
13 - 19 октомври 2014 г., година (X), 41 /469/

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

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СЕРВИРАНЕ И
УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ

Във връзка с осигу-
ряване и опазване на 
обществения ред в из-
пълнение на разпоред-
бите на Наредба №1 
за опазване на общест-
вения ред в Община 
Сатовча кметът на об-
щината издаде нарочна 
заповед, с която опре-
дели зимното работно 
време на търговските 
обекти на територията 
на общината – до 22:00 
часа. Със заповедта се 
забранява продажбата, сервирането и употребата на алкохол и цигари на 
малолетни и непълнолетни граждани. Нарушителите на обществения ред в 
държавните, културните, увеселителните заведения за обществено хране-
не на обектите за търговия и услуги се отстраняват от техните служители, 
като при нужда се изисква съдействието на органите на реда. Заповедта ще 
бъде предоставена на всички увеселителни заведения, търговски обекти, 
заведения за обществено хранене срещу подпис. Цялостният контрол по 
изпълнението на запведта е възложен на Полицейски участък - Сатовча.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОВЕРКИ
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни, която е в състав от обществени възпитатели при „Детска 
педагогическа стая”, представители на орагните на реда, директора на учи-
лището и кмета на съответното населено място ще извършва периодични 

проверки по увесе-
лителни заведения и 
търговски обекти за 
спазване на
издадената от кмета 

на общината заповед 
и разписаните разпо-
редби в Наредба №1 
на ОбС –Сатовча за 
опазване на общест-
вения ред в Община 
Сатовча. При конста-
тирани от комисията 
нарушения ще бъдат 
налагани санкции на 
виновните лица.

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 стра-
ни и туристически дестинации“, финан-
сиран по Програма ФАР, Трансгранично 
сътрудничество 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

С цел недопускане на пътно транспортни произшествия /ПТП/, събаряне на огради, 
влизане на животни в частна собственост, кражби на домашни животни и други, които 
нарушават безопасността и реда в община Сатовча и в изпълнение разпоредбите на 
Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и Закона 
за опазване на селскостопанското имущество общинското ръководство издаде нарочна 
заповед, с която се забрани безстопанственото пускане и пашуване на всякакъв вид до-
машни животни  и безпризорен впрегатен добитък по улици, паркове и градини за об-
ществено ползване, както и извън населените места на територията на община Сатовча.
Кметовете на населени места имат задължението по  надлежен ред да запознаят насе-

лението за въведената забрана, както и да следят стриктно за изпълнението й и недопус-
кат безстопанствено свободно движещи се домашни животни и безпризорен впрегатен 
добитък на територията на населеното място и извън него. Също така при констатиране 
на нарушения кметовете на населени места имат задължението да прилагат разпоред-
бите на Наредба №1 за опазване на обществения ред в Община Сатовча, Закона за опаз-
ване на селскостопанското имущество и налагат административни наказания – глоби 
на нарушителите в размер на 100 лева, а при нанесена материална щета на имот и/или 
имущество – стойността на щетата.
Изпълнението на заповедта е възложена на кметовете на населени места, еколога 

на общината и екополицаите, като цялостният контрол е на заместник-кмета Илхан 
Карагьозов.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
към 10.10.2014 г.
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18 октомври 2014г., Събота,
• Световен ден за мониторинг на водата
Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва от 2002 г., която беше обявена за 

Световна година на чистата вода. 
• Европейския ден за борба с трафика на хора
• Празник на художниците и Св. апостол и евангелист Лука, Св. Злата Мъгленска
19 Октомври 2014г., Неделя,
• Национален ден на благотворителността
• Ден на свети Иван Рилски
Празник имат лекарите, тъй като светецът се смята за покровител и на медиците. Той е 

патрон и основател на най-големия манастир в България – Рилският.

КОНКУРС ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ И ЛИТЕРАТОРИ
„АЗ, МОЕТО СЕМЕЙСТВО, МОЯТ ГРАД“ 

Краен срок: 20 октомври 2014 г. 
НЧ „Зора - 1872“ обяви конкурс за детска рисунка и литературно произведение на тема 

„Аз, моето семейство, моят град“.
Всеки участник може да изпраща по една творба и в двете категории. Младите творци 

ще бъдат разделени в две възрастови групи: до V клас и от V до VIII клас.
Крайният срок за изпращане на творбите е 20 октомври (важи датата на пощенското 

клеймо) на адреса на читалището: 5310 Габрово, кв. „Нова Махала“, пл. „Добри Пенчев“ 
8, НЧ „Зора - 1872“.
За раздел изобразително изкуство - размер на рисунката до 35 

х 50, без изискване на техниката.
За раздел литература - до 3 машинописни страници - разказ, 

приказка, есе, стихотворение - по желание на участника.
Обявяване на резултатите и награждаване на победителите - 21 

ноември 2014 г. - Деня на християнското семейство.
Конкурсът е подкрепен от Община Габрово.
За повече информация:
066 808704 от 14.30 до 19.00 часа
Боряна Христова секретар на НЧ „Зора - 1872“

СТАЖАНТ В УПРАВЛЕНИЕ „БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ“ 

Като една от водещите финансови организации в Европа и най-голяма Българска бан-
ка, ние се стремим да мислим и действаме в международни мащаби. В момента имаме 
силно присъствие в 50 страни и непрекъснато се стремим да засилваме позициите си в 
България и Европа. Благодарение на този стремеж, ние даваме възможност за развитие 
на всеки, който иска да расте заедно с нас и който споделя ценностите ни.
Нашият екип знае колко е ценно да получиш подкрепа при старта на кариерата, затова 

ние в УниКредит Булбанк даваме възможност на младите хора да приложат на практика 
познанията си и да направят първите си професионални стъпки.
Стажантската ни програма има за цел да подаде ръка на студентите или наскоро за-

вършилите специалисти, като ги запознае с основните дейности от работата в банковата 
сфера и съчетае обучението с реалните работни предизвикателства в екипа на водеща 
финансова институция.
В момента търсим СТАЖАНТ за „Екип реклама“ в Управление „Бизнес комуникации“ , 
където ще имате възможност да се запознаете със следните дейности:
• Подпомагане на екипа в ежедневните задачи по организация, провеждане и отчитане 

на рекламни кампании;
• Извършване на конкурентен анализ на рекламата;
• Подготвяне на презентации и отчети;
• Работа с база данни.
Нашите стажанти са:
• Студенти или наскоро завършили висшето си образование;
• Учат специалност Маркетинг или друга подходяща за дейността;
• С отличен английски език;
• Отлично владеене на MS Offi ce;
• С много добри комуникационни и организационни умения.
Ако намирате тази стажантска възможност за предизвикателна и отговаряща на вашето 

образование и амбиции, моля изпратете мотивационно писмо и автобиография, като 
посочите съответния референтен номер.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени.
Краен срок за кандидатстване: 21.10.2014
Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в 

процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за 
Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, 
гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА -  ЛИСТОТО И ВРАБЕЦА   
Имало едно време един лист. Веднъж вятърът го 

откъснал и той полетял нагоре надолу, малко врабче, 
току що излюпено, го попитало:

-Ти защо падна от дървото?
-Не съм паднал, просто ми омръзна да стоя там.
-А накъде летиш?
-Където си искам, натам летя.
Трябва да признаем, че той бил твърде горд и висо-

комерен лист, за да си признае, че не умее да лети и 
напълно е подчинен на външни влияния, например на 
вятъра...а може той и наистина така да си е мислил.
Когато вятърът стихнал, листът паднал в реката и 

започнал да се носи по течението и.
-А сега защо падна и накъде си се отправил? - попитало врабчето.
-Аз не паднах - обидил се листът - просто ми омръзна да летя и поисках да поплувам, а 

накъде - накъде си искам, тъй като аз съм свободен лист и правя, каквото си искам.
-А защо не поплуваш в другата посока?
- Колко пъти да ти обяснявам - щом не плувам натам, значи не искам; правя само което 

искам.
След няколко дена врабчето се научило вече да лети мъничко и видяло пак листа, но 

той бил съвсем пожълтял.
- Защо си станал жълт? - запитало то. - Какво са ти направили?
- Никой нищо не ми е направил, просто поисках да си сменя цвета и го направих.
Врабчето повярвало на листа и оттогава започнало да счита листата за висши същества, 

защото не можело да разбере как може да се лети без крила, да се плува без ръце и крака, 
а още по-малко по желание да се сменя цвета.
Но настъпила есента и все по-често листа се откъсвали и политали, но врабчето никога 

не видяло нито един лист да лети в посока обратна на вятъра, а когато попадали в реката, 
никога не се носили срещу течението. И никога не видяло лист, който да остане зелен.
Врабчето пораснало и придобило жизнен опит, а заедно с това променило отношението 

си към листата, живеещи в илюзията на самоуспокоението, че управляват живота си.
А още узнало, че има и други същества, които считат себе си независещи от нищо - хо-

рата. Тяхното поведение изцяло зависи от порива на емоциите им, чувствата и желанията.
Врабчето така и не могло да разбере защо хората са толкова странни.
И врабчето решило за себе си, че е по-добре да си признае, че вятърът може да го издуха 

и да промени набелязания от него път, но да има възможност да му противостои, откол-
кото да говори, че не е подвластно на вятъра и то лети именно там, накъдето иска, когато 
вятърът го носи в обратна посока.

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

14 Октомври 2014г., Вторник,  
• Ден на света Петка Българска (Петковден)
Имен ден празнуват: Петко, Петка, Петкан, Петра, 

Петрана, Петрина, Петрия, Петричка, Петкана, 
Пенко, Пенка, Параскев, Параскева, Парашкев, Па-
рашкева, Паруш, Кева.
Християните почитат Света Петка като покровителка на жените и техните 

домашни дейности - предене, тъкане, кроене, шиене.
На Петковден се месят колаци, като най-големият от тях се нарича на Св. Петка.
Хлябът и къщата трябва да се поръсят със светена вода и цялото домочадие да 

се поклони трикратно на погачата. Обредната трапеза включва овче месо, курбан 
чорба, яхния с праз, сарми.

• Международен ден на стандартизацията
Международните стандарти на ISO, IEC и ITU придават повече смисъл на 

бизнеса, но подобрявайки ефикасността, те помагат на обществото по-добре и 
по-правилно да оползотворява ресурсите, а с това допринасят и за постигането 
на един по-устойчив свят.
Стандартизацията е дейност за определяне на предписания за общо и повтаря-

що се прилагане, отнасящи се за действителни или евентуални проблеми, чрез 
които се постига оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства.

15 Октомври 2014г.,  Сряда 
• Международен ден на белия бастун
Международния ден на белия бастун, посветен на правото на лесно придвиж-

ване на слепите хора. Денят на белия бастун е провъзгласен в Париж през 1980 
година на заседание на Световния съюз за благополучие на слепите. За първи 
път в света през 1931 г. френската графиня Гуили Хербемонт е подарила на не-
зрящите хора в Париж 100 бели бастуна, с които да си служат за придвижване.

• Световен ден на чистите ръце
Чества се от 2008 г., която е обявена от Общото събрание на ООН за Световна 

година на хигиената. В инициативата се включват ежегодно близо 200 млн. души 
от 100 държави.Основната цел на тази мащабна акция с поддръжката на ООН е 
да привлече вниманието на обществеността към простата хигиенична процедура, 
която може да спаси живота на милиони хора.
Как да мием ръцете си?
Факт е, че мнозина не мият правилно ръцете си. Изплакването на ръцете след 

ползване на тоалетна не върши работа. Те трябва поне 15 секунди да се обтриват 
със сапун по всички части на ръцете - длани, пръсти, нокти.
Може да се използват и готови, спиртни дезинфектанти за ръце (30 секунди), 

когато няма сапун и вода!
16 Октомври 2014г., Четвъртък
• Международен ден на прехраната
Световният ден на прехраната се отбелязва по решение на Организацията на 

ООН по прехрана и земеделие (ФАО) в деня на създаването й (16 октомври 1945).
Над един милиард души по света страдат от недохранване, което прави 15 % 

или една шеста от цялото човечество. Тази цифра нараства вследствие на хра-
нителната и финансовата криза. 

• Международен ден на анестезиолога
На 16 октомври през 1846 г. е поставено началото на 

обезболяването при хирургичните операции.
Анестезиолозите се грижат за обезболяването по време 

на операции и манипулации, но и не само. Има тежки 
ситуации, в които животът на човек зависи от уменията 
и знанията на анестезиолога - той поддържа дишането 
чрез апаратна вентилация, той може да върне и живота 
в умиращото тяло.

• Ден на българските военновъздушни сили
Тази дата  е знаменателна не само за нашата, но и за световната авиация и 

въздухоплаване. На 16 октомври 1912 г. по време на Балканската война (1912-
1913 ) за пръв път над европейския континент в реална бойна обстановка е 
осъществен полет за въздушно разузнаване и от борда на летателен апарат е 
употребено оръжие.

17 Октомври 2014г., Петък, Международен ден за изкореняване на бедността
Отбелязването на международния ден за изкореняване на бедността е прак-

тика по целия свят от 1992 година насам, когато Генералната асамблея на ООН 
приема резолюция по този въпрос. Намаляването на крайната бедност и глада е 
Цел 1 от Целите на Хилядолетието за развитие, определени от ООН през 2000 
година.Докладът на Ilda Figuerdo отбелязва, че бедността и социалното изключ-
ване представляват посегателство над човешкото достойнство и нарушение на 
основни човешки права. Документът предлага равнището на минимални доходи 
в държавите от ЕС да бъде фиксирано на 60% от нивото на средните доходи в 
същата страна. Обръща се внимание на наличието в ЕС на хора, които имат 
работа и въпреки това живеят в бедност.На 17 октомври 1987 година над 100 
000 души се събират на Трокедеро” в Париж, за да почетат жертвите на крайна 
бедност, насилие и глад. На 22 декември 1992 година Общото събрание на ООН 
обявява 17 октомври за международен ден на бедността.

Н О В И Н И
13 - 19 октомври 2014г., брой 41

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



З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
13 - 19 октомври 2014г., брой 41

НОИ ПРЕДЛАГА НОВА ФОРМУЛА
ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ

Промяна във формулата за изчисляване на пенсиите, 
която ще доведе до намаляване размера на сериозна част 
от ново отпуснатите пенсии, предлагат от Националния 
осигурителен институт. Осигурителните експерти лан-
сират идея да отпаднат трите най-добри години преди 
1997 г., които в момента участват във формулата за из-

числяване на индивидуалния 
коефициент на всеки бъдещ 
пенсионер. 
Вместо това пенсията тряб-

ва да се смята само на база 
стажа след 1997 г. Именно 
доходите от тези три години 
в по-голямата част вдигат 

пенсиите на възрастните хора. Отпадането им при рав-
ни други условия ще намали новите пенсии, признават 
експертите. Те предлагат нов начин за изчисление на 
пенсиите и на работещите тежък труд. При него ново 
отпуснатите пенсии в първа и втора категория ще са 
по-ниски от сегашните, тъй като очакваният ефект е 
разходите за тях да намалеят средно с 6.2%.
В момента хората, на които им предстои да излязат 

в заслужен отдих, избират трите най-добри години от 
кариерата си за период от 15 г. преди 1997 г., в които 
са се осигурявали на най-високата заплата. След тази 
година се зачита целият стаж. Мотивът, с който НОИ 
предлага трите стари години да отпаднат, е, че това би 
намалило злоупотребите с документите за осигурителен 
стаж и доход и би помогнало за отпадане на тавана на 
пенсиите. В момента, ако отпадне таванът, ще има хора 
и с по 10 хил. лв. пенсия точно заради тези три години, 
показват данните на НОИ. За повечето бъдещи пенси-
онери обаче тази новост ще означава по-ниска пенсия. 

„Анализът показва, че на този етап отпадането на 3-те 
най-добри години не е благоприятно за голяма част от 
пенсионерите“, пишат до министъра експертите. Но 
уточняват, че в следващите години може да се очаква 
този вариант да е по-благоприятен за повече хора.
Сериозни промени предлага осигурителният институт 

и по отношение на пенсиите на миньори, пилоти и други 
в първа и втора категория труд. Идеята тук е т.нар. ка-
тегориен стаж - годините, в които хората са се трудили 
в тежка професия, да тежат повече във формулата за 
изчисляване на пенсията само за първите 10 г. за първа 
и 15 г. за втора категория. Това са всъщност годините 
стаж, необходими за излизане в пенсия в тези категории. 
Ако човек остане да работи на същото място и след 

това, допълнителните години ще се броят за нормални - 
като в трета категория. От НОИ уточняват, че при такава 
промяна разходите за новите пенсии ще намалеят с 6.2%.

ОТ 2015Г.: МЪЖЕТЕ В ПЕНСИЯ
НА 64 ГОДИНИ, ЖЕНИТЕ - НА 61    

От 1 януари 2015 г. мъжете ще се пенсионират на 64 
години, а жените - на 61 години. Всички ще трябва да 
работят с 4 месеца повече, отколкото сега - за мъжете 
ще са нужни 38 години стаж за пенсия, а за жените - 35.

Това ще се случи, ако Коде-
ксът за социално осигуряване 
не бъде променен до края на 
тази година. 
Идеята е пенсионната възраст 

да започне да се повишава с по 
няколко месеца всяка година. 
Не е ясно дали стъпката ще е 
4 месеца, както е сега в закона. 
Друг важен момент е пенси-

онирането на работещите I и II категория труд. По 
закон от догодина ранните им пенсии трябва да се 
плащат от професионалните фондове. 
Асоциацията на частните пенсионни дружества насто-

ява за промяна. Идеята е хората, които имат такъв стаж 
само преди 2000 г., да получават пенсия от държавния 
НОИ, тъй като дотогава частните фондове не са същест-
вували. Тези със стаж преди и след 2000 г. да получават 
пенсии и от НОИ, и от частния си фонд. А хората, внасяли 
само в частен фонд, да взимат пенсия само оттам. 

 ПОСКЪПВАТ ЛЕКАРСТВАТА БЕЗ РЕЦЕПТА
До края на годината 

лекарствата без рецепта 
у нас ще поскъпнат. Уве-
личението обаче няма 
да е голямо, очаква се 
цените да им се вдигнат 
с между 1 % и 4 %. 
Увеличението е пре-

небрежимо малко и то 
ще е различно за отделните медикаменти и ще варира 
с между 1 и 4%. Т.е. лекарство струвало досега 1 
лв., ще поскъпне с от 1 до 4 стотинки. Промените не 
засягат лекарства, които са по Здравна каса, добавят 
специалистите.

 
МЗХ ЩЕ ВАКСИНИРА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

ЖИВОТНИ СРЕЩУ „СИН ЕЗИК“   
Заради бързото развитие на епидемията „син език“ 

всички видове животни ще бъдат ваксинирани. Все 
още обаче не е ясно кога ще се извърши имунизацията, 
както и дали има налични достатъчно дози ваксини.

„Развитието на епидемията от „син език” както в на-
ционален, така и в между-
народен план в последните 
месеци показа, че нуждите 
на европейската общност 
в борбата с този тип за-
болявания е от по-голяма 
координация и готовност за 
навременна обща реакция”.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2014 г.

До 20-ти октомври: 
ЗДДС
Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от 

ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани 
по електронен път от лица, неустановени в Европей-
ския съюз) подава справка-декларация за доставки на 
услуги, извършвани по електронен път за предходно-
то календарно тримесечие и внася дължимия данък  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
септември 2014 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти октомври:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец септември за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания по 
трудови правоотношения, ако през месец септември 
са направени само частични плащания.
До 30 –ти октомври
ЗМДТ
1. Плащане на втора вноска на данъка върху недви-

жимите имоти за текущата година.
2. Плащане на втора вноска на данъка върху превоз-

ните средства за текущата година.
До 31-ви октомври: 
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-

нък за четвъртото тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника 

по  ЗКПО за трето тримесечие. 
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие 

на 2014 г. за придобити доходи от стопанска дейност 
по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно 
предоставяне за ползване на права или имущество и 
подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

2.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста 
от ЗДДФЛ за третото тримесечие на 2014 г. и подава-
не на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ 
и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните пре-
мии, дължим за предходния месец. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 
от ЗДЗП за предходното тримесечие. 

Въпрос: Имам назначен пенсионер по трудов 
договор. Трябва ли да се вписва назначението в 
трудова книжка откога е постъпил и съответно 
прекратяването на трудовия договор или се издава 
само УП-3?
Отговор: Вписвания в трудовата книжка се извърш-
ват за всеки работник или служител, с когото е склю-
чен трудов договор, независимо дали е пенсионер 
или не.

Въпрос: Какъв трябва да бъде минималният до-
ход на член от семейството за да имаме право на 
енергийни помощи?
Отговор: Всеки случай е конкретен. Отчита се 
здравословното състояние, семейното положение, 
възрастта, учебната и трудовата заетост и пр. Освен 
това доходът е едно от условията за отпускането на 
помощта, Отчита се също и мущественото състояние 
и др. Подробна информация за условията и реда за 
отпускане на помощ е на разположение във всички 
дирекции за социално подпомагане. Конкретни 
указания за Вашия случай можете да получите от 
колегите от дирекция „Социално подпомагане“ по 
постоянния Ви адрес.

Въпрос: Получавам обезщетение за безработица 
за срок от една година,какво ще стане ,ако след 
6 месеца започна работа на постоянен трудов 
договор,кога ще имам право на ново обезщетение 
и губя ли право на останалите 6 месеца от досега 
отпуснатото ми обезщетение?
Отговор: Безработните лица, придобили право на 
парично обезщетение по чл. 54а от Кодекса за соци-
ално осигуряване преди изтичането на три години от 
предходно упражняване на правото на обезщетение 
за безработица, получават минималния размер на 
обезщетението за срок 4 месеца. При отпускане на 
парично обезщетение за безработица по реда на Ко-
декса за социално осигуряване, 3-годишният период 
се определя от датата на отпускане на предходно 
парично обезщетение за безработица.
Съгласно чл. 54 д, ал. 5 от Кодекса за социално 
осигуряване, ако по време на получаване на парич-
ното обезщетение за безработица лицето започне 
да упражнява дейност - основание за задължително 
осигуряване, която бъде преустановена след по-малко 
от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение 
се възстановява за оставащия към датата на пре-
кратяването период, ако регистрацията на лицето в 
Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни 
дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регис-
трацията е направена след този срок по неуважителни 
причини, изплащането на паричното обезщетение 
се възстановява от датата на новата регистрация за 
оставащия към датата на прекратяването период, 
намален със закъснението.

Въпрос: Работя на верижен багер Камацу с мак-
симална маса 23500 на Автомагистрала Тракия. 
Не мога да намеря към коя точно категория труд 
спадам. Бихте ли ми помогнали?
Отговор: Осигурителният стаж на машинистите на 
всички видове строителни и пътни машини, вкл. на 
багерите, се зачита от трета категория при пенсиони-
ране, на основание чл. 3 от Наредбата за категоризи-
ране на труда при пенсиониране. 

Въпрос: Родих през м. април 2014 г. тогава учих 
магистратура задочна форма на обучение. Октом-
ври месец 2014 г. записах магистратура редовна 
форма на обучение, искам да попитам относно 
това дали имам право на еднократна помощ за 
майки студентки? Ако може да ми дадете пълна 
информация за изискванията при отпускането?
Отговор: Съгласно чл. 8в, ал. 1 от Закона за семей-
ни помощи за деца (ЗСПД), майка (осиновителка) 
студентка, учаща в редовна форма на обучение, има 
право на еднократна помощ за отглеждане на дете до 
навършване на една година, независимо от доходите 
на семейството, когато детето не е оставено за отглеж-
дане в специализирана институция за деца. Условие 
за получаване на помощта е към датата на подаване 
на молба-декларацията да сте записана като редовна 
студентка, което се удостоверява с уверение от висше-
то училище. Правото на помощта възниква от датата 
на раждане на детето. Същевременно, съгласно чл. 12, 
т. 7 от ЗСПД, вземанията за еднократната помощ за 
отглеждане на дете до навършване на една година от 
майка студентка, учаща в редовна форма на обучение 
се погасяват в срок шест месеца, считано от края на 
месеца, през който е родено (осиновено) детето. В 
този смисъл, Вие може да реализирате правото на 
помощта в горепосочения шестмесечен срок, ако към 
момента на подаване на молба-декларацията имате 
статут на редовен студент по смисъла на Закона за 
висшето образование и отговаряте на останалите 
условия за отпускането на еднократната помощ по 
реда на чл. 8в от ЗСПД. Към молба-декларацията се 
прилага и копие от удостоверение за раждане на де-
тето, както и да представите лична карта – за справка. 
За преценка на Вашия конкретен случай следва да се 
обърнете по компетентност към дирекция „Социално 
подпомагане“ по постоянен адрес.

 ОСИГОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2014 г.

до 25 октомври (първият работен ден след 25 Ок-
томври 2014 г. е 27 Октомври 2014 г.)

> за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за соци-
ално осигуряване върху допълнителни доходи от тру-
дова дейност (например допълнителни трудови въз-
награждения за постигнати резултати) начислени или 
изплатени през месец Септември 2014 г., отнасящи се 
за труд положен преди месец Август 2014 г. 

> за лицата в неплатен отпуск през месец Септем-
ври 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на 
друго основание.

> за лицата, които през месец Септември 2014 г. са 
били във временна неработоспособност поради бо-
лест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане 
на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за 
осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по 
реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда. 

> за авансово дължимите здравноосигурителни 
вноски от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса 
за социално осигуряване – лица, регистрирани като 
упражняващи свободна професия и/или занаятчийска 
дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като 
еднолични търговци, собственици или съдружници 
в търговски дружества и физическите лица - членове 
на неперсонифицирани дружества, регистрираните 
земеделски производители и тютюнопроизводители 
(самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за 
месец Септември 2014 г. 

> за лицата, които работят без трудови правоотно-
шения върху изплатените възнаграждения през месец 
Септември 2014 г.

> за лицата, които през месец Септември 2014 г. са 
подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, 
ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, 
които не са били осигурени на основание по чл. 40, 
ал. 1, 2 или 3 от закона).

> за морските лица за положения труд през месец 
Септември 2014 г.

> за служителите на Българската православна църк-
ва и други нормативно признати вероизповедания, 
които не получават възнаграждения за извършвана 
дейност за месец Септември 2014 г.



ЦЪФТЯЩИ КРАИЩА –
КАК ДА СЕ СПРАВИМ?

Цъфтящите краища са кошмар за всяка коса. Те могат 
да са в края или средата на косъма и веднъж появили се, 
значи косата ви има нужда от подстригване. Вижте как 
да предотвратите появата на цъфтящи краища и как да 
третирате косата, когато вече е твърде късно.
Цъфтящи краища - кое ги причинява
Цъфтящите краища се появяват, когато защитният 

слой на косъма „се износи”. Въпросното износване 
може да се получи от почти всичко. 
Защитният слой може да изчезне, ако твърде често из-

ползвате маша или преса за коса. Всяко действие в еже-
дневието допринася за по-
бързото падане и по-бавното 
възстановяване на защитния 
слой. Дори твърде честото 
сресване на косата може да 
нанесе подобни щети.
Боядисването и използва-

нето на различни продукти с 
химикали (къдрин, гел, лак и 
пяна за коса, боя) също уско-
ряват процеса на изтощаване. Изведнъж оказал се без 
защитната си обвивка, косъмът много лесно се накъсва 
и се появяват цъфтежи.
През лятото можете да забележите повече цъфтежи в 

косата си и това е съвсем нормално. Хлорът в басейни-
те, солената вода и слънцето са сред причинителите на 
цъфтящите краища. Затова винаги нанасяйте защитен 
балсам на косата.
Напоследък все повече се котира обемът в косите. 

За да го постигнат, много момичета топират косата си, 
като я сресват в посока към корените. Това уврежда ко-
съма и е причина за поява на цъфтежи.
Грешките, които допускаме
След къпане изчакайте косата да изсъхне преди да я 

срешете. Сресването на мокра коса я уврежда и може 
да е причина за поява на цъфтящи краища. Освен това 
трябва правилно да подбирате с какво се сресвате. Кол-
кото по-гъста и чуплива е косата ви, толкова по-едър 
трябва да е гребенът.
Ако у вас стои дилемата четка или гребен, изберете 

гребена. Той наранява скалпа по-малко и  при сресване-
то с гребен се появяват по-малко цъфтежи. Освен това 
винаги сресвайте косата си от краищата към корените.
Когато забележите цъфтеж, трябва да отрежете косъ-

ма няколко милиметра над цъфтежа. Трябва ви обаче 
специална ножица за коса. Не използвайте обикновена 
канцеларска ножица или нокторезачка.
Цъфтящи краища - как да се справим?
Когато косата ви е накъсана и с много цъфтящи кра-

ища, единственият ви ход е подстригване. След това 
обаче трябва  да полагате специални грижи, за да не се 
завърнат цъфтежите.
Използвайте неагресивен шампоан, добър вариант 

са различните детски шампоани, които имат минимум 
химикали. Освен това нанасяйте обилно балсам в края 
на всяко къпане и изплаквайте с хладка вода. Веднъж-
два пъти в месеца ви препоръчваме да правите дълбоко 
овлажняване на косата. Нанасяйте по цялата й дължина 
бадемово масло, масло от жожоба или кокосово масло. 
Завийте косата в шапка за баня и хавлия. Оставете така 
30-45 минути и отмийте с мек шампоан.
Ако предпочитате природните средства, доверете се 

на яйцата. Правете си маски с яйце, бадемово масло и 
мед. Измивайте косата веднъж със сместа, а след това 
с мек шампоан. Повтаряйте процедурата 2-3 пъти в ме-
сеца.
Друг вариант са маските с банан, които хидратират и 

защитават косъма.
За да подсилите защитния слой на косъма, изплак-

вайте косата си с бира или чай от лайка. Друг вариант 
за изплакване е да разтворите 2 ампули витамин Е в 
топла вода и да направите с тази течност последното 
изплакване.
Приготвяйте си маска от узряла папая и 1 кисело 

мляко. Минете през блендера, за да стане гладка каша. 
Нанесете на косата, приберете в шапка за баня и из-
плакнете след 30 минути.

ПОЛЕЗНИТЕ КАЧЕСТВА НА МЕДА
Медът е изключително вкусен в палачинка, намазан 

върху препечена филийка с масло или пък да си подсла-
дим чая с него.
Това обаче е един от най-полезните хранителни про-

дукти, които можем да си позволяваме. За разлика и от 
много други здравословни храни, медът е и изключител-
но вкусен.
Решихме да ви представим едни от полезните и нео-

чаквани свойства на пчелния продукт, които може би са 
ви известни, но не пречи да си ги припомните.
Като начало медът може да се прилага и външно – вър-

ху рани, изгаряния и т.н. Той е толкова полезен за външ-
но приложение, колкото и за вътрешно приемане.

Също така с него могат 
да се правят чудесни до-
машни маски за лице.
С отминаването на ля-

тото и настъпването на 
есента организмът може 
да се чувства изтощен и да 
е по-уязвим към настинки. 
Медът действа като силен 

имуностимулант, поради високото съдържание на поли-
феноли – едни от важните антиоксиданти, в него.
Отразява се чудесно срещу кашлица и проблеми с гър-

лото, така че консумирайте го смело.
Това е най-доброто сладко, което можете да хапвате, 

много по-препоръчително и добро отколкото шоколада, 
захарните изделия и т.н.
Освен всичките си полезни свойства, медът притежа-

ва и качеството да дава заряд с енергия, което може да 
се окаже много ценно, когато се чувствате отпаднали и 
отпуснати, както и когато спортувате. Медът замества 
успешно въглехидратите, което го прави и препоръчите-
лен по време на диети.
Ако успявате да си набавяте домашен мед, то няма от 

какво да се притеснявате.
Ако си купувате пчелния продукт от магазин, то много 

добре вижте какво съдържа, тъй като понякога взимате по-
скоро захар и подобрители, отколкото естествен продукт.

ЗА ДА СА ЗДРАВИ ДЕЦАТА ПРЕЗ ЗИМАТА
И малките деца знаят, че витамините са изключително 

важни за здравето на малки и големи. Изследванията по-
казват, че единствено естествените витамини се усвояват 
напълно, без странични ефекти и без риск от предозира-
не.
Най-полезни източници на витамини са сезонните 

плодове и зеленчуци, които растат на нашите географски 
ширини, тъй като при дългия транспорт от другия край 
на света те губят голяма част от здравословните си ка-
чества. Затова използвайте изобилието от пресни есенни 
естествени витамини, те са отлична подготовка на детето 
за зимата, за да устои на атаката на вирусите. Оставете 
лесния начин с витамини от аптеката, въпреки рекламата 
колко са полезни. Истинските витамини са на сергиите  

по пазарите.
Витамин Е е важен за 

нормалната работа на 
имунната система. Освен 
това, е необходим за син-
теза на хормони и мощен 
защитник на клетките 
от свободните радикали. 
Намира се в любимата на 

всички деца варена млечна царевица, в зелето, зехтина 
и лененото масло. Салатка с моркови и зеле, овкусена 
със зехтин и лимон е истинска витаминозна бомба. Ос-
новен източник на витамин Е са и суровите ядки. В този 
вид те са по-твърди и не така вкусни както печените, но 
по-полезни. Ако накиснете за една нощ сурови бадеми и 
орехи във вода, след което изхвърлите водата и ги изми-
ете, резултатът е чудесен, все едно са току-що откъснати 
от дървото.
Витамин А е изключително полезен за локалната за-

щита на кожата и лигавиците, както и за образуването на 
нови кръвни клетки. Тези два фактора осигуряват ста-
билна защита срещу вирусите и бактериите. Доставя се с 
маслото, рибата, яйцата, но също и чрез бета каротина от 
моркови, ябълки, тиква, домати, цвекло. Чаша фреш от 
тези плодове и зеленчуци доставя необходимата дневна 
доза витамини.
Витамин Д се свързва основно с рахита при децата и 

здравината на костите, но проучвания през последните 
години доказаха, че той е и мощен имуностимулант. За 
образуването му основна роля играе излагането на слън-
чева светлина, но през мрачните дни трябва да се набави 
чрез храната. Източник на този витамин са жълтъкът на 
яйцето, рибата, особено сьомгата, черният дроб, млеч-
ните продукти, соевото мляко, зърнените продукти. Ви-
тамините А, Е и Д са мастноразтворими и при приемане 
чрез таблетки могат да се предозират. От естествени из-
точници това е невъзможно.
Витамин С е шлагер в профилактиката и лечението 

на простудните заболявания –силен антиоксидант, под-
помага имунитета и възстановяването след боледуване, 
съдоукрепващо средство. Пресните есенни плодове и зе-
ленчуци съдържат витамин С в големи количества, осо-
бено в червените чушки, зелето, лука, доматите, шипки-
те и всички плодове. Няколко плода и чаша фреш трябва 
да са обичайните храни на трапезата на детето, ако иска-
ме то да е здраво.
Малко се знае, че витамин В6 и другите от тази група 

са  отговорни за баланса на имунната система, за нор-
малното функциониране на нервната и сърдечно съдова-
та система. Добър източник на витамини В са моркови, 
зеле, картофи, смокини, орехи, жълтък, зърнени култури.
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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.

Трънка
Prunus Spinosa
Силно разклонен бодлив храст, 

висок 1—3 м, с тъмносива кора. 
Листата са елипсовидни до об-
ратно яйцевидни, 2—4 см дълги, 
назъбени. Цветовете са бели, 
най-често единични, 1,5—2 см 
в диаметър, с 5—6 мм дълги 
дръжки. Чашката и венчето са 
петлистни, а Тичинките са многобройни. Плодът е 
костилков, кълбовиден до елипсовиден, тъмносин със 
синкав восъчен налеп и стипчивокисел вкус. Цъфти 
преди разлистването през март—април.
Използват се цветовете (Flores Pruni spinosae) и 

плодовете (Fructus Pruni spinosae).
Съставки:  Цветовете съдържат флавоноиди, 

главно кемпферол, кемпферол —3,7-дирам-нозид и 
кверцетин; малко цианогенни гликозиди, захари и др. 
Плодовете съдържат захари (глюкоза и захароза), 

пектинови и дъбилни вещества, антоцианови багрила, 
витамин С, органични киселини и др.
Расте из храсталаци, по слогове и край пътища в 

зоната на дъбовите гори в низините и планините на 
цялата страна докъм 1200 м надморска височина.
Приложения: плодовете - запичащо средство при 

стомашно-чревни разстройства
цветовете - успокояващо, пикочогонно, потогонно 

и очистително средство
цветовете - при възпаление на бъбреците и пикоч-

ния мехур
цветовете - при болезнени състояния: невралгия, 

болки в стомаха, ревматизъм, коликина жлъчния 
мехур 
Начин на употреба&  6—8 изсушени плода се зали-

ват с 250 см3 вода и се варят, докато водата намалее 
с 1/3. Чаят се прецежда и се изпива на 2—3 пъти за 
1 ден. Цветовете се прилагат в 2% запарка (2 чаени 
лъжички цветове се заливат с 250 см3 вряща вода и 
киснат 8 часа). Запарката се изпива за 1 ден.
Като продукт: Трънка - плод ( Prunus Spinosa)
Може да се използва при: стомашни разстройства, 

бъбречни камъни, възпаления от всякакъв характер, 
язва, диабет и др.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката 

врат 2 минути в 500гр. вода. След изстиване се пре-
цеждат. Пие се 3 пъти дневно по 1`20гр. преди ядене.
Опаковка: 100гр. сух плод в целофанов плик.
Билков чай, добавка към храната.

ДЕТСКИ САНДВИЧ
ВЕСЕЛИТЕ ОКТОПОДИИ

Продукти:
- 2 филии хляб
- 1 с.л. масло
- 2 резена домат
- 1 кренвирш
- 4 зърна черен пипер
- 1 стрък магданоз
Приготвяне:
Изберете здравосло-

вен и полезен хляб за 
вашето дете. Намажете 
филийките с малко мас-
ло, а след това поставете резен домат отгоре. Разрежете 
кренвирша на две и от разрязаната страна направете 
два разреза, така че да се получат четири крачета. 
Поставете кренвирша в кипяща вода и го оставете за 
няколко минути да се свари. Извадете го, подушете го и 
поставете очички на вашите октоподи от черен пипер. 
Поставете ги върху сандвичите и зарадвайте малчуга-
ните у дома. Не забравяйте да украсите вашата чиния 
с малко пресен магданоз и се погрижете детето да не 
изяде лютите зрънца пипер, а само да им се зарадва.

Шотландски младеж отива да учи в английски 
университет. Няколко месеца след като е приет, майка 
му отива да го види в общежитието, като му носи 
традициони неща като уиски, картофена яхния и др. 
Вече в стаята му тя загрижено почва да го разпитва 
как е животът.

- Ами, мамо, то тука е малко скучно - тия двамата 
съквартиранти са малко странни...

- Как така, сине?
- Ей тоя на бюрото вижаш ли го, той по цял ден 

вие и се клати на място.
- Хм..., а другия?
- Ами той пък постоянно си блъска главата в таб-

лата на леглото...
- Ех, сине, и ти как издържаш с такива хора - пита 

разтревожено майката.
- А, мамо, ти не се притеснявай. Аз просто си седя 

кротко в ъгъла и си свиря на гайдата.


