оженили през тази зима до Ивановден; къпят се всички именници; къпят се 
годените моми и ергени. На Ивановден на обед младоженците отиват на гости 
в дома на своите кумове и им носят кравай, млин, ракия и вино. Кумовете ги 
канят на тържествена трапеза. Младите гостуват и на девера. На Ивановден 
ергените къпят момите, окъпвани са младите мъже и именниците. В Югоза-
падна България къпят младоженките и малките момиченца до 1 г. Обредното 
къпане включва и разменянето на подаръци, както и гостувания и празнична 
трапеза. Народната представа за св. Иван като покровител на кумството и 
побратимството определя гостуванията у кумовете.

8 Януари 2015г, Петък,
 Бабинден

Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на „ба-
бите“ - жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, 
които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на жела-
нието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които 
са „бабували“ на родилките. По стар стил се празнува на 21 януари. Още 
преди изгрев слънце майките с деца от една до тригодишна възраст отиват 
на чешмата да налеят прясна вода. В котлето с водата пускат стрък босилек 
или здравец. Вземат калъп сапун и една нова кърпа и се отправят към дома 
на бабата да й „полеят“. Обредното поливане на бабата-акушерка се извърш-
ва под плодно дърво в градината, върху дръвника или отпред на стълбите. 
Всяка жена подава на бабата сапуна, полива й вода да се измие и я дарява с 
пешкира, който е донесла. Бабата закичва невестата с китка здравец, вързана 
с „мартеничка“ - червен и бял конец. Често при поливането бабата хвърля със 
шепите си вода нагоре и подскача три пъти, като изрича: „Да рипкат децата 
и да станат бели и червени! Колкото капки, толкоз берекет и здраве!“ След 
поливането жените даряват бабата с ризи, чорапи, платно, които премятат на 
дясното й рамо. От своя страна, бабата връзва на дясната ръчичка на децата, 
които е отродила („хванала“) червено и бяло конче със сребърна монета и 
също им дава чорапки и ризки.

Н О В И Н И
4 - 10 януари 2016г., брой 1

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

Краен срок: различен за различни-
те действия 
Европейската младежка фондация 

(ЕМФ) е основана от Съвета на Евро-
па, за да осигурява финансова подкре-
па за европейски младежки дейности 
като сътрудничеството между млади-
те хора в Европа, дейности, свързани 
с мира, разбирателството, уважението 
на човешките права, демокрацията, 
толерантността и солидарността.
ЕМФ осигурява финансова под-

крепа на следните видове дейности, 

изпълнявани от младежки организа-
ции или мрежи, или от организации, 
чиято дейност е свързана с работата 
на Съвета на Европа в областта на 
младежките политики:

- образователни, социални, кул-
турни и хуманитарни дейности от 
европейски характер;

- дейности, насочени към засилване 
на мира и сътрудничеството в Европа;

- дейности,насочени към подкрепа 
на по-близкото сътрудничество и 
разбирателство между младите хора 

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 29.12.2015 г.
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ПРИТЧА: ГРЕШНИЯТ ИЗБОР       



Въпрос: Какво представляват обезщетенията в 
натура и коя страна ги предоставя?
Отговор: Обезщетенията в натура представляват 
предоставяне, пряко заплащане или възстановяване 
на разходите за лечение и свързани с него проду-
кти (например лекарства) и услуги. С други думи, 
обезщетенията в натура понякога се предоставят 
под формата на парични средства, например кога-
то получавате плащане, с което се възстановяват 
разходите за лечение.
По правило тези обезщетения се предоставят от 
страната, където пребивавате постоянно или вре-
менно, все едно че сте осигурени там. Това може 
да е във Ваша полза или ущърб в сравнение със 
законодателството в страната, където в действи-
телност сте осигурени.
Всички процедури, срокове и условия за предос-
тавяне на обезщетения се определят съгласно 
законодателството на всяка държава. За повече 
информация по отношение на обезщетенията в 
натура следва да се обръщате към Националната 
здравноосигурителна каса.

Въпрос: Има ли право на ПОБ лице, което е 
освободено от работа по негово желание/по 
взаимно съгласие?
Отговор: Лицата, чиито правоотношения са пре-
кратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или 
поради виновното им поведение на основание чл. 
325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 
103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 - 4 
от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 
6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България, чл. 
245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за министерството 
на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 
и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт 
или на аналогични основания по други специални 
закони, получават минималния размер на ПОБ за 
срок 4 месеца.

Въпрос: Кои елементи от начисленото и не-
изплатено брутно трудово възнаграждение се 
включват в гарантираното вземане?
Отговор: Законът гарантира изплащане на частта 
от брутното трудово възнаграждение, включващи 
основното трудово възнаграждение и допълнителни 
възнаграждения, дължими по индивидуален или ко-
лективен трудов договор. Не са трудови възнаграж-
дения периодично или еднократно изплащаните на 
работниците и служителите средства за работно, 
униформено и представително облекло, плащания 
от средствата за социални разходи и други подобни;

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
4 - 10 януари 2016г., брой 1

ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПРОВЕРЯВАТ ПЛОЩИТЕ, 
ДОПУСТИМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Земеделските стопани вече могат да проверят дали 
заявените от тях площи попадат изцяло или частично 
в обхвата на специализирания слой „Площи, допус-
тими за подпомагане” за кампания 2015. Справките 
се извършват на официалната интернет страница на 
ДФ „Земеделие” в раздел „Система за индивидуална 
справка по директни плащания”, съобщават от фонда.

При  не -
съгласие с 
посочени -
т е  д а н н и 
к а н д и д а -
тите могат 
да подават 
възражения 
до  минис-
търа на зе-
меделието 
и храните. 
Образци на 
жалбите се 

генерират автоматично от Системата за индивидуални 
справки на фонд „Земеделие”. Попълнените докумен-
ти ще се приемат до 25 януари 2016 г. включително 
в областните дирекции „Земеделие”. Възраженията 
задължително трябва да съдържат идентификаторите 
на парцелите, които не са включени в допустимия 
слой за подпомагане.
При затруднение в проверките на данните или при 

подаването на възраженията, земеделските стопани 
могат да се обърнат за помощ към областните и об-
щинските служби по земеделие към Министерството 
на земеделието и храните (МЗХ).
След разглеждането на всички постъпили възраже-

ния ще бъде подготвен и финалният специализиран 
слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампа-
ния 2015. На базата на тази актуализирана информа-
ция ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните 
оторизации по схемите и мерките на площ.

НОВИТЕ ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛА-
РАЦИИ ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ

НА САЙТА НА НАП  
Новите годишни декларации за облагане на доходи-

те на физическите лица и за корпоративните данъци 
вече са публикувани на сайта на НАП.
От приходната агенция напомнят, че срокът за 

подаването на декларациите за облагане на доходите 
изтича на 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май 
е официален почивен ден - Великден). Най-лесно и 
бързо формулярите могат да се подадат по електронен 

път без електро-
нен подпис. За 
целта е необхо-
дим персонален 
идентификаци-
онен код (ПИК), 
който се изда-
ва безплатно в 
офиса на НАП 
по  постоянен 
адрес.
Ако подадат 

декларациите 
си по електронен път до 31 март 2016 г., физическите 
лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за 
довнасяне по годишната данъчна декларация. Допъл-
нително условие е и да нямат подлежащи на принуди-
телно изпълнение публични задължения към момента 
на подаване на декларацията, както и да внесат целия 
размер на данъка за довнасяне в срок до 3 май 2016 г.
Информация за попълване и подаване на данъчни 

и осигурителни декларации и внасяне на суми към 
бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 
18 700 на цената на градски разговор.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
По какъв начин се изплащат пенсиите? 
> Пенсиите и добавките към тях се изплащат чрез 

пощенските станции и банките в страната. 
> Пощенските станции изплащат пенсиите и до-

бавките към тях по електронен изплащателен картон 
(изготвен от съответното ТП на НОИ) в периода от 
7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Ко-
гато 7-о и 20-о число са неработни дни, изплащането 
започва в началото и завършва в края на следващия 
работен ден. Неизплатените в посочения срок пен-
сии и добавки могат да се изплащат през следващия 
месец в срока за изплащане на пенсиите. 

> По писмено заявление на пенсионера до ТП на 
НОИ, което изплаща пенсията му, тя се превежда по 
разплащателна или спестовна безсрочна лична смет-
ка в посочена от него банка, включена със собствен 
код в Банковата интегрирана система за електрон-
ни разплащания (БИСЕРА). Заявлението може да 
бъде изпратено от пенсионера и по електронен път, 
подписано с персонален идентификационен код и 
ЕГН /ЛНЧ или с квалифициран електронен подпис. 
Заявлението може да бъде подадено и чрез съответ-
ната банка, открила сметката, ако има договореност 
между тази банка и НОИ за обмен на подобна инфор-
мация. В този случай банката представя данните от 
заявлението на съответното териториално поделение 
на НОИ в договорения между банката и НОИ срок. 

В заявлението до ТП на НОИ се вписват: банката и 
кодът, номерът на сметката, трите пълни имена на 
пенсионера по документите за самоличност, ЕГН, 
адресът, на който се получава пенсията, и пощен-
ският клон на пощенската станция. Към него се 
прилага и копие от документа от банката с номера 
на банковата сметка на титуляра. Когато заявлението 
е прието в банка, не се прилага копие на документ с 
номера на банковата сметка на титуляра, а банката 
потвърждава в заявлението номера на сметката на 
титуляра. 

> Националният осигурителен институт превежда 
сумите за пенсии към банките в първите 3 работ-
ни дни от 7-о число на месеца или когато започва 
изплащането на пенсиите в пощенските станции. 
В кои случаи може да се зачете осигурителен 

стаж със заплащане на осигурителни вноски от 
лицата? 

> Времето на обучение на лицата, завършили 
висше или полувисше образование, но за не повече 
от срока на обучение, предвиден по учебния план за 
завършената специалност, се зачита за осигурителен 
стаж, ако лицата внесат за своя сметка осигурителни 
вноски за този период, изчислени върху минималния 
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, 
както и времето на докторантурата, определено в 
нормативен акт за лицата, придобили образователна 
и научна степен “доктор”. 

> Лицата, навършили възрастта за пенсиониране 
по чл. 68, ал. 1 от КСО и на които не им достигат 
до 5 години осигурителен стаж за пенсиониране по 
тези условия, могат да внесат за своя сметка осигу-
рителни вноски за недостигащия им стаж, изчислени 
върху минималния осигурителен доход за самооси-
гуряващите се лица с размер на вноската за фонд 
“Пенсии” за лицата, родени преди 01.01.1960 г. За 
2015 г. осигурителната вноска е 17,8 на сто върху 420 
лв., или 74,76 лв. за един месец осигурителен стаж.  

Въпрос: Предстои ми пенсиониране за осигурителен 
стаж и възраст, но имам уверението на работода-
теля, че ще остана на работа. Трудовият ми стаж 
в предприятието е 17 години и по Кодекса на труда 
имам право на обезщетение от 6 месечни брутни 
заплати. Въпросът ми е трябва ли да бъде прекра-
тено трудовото ми правоотношение, за да ми се 
изпрати обезщетението, след което отново да бъда 
назначена?
Отговор: В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено, че при 
прекратяване на трудовото правоотношение, след като 
работникът или служителят е придобил право на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст, независимо от основа-
нието за прекратяването, той има право на обезщете-
ние от работодателя в размер на брутното му трудово 
възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил 
при същия работодател през последните 10 години от 
трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното 
му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е 
видно от разпоредбата, обезщетението се изплаща при 
прекратяване на трудовото правоотношение. 

 ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В НАП В ПЕРИОДА 
30.12.2015 Г. - 06.01.2016 Г. 

От 1 януари 2016 г. чрез електронния портал на НАП 
ще бъдат достъпни услуги, свързани с подаването на де-
кларации и документи от задължени лица, както следва:

• За подаване на декларации и документи, касаещи 
осигурителни вноски (декларации обр. 1, обр. 3, обр. 5, 
обр. 6, обр. 7), вкл. уведомления за трудови договори;

• За подаване на справки-декларации, описи на на-
личните активи по ЗДДС и дневници по ЗДДС и VIES 
декларация;

• За подаване на декла-
рация по чл.50 от ЗДДФЛ 
за 2015 г.

• За подаване на деклара-
ция по чл.55 от ЗДДФЛ и 
чл. 201 от ЗКПО за четвър-
то тримесечие на 2015 г.
Възможно е да има за-

бавяне в получаването на 
резултатите от обработката на подаваните по електро-
нен път декларации и документи от клиентите на НАП.
В периода 01.01.2016 г. – 06.01.2016 г. е-услугите, 

предоставящи информация от данъчно-осигурителната 
сметка на задължените лица („Справка за задължения-
та, с възможност за извършване на плащане“, „Справка 
за задълженията и плащанията“ и „Справка за извърше-
ни плащания, преведени по сметки на НАП и погасени 
задължения с тях“) ще работят с данни, актуални към 
31.12.2015 г.
Обслужване на клиенти в офисите на НАП
В периода 04.01.2016 г. - 06.01.2016 г. информаци-

онната система за обслужване на клиентите в офисите 
на НАП, няма да работи. Всички подавани декларации, 
искания и заявления от клиентите на НАП ще бъдат 
приемани. Издаването на документи от страна на НАП 
ще бъде възобновено от 07.01.2016 г.
НАП благодари за разбирането и се извинява за при-

чиненото неудобство. 

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ
Срок?
Дължимият данък върху доходите, определен с го-

дишната данъчна декларация, се заплаща до края на 
април на годината, следваща годината на придобиване 
на дохода. 
Плащането на данъка може да стане и в последния 

ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на 
следващия работен ден.
Има ли отстъпки?
=> 5% за подаване на декларацията по електронен 

път в срок до 31 март, ако към момента на подаването 
й лицето няма подлежащи на принудително изпълне-
ние публични задължения (с ПИК или подписана с 
електронен подпис)
Може да се ползва само една от двете отстъпки.
Как се плаща?
• По интернет (системата за онлайн плащане) – най-

лесно и бързо. Необходима е дебитна или кредитна 
карта и регистрации в www.nap.bg и www.epay.bg. 
Повече за плащане по интернет.

• По пощата, с пощенски запис за плащане към бю-
джета.

• Във всеки банков офис с преводно нареждане за 
плащане към бюджета. В повечето офиси на НАП са 
разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите 
и фирмите. За плащане на данък върху доходите от 
физическо лице при превод от банково гише в офиса 
на НАП по постоянен адрес на физическото лице не 
се събират такси.“    
Как се попълва преводно нареждане и пощенски 

запис?
Данъците се заплащат по банковите сметки на НАП. 

За  физическите лица това е сметката на дирекцията 
по постоянния им адрес. Клиентите на НАП трябва 
да знаят, че при попълване на преводни нареждания 
към бюджета за плащане на данък върху доходите се 
попълва код за вид плащане 11 00 00.
Помощ?
Помощ при попълването на преводните нареждания 

и пощенските записи, както и повече информация за 
плащането на данъци, може да получите на телефона 
за данъчна информация 0700 18 700 на цената на един 
разговор според тарифния план на абоната. Въпросите 
си можете да зададете и във всеки офис на НАП.



ЕФЕКТНИ РУЛЦА ЗА САЛАТА
Продукти:
• 4 кисели краставички
• 4 печени червени чушки
• 12 листа кисело зеле от голяма зелка и отцедени
• зехтин
• черен пипер
• маслини за украса
Приготвяне: 
1.  Печените  чушки , 

краставичките и киселото 
зеле се отцеждат много 
добре от сока.

2. Чушките се разтварят 
като книга и се оформя на правоъгълник. Нареждат се 
три листа кисело зеле, отгоре червена чушка и върху 
нея краставичка.

3. Навива се на стегнато рулце. Нарязва се на шайби 
с дебелина 1 см и се нареждат в чиния.

4. Отгоре се поръсва с зехтин и щипка черен пипер.
5. Красиво и ефектно за салата, украсяваме с 

маслинки и пресен магданоз!

БРОНХИТ И ПНЕВМОНИЯ
ПРИ ДЕЦА  

Какво представлява бронхита?
Когато възпалителният процес от горните дихателни 

пътища обхване и бронхите, е налице бронхит. Бронхи-
тът е простудно заболява-
не, което се е разпростра-
нило надолу към бронхите.
Какви са симптомите?
 Срещат се различни 

форми на бронхит – от 
много лека, без повишена температура, до много тежка.
Обикновено кашлицата е много силна. Понякога дете-

то сякаш се задъхва. Възможно е отдалече да чуете гър-
дите му да свирят при дишане. Родителите се тревожат, 
тъй като си мислят, че чуват вибрациите на слузния се-
крет в бронхите. В действителността слузта е в гърлото 
и звуците от нея се предават на гръдния кош. Ето защо 
не бива да се безпокоите.

 Лекият бронхит, без повишаване на температурата, 
без силна кашлица и без загуба на апетит е само мал-
ко по-сериозно заболяване от хремата. Но ако детето се 
чувства зле, ако кашля често и не му достига въздухът 
или температурата му е над 38.5 градуса, трябва същия 
ден да се извика лекар, защото съвременните лекарства 
помагат в случаите, когато действително са необходими.

 Ако малкото бебе кашля често, трябва да бъде пре-
гледано, независимо от това, дали температурата му е 
повишена или не, защото през първите месеци може да 
има тежки инфекции, които протичат без висока темпе-
ратура. Ако апетитът на детето и общия му вид са задо-
волителни, не е нужно да се тревожите.
Какво представлява пневмонията?
Възпалението на белодробната тъкан се нарича пнев-

мония. Обикновено възпалението достига до алвеолите 
по бронхиален път, рядко по кръвен път. Пневмонията е 
толкова по-тежко заболяване, колкото по-малко е дете-
то. Най-тежко протича тя у новородените, у недоносени-
те и изкуствено хранените бебета.
Какви са причините за пневмонията?
Причинители са обикновено гноеродните коки- пнев-

мококи, стафилококи и др.
Какви са симптомите?
Бактериалната пневмония обикновено започва някол-

ко дни след началото на вирусно заболяване, но поняко-
га започва и съвсем неочаквано. Съмнения за пневмония 
съществуват, когато температурата е до 39.4-40 градуса 
Целзи, дишането се ускори и детето кашля. В началото 
състоянието често се съпровожда с повръщане, малкото 
дете може да получи и гърч. Съвременните антибиотици 
бързо лекуват бактериалната пневмония, ако лечението 
започне навреме. Разбира се, ако детето ви има повише-
на температура и кашлица трябва да извикате лекар.
По-често срещани са вирусните пневмонии (много 

хора ги наричат пневмонии, изкарани на крак). Макар 
че обикновено са устойчиви на антибиотици, тези пнев-
монии се лекуват с тях, защото някои видове трудно се 
различават от бактериалната пневмония. Общото състо-
яние на детето не е много тежко, макар че болестта може 
да продължи дълго. Те се характеризират с бавно, но не-
прекъснато подобрение през период от 2 до 4 седмици. 

МАСКИ С ЯБЪЛКИ ЗА КРАСИВА КОЖА
Известно е, че ябълките са полезни не само за здраве-

то на организма, но се отразяват отлично и на кожата. 
Предлагаме ви 5 домашни и бързи маски за красива и 
нежна кожа.
Витаминозна маска с ябълки
За тази маска единственото, което трябва да напра-

вите, е да настържете една ябълка на едро ренде и да я 
разпределите върху лицето. Изчакайте 15-20мин. и след 
това изплакнете с хладка вода. Имайте предвид, че ако 
сте със суха кожа, е хубаво предварително да намажете 
лицето с крем или лосион.
Маска за нормална кожа
За тази маска ви трябва една зелена ябълка, която да 

настържете на ренде, и 1ч.л. мед. Затоплете за 15-20 се-
кунди на микровълновата и я нанесете върху лицето. Из-
чакайте между 20 и 25мин. и изплакнете с хладка вода.
Подхранваща маска с ябълки
За нея трябва да приготвите каша от ябълков сок, 

1-2с.л. овесени ядки и 1с.л. прясно мляко. Маската се 
нанася върху лицето и шията. Изчаквате да подейства 
20-30мин и изплаквате добре с топла вода

 КАКВО РАЗБОЛЯВА
ДЕКОРАТИВНИТЕ РИБКИ

10-те основни стрес фактора в аквариума
Според специалистите 80-90 процента от болестите 

в аквариума може да бъдат предотвратени, ако рибките 
се предпазят от стреса, 
който отслабва имунна-
та им система и е пред-
поставка за развитие на 
заболявания.
Всъщност в аква-

риумите винаги при-
състват болестотворни 
организми, но имунна-
та система на здрави-
те рибки успешно се 
справя с тях.

1. Водата е с лошо качество (например има много ви-
соко съдържание на нитрати).

2. Налице е значително колебание на дневните темпе-
ратури на водата.

3. Наличие на несъвместими видове рибки в един ак-
вариум.

4. Пренаселеност в аквариума.
5. Аквариумът е прекалено тесен.
6. Температурният режим не съответства на потреб-

ностите на рибките.
6. Равнището на pH не съответства на потребностите 

на рибките.
7. В аквариума има недостатъчен слой грунд и липса 

на уединени места.
8. Твърдостта на водата не съответства на потребно-

стите на отглежданите рибки.
9. Недостиг на кислород във водата.
10. Неправилно хранене на рибките. 

ТОПЛОТО ВРЕМЕ
ПОЗВОЛИ ЗИМНО ОБЛИТАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ
Независимо от добрите грижи, които всеки пчелар 

полага за пчелните семейства през есента, кошерите 
трябва да се наглеждат и през зимата
Само така ще осигурите нормално презимуване на 

пчелите. А и ще си спестите неприятни изненади на-
пролет. Особено важно е след бури и валежи - незави-
симо от дъжд или сняг, да посетите пчелина.
Сега, по това време на годината, пчелите са събра-

ни в кълбо и са в полуактивно състояние. Те се движат 
бавно към хранителните запаси, прогризвайки похлу-
пачетата на килийките с мед, който изразходват много 
пестеливо.
През този месец в повечето райони на страната има-

ше дълъг период на затопляне на времето. Сравнително 
високите температури за сезона ще се задържат още. 
Затова макар и кратки (по няколко дни или часове на 
деня), те могат да бъдат добре използвани за пълно об-
литане на пчелите. То е много важно за по-нататъшното 
им нормално зимуване и активизиране.
Съвет от практиката
Ако дневната температура е около 10 градуса и част 

от пчелите излетят навън, трябва леко да се почука по 
кошера, за да излетят и останалите.
Какво трябва да направи пчеларят
Преди облитането пред кошерите трябва да се осигу-

ри сух терен, без сняг и вода, като се поставят подръчни 
материали. При това облитане опитният пчелар може 
до голяма степен да установи състоянието на пчелните 
семейства
ВАЖНО! Дружното и енергично излитане показва, 

че семейството е добре.
ВНИМАНИЕ! Ако пчелите излизат поединично, бав-

но пълзят около входа, това показва, че нещо не е наред:
* липсва храна;
* има прекомерна влага в кошера;
* има заболяване и др.
По изверженията на пчелите при очистителния полет 

също може да се съди за състоянието на семейството. 
Ако има едри тъмнокафяви до черни диарични петна 
около кошера и особено по стените му, семейството не 
е в добро състояние. А това означава, че трябва да из-
вършите преглед.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Джинджифил
Zingiber Offi cinale 

Джинджифилът е по-добре познат с качествата 
си на подправка за различни специалитети. Бил е 
използван от дълбока древност и в традиционната 
китайска, елинска и аюрведическа медицина. 
И все пак едва през по-

следно време практиката 
на алтернативните терапе-
вти доведе до натрупване 
на обемна информация за 
сполучливо приложение на 
това растение като лечебно 
средство. Тук ви поднасяме 
най-интересната част от нея: 
При треска: топлият чай 

от пликче или във вид на 
запарка от пресен корен има 
лечебно действие. 
Тонизираща напитка при възстановяване от на-

стинка: две чаени лъжички кора от бяла върба и една 
джинджифил на прах се запарват в две чаши вода в 
продължение на 10 минути; прецедете и подправете 
на вкус с пчелен мед. 
Болкоуспокояващо средство: при гърлобол на-

правете запарка за 10 минути и използвайте за гар-
гара. При ставни болки можете да пиете по 4 чаши 
седмично нектар, приготвен от 2 моркова, 1 ябълка, 
28 г обелен джинджифил и 1 обелен портокал. Ще 
се убедите в добрите противовъзпалителни свойства 
на вълшебния корен. 
За добро храносмилане: чай от джинджифил или 

дъвчене на парченце от обеления корен след хране-
не. Същото можете да направите и когато усетите 
пристъп на стомашно неразположение, причинено 
от храна. 
Мощен антиоксидант: пресен, сух или под фор-

мата на екстракт, коренът помага за възстановяване 
на засегнатите от свободните радикали клетки на 
организма. Ако не го използвате редовно в кухня-
та, прибавяйте го към менюто си като хранителна 
добавка. 
Стимулатор на кръвообращението: съдържа-

щите се в него гинерол и зингиберен разширяват 
кръвоносните съдове и така предпазват от мозъчни 
удари и сърдечни атаки. Има клинично доказан по-
ложителен ефект при болестта на Рейно. 
При травми от спортуване: компресите с ете-

рично масло от джинджифил, смесено с друго 
растително масло за обем, облекчават болките при 
навехнати стави и разтегнати мускули. Може да 
прибавите няколко капки от маслото и във ваната. 

 „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                                                                                                              

На един човек му звъни телефона. 
- Алооо? 
- Добър вечер, г-н Георги Георгиев ли е на телефона? 
- Да, същият! Кажете? 
- От ДАНС Ви безпокоим... 
- Да, разбрах, че сте от ДАНС, кажете с какво мога да Ви 

бъда полезен? 
- Такаааа лииии? И как разбрахте, че Ви търсим от ДАНС? 
- Ми, звъните ми на изключения телефон...

Баща решава да изненада дъщеричката си, като се маски-
ра като Дядо Коледа и да й донесе дългоочаквания подарък. 
Влиза в спалнята, преоблича се и със смях, пеейки „С 

червените ботушки…“ излиза от стаята. Детето се обръща 
към майката:

- Мамо, татко пак ли е пиян?!?

а един човек му звъни телефона.


