
25 - 31 август 2014 г., година (X), 34 /462/

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

От Общинската администрация ини-
циираха кампания по набиране на помо-
щи за пострадалите в Мизия. Кметът на 
общината организира среща с кметовете 
по населени места от община Сатовча, 
на която се  уточни начина на набиране 
на помощи в подрепа на бедстващите от 
гр.Мизия. Кметовете на кметства се ан-
гажираха по подходящ начин да уведомят 
населението по села за подетата инициа-
тива. 
Всеки жител и гост на община Сатов-

ча в период от една седмица имаше въз-
можност да подпомогне пострадалите от 
Мизия, като дари парична сума или неща 
от първа необходимост като: бутилирана 
вода,  дълготрайни пакетирани и кон-
сервирани храни, хранителни продукти, 
лекарства, медикаменти, дезинфектанти, 
перилни и почистващи препарати, сани-
тарни принадлежности, завивки, дрехи и 
други.

На инициативата се отзоваха много 
хора, които дариха предимно пари, дрехи 
и хранителни продукти.
Набраната сума е както следва:
- От село Плетена – 219 лева
- От село Осина  - 281 лева
- От село Сатовча – 568 лева
- От село Крибул  - 40 лева
- От село Кочан  -  817 лева
- От село Туховища  - 70 лева
- От село Вълкосел  - 230 лева
- От село Боголин – 100 лева
ОБЩО 2324 лева
Събраната сума е преведена по сметка-

та на Община Мизия. 
Материалните дарения като дрехи, за-

вивки и дълготрайни хранителни проду-
кти са събрани, пакетирани и ще бъдат 
транспортирани до град Мизия за сметка 
на община Сатовча. В периода на кампа-
нията много от дарителите от общината 
изпращаха SMS в помощ на пострадалите.

ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР
В МЕСТНОСТТА „ПЛЕТЕНСКИ ЧАРК”

ОБЩИНСКА БАЗА НА М. ПЛЕТЕНСКИ ЧАРК
ДО СЪРЦЕТО НА ПРИРОДАТА

Кой ли не е търсил глътка отдих сред величествената природа на Родопите? Да 
отпочине на сянка до чешма, да чува как бистрата вода не спира да влива живот. Да 
се радва на закачливото слънце, което ту проблясва, ту се скрива зад боровите клони. 
Да се потопи в мира и съвършенството на балкана. Гората се отплаща щедро на всеки 
свой посетител с чист и свеж въздух, ти-
шина и уединение.

 Без да губите и минута време, вземете 
си почивка на едно такова магично мяс-
то – туристическа база „Плетенски чарк“. 
Разположена е в местността „Плетенски 
чарк“ и се стопанисва от Общинска адми-
нистрация Сатовча. Базата бе обновена по 
проект „Сатовча – мост между страни и 
туристически дестинации“, финансиран 
по Програма ФАР, Трансгранично сътруд-
ничество с Република Македония.

 Центърът предлага много и разноо-
бразни туристически услуги, свързани с 
бита и културата на нашето население. Сградата може да се използва и за детски 
екологичен лагер - „зелено училище“. Базата е отворена и за туристи, които желаят 
да подготвят сами или с помощта на подготвен персонал, зимнина и други ястия по 
сатовчански рецепти, както и да берат горски билки и плодове. Легловата база на 
„Плетенски чарк“ е с капацитет от 25 легла, разполага и с помощен персонал.
Туристическа дестинация „Плетенски чарк“ е уютно място сред природата, подхо-

дящо за почивка, зелено училище или провеждане на обучения. Местността се на-
мира в близост до най-високата част на общината - връх Унден. Базата ще ви подари 
минути на вътрешен мир, ще успокои напрегнатите мисли. Като водата - оставена в 
покой, тя е естествено прозрачна и бистра, в хармония с всичко около нея.

 Заповядайте в туристическа база „Плетенски чарк“!
 • Телефон за контакти: 0889 596 466

ИЗБОРИ 2014
Във връзка с предстоящите из-

бори за народни представители 
обявени за 05 октомври 2014 го-
дина,  с нарочна заповед кмета на 
общината образува избирателните 
секции на територията на общи-
ната и определи местата за обя-
вяване на избирателни списъци. 
В срок до 27 септември 2014 

година всеки избирател  може да 
извърши проверка на верността 
на вписаните в него данни и при констатиране на непълноти и грешки да 
подаде съответното заявление.
Определените места за обявяване на избирателните списъци по населени 

места и избирателни секции са както следва:
Населено място   Секция  Място за обявяване
Боголин    001  кметство
Ваклиново   002  библиотека
Ваклиново    003   пенсионерски клуб
Вълкосел   004  потребителна кооперация
Вълкосел   005  потребителна кооперация
Вълкосел   006  потребителна кооперация
Годешево   007  кметство
Долен    008  училище
Жижево   009  кметство                                      
Кочан    010  потребителна кооперация
Кочан    011  читалище
Кочан    012  кметство
Крибул   013  читалище                                    
Осина    014  читалище
Плетена   015  супермаркет
Плетена   016  сграда-център
Сатовча   017  потребителна кооперация
Сатовча   018  потребителна кооперация
Слащен   019  училище         
Слащен   020  училище
Туховища   021  кметство
Фъргово   022  кметство
Освен на посочените места избирателнте списъци са обявени на интернет 

страницата на общината – www.satovcha.bg

ВАЖНО  ЗА  ЛОВНИТЕ  ИЗЛЕТИ    
Между 200 и 2000 лева ще 

бъде глобата за ловец, употре-
бил алкохол до приключване 
на лова
Служители на Изпълнител-

ната агенция по горите (ИАГ), 
държавните горски предприя-
тия и Министерството на въ-
трешните работи, извършват 
проверки във връзка с откри-
тият ловен сезон 2014-2015 г. 
Строго ще се следи за спаз-
ване разпоредбите на Закона 
за лова и опазване на дивеча 
и Правилника за прилагане на Закона при провеждане на ловните излети.  
От 100 до 500 лева е предвидената глоба за ловци, участващи в групов 

лов на дива свиня и дребен дивеч, които не са с шапка или облекло с ярък 
сигнален цвят. Също така между 200 и 2000 лева ще бъде глобата за ловец, 
употребил алкохол до приключване на лова. Санкцията се отнася за тези с 
концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила или използвали нарко-
тични и упойващи вещества. Ако същото нарушение се направи отново в 
срок от една година от влязло в сила наказателно постановление, глобата 
става от 3 000 до 5000 лева.
Забранява се и използването на сачми с диаметър над 6 мм при про-

веждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие. При този 
вид лов се разрешава употребата само на боеприпаси тип „куршум“. Тази 
мярка се налага с цел ограничаване на инцидентите и смъртните случаи 
при провеждането на ловните излети. Санкцията за неспазване на тази 
разпоредба е в размер от 200 до 2000 лв.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
Общинска администрация Сатовча уведомя-

ва жителите на общината, че извършва пред-
варително записване на желаещите граждани 
да подменят документите си за самоличност  
(лична карта или паспорт) поради изтичане 
срока им на валидност.
Снемането на биометричните данни ще се 

извърши от мобилен екип на МВР – Благоев-
град в Общинския център – в залата на Общината.
Записвания се извършват от длъжностни лица на отдел „ГРАО” при Об-

щинска администрация – Сатовча и кметствата по населени места
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИ
ЕЗИЦИ ОРГАНИЗИРА СТАЖОВЕ     

Два пъти годишно Европейският център за модерни езици предлага платени стажове с 
продължителност от три до шест месеца.
За тях могат да кандидатстват висшисти, които владеят английски, френски или немски 

език. Направленията, в които младите хора могат да проведат стажовете си са общо четири 
– „Документация и ресурси“, „Финанси и обща администрация“, „Поддържане на интернет 
страницата на центъра“ и „Организиране и планиране на събития и семинари“. Одобрените 
младежи получават месечно възнаграждение в размер на 720 евро.
Крайният срок за кандидатстване за стажа, който ще се проведе между януари и юни 2015 г., 

е 31 август т.г. Подробна информация можете да намерите на официалната страница на центъра.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
И ФОТОГРАФИЯ/ФОТОКОЛАЖ

Краен срок: 1 септември 2014 г. 
Конкурсът се осъществява по инициатива на Държавната аген-

ция за закрила на детето в рамките на Национална кампания на 
тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”.
Тема на конкурса: „Победи опасността!”
Подтеми: 
I. „Победи опасността у дома”
II. „Победи опасността на пътя и в превозното средство”
III. „Победи опасността на местата за игра, отдих и забавления” 
В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст от 5 

до 18 години, които са разделени на 4 възрастови групи.
Всяко дете има право да участва с до 3 творби по темите на конкурса, с рисунка, фотография 

или фотоколаж.

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - РИБАРЯТ  
Имало един рибар. Живеел в малко, красиво, крайбрежно селце. Сутрин никога не бър-

зал да става, спял до късно, изпивал бавно и спокойно чашата си с кафе. Отивал за кратко 
да лови риба, а после помагал на жена си да приготвят вкусен обяд, заедно с нея и децата 
благодарели за храната на масата и хапвали с апетит. Следобед играел с децата и се унасял 
в сладка дрямка. Уловът продавал в селцето, пийвал чаша вино, пеели песни и свирел с 
приятели. Понякога купувал малко подаръче за жена си и носел някоя изненада на децата. 
Друг път качвал цялото семейство в лодката и се отправяли на пътешествие.
Един ден един професор минал покрай този рибар, който тъкмо прибирал улова си.
-Защо си тръгваш толкова рано?
- Приключих с улова за днес, г-не. Имам достатъчно да нахраня семейството си, да бъдем 

щастливи.
- Нека ти дам безплатен съвет - казал професора. Остани поне до късния следобед, ще 

уловиш много риба. Ще я продадеш, след няколко месеца ще си купиш по-голяма лодка и 
ще наемеш хора да ти помагат. Вярно, ще отнеме повече часове, но с пъти по-големия улов, 
след още няколко месеца ще си купиш втора лодка и ще наемеш още хора. Представи си 
само!! Ако продължиш така, само след 5-6 години ще имаш голяма риболовна флотилия. 
Е и това ще отнеме почти цялото ти денонощие. Но! Ще можеш да преместиш офиса си в 
голям град, ще обезпечиш живота си с огромна заплата и дялови опции. След още няколко 
години ще започнеш планирано откупуване на дяловете. Ти ще станеш мултимилионер!!
Рибарят изслушал с внимание и спокойствие въодушевения професор и казал:
- Но г-не, какво ще правя с тези милиони??
- Как какво!? Това са мноооого пари! Можеш да правиш каквото си искаш. Ще се отте-

глиш от бизнеса. Ще си купиш малка къщичка красиво крайбрежно селце. Сутрин никога 
няма да ти се налага да ставаш рано, ще изпиваш бавно и спокойно чашата си с кафе. Преди 
обед, ако искаш ще хвърляш по едно око дистанционно на развитието на бизнеса. После ще 
приготвяте с жена си вкусен обяд и ще хапвате. Следобед ще играеш с децата и ще дремваш. 
Вечер ще пиеш чаша вино с приятели, ще пеете и свирите на китара. Понякога ще купуваш 
подаръче за жена си и децата, и с новата си лодка ще отплавате със семейството на кратки 
пътешествия. Разбираш ли?! С всички тези пари можеш да се оттеглиш и да си живееш 
живота! Ще живееш спокойно и щастливо!

- Но г-не, аз това и правя. :)
Често вярваме, че щастието е някъде напред в бъдещето. Това вярване заслепява сетивата 

ни. Щастието не може да бъде мечта, то може да бъде само сега. Ако правим всичко с радост, 
ако работим с радост, живеем живота си с радост, можем да бъдем щастливи. Сега.

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

26 Август 2014г., Вторник, Св. мчци Адриан и Наталия
Имен ден празнуват:  Адриан, Адриян, Адриана, Адрияна, 

Наталия, Наташа 
Адриан и Наталия живели по времето на император Макси-

миан, който извършвал жестоки гонения срещу християните. 
Веднъж Адриан, който бил близък с императора, присъствал 
на мъчения на християни. Впечатлен от тяхната вяра, той решил да стане 
християнин. Императорът хванал Адриан и с жестоки мъчения се опитал да 
го откаже от новата религия. Мъченикът обаче не се отказал и напуснал този 
свят като християнин.

28 Август 2014г., Четвъртък, Ден на 13-те поименни безсмъртни 
българи
На тази дата, през 1943 г. умира Цар Борис Трети. На 28 август 1993 г., по 

повод 50 години от кончината му, за първи път е прокламирана от Ваклуш 
Толев идеята за изграждане на Дом – светилище и утвърждаване на 28 август 
за Ден на безсмъртните българи. За първи път Денят е отбелязан през 1998 
г. Листата на 13-те безсмъртни българи е утвърдена, съгласно Решение на 
Общински съвет на гр. Велики Преслав, от 28 януари 2003 г. Това са Цар 
Борис Трети – Обединител, Хан Аспарух, Княз Борис – Покръстител, Цар 
Симеон – Просветител, Св. Климент Охридски – Азбучник, Св. Йоан Рилски 
– Покровител, Св. Патриарх Евтимий – Мистик и Войн, Отец Паисий – Бу-
дител, Васил Левски – Икона на българската свобода, Баба Тонка – Майка на 
безстрашието, Княз Александър Батенберг – Съединител, Пенчо Славейков - 

Прозрението на българския гений, Ванче Михайлов – Войн 
на оскърбените българи.

30 Август 2014г., Събота, Международен ден на без-
следно изчезналите от насилия
Той се провежда по инициатива на роднините на хиляди 

хора в страните от Латинска Америка, считани за изчезнали 
по време на въоръжени конфликти и вътрешни безредици и с посредничест-
вото на Международния комитет на Червения кръст.
Денят се отбелязва от 2003 г. предимно в страните от Европейския съюз 

по инициатива на Европейската федерация на безследно изчезналите деца и 
децата, жертви на сексуално насилие.
От 2007 г. Европейската комисия резервира номер 116000 като общ номер за 

гореща телефонна линия за съобщаване за изчезнали деца на цялата територия 
на EС и призова държавите членки да извършат необходимата подготовка и 
да го приведат в действие.
По данни на Международния комитет на Червения кръст 19 000 граждани 

от балканските страни все още са в списъка на безследно изчезналите.
30 Август 2014г., Събота, Св. Александър
Имен ден празнуват: всички, които носят името Александър 

(означава - мъжествен, защитник на мъжете), Александра, 
Александрина, Александрия, Алекси, Алеко. 
На този ден Православната църква чества ден на Цари-

градския патриарх Св. Александър, а Българска православна 
църква - пренасяне на мощите на Св. Александър Невски.

31 Август 2014г., Неделя, Международен ден на свобода-
та и солидарността
Той е обявен с Декларация, приета на 31 август 2005 г. в Гданск /Полша/, по 

повод 25-та годишнина от създаването на полския профсъюз „Солидарност“ 
/30 август 1980 г./. Отбелязва се по решение на Европейския парламент от 
28 септември 2005 г.

СТИПЕНДИИ  НА  ФОНДАЦИЯ
„МАЦУМАЕ“ ЗА  УЧЕНИ  ОТ  ЦЯЛ  СВЯТ  

До 31 август 2014 г. учени от цял свят могат да 
кандидатстват за стипендиите на международна-
та фондация „Мацумае“ със седалище в Токио.
Финансовата помощ се предоставя за провеж-

дане на научни изследвания за срок от три до 
шест месеца в периода април 2015 - март 2016 г. 
Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за 
научни изследвания в областта на естествените 
науки, инженерните науки и медицината.
Кандидатите трябва да притежават научната степен „доктор“, да не са навър-

шили 49 години, да имат задоволителни познания по английски или японски 
език, да не са посещавали досега Япония и да притежават покана от японска 
институция (университет, научноизследователски институт, лаборатория и др.) 
с уточнена работна програма.
На одобрените кандидати фондацията ще предостави самолетен билет до 

Япония и обратно, месечна стипендия в размер на 200 хил. японски йени, за-
страховки и др. Допълнителна информация за програмата можете да намерите 
на страницата на фондацията.
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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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 22.08.2014 г.

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О     П И С М О
„Една от на-великите тайни на живота е , че единственото, което си заслужава да бъде правено ,е 

това което правим за другите“
Сем. Мария и Христо Тодорови от гр.Хасково изказват голямата си благодарност към д-р Николай 

Цачев и неговата сестра Румяна Пильоева и дежурния  екип на Спешна помощ с.Сатовча  д-р 
Л.Карамешинева  и сестра Д.Шекерова за положените спешни и професионални грижи.
Въпреки, че не сме ваши пациенти Вие проявихте професионализъм и щедро внимание , които са 

пример за подражание и гордост. На всички вас желаем здраве, сили и енергия в нелеката ви работа, 
която ни връща към живота.                  С уважение - сем.Тодорови21.08.2014г.,  с.Сатовча                                                                      



по-малко от 33 месечни здравноосигурителни вноски 
от януари 2011 г. до декември 2013 г. /включително/.

 Възстановяването на здравноосигурителните права
Това става, при условие, че лицето е платило всички 

здравноосигурителни вноски през последните 36 месе-
ца – правата се възстановяват от датата на заплащане 
на дължимите вноски .
През 2014 г. месечно се дължат по 16.80 лева.
Здравноосигурителните вноски се плащат:
• по банков път - осигурителните вноски в НЗОК по 

Закона за здравно осигуряване се внасят по банковата 
сметка на компетентната териториална дирекция на 
НАП, по която се внасят приходите на централния 
бюджет. Вижте банковите сметки и Примери за пре-
водно нареждане/ вносна бележка за 2014 г.

• с пощенски запис. Вижте примери за пощенски 
записи и как да попълните преводното нареждане/ 
вносна бележка за плащане от/ към бюджета

• по интернет чрез електронната услуга на НАП за 
плащане на данъци и осигурителни вноски по интернет
Самоосигуряващите се лица, съпрузите на лицата, 

регистрирани като упражняващи свободна професия 
и/или занаятчийска дейност и съпрузите на регистри-
раните земеделски производители и тютюнопроизво-
дители, при наличие на няколко публични задълже-
ния, могат да заявят кои задължения за задължитени 
осигурителни вноски за здравноосигурителни вноски 
погасяват, като подадат Заявление по чл.2а от Наредба 
Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и 
реда за подаване и съхранение на данни от работода-
телите, осигурителите за осигурените при тях лица, 
както и от самоосигуряващите се лица
Справка за размера на дължимите здравноосигури-

телни вноски и лихвите към тях може да направите на 
интернет страницата на НАП чрез електронната услуга 
на НАП „Здравноосигурителен калкулатор”
Ако сте платили дължимите здравноосигурителни 

вноски, но все още не е отразено в системата, а трябва 
да постъпите спешно в болнично заведение….

…. Тогава можете да поискате от офиса на НАП по 
постоянен адрес да ви се издаде удостоверение, че сте 
с непрекъснати здравноосигурителни права, което да 
послужи пред здравните органи. За да ви бъде изда-
ден този документ трябва да представите вносните 
бележки, с които да докажете направените от Вас 
вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение 
ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска 
помощ за съответния период. Удостоверението е със 
срок 3 месеца, считано от месеца на възстановяване 
на правата.
Ако работодателят ми не е внасял здравноосигу-

рителните вноски, аз трябва ли да ги платя, за да не 
изгубя здравноосигурителни права?
Когато задължението за внасяне на осигурителните 

вноски е на работодателя или на друго лице, невнася-
нето на осигурителни вноски не лишава осигуреното 
лице от здравноосигурителни права.
ВАЖНО!
Дължимите здравноосигурителни вноски, се внасят 

в размерите, определени за съответните периоди, за 
които се дължат.
Например: Ако не сте внесли здравноосигурителната 

си вноска за май 2008 г., Вие следва да я внесете в 
съответния размер за този месец – 7.20 лв. /6% върху 
осигурителен доход от 120 лв. за 2008 г./ и съответната 
лихва към датата на внасяне на вноската.
Вноските за здравно осигуряване за лицата, които се 

осигуряват за своя сметка се дължат до 25 -то число на 
месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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КАК ДА ПЛАТИМ ДАНЪЦИТЕ И 
ОСИГУРОВКИТЕ СИ ПО ИНТЕРНЕТ
За да се възползвате от услугата трябва да:
1. Притежавате банкова дебитна карта. Ако имате 

такава, то трябва да заявите желанието си картата 
да се използва за разплащане в интернет. Това може 
да стане в банката–издател на вашата карта или от 
банкомат на същата банка.

2. Регистрирате банковата карта в системата за 
електронни плащания на ePay.bg.
За да плащате данъците и осигуровките си чрез Ин-

тернет ви е необходима и още една регистрация — в 
сайта на приходната администрация. Регистрацията 
се извършва, като попълните онлайн формуляра за 
регистрация на нов потребител.
Чрез системата Плащане на данъци и осигуравки 

по интернет клиентът би могъл и да си попълни и  
разпечати преводно нареждане, което да отнесе в 
избрана от него банка без да е необходимо да нарежда 
превода от дебитната си карта

• Как става регистрацията в системата ePay.bg?
Клиентът се регистрира в системата, като въвежда 

еднократно информация за банковата си карта. След 
това той получава свой клиентски идентификационен 
номер (КИН). Задължително при регистрацията кли-
ентът попълва своето име, презиме, фамилия, ЕГН и 
адрес за кореспонденция, телефонен номер и e–mail 
и избира потребителско име и парола.

• Как става регистрацията в интернет–страницата 
на приходната администрация?
Клиентът се регистрира в системата, като въвежда 

еднократно информация за типа данъкоплатец (физи-
ческо или юридическо лице), пълното наименование 
на юридическото лице или трите имена на физическо-
то лице, ЕГН (само за физическите лица), БУЛСТАТ 
(попълва се от юридически лица и ЕТ), потребителско 
име и парола, валиден e–mail адрес и КИН (клиентски 
идентификационен номер от системата ePay.bg ).

• Как става плащането на данъци през интернет–
страницата на приходната администрация? 
За да платите данъците и осигуровките си по Ин-

тернет, след като имате регистрирана банкова карта, 
регистрация в системата еPay.bg и регистрация в сай-
та на приходната администрация, влезте в системата 
със своите потребителско име и парола и изберете 
„ново плащане”.
След като потвърдите, че приемате условията, е 

необходимо да изберете от списъка задължения за 
данъци, НОИ и НЗОК или за ДЗПО.
От 1 януари 2013 г.  можете да плащате по сметка 

за централния бюджет, ДОО и НЗОК с един плате-
жен документ дължими суми за повече от един вид 
публични вземания, включително и едновременно 
внасяне с един платежен документ на дължими суми 
за републикански данъци, ДОО и НЗОК.. Единствено 
вноските за ДЗПО, се внасят по отделна сметка на 
съответната ТД на НАП, затова за тях се попълва 
отделен платежен документ.
На следващата стъпка ще е необходимо за всяка 

вноска, която желаете да платите, да изберете тери-
ториална дирекция (ТД) на Националната агенция 
за приходите, към която ще бъдат преведени парите.
На следващата стъпка се визуализират преводните 

нареждания, като голяма част от информацията в тях 
е вече попълнена автоматично. Следвайте указанията 
за попълване.
За да се осъществи плащането по преводните нареж-

дания, които сте попълнили, системата ви прехвърля 
към сайта на ePay.bg, където трябва да се въведете 
потребителското си име и парола и да потвърдите 
заявките за плащане. Това е последната стъпка при 
плащане на данъчните или осигурителните ви задъл-
жения по Интернет.
Ще получите съобщение по електронната поща за 

извършените от вас плащания. Пазете това електрон-
но съобщение.
Наредените от вас суми ще постъпят по сметките 

на приходната администрация до 3 работни дни след 
датата, на която ePay.bg потвърди, че плащането 
е извършено. Затова не чакайте последния срок за 
плащане — възможно е парите ви да пристигнат след 
крайната дата.

КАК ДА ВЪЗСТАНОВЯ ЗДРАВНО-
ОСИГУРИТЕЛНИТЕ СИ ПРАВА

 Дали Вашите здравноосигурителни права са пре-
къснати може да проверите:

• чрез електронната услуга на НАП „Здравен статус”
• чрез обаждане на телефон 0700 18 700 – Информа-

ционен център на НАП, на цената на един разговор.
•  на място, в офисите и териториалните дирекции 

на НАП в страната.
 Кога губя здравноосигурителни права?
Здравноосигурителните права на гражданите, които 

се осигуряват за своя сметка /упражняващи свободна 
професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; 
еднолични търговци, собственици или съдружници в 
търговски дружества и физическите лица - членове 
на неперсонифицирани дружества; регистрирани зе-
меделски производители или тютюнопроизводители; 
морски лица; лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 
5 от Закона за здравното осигуряване/ се прекъсват ако 
не са внесени повече от три месечни здравноосигури-
телни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои 
до началото на месеца, предхождащ месеца, в който 
на лицето е оказана медицинска помощ, платена от 
Националната здравноосигурителна каса. Тоест, за да 
имате право да ползвате безплатна медицинска помощ 
през февруари 2014 г., ще трябва да сте платили не 

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
АВГУСТ 2014 г.

До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец юли за доходи от трудови правоотно-
шения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, ако през месец юли са направени само 
частични плащания.
До 31-ви август: 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходния месец. 

Въпрос: Майка ми е пенсионер на основание оси-
гурителен стаж и възраст.От един месец има и 
ТЕЛК-решение за 66% инвалидност. Има ли право 
и на какви, добавки и помощи и какъв е реда за 
получаването им?
Отговор: Съгласно Закона за интеграция на хората 
с увреждания и Правилника за неговото прилагане, 
хората с трайни увреждания ползват правото на 
месечна добавка за социална интеграция според 
индивидуалните им потребности съобразно вида 
и степента на увреждането и степента на трайно 
намалена работоспособност и въз основа на извър-
шената социална оценка. Потребностите на лицето 
от рехабилитация, обучение, трудова заетост и про-
фесионална реализация, социални услуги, социално 
включване се преценяват от консултативна комисия-
та определена от директора на дирекция „Социално 
подпомагане“. За да получите подробна информация 
за правата си, моля обърнете се към дирекция „Со-
циално подпомагане“ по постоянен адрес.

Въпрос: Здравейте,самоосигуряващо се лице в 
Австрия има ли право на обезщетение за безра-
ботица в България?
Отговор: В отношенията между Република България 
и останалите държави-членки на ЕС в областта на 
социалната сигурност, и в частност във връзка с обез-
щетенията са безработица, се прилагат Регламенти 
№ 883/2004 и №987/2009. Тези регламенти уреждат 

набора от осигурителни права, с които разполага всеки 
гражданин на страна – членка на ЕС или членовете на 
неговото семейство в хипотезата, при която са живели 
и/или работили в няколко държави- членки на ЕС, 
както и процедурата по тяхното реализиране. Съгласно 
разпоредбите на Регламент №883/2004, в качеството 
Ви на лице, осъществявало дейност като наето или 
като самостоятелно заето лице в една държава – 
членка на ЕС, към Вас се прилага законодателството 
на тази държава – членка и съответно е натоварена с 
изплащането на Вашето обезщетение за безработица, 
а това е компетентната институцията в държавата, 
в която последно сте полагали труд. Т.е. Вие бихте 
имали право на обезщетения за безработица, ако сте 
били осигурявани за този риск и отговаряте на изис-
кванията на законодателство, в което сте работили за 
отпускането на тези обезщетения. При направена от 
нас справка, установихме, че самостоятелно заетите 
лица в Австрия (както и в България) не се осигуряват 
за риска безработица.

Въпрос: Осигурявам се като самоосигуряващо се 
лице в България. Предстои ми да замина за Герма-
ния и да работя там по трудов договор при герман-
ски работодател. Фирмата ми в България няма да 
прекъсва дейност. Въпросът ми е: Мога ли да се 
осигурявам в Германия по трудов договор и едновре-
менно в България като самоосигуряващо се лице?
Отговор: След присъединяването си към ЕС, Репу-
блика България прилага европейските регламенти 
за координация на системите за социална сигурност 
на държавите–членки. „Определяне на приложимото 
законодателство” е един от основните принципи, 
установени с тях. Според този принцип лицата, за 
които се прилагат регламентите, са подчинени на 
законодателството на само една държава–членка. 
Приложимото законодателство се определя според 
разпоредбите на Дял II от Регламент № 883/2004 (при-
лага се от 01.05.2010 г.). Вследствие от определяне на 
приложимото законодателство се определя държавата-
членка, в която следва да се внасят задължителните 
осигурителни вноски за съответното лице. Основното 
правило при определяне на приложимото право е, че 
лицата са подчинени на законодателството на държа-
вата–членка, на чиято територия полагат труда си. В 
Дял II от Регламент № 883/2004 са предвидени изклю-
чения от основното правило за различни хипотези. 
Една от тях е осъществяване на дейност в две или 
повече държави-членки. За да се приложат правилата 
при определяне на приложимото законодателство по 
отношение на лицата, осъществяващи дейност в две 
или повече държави–членки, преди всичко е необхо-
димо да се дефинира дали са наети или самостоятелно 
заети за труда, полаган на територията на съответните 
държави. Самоосигуряващите се лица и лицата, ра-
ботещи без трудови правоотношения в България са 
самостоятелно заети лица за целите на определяне на 
приложимото законодателство съгласно европейските 
регламенти. Следва да имате предвид, че съгласно чл. 
16 от Регламент № 987/2009, във всички случаи, когато 
едно и също лице упражнява дейности в две или повече 
държави-членки, то уведомява за това компетентната 
институция на държавата-членка по пребиваване. 
Дефиниция на понятието „пребиваване” за целите на 
прилагане на Регламент № 883/2004 е въведена с чл. 
1(й) от него. „Пребиваване“ е мястото, където лицето 
обичайно пребивава. Критериите за установяване на 
пребиваването по смисъла на Регламент № 883/2004 са 
посочени в чл. 11 от Регламент № 987/2009. Институ-
цията на държавата-членка по пребиваване незабавно 
определя законодателството, приложимо спрямо съот-
ветното лице, като взема предвид разпоредбите на чл. 
13 от Регламент № 883/2004 и чл. 14 от Регламент № 
987/2009. Считаме, че след като Вие ще пребивавате 
на територията на Германия и ще извършвате дейност 
едновременно в България и Германия, е необходимо 
да уведомите германската компетентна институция 
(GKV - SPITZENVERBAND, DVKA) за обстоятел-
ството, че упражнявате дейност в две държави-членки. 
Германската компетентна институция ще определи 
приложимото за лицето законодателство. Но все пак 
Ви съветваме да се обърнете до Национална агенция за 
приходите, която е компетентната институция по опре-
деляне на приложимото законодателство за България.



КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ
ЗА СТЕНАТА?

Лятото е сезонът на ремонтните дейности вкъщи – от 
освежаващо пребоядисване до грандиозна трансформа-
ция. По този повод решихме да ви разкрием какви са 
правилата и най-честите грешки при избор на цвят за 
стената.
Оказва се, че не може просто да отидете в магазина и 

да кажете любимия си цвят, в който искате да боядиса-
те стени вкъщи. Важно да обърнете внимание на някои 
особености, за да си спестите главоболието, повторния 
ремонт и допълнителните разходи, които могат да въз-
никнат.
Съгласуване на цвета с пода
Може да звучи странно, но различните подови на-

стилки могат коренно да променят облика на стаята и 
така избраният от вас цвят да се превърне от най-до-
брия в най-неподходящия за помещението. Ламини-
раните паркет, а дори теракотата и гранитогресът се 
предлагат в различни нюанси, които трябва да се син-
хронизират с цвета на стените. Причината е, че подът е 
втората по размери повърхност, върху която се съсре-
доточава погледът, когато влезете в стаята. Затова, ако 
цветът на стените не отговаря на неговия, ще се получи 
цветен дисбаланс.
Съгласуване с мебелите
Не бързайте да избирате цвят за стените преди да сте 

видели, дали той пасва на този на мебелите у дома. Ако 
пък те първа ви предстои обзавеждане на дома, тога-
ва първо набележете няколко варианта за мека мебел и 
шкафове, и след това вижте кои харесвани от вас цвето-
ве подхождат на цвета на дървото или дамаската. Така 
избягвате разочарованието, което настъпва при някои, 
когато съчетаят хубави мебели с неправилен нюанс на 
стените.
Съгласуване с функцията на стаята
В зависимост от това дали ще боядисвате спалнята, 

кухнята или хола, може да насочите вниманието си към 
различни цветове от палитрата. Причината е, че цве-
товете въздействат върху мислите и настроението на 
хората, затова например за спалнята ви трябват по-ус-
покояващи тонове, за да заспите по-лесно. В хола пък 
изберете освежаващ и енергичен цвят, който да ви под-
тиква към ко-
муникация.
Съгласува-

не със свет-
лината
И м а й т е 

предвид, че 
източникът 
ви на свет-
лина в стаята 
променя час-
тично цвета 
на стените. 
Например, ако имате голям прозорец, то естествената 
светлина запазва напълно цвета, който сте избрали, но 
тъмна стая с повече лампи добавя лек жълтеникав оте-
нък и прави тоналността една идея по-мека. Флуорес-
центната светлина пък прави цветовете малко по-студе-
ни с един синьо-бял нюанс.
Съгласуване с размерите на стаята
Когато жилището е малко, то се нуждае от светли 

цветове, за да стане оптическо по-просторно. Ако пък 
помещенията са големи и широки, тогава опитайте и с 
по-тъмни нюанси, за да създаде чувство за повече зат-
вореност и уют.
Съгласуване с модата?
Хубаво е да следите модните тенденции в интерио-

ра, за да може домът ви да се радва на модерно и стил-
но излъчване, но това не означава, че трябва сляпо да 
избирате всичко вкъщи според най-скорошните хрум-
вания на дизайнерите. Например, ако патладжанено-
то лилаво е модерно днес, то утре вече може да не е 
актуално. Същото важи и за сезонните цветове – едни 
нюанси подхождат на лятото, други на есента. Решете 
дали да подходите практично и да изберете по-универ-
сални цветове за стените, или да бъдете новатори и да 
опитате нещо различно.

ДА СЕ ПРЕБОРИМ С ЛЕТНИТЕ ВИРУСИ 
БЕЗ ЛЕКАРСТВА

Лятото е в разгара си, децата не са на детска градина и 
родителите си отдъхват - край на болестите! Да, ама не. 
В горещите дни се активират вируси, които атакуват де-
цата и ги мъчат с разстройство, повръщане, температура. 
Старите „зимни“ познайници също не спят и дори през 
лятото малките страдат от ангини, хреми, кашлици. 
Най-често разпространените в момента източници на 

неприятности са рота, ентеро и адено вирусите. Преда-
ването им от човек на човек става по въздушно-капков и 

контактен път.
Най -веро -

ятните мес-
та за среща с 
вирусите са 
курортни т е 
селища и из-
общо местата 
с много съ-
брани хора на 
едно място. 
Положението 
се усложнява 

от високите летни температури, те потискат имунната 
система, а храната бързо се разваля. Басейните със съм-
нителна чистота не са за малките деца, влажната среда е 
любима за вирусите, гъбичките и бактериите.
За малките деца най-опасен е ротавирусът. Много бър-

зо, буквално за час, децата, заразени с ротавирус, започ-
ват да повръщат. Детето отпада рязко, след което вдига 
висока температура, появява се силна коремна болка и се 
стига до диария. Изхожданията са много чести, до десет, 
а в особено тежките случаи и повече пъти на ден. Всички 
тези симптоми се развиват от 24 до 48 часа и продължа-
ват около седмица.
При децата до 5 г. много често се налага болнично 

лечение заради силното обезводняване, което налага 
поставяне на системи. Включват се и симптоматични 
средства, като пробиотици и запичащи прахчета, а при 
повръщане и свещички.
При вирусните гастроентерити антибиотиците не са 

ефикасни и не следва да се използват. Най-важното в 
тези случаи е хранителна диета, която ще облекчи сто-
маха и ще потисне позивите за повръщане и разстрой-
ство. При малките бебета продължете с кърменето, а ако 
детето е на адаптирано мляко, използвайте специална 
диетична форма.
При по-големите деца диетата включва предимно 

обикновени бисквити, солети, сухар и препечен хляб, 
без плодове и зеленчуци. Този тип хранене продължава, 
докато има поне 48 часа без разстройство и повръщане. 
След прекратяване на диетата е задължително да има по-
степенно захранване с въвеждане на попара, зеленчукова 
супа и пюре.
Изключително важно е през целия период на действи-

ето на вируса детето да пие много вода, за да се избегне 
обезводняването. Особено неподходящи са сладки теч-
ности като плодови сокове и компот, които могат да вло-
шат състоянието при разстройство. Важно е да се дават 
разтвори за рехидратация, които се продават в аптеките.
Ако детето е отпаднало, вяло, уринира рядко, с хлът-

нала фонтанела, с ацетонов дъх в устата, суха кожа на 
коремчето и лигавиците, вероятно е настъпило обезвод-
няване и задължително трябва да се постъпи в болница.
Единствената ефективна профилактика на ротавирус-

ния гастроентерит е ваксинацията. Ваксината се поставя 
между втория и шестия месец.
Най-важна е профилактиката, а при настъпило заболя-

ване да не се допусне обезводняване. Наред с елементар-
ните мерки като миене на ръце, избягване на съмнителна 
храна и контакти с болни хора, могат да ви помогнат и 
Шуслеровите соли.
С уговорката, че при бебетата лекарският преглед е за-

дължителен.

ТРИ ЗЕЛЕНЧУКА, КОИТО ХИДРАТИРАТ 
ТЯЛОТО ВИ ПО-ДОБРЕ ОТ ВОДА 

Хидратацията е много важно, особено през лятото. 
Поради честото из-
потяване тялото се 
нуждае от повече 
течности.
Три зеленчука, кои-

то хидратират тялото 
ви по-добре от вода
Малко хора знаят, 

че някои храни по-
магат за поддържане 
на водния баланс в 
тялото и гарантират 
правилното функциониране на организма.
Всяка клетка в тялото се състои от вода и всеки човек 

се нуждае от вода за правилното изпълнения на клетъч-
ни функции.
Краставицата съдържа висок процент на вода, но и 

витамин С. Тя е отличен избор за летните горещини, за-
щото освежава и осигурява необходимите хранителни 
вещества.
Доматът съдържа много вода и фибри. Той също така 

е чудесен източник на антиоксиданти, които помагат за 
намаляване на увреждането на кожата при излагане на 
UV радиацията.
Тиквичките съдържат 95% вода. Те са едни от най-до-

брите храни, що се отнася до хидратацията. В себе си 
тиквичките имат малко калории, много фибри и са от-
личен източник на фолиева киселина и витамини А и С.
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Мария Самарджиева, Красимир Странджев и Емине Дренкова

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Акация - бяла
Robinia Pseudoacacia L.

Описание: Разклонено дърво със сиво-кафява напу-
кана кора. Листата са текоперести с дръжки, в чиято 
основа има две шипчета. Цветовете са бели, ароматни 
и са събрани във висящи рехави, гроздовидни съцветия. 
Плодът е кафяв боб и съдържа няколко тъмнокафяви 
семена.
Съставки: Съдържа 

етерично масло. В кора-
та се съдържа отровни-
ят албумин-робин, ал-
калоид, багрило, а във 
вътрешната кора (през 
август)още амигдалин, 
глобулин, фитостерин, 
стигмастерин и ензим 
разлагащ урината.
Вирее из цялата страна, издържа на сухи, бедни на 

азот и киселини почви. Отглежда се като културно 
растение.
Водните извлеци от цветовете притежават темпера-

туропонижаващо и отхрачващо действие. В по-големи 
дози действуват очистително на дебелите черва. Спир-
тен извлек от млади клончета понижава повишената 
стомашна киселинност, притежава пикочогонно дейст-
вие и понижава кръвното налягане. 
Акациевият мед укрепва целия организъм и предпаз-

ва от заболявания на дихателните пътища и храносми-
лателната система.
Приложение: Листата и цветовете се прилагат при 

бронхити, трахеобронхити, високо кръвно налягане, 
повишена киселинност в стомаха, гастрит, кисели и 
други оригвания, стомашни кръвоизливи, жлъчнока-
менна болест, невралгии.
Начин на употреба: Половин лъжица изсушени 

цветове се запарват с 500 мл вряща вода. Престояват 
около 20 минути. Пие се по 1 кафеена чашка 2—3 
пъти дневно.
Внимание! Листата и кората на билката са отров-

ни! Лечението се назначава и контролира от лекар, 
като се предпочитат цветовете, кои¬то се смятат за 
по-безвредни.
Като продукт: Акация - цвят Robinia Pseudoacacia 
Може да се използва при: кашлица, язва, главоболие, 

невралгия, ревматизъм, грип, стомашни кръвоизливи. 
Намалява киселинността в стомаха.
Начин на приготвяне:  1 супена лъжица от билката 

се кисне 2 часа в 300гр. вряла вода. Прецежда се и се 
пие 3 пъти по 100гр. преди ядене.

КАРТОФЕНА СУПА С КРУТОНИ,
КОПЪР И МАСЛО

Продукти:
- 1 кг картофи
- 100 г масло
- 2 л. вода
- 1 глава лук
- 1 ч.л. черен пипер
- 1 с.л. сол
- 1 връзка копър
- 4 филии хляб
Приготвяне:
Картофите (1 кг) 

се измиват, обелват 
и нарязват на ситни кубчета. Заедно със ситно наря-
зания лук (1 глава) се поставят в дълбока тенджера 
и се заливат с горещата вода (2 л.). Варят се, докато 
картофите омекнат напълно.
Десет минути преди картофите да са напълно готови 

се добавя нарязаното на кубчета масло (100 г).
Супата се подправя със сол и черен пипер и се 

поднася гореща, поръсена със ситно нарязан пресен 
копър и препечени кубчета хляб.

Командващият армията поканва офицерите и 
техните жени в базата на коктейл.
Един от генералите държи реч пред събралите се. 

Млад лейтенант се обръща към жената до него и казва:
- Каква глупсти ги дрънка този глупак, а?
Жената обръща червеното си от гняв лице към 

него с думите:
- Лейтенант, знаете ли коя съм аз?
- Не, госпожо.
- Аз съм жената на този, който нарекохте „глупак“.
- Така ли, - казва младият лейтенат твърдо и на-

перено, - а знаете ли кой съм аз?
- Не, не знам- казва генералската жена.
- Слава богу! - казва лейтенантът и изчезва в 

тълпата.


