
17 - 23 ноември 2014 г., година (X), 46 /474/

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

По пет дни ще почиваме на Коледа и на 
Нова година. Служебното правителство обяви 
2 януари (петък) за неработен ден. Така ново-
годишните празници започват на 31 декември 
и ще продължат 
до 4 януари вклю-
чително. Втори 
януари ще се отра-
ботва на 24 януари 
(събота). По Коле-
да ще почиваме от 
24 до 28 декември.
С решение на 

правителството от 
миналата година 
31 декември 2014 
г., сряда, беше обя-
вен за неработен. 
Оставащите след 
коледните празни-
ци два работни дни - 29 и 30 декември 2014 г., 
са необходими на финансово-стопанските орга-
низации за приключване на годината.
Служебното правителство размести почив-

ните дни през 2015 г. което позволи събира-

не на четири дни около още три национални 
празника - на Освобождението, на Независи-
мостта и Нова година.
Неработни ще бъдат дните 2 март (понедел-

ник), 21 септем-
ври (понеделник) 
и 31 декември 
(четвъртък). Те 
ще се компенси-
рат с работа в съ-
ботите на 21 март, 
12 септември и 12 
декември.
Решението на 

служебното пра-
вителство ще 
позволи да бъдат 
групирани почив-
ките. Така няма 
да се прекъсва ра-

ботната седмица и ще се осигури по-ефектив-
ното използване на почивните дни.
Съгласно Кодекса на труда неработни са и 

дните около Рождество Христово и Възкресе-
ние Христово. 

ЕКО АКЦИЯ
Община Сатовча съвместно с Екобултех (организация по 

оползотворяване на излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване) организират акция за събиране 
и изкупуване на излязло от употреба електрическо и елек-
тронно оборудване. 
На 25 ноември  2014г. от 10:00 до 12:00 часа на Центъра 

на село Сатовча и селищата от общината 
За контакт и запитване:
ОБЩИНА САТОВЧА – тел.: 07541/21 16, 0879 121 714, 
ЕКОБУЛТЕХ: тел. 02 / 846 76 00, 846 70 00, 846 78 00, 846 

47 00, 846 71 00

За пета поредна година Община Сатовча с 
благотворителна кампания за деца сираци. 
Началото на тази благотворителност бе през 
2010 година по идея на кмета на община Са-
товча д-р Арбен Мименов.  Добрата инициа-
тивата се превърна в традиция благодарение 
на всички Вас благодетели. Благодарим Ви за 
подкрепата. 
Събраните от кампанията средства се раз-

пределят между абитуриентите и между ос-
таналите деца сираци от населените места в 
общината, както и между децата с увреждания 
до 16-годишна възраст. 
По време на кампанията през 2010 година 

бяха събрани 12 555 лв. и бяха подпомогнати 
73 деца. През 2011 година бяха подпомогна-
ти 86 деца със сумата от 15 390 лв. През 2012 
година събраната сума беше 20 840 лв. С тази 
сума бяха зарадвани 86 деца от цялата общи-
на. През 2013 година кампанията набра средства в размер на 27 943 лева, с които 
бяха подпомогнати 123 деца, включително и 25 студента сираци.
Това, което ни мотивира да продължим тази благородна кауза, е именно Вашето 

милосърдие и отзивчивост. Присъствието Ви на традиционната благотворителна 
вечер и помощта, която оказвате на децата на община Сатовча, са безценни. Тя ни 
кара все по-уверено да организираме благотворителни кампании и все по-уверено 
да очакваме подкрепа във Ваше лице. 
Включете се в благотворителната кампания за набиране на средства за децата 

сираци на община Сатовча. Нека и тази година се опитаме да зарадваме нашите 
деца. Нека и този път децата сираци  и децата с увреждане до 16 годишна възраст, 
както и семействата им посрещнат празниците с усмивка. Нека стоплим с нашият 

жест сърцата им. Нека изгреят усмивки на лица-
та им. Нека това е нашият подарък за тях. 
Макар и скромни дарове, радостта и приятел-

ството са безценни. Това е, което ни крепи. Това 
е, което ни сближава. Приятелство. Милосър-
дие. Обич. 
Подкрепете благородната кауза на община Са-

товча! 
През месец декември Общинска администра-

ция – Сатовча ще проведе няколко мероприятия,  
посветени на каузата, в които приканваме всич-
ки вас да се включите.
Трудно се намират думи, които да опишат бла-

городните постъпки, но още по-трудно се намират думи, които да заместят благо-
родните хора. Паричната сума, която предоставяме на децата сираци, е символи-
чен жест за съпричастност, подкрепа, приятелство. 
Вярваме, че и тази година ще допринесем за радостта на нашите деца, за да по-

срещнат новата календарна година с вяра в доброто и надежда за по-добър живот.
Средства могат да се даряват в определената за целта касичка в Общинската ад-

министрация или в кметствата по населените места до 24.12.2014 година.

ОБЩИНА САТОВЧА
с пета по ред благотворителна 

кампания за деца сираци

ПО  5 ДНИ ЩЕ ПОЧИВАМЕ ПО КОЛЕДА И НА НОВА ГОДИНА

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ
ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА   
На 17 ноември 2014 г. започва приемът за Кампания 2015 г. по 

Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 г. Бю-
джетът по четирите мерки: А „Техническа помощ за пчелари и 
сдружения на пчелари”, Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки 
за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчел-
ния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните 
кошери в Общността”, е малко над 4,4 млн. лв.
Приемът на документи по четирите мерки за настоящата кампа-

ния ще продължи 10 работни дни. Заявленията ще се приемат от 
17 ноември до 28 ноември 2014 г. Образци на документите за кан-
дидатстване са публикувани на официалната интернет страница на 
ДФ „Земеделие” в раздел „Селскостопански пазарни механизми”.
Документите по мерките за борба с вароатозата, физикохимичен 

анализ на пчелния мед и купуване на кошери, отводки и пчелни 
майки трябва да се подава лично или чрез упълномощено лице. 
Те ще се приемат в 28-те областни дирекции на ДФЗ по адрес на 
регистрация за физическите лица и по адрес на управление - за 
юридическите лица. Часът на подаване на документите няма да 
бъде водещ критерий за класирането. Размерът на финансовата 
помощ по трите мерки ще бъде между 60% и 80% от одобрените 
разходи, в зависимост от изискванията по конкретната мярка, 
заложени в Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г.
Документите по мярката ще се подават в Централно управле-

ние на ДФ „Земеделие” в град София. Новото през Кампания 
2015 г. е, че поради успешното прилагане на мярката общият й 
бюджет е увеличен от 150 хил. лв. на 350 хил. лв. Средствата 
ще покриват разходи за информационни материали, организи-
ране на пресконференции, наем на зали и щандове, участие в 
международни изложения и др.



ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - 
ДА ЧУЕШ ШЕПОТА ИЛИ ДА ЧАКАШ ТУХЛАТА?   

Млад успял мениджър карал новата си кола с леко превишена скорост. Видял деца да 
се гонят едно друго между паркиралите коли и намалил.
След като минал покрай тях, внезапно страничната врата на колата му била ударена 

от тухла! Мъжът набил спирачки и обърнал назад. Изскочил навън, сграбчил едно дете 
и го притиснал върху една паркирана кола с крясъци:

—  Какво си мислиш, че правиш? Защо ти трябваше да хвърляш тухла по колата ми? 
Това е съвсем нова кола и поправката й ще струва маса пари! За какъв дявол го направи?

— Моля ви, господине, простете ми. Извинете, не знаех какво друго да направя. 
Хвърлих тухлата, защото иначе никой нямаше да спре.
По бузите на момчето се търкулнали сълзи, когато посочило паркираната кола.
— Там е брат ми. Той се измъкна от преградата и падна от инвалидната си количка, 

сега не мога да го вдигна — хлипайки, момчето попитало. — Ще ми помогнете ли, сър? 
Той се нарани и е твърде тежък за мен.
Силно развълнуван, мъжът се опитал да преглътне растящата в гърлото му буца. Той 

вдигнал младия мъж в количката му, извадил носната си кърпа и изчистил драскотините 
и охлузванията, проверявайки дали всичко е наред.

— Благодаря и Бог да ви благослови — казало с бла-
годарност момчето.
Мъжът гледал как то бута количката на брат си по пътя 

към дома. После се върнал при колата си много, много 
бавно. Така и не поправил страничната врата. Запазил 
вдлъбнатината, за да му напомня да не преминава през 
живота прекалено бързо, така че да не се налага някой 
да хвърля тухли, за да му привлече вниманието.
Бог шепне на душата ти и говори на
 сърцето ти.Ако нямаш време да го чуеш,
понякога хвърля и тухла по теб.
Изборът е твой: да чуеш шепота или да
чакаш тухлата.

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

17 Ноември 2014г., Понеделник, Международен ден на 
студентите
Датата е избрана през 1941 г. от Международния студентски 

съвет (приета и от наследилия го Международен студентски съюз) 
в Лондон, където се е състояло първото честване в знак на почит 
към смъртта на чешкия студент Ян Оплетал и други 9 студенти на 17 ноември 1939 г.
На тази дата хитлеристки части в окупираната Чехословакия атакуват протести-

ращи студенти от Карловия университет в Прага. Загиват 9 студенти, а други 1200 
са изпратени в концентрационни лагери.
На същата дата студенти от Политехниката на Атина започват протест срещу 

военната хунта през 1973 г. Техният протест е смазан, а армията влиза с танкове в 
университета.

19 Ноември 2014г., Сряда, Световен ден на тоалетните
19 ноември е световният ден на... тоалетната. Освен това, има и Световна тоалетна 

организация (WorldToilet.org), която се бори за нормални хигиенни условия на хората.
Денят се чества от 19 ноември 2002 г., съгласно решение, взето на Първата между-

народна конференция на Световната организация на тоалетните в Сингапур, състояла 
се между 20 и 22 ноември 2001 г.
Липсата на канализация и водоснабдяване в света са причина за загубването на 

много повече животи, отколкото всички войни през XX в., сочат данните на светов-
ната организация.
Според тях повече от 80% от канализацията на развиващите се страни се влива без 

пречистване в езерата, реките и бреговите зони.
20 Ноември 2014г., Четвъртък,  Световен ден на децата
На 20 ноември отбелязваме Световния ден на детето. На тази дата през 1959 г. на 

Общото събрание на ООН е приета Декларация за правата на детето, в която основният 
принцип е: „Човечеството е задължено да даде на детето най-доброто от себе си!”

 На 20 ноември през 1989 г. е приета Конвенцията за правата на детето. На този ден 
световните лидери създадоха глобалния договор за признаване и закрила на правата 
на детето. В конвенцията е въплътен духът на международната солидарност за за-
читане и за спазване на детските права. Нейните 54 члена са израз на категоричната 
воля на държавите детските права да не бъдат погазвани и на постоянния стремеж 
да се осигуряват все по-добри условия за развитието на детето. Всички разпоредби 
на международния акт утвърждават общото разбиране за необходимостта от закрила 
на детството, като определящ период за развитието на всяко човешко същество.
Всяко дете има право да бъде зачитано и уважавано!
Всяко дете има право на развитие и закрила!
Всяко дете има право да расте в семейна среда или в среда, близка 

до семейната!
Всички деца имат еднакви права!
21 Ноември  2014г., Петък,  
• Въведение Богородично 
Въведение Богородично се празнува и като ден на християнско-

то семейство и християнската младеж - това е един от големите 
вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава 
„предвестник на Божието благоволение към хората“.
Въведение Богородично ни напомня за влизането на Светата Дева в Йерусалим-

ския храм.
Когато Мария навършила три години, благочестивите й родители Йоаким и Ана 

изпълнили обещанието си, дадено пред Бога, и оставили дъщеря си в храма - да 
служи на Господа и да се подготвя за великото си предназначение на Божия майка.
В миналото този ден се е чествал в много ограничен кръг - само с родителите и 

ония от децата им, които не са встъпили в брак. Всички те отивали заедно в храма, 
за да измолят за семейството си здраве и благоволение. След това в дома, събрани 
около огнището, на чаша вино, топла пита и вкусна гозба, чествали - освен празника 
Въведение Богородично - и здравата връзка помежду си. Масата оставяли неразтре-
бена, за да дойде Богородица през нощта, да си хапне и да благослови дома.

• Световен ден на телевизията
Отбелязва се от 1996 г. с резолюция 51/205 на Общото събрание на ООН от 17 

декември 1996 г. в чест на първия Световен телевизионен форум в Ню Йорк, САЩ 
(21 ноември 1996).Историята на телевизията е започнала преди около 80 години. 
Първите експерименти с използването на електронни лъчи за предаване и приемане 
на изображения на определени разстояния започват още в началото на 20-те години 
на ХХ век в САЩ, Япония и Съветския Съюз.

• Световен ден на приветливостта
На 21-ви ноември се отбелязва Световният ден на приветливостта или World Hello 

Day. Възниква през 1973 година, като кампания против избухналия военен конфликт 
между Израел и Египет.
Целта на този своеобразен празник на учтивостта е, поздравявайки се един друг, 

да изпратим съобщение на световните лидери, че конфликтите е по-добре да се 
разрешават чрез комуникация, а не посредством сила.

23 Ноември 2014г., Неделя, Ден на Александър Невски
Имен ден празнуват: всички, които носят името Александър (означава - мъжествен, 

защитник на мъжете), Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко. 
На тази дата е вторият годишен празник на св. Александър Невски - пренасяне на 

мощите му. Основният празник е на 23 ноември.
На 30 август 1724 г. руският император Петър Първи тържествено пренася мощите 

на Св. Александър Невски в новата руска столица Петербург и така се установява 
вторият празник.
През 1924 г. на този ден е осветен храм-паметникът „Св. Александър Невски“ в 

София, който след възстановяването на патриаршията ни през 1953 г. е избран и за 
патриаршеска катедрала.

Н О В И Н И
17 - 23 ноември 2014г., брой 46

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
На 30.10. т.г. се навършиха 102 години 

от освобождението на родния край.
Балканската война – война освободи-

телна и правдива, водена от свят идеал и 
една цел – обединение на Отечеството ни.
За сто и втори път честваме свободата,  

дошла на щиковете на Девети пехотен 
пловдивски полк на Нейно Величество 
Княгиня Климентина. На връх свети Кос-
тадин (Майоров гроб) оставят костите си 
свидни жертви между които е и майор 
Никола Топалов. 
Французите казват, че след сто години 

може да се прави равносметка и оценка 
за дадени събития, революции и т.н. Бал-
канската война е война свързана, като 
всяка друга с много жертви и излишно 
пролята кръв. Тази война прераства във 
Втора Балканска война, която се отрази 
най-тежко на нас българите. Създадоха 
се условия за постоянни противоборства 
между балканските страни, които  смятат 
че всичко завоювано е тяхно.
Продължителят на делото на Левски 

Гоце Делчев каза следната велика мисъл 
„Аз разбирам света единствено, като поле 
за културно съревнование между наро-
дите ”, тази мисъл би трябвало да бъде 
ориентир към бъдещето на нас и наши-
те съседи. Ние сме и толкова близки по 
начин на живот, фолклор и народностна 
култура, че само в областта на културата 
и фолклора е нашето място за съревно-
вание. Дрънкането на оръжие, хвалбите 
с голяма и силно въоръжена армия, на-
стройката към  реваншизъм винаги води 
и ще доведе до негативни последици. 
Великият американски президент 

Франклин Делано Рузвелт казва, че в по-
литиката нищо не е случайно. Ако нещо 
се случва, можете да бъдете уверени, че 

то е било планирано именно така. Бъде-
щето на нас и балканските народи се със-
тои именно във великата мисъл на Гоце 
Делчев.
Пред професор д-р Петър Миятев на 

Третия турски  езиковедстки конгрес, със-
тоял се на 24 юли в Цариград, създателят 
на Република Турция Кемал Ататюрк  за-
явява: „ ...с Вас българите, нас ни свързва 
дълго минало, не особено приятно за на-
помняне на Вас, а може би и за нас… Аз 
уважавам Вашия народ… всички народи 
са добри и при доброто желание на техни-
те ръководители между тях винаги може 
да има мир и разбирателство”.
Великият английски публицист Дже-

ордж Оруел казва: „който контролира 
миналото, контролира бъдещето. Който 
контролира настоящето, контролира ми-
налото.”  
Като знаем и имаме право да правим 

равносметка за миналото през дистанци-
ята на един век, то нашето настояще и бъ-
деще може да бъде само в духа и заветите 
на Гоце Делчев.

Изготвил: Кирил Караколев
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 14.11.2014 г.



до 25 ноември
> Подаване на декларация образец № 1 от самоосигу-

ряващите се лица, с данните за месец Октомври 2014 г. 
за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната тру-
дова дейност и по желание се осигурява за инвалидност 
поради общо заболяване, старост и смърт и за общо за-
боляване и майчинство.

> Подаване на декларации образец № 1 от осигурите-
лите, клоновете и поделенията им за лицата, работили 
без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са 
изплатени през месец Октомври 2014 г.

> Подаване на декларации образец № 1 с данните за 
месец Октомври 2014 г. от посредникът, компетентни-
ят български държавен орган, изпращащото ведомство 
за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – из-
пратени на работа в чужбина от български посредник; 
работещи в международни органи или организации със 
съгласието на компетентните български държавни ор-
гани; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован 
служител в дипломатическа служба. 

> Подаване на Декларация образец № 6 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения 
за дължимите за месец Октомври 2014 г. задължителни 
осигурителни вноски. 

> Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за 
които през месец Октомври 2014 г. е възникнало задъл-
жението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 
от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са 
осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

* До 25-о число на месеца, следващ първия месец 
от периода, за който са внесени осигурителните внос-
ки, лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 7 от Кодекса 
за социално осигуряване, и чл. 17 от Наредбата за об-
ществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, 
българските граждани на работа в чужбина и морските 
лица, внесли авансово осигурителни вноски за здравно 
осигуряване, фонд „Пенсии“; и универсален пенсионен 
фонд за определени от тях периоди през календарната 
година, могат да подават данни за осигуряването с де-
кларация образец № 5.
Лицата, които внасят осигурителни вноски по чл. 9а от 

Кодекса за социално осигуряване, преди заплащане на 
вноските подават в компетентната териториална дирек-
ция на Националната агенция за приходите декларация 
образец № 8, съгласно приложение № 8 към чл. 2, ал 4 
от Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. 
Лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 

12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на 
здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 
от Закона за здравното осигуряване, преди внасяне на 
вноските за здравно осигуряване подават в компетент-
ната териториална дирекция на Националната агенция 
за приходите декларация образец № 9, съгласно прило-
жение № 9 към чл. 2, ал 5 от Наредба № Н – 8 от 29 
Декември 2005  г.
Осигурителите и самоосигуряващите се лица, с изклю-

чение на лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното 
осигуряване, които внасят задължителни осигурителни 
вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г., 
подават в компетентната ТД на НАП преди внасянето на 
вноските заявление съгласно приложение № 1 към чл. 
3, ал. 3 от  Наредбата за реда за внасяне и разпределяне 
на задължителните осигурителни вноски и вноските за 
фонд „Гарантирани вземания на работниците и служи-
телите“. 
Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално 

осигуряване и/или по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, 
ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, при наличие 
на няколко публични задължения, могат да заявят кои 
задължения за задължителни осигурителни вноски за 
държавното обществено осигуряване и/или здравноо-
сигурителни вноски погасяват, като преди внасянето на 
сумите подадат заявление, съгласно приложение № 10 
към чл. 2а от Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. 
Осигурителите и самоосигуряващите се лица, кога-

то имат повече от едно задължение за допълнително 
задължително пенсионно осигуряване, на основание 
чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване мо-
гат да заявят кое от тях погасяват до започването на 
принудителното им събиране, като подадат в компе-
тентната ТД на НАП заявление съгласно приложение 
№ 2 към чл. 3, ал. 4 от  Наредбата за реда за внася-
не и разпределяне на задължителните осигурителни 
вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на 
работниците и служителите“. 

таблети за проверяващите.. Целта е ограничаване на 
човешката намеса. С подобна система ще се следят 
и бензиностанциите, както и петролните бази. До 
момента 4 от големите снабдители с гориво вече са 
санкционирани. От Държавната агенция за метро-
логия и технически надзор продължат да правят 
масови проверки за качеството на газовите бутилки 
и съоръженията по газстанции в страната. Най-чес-
тите търговците мамят клиентите с количествата 
пропан-бутан, който им сипват.
На много от газстанциите вече се предлагат ус-

лугата оборотна бутилка като празната се заменя с 
пълна при спазване на закона.
Статистиката на контролните органи показва, че 

потребителите не си взимат поука. А това от своя 
страна води до поне една взривена бутилка всяка 
седмица и една жертва всеки месец.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
17 - 23 ноември 2014г., брой 46

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ 
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА?
Две групи документи подават пчеларите при канди-

датстване по Националната програма по пчеларство
Първите документи са необходими при подаването 

на заявления за подпомагане – документ за самолич-
ност, попълнено 
и подписано за-
явление за подпо-
магане, анкетна 
карта за регис-
трация като ЗП, 
ветеринарно-ме-
дицински днев-
ници на всички 
пчелини, ако са 
повече от един.
Втората група 

документи нямат задължителен характер, но носят до-
пълнителни точки. Те са свързани с доказването на опит 
като пчелар, доказване на квалификация като пчелар – 
свързани са с оценката при класирането по мярка Г за 
закупуване на кошери, отводки и майки. 

 ДАНЪЧНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ
ЩЕ СЕ ПОДАВАТ ОНЛАЙН

И БЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
Данъкоплатците, които са задължени да подават 

данъчна декларация и предпочитат да го правят по 
електронен път, през 2015 г. ще могат да подават доку-
ментите онлайн и без електронен подпис. 
Самоличността им ще се удостоверява само с персо-

нален идентификационен код (ПИК), който се издава 
безплатно от НАП. Сред одобрените промени са и 
изменения в данъчно-осигурителния процесуален ко-

декс, с които се уле-
снява ползването на 
онлайн услугата на 
НАП.
И в момента близо 

140 000 физически 
лица имат издаден 
ПИК, като редов-
но ползват кода за 
проверки на трудо-
вите си договори и 

преведените осигуровки. Заявление за получаване на 
ПИК може да се направи във всеки офис на НАП, но 
получаването му е в офис по местоживеене. Бланка на 
заявлението има на сайта на Националната агенция за 
приходите. 
В момента подаването на декларации само с ПИК, без 

електронен подпис, е невъзможно, като това е и едно от 
обясненията за ниския процент на подадените онлайн 
декларации - 14% за 2014 г. 
ВСЕКИ ПАЦИЕНТ ЩЕ ИМА СВОЙ ПАКЕТ ОТ 

ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ
Всеки здравноосигурен пациент да разполага със 

собствен индивидуален пакет с определен лимит от 
медицински услуги - прегледи при специалист и из-
следвания. 

Предимството на това 
предложение е, че всеки 
здравноосигурен ще има 
гарантиран обем от услу-
ги. В момента разпреде-
лението на изследванията 
зависи от преценката на 
съответния личен лекар 
и в масовия случай те 

отиват за хронично болни и възрастни пациенти.
Не е ясно дали ще става въпрос за универсален пакет, 

който ще се полага на всички пациенти, или броят и 
видът на прегледите и изследванията ще са различни 
за различните групи пациенти. 
Подобна в момента е стоматологичната помощ, която 

се поема от здравната каса - определен брой манипула-
ции в рамките на годината, без значение дали пациентът 
ще ги ползва или не. Децата до 18-годишна възраст 
например имат право на безплатен преглед и четири 
лечебни дейности. 
Наред с индивидуалната здравна карта, в която ще 

са разписани медицинските услуги, ще се въведе елек-
тронното досие и електронната рецепта. Например, ако 
даден пациент не се е регистрирал и отписал със своята 
здравна карта в болницата, касата няма да изплати опре-
делената сума за съответната клинична пътека. 

ВДИГАТ ГЛОБИТЕ ЗА НЕЗАКОННО ПЪЛНЕНЕ
НА ГАЗОВИ БУТИЛКИ

Държавата ще проверява допълнително газстан-
циите за нарушения
Глобите за незаконно пълнене на газови бутилки 

на газстанции стават драконовски. Държавата затяга 
контрола върху нарушителите, а глобите ще излизат 
солено на търговците, посмели да пълнят бутилки. 
Зачестилите проверки показват масови нарушения 
на правилата, което води до инциденти и дори до 
жертви.
И в момента законът е категоричен, че пълненето 

на газови бутилки за битови и туристически нужди е 
абсолютно забранено. Въпреки това опитът показва, 
че фирмите се изкушават и често си позволяват да 
прекрачат правилата. Затова държавата готви драс-
тично вдигане на глобите - до 2000 лв. От бранша 
подкрепят идеята.
Освен проверките, които вече са факт, агенцията за 

технически надзор въвежда електронен регистър и 

Въпрос: Работник е назначен по трудов договор 
на 8 часов работен ден.Същия работи на сумирано 
работно време на 3 смени: от 08.00 до 14.00ч; от 
14.00ч до 20.00ч и от 20.00ч до 08.00ч. Моля да ми 
изясните превръщането на нощния труд в дневен.
Законово го знаем, но ако може да ни го изясните 
точно за този случай колко дневни часа ще бъде 
нощната смяна?
Отговор: От запитването може да се предположи, 
че размерът на трудовото възнаграждение се опре-
деля според времетраенето на работата (повременна 
система на заплащане), а не според изработеното 
(сделна система - по трудови норми). Превръщането 
на нощните часове в дневни при сумирано изчисля-
ване на работното време при повременна система на 
заплащане с коефициент 8:7 (1,143) се извършва на 
основание чл. 9, ал. 2 НСОРЗ. Нощни са часовете в 
интервала от 22.00 до 6.00 ч. 

Въпрос: Служител с работно време от 14:00 до 
23:00 ч. излиза служебно по нареждане на прекия 
му ръководител от 21:00 до 00:00. За тези 3 часа 
дължи ли му се заплащане за нощен труд?
Отговор: Съгласно чл. 8, от Наредбата за структу-
рата и организацията на работната заплата, за всеки 
отработен нощен час или за част от него между 22,00 
ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща 
допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в 
размер не по-малък от 0,25 лв. Тази разпоредба е обща 
и се прилага за всички работници или служители на 
трудово правоотношение, полагащи нощен труд.

Въпрос: Предстои ми да се пенсионирам, като въз-
намерявам да си закупя недостига на осигурителен 
стаж от близо година и половина. Имам ли право 
на обезщетение от шест брутни работни заплати 
при пенсиониране?
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл.222, ал.3 от 
Кодекса на труда при прекратяване на трудовото пра-
воотношение, след като работникът или служителят 
е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст, независимо от основанието за прекратяването, 
той има право на обезщетение от работодателя в раз-
мер на брутното му трудово възнаграждение за срок 
от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател 
през последните 10 години от трудовия му стаж - на 
обезщетение в размер на брутното му трудово въз-
награждение за срок от 6 месеца. За получаване на 
посоченото обезщетение по Кодекса на труда не е от 
значение дали сте се възползвала от възможността по 
чл.9а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за 
закупуване на недостигащ осигурителен стаж или не. 
Изискването за получаване на посоченото обезщетение 
е към момента на прекратяване на трудовото Ви право-
отношение е Вие да сте придобила право на пенсия, т.е. 
да изпълнявате изискванията на чл.68, ал.1 КСО. Към 
настоящия момент жените придобиват право на пенсия 
при достигане на възраст от 60 години и 8 месеца и 
придобит осигурителен стаж 34 години и 8 месеца.

Въпрос: Придобих право за пенсия,но от НОИ не 
зачитат трудовия ми стаж, който не е вписан в 
трудовата ми книжка, а е представено УП-3 от 
тогавашния ми работодател?
Отговор: Следва да имате предвид, че пенсиите се 
отпускат и изплащат от Националния осигурителен 
институт. В този смисъл само той може да признае или 
не наличието на осигурителен стаж. Също така следва 
да бъде отбелязано, че Националният осигурителен ин-
ститут е автономна институция – отделно юридическо 
лице е и отчита дейността си пред Народното събрание. 
Министерството на труда и социалната политика няма 
правомощието да преразглежда и да се произнася по 
актовете, с които се е произнесло длъжностното лице, 
на което е възложено ръководството на пенсионното 
осигуряване в териториалното поделение на Нацио-
налния осигурителен институт.
В случай, че имате издадено разпореждане на длъж-
ностното лице, на което е възложено ръководството на 
пенсионното осигуряване в териториалното поделение 
на Националния осигурителен институт за Вас същест-
вува възможност да го обжалвате по реда на чл.117 и 
следващите от Кодекса за социално осигуряване пред 
ръководителя на съответното териториално поделение 
или пред съответния административен съд.
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До 20-ти ноември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

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

жан през месец октомври за доходи от трудови правоот-
ношения.  

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 октомври са направени 
само частични плащания.
До 30-ти ноември: 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходния месец. 
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10 ТРИКА ЗА ОБЕМНА КОСА
Много жени се оплакват от липсата на достатъчно 

обем в корените на косата. Вижте 10 изпитани трика 
за обемна коса.
Топиране – класика в жанра
Класически метод, когато искате да придадете обем 

на косата в корените. Често използван при оформяне-
то на ретро прически. За целта хващате отделни кичу-
ри коса и ги сресвате на обратно, а след това внима-
телно с по-широк гребен ги приглаждате.
Когато работим със сешоар
За да бъде косата ви по-обемна, докато я сушите, 

се наведете с главата надолу. По този начин позволя-
вате гравитацията да изправя корените и след като се 
изправите, гривата ви стои по-бухнала. Няколко пъти 
наведете и изправете главата си и накрая впръскайте 
лак за коса.
Правилната прическа
От особено значение за обемната коса е на каква 

прическа сте заложили. Прическата на пластове на-
пример създава оптическа илюзия за по-гъста и об-
емна коса. Освен това имайте предвид, че колкото 
по-дълга е косата, толкова по-малко обем има тя в ко-
рените, тъй като гривата ви е по-тежка и косъмът стои 
по-изправен.
Подходящата четка
Докато оформяте косата си със сешоар, работете с 

облата четка в корените, като внимателно извивате 
отделните кичури. Накрая впръскайте лак за коса в 
корените и прекарайте пръсти през косата.
Докато спим
Докато спите, също може 

да помогнете на косата да 
стане по-обемна. Например, 
като усучете косата на хла-
бав балетен кок, или ако я 
навиете с ролки – така пече-
лите и бонус къдрици. Дру-
гият вариант е да се наведете 
с главата надолу и да събе-
рете косата на висока конска опашка. Важно е обаче 
да не стягате ластика, а да до оставите по-хлабав, за 
да не стресирате косъма. На сутринта, като отпуснете 
косата, ще имате повече обем в корените.
Път настрани
Ако сте свикнали да носите косата си по един на-

чин – например с път по средата или наляво, тогава 
опитайте да смените посоката. Тъй като косъмът е 
свикнал да стои в едно положение, той ще се опитва 
да се върне в него. По този начин косата ще изглежда 
по-бухнала в корените.
Под душа
Полагайте специални грижи за косата, докато сте 

под душа. Винаги използвайте балсам – той прави 
косата по-мека и по-обемна. Докато слагате шампоан 
или балсам, масажирайте добре скалпа. По този начин 
стимулирате циркулацията на кръвта в корените, в ре-
зултат на което косата става по-гъста, здрава и бухна-
ла. Не злоупотребявайте с маските за коса – ако прека-
лено често третирате косата си с различни козметични 
продукти, тя може да се омазни и да загуби обема си.
Сух шампоан
Не е хубаво да миете косата си твърде често. Причи-

ната е, че водата отмива естествените масла от скалпа, 
в резултат на което организмът е стимулиран да про-
извежда по-голямо количество от тях и косата става 
по-мазна. Затова е препоръчително от време на време 
да използвате сух шампоан, вместо всеки път да тича-
те към банята.
Игра на светлосенки
Подходящият цвят на косата също е от значение 

за това дали тя изглежда обемна или не. По-тъмните 
нюанси създават илюзия за гъста коса. Ако добавите 
към тях няколко по-светли кичура, визуална създавате 
усещане и за обем.
Природни съставки
Използвайте природни съставки, за които е извест-

но, че имат благотворен ефект върху косата, като я 
правят по-обемна. Такива са например растението 
алое вера, както и маските с яйце.

ЯБЪЛКОВО МАСЛО
Ябълково масло или ябълково пюре представлява 

продукт, използван най-вече през зимните месеци. 
Представлява гъста тъмнокафява продукция, пригот-
вена чрез бавното изваряване на ябълки в комбинация 
с някои подправки.
Използва се за леки закуски, намазано на филийка 

хляб. Няма нищо по-хубаво от препечена филийка, 
гарнирана с ароматното ябълково масло.
Освен че е невероятно вкусно, ябълково масло е и 

богат източник на пектин и витамини. То служи за 
пречистване и подсилване на организма. Този извлек 

от така полезните 
ябълки лекува вся-
какви стомашни и 
чернодробни нару-
шения.
Качествата на 

маслото се дължат 
на съдържащите се 
в него и запазени 
при преработката 
витамини С и В, 

бета-каротен, минерални соли, антиоксиданти и ензи-
ми. Голямото количество пектин, типично за ябълки-
те, също присъства в ябълковото масло.
Ако не откриете в магазина, ябълково масло може 

да си приготвите и у дома. Ето как:
Необходими продукти: 5-6 ябълки, 3-4 чаени чаши 

вода, кафява захар, 1 ч.л. канела.
Начин на приготвяне: Ябълките се обелват, нарязват 

на парчета и се сваряват с водата, до пълно омеква-
не. Полученото се пасира в блендер или се смачква 
на ръка.
Добавя се кафявата захар, в съотношение - 1 ч.ч. 

пюре - 1 с.л., както и канелата.Сместа отново се слага 
да се вари, до пълно сгъстяване. По желание накрая 
отново може да се пасира, за пълна гладкост.
За да се консервира маслото от ябълки, то се затваря 

в бурканчета, които се сваряват за около 15 минути. 
Оставят се за 12 часа с капачките надолу, след което 
се прибират на тъмно и хладно. Така през зимните ме-
сеци ще имате едно вкусно и полезно сладко под ръка, 
любимо на млади и стари.
Освен за закуски, ябълковото масло се приема и 

профилактично, срещу заболявания на стомаха и чер-
ния дроб. За целта, преди всяко хранене, ежедневно се 
приема по 1 с.л. от него.
Подобни масла, подходящи за вкусни и здравослов-

ни закуски, са ягодовото масло и меденото масло.

ПРЕМАХВАНЕ НА БОЛКИТЕ ОТ ШИПОВЕ
Остеофитите, наричани още шипове, се образуват 

по прешлените на гръбначния стълб и ставите (артро-
за). Те са костни образувания от неправилно хранене, 
нарушен метаболизъм, локални възпаления (артрит) и 
травми на тялото. Понякога те могат да се видят на 
рентгенова снимка без да предизвикват оплаквания. В 
повечето случаи шиповете притискат нерви и кръво-
носни съдове, придружено с болки и ограничават обе-
ма на движението в съответната става. Създават види-
ма деформация на мястото, на което са се образували. 
Лечението включва: обезболяване, противовъзпали-

телно действие, масажи, минерални бани и топлинни 
процедури на разместените или блокирали стави. По-
някога се налага и оперативна намеса по преценка на 
ревматолог или ортопед.

Д и е т а т а 
при шипове 
включва:
Намалена 

консумация 
на месо и 
млечни про-
дукти.
Повече хра-

ни, съдържа-
щи магнезий: 
пълнозърнес-

та пшеница, кафяв ориз, фасул, соя, сурови ядки и 
семена, авокадо, чесън, банани, зеленолистни зелен-
чуци, червен пипер. Магнезият регулира излишния 
калций в тъканите. 
Сок от целина или от прясно зеле.
Вода 1,5 л дневно
Профилактиката на шипове включва премахване на 

запека, освен с ежедневен прием на плодове и зелен-
чуци, изчистване на правото черво с клизма един път 
месечно или чрез хидроколонтерапия.
Рецепти от народната медицина при шипове
За облекчаване на болката - компрес със смес от пче-

лен мед и зехтин върху болезненото място, закрепено 
с бинт или лейкопласт, остава през цялата нощ.
В продължение на една седмица може да прилага-

те следния компрес от кестени. 10-12 кестена сварете, 
обелете и размачкайте на каша с водата, в която са се 
варили. Оформете ги на питка и поставете в марля. 
Този компрес поставете върху кожата, която предвари-
телно сте намазали със зехтини. Компресът се подно-
вява 4 пъти, ако е удобно за фиксиране, може да оста-
нете с него и през нощта. 
Лекото затопляне премахва спазъма на мускулите и 

подобрява движението на лимфата и кръвоснабдява-
нето.
За да не допуснете образуване на шипове, не спи-

райте да се движите, правете упражнения и спорту-
вайте редовно.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

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.

Риган
Оriganum vulgare L.

Описание: Многогодишно тревисто растение с 
пълзящо коренище. Стъблата са 30-80 см високи, изпра-
вени. Листата са срещуположни с дръжки. Цветовете 
са много дребни, светлочервени или розововиолетови. 
Събрани са в класовидни групи, които образуват щитче-
та. Чашката е тръбеста с 5 зъбчета. Венчето е двуустно. 
Цъфти през юли-септември.
Разпространение: Из храстала-

ци, по каменливи места и в редки 
гори предимно в предпланините 
и планините из цялата страна до 
1600 м надморска височина.
Употребяема част: Използват 

се цветоносните връхни части 
събрани по време на цъфтеж, като се отрязват на около 
20 см от върха.
Лечебно действие: Поради съдържанието на ете-

рично масло притежава отхрачващо, антисептично и 
успокояващо нервната система действие. Стимулира 
секрецията на потните, храносмилателните и брон-
хиалните жлези, засилва перисталтиката на червата, 
възбужда апетита.
Приложения: • потогонно, успокояващо кашлицата 

и отхрачващо при остри катари
• при бронхити, трахеит, бронхиална астма, коклюш
• при атония и газове на червата, спазми на стомаха 

и червата
• чернодробни и жлъчни заболявания
• при нервна възбуда, безсъние, главоболие, полова 

възбуда
• външно: при кожни заболявания, екземи
• В българската народна медицина билката се употре-

бява при глисти, диария, газове, епилепсия, бронхит, 
трахеит, жълтеница, болести на черния дроб, безсъние, 
главоболие.
Външно приложение: Препоръчва се за бани при 

обриви, лишеи, сърбежи; за налагане на лапи при въз-
палени лимфни жлези; за бани при рахит и скрофули.
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се слагат 

в 500 мл вода. Ври 3 минути. Пие се по 1 винена чаша 
15 минути преди ядене, 4 пъти дневно.
Внимание! В големи дози билката е отровна! Да се 

приема само по лекарско предписание!
Като продукт: РИГАН стрък - /Origanum vulgare L/
Състав: Ронени, сухи стръкове от Риган – 100 %.
Препоръчва се при:  стомашни и чревни заболявания, 

нервни разстройства, кашлица, астматичен задух.

КЛАСИЧЕСКИ КЕБАПЧЕТА
НА СКАРА

Продукти:
- 700 г свинска кайма
- 300 г телешка кайма
- 1/2 ч.л. кимион
- 1/2 ч.л. черен пипер
- сол
- 150 мл. газирана вода
- 1 щип. сода
- 1 к.ч. вода
- 1 к.ч. оцет
Приготвяне:
Двата вида кайма се смесват в купа и към тях се 

добавят газираната вода (150 мл.), кимионът (1/2 ч.л.), 
черният пипер (1/2 ч.л.), содата (1 щип.) и солта на вкус. 
Каймата се омесва много добре и се оставя за една нощ 
в хладилник.
На следващия ден каймата се оформя на кебапчета с 

мокри ръце, потопени във вода и оцет в равни количе-
ства. Кебапчетата се пекат на максимално сгорещена 
скара, като се обръщат, за да се изпекат от всички страни.
При печенето се търкалят само в една посока на 

три пъти.

Един заекващ и един нервен се качват по една скала. 
Заекващия казва на нервния:

- За-за-за...
Нервния отвръща:
- Като се качим горе ще ми го кажеш.
Качили се горе и той пак започнал:
- За-за-забравихме палатката.
Тръгнали надолу и след малко той пак почнал:
- Ма-ма-ма...
- Като слезем долу ще ми кажеш.
Слезли долу и му казал:
- Ма-ма-ма-майтап бе Уили...

- Какво толкова не ви харесва в тази наденица? - пита 
келнерът.

- Краищата й - отвръща клиентът.
- Но всяка наденица си има краища!
- Да, но тези тук са съвсем близко един до друг!


