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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

Възстановяването на надвнесен данък ста-
ва в рамките на около месец, съобщават от 
пресцентъра на Националната агенция за 
приходите (НАП).
За да се стигне до момент, в който не ние, 

а данъчните трябва да ни дават пари, то в го-
дишната ни данъчна декларация трябва из-
рично да упоменем, че искаме да се възполз-
ваме от данъчно облекчение.
Някои от случаите, при които може да 

възникне подобна ситуация, са ако ползва-
ме право на данъчното облекчение за лица с 
намалена работоспособност, облекчение при 
доброволно осигуряване и застраховане, об-
лекчение за лични вноски за осигурителен 
стаж при пенсиониране, дарения и данъчното 
облекчение за млади семейства.
Според изискванията в декларацията има оп-

ределено място, където можем да посочим от 
каква отстъпка и за какво искаме да ползваме.
За да ни върнат от НАП парите обаче ще 

трябва да приложим всички необходими до-
кументи, които да доказват платените суми от 
нас. Такава бележка например може да бъде 
издадена от застрахователното дружество, с 
която да докажем колко пари сме платили за-
страхователна премия.
Според Закона за данъците върху доходи-

те на физическите лица (ЗДДФЛ) можем да 
намалим сумата (годишни данъчни основи), 
която държавата всяка година ни облага с 
10% данък с внесените през годината лични 
вноски за доброволно здравно осигуряване и 
премии по договори за застраховки „Живот“. 
Това означава, че ако имате 5000 лв. годиш-
на данъчна основа, а тази сума се получава, 
когато от всичките ви доходи се приспаднат 
осигуровките, които е трябвало да внесете за 
своя сметка - здравни и пенсионни, ще дъл-
жите 500 лв. данък на държавата.
Ако обаче сте си направили животозастра-

ховка и сте внесли 300 лв. годишна премия, 
сумата, която ще дължите на НАП, ще бъде 
в размер на 470 лева. Това е така, защото от 
5000 лева се изважда застрахователната пре-
мия и с 10% данък ще бъде обложен само ос-
татъкът, а именно 4700 лева.
Тук обаче е тънкият момент. Ако са ни удър-

жали данъци всеки месец, то накрая НАП 
трябва да ни даде пари. Ако пък плащаме на-
лога си в момента, в който подаваме и деклара-
цията си, то просто ще платим по-малка сума.
Най-бързо и лесно по Интернет декларация 

се подава с персонален идентификационен 
код (ПИК), а крайният срок за подаването на 
документите e 30 април 2018 г.

ВъВВВъзсзстатаноновяявявававанненетото ннаа нанадвдвненесесенн даданънъкк стстаа- тете ннннаааа фффифизизичеческскититее лиилицацаца ((((ЗДЗДЗДЗДДФДФДФДФЛ)Л)Л)Л) ммможожемем да

ДО МЕСЕЦ НИ ВРЪЩАТ НАДВНЕСЕНИЯ ДАНЪК
ПРЕВЕЖДАТ НИ ПАРИТЕ ПО СМЕТКАТА, ПОСОЧЕНА В ДЕКЛАРАЦИЯТА

От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например 
трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от дър-
жавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално 
осигуряване, дължат месечно по 20,40 лева. Със Закона за бюджета на Държавното обществено 
осигуряване за 2018 г. от 1 януари 2018 г. е определен нов размер на минималния осигурителен 
доход - 510 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се 
осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигу-
рителния доход за самоосигуряващите се лица. Тоест за тях здравноосигурителната вноска се 

изчислява в размер на 8% върху 255 лв.
От НАП напомнят, че срокът за внасяне на тези 

вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, 
за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 
2018 г. трябва да се внесе най-късно до 26 февруари 
2018 г., тъй като 25 февруари е почивен ден – неделя.
От НАП напомнят също, че всички, за които въз-

никва задължение сами да внасят здравноосигури-
телните си вноски, подават в НАП декларация Обра-
зец 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен 
адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ ме-
сеца, за който е възникнало задължението за внася-

не на здравноосигурителните вноски. Тоест, ако от 1 януари 2018 г. трябва сами да внасяте 
здравноосигурителни вноски, то следва да подадете декларация Образец 7 до 26 февруари. 
Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се пре-

късват, 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 потърси меди-
цинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.

1 2018 (1 2018 (

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финан-
сиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на 
хора с увреждания”.
Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организа-

ции на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически 
лица с нестопанска цел, както и национално представени организации 
на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

Проектите се изготвят по Методика за кандидатстване, отпускане 
на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на 
организации с нестопанска цел, финансирани от Агенцията за хората 
с увреждания (АХУ) на основание  чл. 8, т. 6 от Закона за интегра-
ция на хората с увреждания, утвърдена от Изпълнителния директор 
на Агенцията за хората с увреждания, със Заповед № 0023 – 0165 / 
13.01.2014 г.
Максималният размер на субсидията е определен за различните ком-

поненти както следва:
- по компонент 1 – до 16 000 лв.
- по компонент 2 – до 15000 лв.
- по компонент 3 – до 4 000 лв.
- по компонент 4 – до 7000 лв.
Конкурсната документация може да намерите в Интернет страница-

та на Агенцията в рубриката “Проекти и програми“ - НПО.
Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 01.03.2018 г. Про-

ектните предложения се подават както следва: 1(един) оригинал и 1 
(едно) копие на хартиен носител и на електронен носител в Деловод-
ството на АХУ, ул. „Софроний Врачански” №104-106, София 1233, 
или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 
17.30 часа на 01.03.2018 г.
Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73

/АХАХУ/У/ бб/АХУ/У/ б

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си 
статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравно-
осигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП. Справка за 
здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и 
по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата 
страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН 
чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и 
за всички месеци и години, за които не са платени задължителните 
здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по теле-
фона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.



Фирма търси,Фирма търси,
 да назначи шофьори! да назначи шофьори!

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„ТЪПАН БИЕ, ХОРО СЕ ВИЕ”                 

Краен срок: 1 май 2018 г. 
За осми пореден път Община Монтана обяви между-

народния конкурс за детска рисунка „Тъпан бие, хоро 
се вие”. В него могат да участват ученици от начален 
и прогимназиален етап. 
Участниците ще се съревновават в две възрастови 

групи – между 7 и 11 години и 12 и 15 години. 
Децата трябва да творят по тема “Музиката и танците на моя народ”. 
Предвид факта, че конкурсът е съпътстваща изява на Международните празници на 

духовите оркестри “Дико Илиев”, организаторите ще адмирират детски творби, фоку-
сирани върху тази тема.
Творбите трябва да бъдат изпратени до: Община Монтана: ул. “Извора” 1, 3400 

Монтана. 
Предвидени са и награди – статуетка на фестивала, плакет от конкурса и грамота. 
Победителите ще бъдат гости на Община Монтана по време на Дикоилиевите праз-

ници като Община Монтана ще поеме разходите им по престоя в града домакин от 8 
до 10 юни 2018 г.

КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ЗАЩОТО БЪДЕЩЕТО ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС“  
Краен срок: 31 март 2018 г. 23:59 ч. 
Конкурсът е насочен към учители; психолози; екипи към 

образователни институции, работещи с деца в риск по механи-
зма за обща подкрепа; училища; детски градини; центрове за 
обща подкрепа; НПО и всички представители на институции, 
работещи с деца в риск и уязвими групи.
За да участвате в конкурса, опишете трудна ситуация (до 2000 

думи и приложете снимка), на която сте намерили решение, 
инструмент или техника за работа; резултата (промяната), 
които сте постигнали; и реакцията на заинтересовани звена по 
заложените направления в конкурса, разработен механизъм за 
обща подкрепа в съответствие с Наредбата за приобщаващо образование и системата 
за управление на качеството (ако участник представлява институция). 
Направленията са:
- Предложение за инструмент за изграждане на компетентности в педагозите, необ-

ходими им при работа с деца и ученици, нуждаещи се от обща подкрепа; 
- Инструменти за изграждане на мотивационни канали и повишаване желанието за 

учение на деца и ученици; 
- Техники и модели на работа при изграждане на положителна образователна среда; 
- Техники за изграждане на култура на взаимоотношения в образователна среда; 
- Техники за работа с „трудни“ деца и асоциални групи; 
- Приложими модели за работа при деца преживели насилие; 
- Приложими модели и подходи за работа с родители, за постигане на положително 

въздействие върху уязвими групи и рискови звена.
Конкурсът се организира от Институт по качество в образованието, към Фондация 

„Качество в образованието“ и Фондация „Европейски център за иновации, образование, 
наука и култура“.

13 Февруари 2018г., Вторник,
Световен ден на радиото 
Световния ден на радиото има за цел да 

се повиши информираността за значени-
ето на радиото, насърчаване на лицата, 
отговорни за взимането на решения за 
предоставяне на достъп до информация 
чрез радио и подобряване на работата в 
мрежа и международното сътрудничество 
между радио- и телевизионни оператори. 
Радиото е медията, без която не можем, 
която завинаги промени общуването между хората. Независимо кога, как и къде 
слушате радио – сутрин преди работа, докато пътувате или вечер преди да си 
легнете. Независимо дали го слушате със стария транзистор или радиоточката, 
през компютъра или телефона си, в къщи или в колата си - радиото неизменно 
е част от нашето ежедневие. То винаги е редом с нас. 

14 Февруари 2018г., Сряда,
 Трифон Зарезан (по нов стил) 
На 14 – ти февруари по стара българска тради-

ция честваме Трифон Зарезан – денят на виното, 
лозарите, кръчмарите и градинарите. Независи-
мо от своя произход в миналото, Трифон Зарезан 
е бил обвързван с много обичаи, някои от които 
са запазени и до днес. Традицията повелявала 
стопанката да стане рано сутрин и да омеси и 
опече обреден хляб, украсен с лозово листо. 

Освен питата задължително се приготвяла и кокошка, пълнена с ориз или 
булгур. Тя поставяла всичко заедно с бъклица с вино в нова вълнена торба и с 
този товар изпращала мъжа си на лозята. Там стопанинът се прекръствал и с 
косера отрязвал три пръчки от три корена. От пръчките правел венец и закичвал 
калпака си, а корените поливал с донесеното вино, светена вода и поръсвал с 
пепел, запазена от Бъдни вечер – този ритуал се нарича „зарязване“. 

 Ден на българския археолог 
Началото на отбелязването на този професионален празник е през 1971 

година по инициатива на Националния археологически институт с музей при 
БАН. Свързва се с празниците на древногръцкия бог Дионис. На този ден всяка 
година се открива изложба с експонати и фотоси на най-важните открития от 
предходната година.

 Успение на св. Кирил Славянобългарски 
Свети Кирил Славянобългарски напуска този свят на 14 февруари 869 г. - 14 

години след като заедно с брат си Методий открива по божий промисъл глаго-
лицата, първата славянска азбука.

 Свети Валентин
 Имен ден празнуват: Валентин, Валентина, Вальо, 

Валю, Валя. Свети Валентин е празник, който се 
празнува на 14 февруари. 
На тази дата влюбените разкриват един на друг, че 

се обичат. Първоначално стар римокатолически праз-
ник в чест на Св. Валентин, той вероятно започва да 
се свързва с романтичната любов през Средновековието. На този ден още през 
14 век започва да става традиция да се разменят любовни послания под формата 
на т. нар. валентинки. Съвременните символи на любовта сега са сърцето и 
образа на крилатия Купидон. През 20 век ръчно написаните послания биват 
заменени от масово произвежданите готови картички. АПК (Асоциацията за 
Поздравителни Картички) е изчислила, че всяка година се изпращат 1 милиард 
поздравителни картички, като така изостават по масовост само от коледните 
картички. Асоциацията също е изчислила, че жените купуват около 85% от 
всички валентинки. През втората половина на 20 век в САЩ и други места по 
света установената практика на размяна на картички се разширява и се въвежда 
раздаването на подаръци, като при хетеросексуалните двойки това се прави 
обикновено от мъжа. Най-популярните подаръци са рози и шоколад. През 
80-те, диамантната индустрия започва да насърчава Св. Валентин в неговото 
ориентиране към подаряване на бижута без примеси. Когато двама влюбени 
вечерят на Св. Валентин, тяхната връзка често се счита за сериозна. 

15 Февруари 2018г., Четвъртък,
Международен ден на скаутите 
На 15 февруари всяка година се отбелязва Международния ден на скаутите. 

Думата scout в превод означава „разузнавач“, но в днешни дни скаутите са 
хора, обединени главно от идеите си за живот сред природата и от кодекса си 
на коректно поведение. Основите на скаутската организация са поставени през 
1907 година от бившия военен - лорд Робърт Стивънсън Смит Бейдън-Пауел в 
Англия. Той създава първия скаустки отряд - събира 15-20 момчета от градските 
улици и ги завежда на скаутски лагер на остров Браунси.
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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

Всеки човек има странности, недостатъци, до-
бри и лоши черти. Аз също. Защо тогава толкова 
се дразня от несъвършенствата на хората около 
себе си. Защо негодувам всеки път, когато някой 
не постъпва според личните ми планове, очаква-
ния и принципи. Какво да направя? Да ги отрежа? 
Е, чак пък толкова! Може би да се опитам да ги 
променя? Трудна работа... Или пък да си се дразня 
тихо и кротко... Това пък съвсем не върши работа.
Тази кратка притча ми подсказа чудесно реше-

ние на въпроса. И веднага реших да го изпробвам. 
Лесно е, работи безотказно. Може да се прилага 
по всяко време на денонощието, за хора, събития 
и ситуации. Дори може да е забавно...
Един човек от сутрин до вечер се трудел в 

своята градина, но напролет тя се обсипвала с 
огромно количество глухарчета, които задушавали 
посевите му. Какво ли не правил, за да се отърве 

от тях, как ли не се борил с упоритото растение, 
а те ставали все повече и повече. Накрая, отчаян, 
отишъл за съвет при един мъдър човек.

– Всичко опитах, но не мога да спася градината 
си от тези глухарчета! Кажи ми, учителю, какво 
да правя?

– Научи се да ги обичаш – казал старецът.

ПРИТЧА: ДА ПРИЕМАМ ХОРАТА ТАКИВА, КАКВИТО СА      

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 8.02.2018 г.
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За служебно изискване на формуляр Е104/S041 от 
друга страна членка на ЕС трябва да подадете заявле-
ние по образец на място  в Централното управление 
на НЗОК  или чрез районната здравноосигурителна 
каса (РЗОК) по местоживеене - лично или  от упъл-
номощено лице. Заявлението може да се разпечата от 
интернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg) - меню 
„Международни въпроси“ - подменю „Европейска ин-
теграция“ – линк „Сумиране на здравноосигурителни 
периоди, придобити в различни държави от ЕС“ или 
линк „ФОРМУЛЯРИ“ << „S041 За завършени здрав-
ноосигурителни периоди“.
Към заявлението е необходимо да приложите копие 

от Вашия документ за самоличност и копия от удосто-
верителни документи, издадени от чуждата осигури-
телна институция, на които е записан осигурителният 
Ви  номер.
Документи за формуляр Е 104/S041 може да изпрати-

те и  на адреса на Централното управление на НЗОК: 
гр. София 1407, кв. Лозенец, ул.“Кричим“ №1.
Издадения формуляр Е104/S041 от другата държава 

следва да представите в териториалното поделение на 
НАП (www.nap.bg) по местоживеене у нас. Въз основа 
на данните, посочени в документа, месеците без данни 
за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и 
ще бъде коригиран здравноосигурителният Ви статус.

Въпрос:  Здравейте, в здравната ми книжка няма 
страници за попълване от стоматолога, като по-
следно е попълнена за 2014 год..
С непрекъснати здравни осигуровки съм и за 

последните години до момента не съм ползвала 
услугите на Здравната каса за стоматолог. Какво 
трябва да направя?
Същото се отнася и за дъщеря ми, която е пъл-

нолетна. Мога ли аз да направя необходимото и за 
нейната книжка?
Отговор:  При изчерпване на страниците в здравноо-

сигурителната книжка, към нея се използва допълните-
лен лист-притурка (по образец) за извършени дентални 
дейности. Документът се издава безплатно, на място, в 
районната здравноосигурителна каса по избор на личен 
лекар. Представяте здравноосигурителната книжка и 
документ за самоличност – на Вас и на Вашата дъщеря.

Въпрос: От къде мога да получа код за достъп до 
здравното ми досие? 
Отговор: Заявление за издаването на уникален код за 

достъп (УКД) до здравното досие може да подадете във 
всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК), след 
като представите документ за самоличност. Издаването 
на УКД е безплатно, а получаването му се извършва 
веднага в РЗОК, в която е подадено заявлението за 
издаване, срещу разписка (по образец). Заявлението 
може да изтеглите от сайта на НЗОК - секция „За 
гражданите“ - меню УКД.

Въпрос: Налага ми се да сменя личния лекар на 
детето ми и разбрах, че тъй като е извън срокове-
те се подава молба. Въпросът ми е има ли образец 
на молбата и трябва ли заедно с нея да сложа 
и бланката за избор на постоянен личен лекар.
Отговор: Няма официална процедура за смяна 

на общопрактикуващ лекар извън нормативно ус-
тановените срокове през месеците юни и декември, 
с изключение на случаите на прекратяване на до-
говора на лекаря с районната здравноосигурителна 
каса (РЗОК) или при смяна на настоящия адрес на 
пациента.
В молбата до директора на РЗОК, подробно трябва 

да изложите причините, които налагат да се направи 
нов избор на личен лекар. При всички случаи трябва 
да изчакате решението от страна на директора на 
РЗОК, в която сте подали молба за смяната. Допъл-
нителни разяснения може да получите от Районната 
здравноосигурителна каса.

Въпрос: Бих искал по служебен път да ми изис-
кате документите, че съм работил през миналата 
година в страна членка на ЕС, бих искал да подам 
молба ако е възможно онлайн? Въпреки че съм 
работил и плащал осигуровки към момента съм с 
прекъснати здравни права. 
Отговор: В рамките на здравното осигуряване за 

удостоверяване на завършени периоди на осигуряване 
в държави от ЕС, ЕИП или Швейцария се използват 
два равностойни европейски формуляра – Е104/S041

До 14-ти февруари: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация 

по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и 
внасяне на дължимия ДДС за данъчния 
период - месец януари. 

2. Подаване на VIES-декларация от 
регистрирано лице, което е извършило вътреобщ-
ностни доставки,  доставки като посредник в три-
странна операция (с изключение на получено авансо-
во плащане (цялостно или частично) от посредник в 
тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 
21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансо-
ви плащания), с място на изпълнение на територията 
на друга държава членка за данъчния период – месец 
януари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
януари 2018 г. 
До 15-ти февруари 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец януари.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец януари.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец януари.
До 20-ти февруари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -  пристигания/изпращания за месец 
януари 2018 г., за новорегистрираните Интрастат опе-
ратори с възникнало текущо задължение.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
12 - 18 февруари 2018г., брой 7

ФИРМИТЕ ЩЕ СЕ ВРЪЗВАТ
ПО-БЪРЗО ДО ТОК, ВОДА И ГАЗ

С дванадесет броя 
мерки държавата ще 
се опита да облекчи 
бизнесът при започ-
ване на индустриал-
ни проекти. 
През последните 

няколко месеца ра-
ботна група в Ми-
нистерството на ико-
номиката е подготвяло предложения за разрешаване 
на проблеми на фирмите при присъединяването към 
мрежите на техническата инфраструктура – ток, вода 
и газ, коментират от министерство на икономиката .
Мерките са насочени към намаляване на срокове, 

процедури и разходи за компаниите. Една от тях е 
отпадане на изискването за издаване на изходни дан-
ни при проектиране на сгради, за ВиК отклонения от 
ВиК мрежи и заместването им с виза за проектиране. 
Така визата ще носи цялата информация необходима 
за присъединяването към ВиК мрежата.
Предвижда се отпадането на предварителния дого-

вор за присъединяване към ВиК мрежата, който да се 
замени със становище по инвестиционния проект от 
страна на ВиК оператора.
Бизнесът ще бъде облекчен още, като престане да 

предоставя валидно удостоверение за актуално със-
тояния при сключване на договор с електроразпре-
делителните дружества, а просто предоставя ЕИК 
и Булстат, които са общодостъпни, коментират от 
министерството. 
Експертите са предложили и въвеждане на единна 

информационна система за общинските администра-
ции, с което ще се осигури вътрешен служебен обмен 
на документи между отделните звена, така че да се 
намалят сроковете за инвеститорите. 
Мерките са предложени на финансовото минис-

терство, след което ще бъдат предложени на остана-
лите министерства, за да започнат законодателните 
инициативи.

НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА УПРАВИТЕЛ В 
ООД/ЕООД   

Съгласно чл. 135 от Търговския закон (ТЗ) всяко 
дружество с ограничена отговорност (ООД) има 
задължително следните два органа на управление 
– Общо събрание и Управител. При Еднолично дру-
жество с ограничена отговорност (ЕООД) въпросите 
от компетентността на Общото събрание се решават 
от Едноличния собственик на капитала. Чл. 119, ал. 
2 ТЗ регламентира, че за вписване на дружеството е 
необходимо назначаване на един или повече управи-
тели на дружеството. Следователно назначаването на 
управител и при двете разновидности на дружеството 
с ограничена отговорност е задължителен елемент. 
Управителят е лицето, което представлява и ръководи 
дадено дружество. Управител в ООД може да бъде 
само физическо лице. Обикновено управителят е и 
съдружник или едноличен собственик на капитала. 
Но има случаи, в които различни причини налагат да 
се назначи за управител лице, което не участва в дру-
жеството. Често се случва също така някой от собстве-
ниците да бъде освободен като управител, оставайки 
само съдружник. 
Смяната на дейст-

ващ управител с друг 
може да е по молба на 
самия управител или в 
резултат на управлен-
ско решение на общото 
събрание. Всъщност и 
в двата случая реше-
нието за промяната се 
заявява за вписване в Търговския регистър, от който 
момент новият управител може да представлява за-
конно дружеството. Добавянето на нов управител, без 
да се сменя настоящия, става по същия ред.  Общото 
събрание като върховен орган на дружеството може 
по всяко време да освободи управителя без да посочва 
основания и това е закрепено в чл. 141, ал. 4 ТЗ. Нор-
мата е императивна и дори в дружествения договор 
да е заложено нещо друго, то не може да преодолее 
постановеното с тази норма. Но с договора могат да се 
уредят различни основания за носене на отговорност 
от управителя в определени хипотези.
Процедура за промяна или заличаване на управител
Промяната на управителя започва с оформяне на 

протокол от решение на Общото събрание, а в слу-
чаите на ЕООД – решение на едноличния собственик 
на капитала. Обикновено управителите се вписват 
и в Дружествения договор поименно, (респективно 
Учредителния акт за ЕООД) и ако това е така, трябва 
да се промени и тази информация, като към доку-
ментите се добави и изменен Дружествен договор 
или Учредителен акт. Принципно решението за осво-
бождаване на управител и/или за назначаване на нов 
се взема с обикновено мнозинство, освен ако в дру-
жествения договор не е предвидено нещо различно. 
Става въпрос за мнозинство повече от половината от 
целия капитал на дружеството, а не от представения 
на събранието. Протоколът от решението на общото 
събрание подлежи на нотариална заверка на подпи-
сите и съдържанието, извършени едновременно. Тази 
мярка бе предвидена в закона с цел да се препятстват 
случаите на кражба на фирми. Все пак законът пред-

вижда възможност в дружествения договор изрично 
да бъде предвидена обикновена писмена форма. Ако 
това е вписано в основния акт на дружеството, се 
спестяват средства и време, изразходвани иначе за 
нотариалното заверяване на протокола. Ако такъв 
текст обаче липсва, то смяната на управителя или 
друга промяна в дружеството, може да се използва за 
изменение в дружествения договор или учредителния 
акт и за в бъдеще да не се налага нотариална заверка 
на протоколите. 
Новият управител задължително подписва де-

кларации по чл. 141, ал. 8 и чл. 142 от ТЗ, както и 
декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския 
регистър. Добавя се и нотариално заверен образец 
от подписа му – спесимен. Промяната се заявява в 
Търговския регистър със Заявление – Образец А4. 
Документите за вписване на промяната се подават от 
новия управител. Ако обаче не се заличава управител, 
а само се добавя нов, то всеки от управителите може 
да заяви промяната. Държавната такса за извършване 
на промяни в дружеството,  в това число и за промяна 
на управителя и/или назначаване на нов е в размер на 
30 лева, но ако заявлението се подава по електронен 
път чрез електронен подпис таксата  е 15 лева.

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА КАКВИ ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ МОЖЕ ДА 

ИЗДАВА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР?       
Общопрактикува-

щият  лекар(ОПЛ) 
издава “Направле-
ние за медико-диаг-
ностична дейност” 
(бл. МЗ-НЗОК №4) 
за високоспециали-
зирани медико-ди-
агностични изслед-
вания, в случаите на:

1.писмено назна-
чение от ТЕЛК или 
от НЕЛК;

2. за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни 
жлези“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: 
fT4, TSH“ „Туморен маркер: PSA“ и „Изследване 
на урина-микроалбуминурия“ от пакет „Клинична 
лаборатория“. 
Личният лекар издава направление за високос-

пециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК № 3А) за 
дейности, включени в диспансерното наблюдение на 
здравноосигурените лица(ЗОЛ) съгласно приложение 
№9 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, 
диспансеризирани от ОПЛ“. Общопрактикуващи-
ят лекар разполага с: медицински направления за 
консултация или провеждане на съвместно лечение; 
медицински направления за високоспециализирани 
дейности, включени в диспансерното наблюдение на 
ЗОЛ съгласно приложение № 9, приложения № 9 и № 
14 и ВСМД от пакет „Анестезиология и интензивно 
лечение“ и направления за медико-диагностични 
дейности. Приложенията са публикувани на сайта 
на НЗОК – в меню „Национален рамков договор за 
медицински дейности“.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2018г.



ПОЛЗАТА ДА ИМАШ ХЕРПЕС
Херпесът на устните е неприятен проблем, който 

боли, дразни и ни загрозява. Специалисти обаче твър-
дят, че този вирус може да се окаже много полезен.
Лабиалният херпес е най-широко разпространени-

ят. Въпреки това вирусът на херпес симплекс може да 
провокира лезии навсякъде по кожата или по лигави-
ците - устните, устната кухина, очите и гениталиите. 
Интересното е, че при голяма част от хората, носите-
ли на вируса, не се проявяват никакви симптоми. За 
обикновения херпес инкубационният период е от 2 до 
7 дни. Заразяването става 
най-вече в момент на акти-
вация, когато има проявени 
ранички или мехури. Ряд-
ко, но все пак е възможно и 
предаване на вируса и кога-
то носителят няма никакви 
симптоми.
При стресови ситуации
Доказано е, че веднъж попаднал в организма, ви-

русът се активира на определи периоди. Причините 
може да са стрес, настинка, слаба имунна система, за-
мърсяване. На някои хора им избиват херпеси винаги 
преди изпити или интервюта за работа. Смята се, че 
дори и да се лекуват раничките по устата с мехлеми 
или с таблетки за пиене, вирусът остава в организма 
за цял живот. Съществува ваксина, за която се смята, 
че може да потисне проявите му и да спрат да избиват 
неприятни мехури по устата. Някои специалисти оба-
че са категорично против нея.
Стимулира имунитета
Причината е, че съществува теория, че вирусът на 

херпес всъщност оказва положително действие вър-
ху имунната система и я тренира за разпознаване на 
опасни клетки. Най-смелите твърдения дори гласят, че 
при хората, носещи вируса на херпес симплекс, е ни-
сък рискът от отключване на рак.

КАК ДА БУТИЛИРАМЕ ВИНОТО
Б у т и л и р а н е т о 

може да се извърши 
в бутилки, с които 
разполагате. Те мо-
гат да бъдат и стък-
лени, и пластмасови.
Но е най-добре да 

си купите нови, за-
щото старите, които 
не са отлично изми-
ти, може да причи-
нят зараза на вино-
то, за която въобще 
и не подозирате.
Стъклените бутил-

ки се затварят с тапи или кроненкоркови запушалки.
Например в магазините от веригата „Златната бъчва“ се 

продават устройства за затапване на цена от 9 до 200 лв.
Там пластмасовите затапвачки от 9 лв са много до-

бри, както и за поставяне на кроненкоркови запушал-
ки - на цена от 8 до 50 лв., в зависимост от желанието 
и възможностите на клиента.
Когато използвате пластмасови бутилки трябва да ги 

пълните, като оставяте празно място от 20 мл. до 30 
мл. - в зависимост от обема на бутилката.
Тогава преди да завиете капачката леко трябва да 

притиснете бутилката, за да не остане в нея въздух и 
при затопляне виното да има възможност да се разши-
рява без да създава налягане в бутилката.
Препоръчваме да използвате пластмасови бутилки 

от полиетилен терефталат с обем от 0,5 до 2 л.
При бутилиране в стъклени бутилки те се пълнят до 

цилиндричната част на гърловината на бутилката.
Това се препоръчва, за да има място за тапата и да 

остане въздушна камера от около 20 мл. Ако затваряте 
с кроненкоркови капачки, може да пълните до 1/3 от 
цилиндричната гърловина.

ВСЯКО ИЗЛИШНО ОТВАРЯНЕ НА КОШЕРИТЕ
Е ВРЕДНО, ОСОБЕНО ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ
Това е правило, което всеки пчелар трябва да запом-

ни, напомня особено на начинаещите пчелари pchelar.
net. Първо, защото самата светлина е силен дразнител, 
защото пчелното семейство извършва всичките си ра-
боти в кошера в пълен мрак.
С настъпването на пролетта и с появата на яйцата в 

центъра температурата всъщност се запазва. При ни-
ските нощни температури, през споменатия период, 
пчелното кълбо ту се възстановява, ту се разрушава. 
Всъщност, чрез него се поддържа нужната оптимална 
температура. Образуваната топлина в пчелното кълбо 
се изразходва много икономично. Разпадането на ко-
рата на пчелното кълбо, разширяването на кълбото и 
появата на пило довеждат до много голямо изразход-
ване на топлина, т.е. до изразходване на мед. Само за 
образуване на оптимална температура за едно сред-
но семейство са нужни 14-15 кг мед. Толкова стру-
ва отоплителният режим на едно пчелно семейство! 
Влажността и водните пари в пчелното семейство са 
свързани и зависят от обмяната на веществата в пчел-
ния организъм. Както е известно, пчелното кълбо, не-
зависимо от атмосферните условия, има свой ритъм 
на живот, т.е. диша и се 
храни, в резултат на ко-
ето поема кислород и из-
дишва въглероден двуо-
кис (СО2) и водни пари. 
Излишните СО2 и водни 
пари са в по-голямо ко-
личество вътре в кълбо-
то, отколкото извън него, 
защото се задържат от кората на кълбото. B крайна 
сметка, парциалното налягане в кълбото (налягането 
на водните пари) и това извън него имат тенденция 
постоянно да се изравняват, а всъщност по този начин 
осигуряват дишането. Всъщност, има един постоянен 
обмен на въздуха между кълбото и външната зона. Да 
приемем, че количеството на водни пари в целия ко-
шер е еднакво. To зависи от температурата на въздуха. 
Най-голямото количество на водните пари (100%) в 
един литър въздух е горната граница на относителна-
та влажност. Щом се превиши тази граница, водните 
пари образуват роса, която пада върху стените и дъна-
та на кошерите. Средната относителна влажност през 
зимния период е от 20 до 80%. При спадане на темпе-
ратурите такъв въздух сее роса, т. е. образува се влага 
(водата преминава в скреж).
Конкретен пример: при температура 10 градуса в 

един литър въздух може максимално да има 9 мг водни 
пари. Това всъщност е 100% относителна влажност. 
Щом се увеличат тези 9 мг водни пари, излишъкът 
над 9 мг пада и образува роса, т.е. получава се кон-
дензация. Дишането на пчелното кълбо е един пулси-
ращ процес, при който в издишания въздух има и СО2. 
Неговата концентрация всъщност не е проблематич-
на. По-голямата му концентрация в кълбото води до 
намаляване обмяната на веществата, но заедно с това 
се понижава и температурата в центъра на кълбото. 
От 30 градуса тя може да се понижи на 27. Високото 
съдържание на СО2 задържа появата на пило в пчел-
ното гнездо. За да се осъществи нормален физиологи-
чен живот през зимния период, се изисква добре да се 
познават инстинктите и благополучията на пчелните 
семейства. Като че ли всяко пчелно семейство има и 
свой „личен“ живот, особености и генетични даде-
ности. Еднакви семейства по сила и възраст различно 
преодоляват тежкия зимен период. Разликите в метео-
рологични условия през различни години понякога са 
твърде големи.
Има ветровити, студени и продължителни зими. 

Има и меки зими с краткотрайно затопляне, което 
дава възможност на пчелите да евакуират събраните 
екскременти в дебелото черво чрез т. нар. облитане. 
Осъществява се изхождането като много важен физи-
ологичен процес.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Ветрогон -
Eryngium Campestre      

Видът не е защитен - разпрос-
транен е широко в цялата страна.
Многогодишно тревисто рас-

тение. Височината на растението 
над земята е от 20 до 80 см. Стъб-
лото е изправено, силно разклоне-
но от основата. Надземната част е 
с кълбовидна форма. Приоснов-
ните листа на дръжка с триделна 
петура, с бодливи зъбчета по ръба. Стъбловите листа 
са приседнали и обхващат стъблото, пересто наделе-
ни и бодливи. Цветовете събрани в сбити кълбести 
съцветия. Цъфти юни-август.
От другите видове от рода се отличава по линейни-

те обвивни лисчета на съцветието - при приморския 
ветрогон (Eryngium maritimum) са яйцевидни; по це-
локрайни прицветници при всеки цвят - при критския 
ветрогон (E. creticum) са триделни и по целите листа 
- при дланолистния ветрогон (E. palmatum) са сложни, 
дланевидно 3-7 делни.
Местообитание: расте по сухи тревисти места - па-

сища, сухи ливади, край пътища и други повлияни от 
човешка дейност места, също и като плевел в различни 
земеделски култури.
Разпространение: в цялата страна от 0 до 900 м 

надм. височина.
Значение: растението е лечебно.
Употребяема част: корените (Radix Eryngii) и стръ-

кове (Herba Eryngii).
Време за бране: корените се изкопават или напролет 

преди появата на листата (март-април), или есен след 
узряване на семената (септември-октомври); стръкове-
те се берат по време на цъфтежа (юни-август).
Действие и приложение: билката е с диуретично, 

спазмолитично, нефролитично и болкоуспокояващо 
действие. Използва се при различни заболявания на 
отделителната система.

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

– Ало, 112 ли е?
– Да, кажете какъв е проблема?
– Моля ви, спрете товарен камион СА8363МХ!
– Не разбирам!
– Вижте, закъсах с колата си между Бургас и Карнобат, помо-

лих шофьора на камиона да ме дръпне до Петолъчката, но той ме 
забрави и подминахме Петолъчката. Сега ме дърпа към София!

– Присветкайте му с фаровете!
– Присветках му, но той ми маха с ръка през прозореца и ми 

дава път да го изпреварвам !..

Ловец се връща от лов.
– Скъпи, как беше ловът?
– Добре, скъпа, един месец няма да купуваме месо.
- Ти си убил глиган?
– Не, пропих заплатата...

Ало, 112 ли е?

СОК ОТ ТИКВА
Благодарение на богатия коктейл витамини, тиквата е добър 

имунизатор в зимните месеци, подобрява състоянието на кожата и 
на косата, действа добре на нервната система и нормализира съня, 
поддържа здравината на зъбите и костите.
Един от лесните начини да се приготви 

тиквен сок за зимата без пастьоризация е с 
помощта на сокоизтисквачка.
Почистената и нарязана тиква се пуска 

през сокоизстсквачка. На всеки литър сок 
се добавят до 5 суп. лъж. захар. Течността 
се поставя на котлона и след като стигне до 
температура 90 градуса, се вари 5 минути.
Налива се в подходящи за стерилизация съдове, затваря се и 

съда се обръща с дъното нагоре. След като се охладят бурканите 
(бутилките), се прибират в хладно и тъмно помещение. Ако дър-
жите да пастьоризирате сока, след като сте налели кипналия сок 
в подходящи съдове, пастьоризирайте 10 минути при температура 
90 градуса.
Обръщате съдовете с дъната нагоре след сваляне от огъня, а 

след охлаждане прибирате на хладно и тъмно
Знаете ли, че сокът от тиква...
Подобрява работата на стомашночревния тракт, спомага за 

жлъчкоотделянето. Отдавна се препоръчва на хора със сърдеч-
носъдови заболявания, съпроводени с отоци. Добре действа при 
засягане на ставите от обменни причини, при всякакви алергични 
и кожни реакции.
Особено е полезен при заболявания на бъбреците и черния дроб. 

Може да се пие по половин чаша един път дневно. При безсъние 
преди лягане се пие по една чашка сок от тиква с мед, при камъни 
в бъбреците и пикочния мехур - по четвърт или половин чаша сок 
от тиква 3 пъти дневно в продължение на 10 дни.
Помага на мъжете, които страдат от възпаление на простатата. 

Те трябва да изпиват по една чаша тиквен сок всеки ден в продъл-
жение на три седмици.
Действа добре при засягане на ставите от обменни причини, при 

всякакви алергични и кожни реакции.
Тиквата съдържа захароза, полезни пектини, калий, калций, 

магнезий, желязо, мед, фосфор, натрий, кобалт.


