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КОЛЕДНА СУЕТНЯ

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Със своя заповед кмета на общината д-р  Арбен Мименов забрани про-
дажбата и употребата на пиротехнически средства, като пиратки, бомбички 
и други,  в търговската мрежа на общината. Забраната важи и за продажба-
та по пазари и сергии. Нарочен специалист от Общинската администра-
ция лично уведоми работещите в търговските обекти за разпореждането. 
Кметовете по населени места имат грижата по подходящ начин да уве-
домят населението  за 
наложената забрана, а 
директорите на учили-
ща и детски градини са 
длъжни да запознаят 
учащите се, както и да 
предприемат съответ-
ните мерки  за недо-
пускане на продажба 
и употреба в учебните 
заведения.
Цялостният контрол 

по изпълнението на за-
поведта е възложена на органите на реда  от Полицейски участък Сатовча.

Настоящи и бивши студенти от община Сатовча предпочетоха родните 
места, за да отпразнуват своя празник - 8-ми декември. Но това не означава, 
че те не са изпитали емоциите на празника и празничното настроение. Уве-
селителните заведения през целият ден бяха изпълнени от млади и красиви 
хора, очакващи с нетърпение и особено вълнение настъпването на вечерта, за 
да се потопят в емоционалните партита, 
които си бяха устроили. Вечерният купон 
започна с формиране на групички, весе-
ли закачки, много музика и много, много 
танци и забави до зори. Развлекателните 
заведения бяха окупирани само от млади 
хора - студенти, които активно разпуска-
ха и разтоварваха отрицателна енергия, 
като същевременно трупаха положител-
ни емоции и енергия, за да издържат на 
натоварването в предстоящите им сесии 
и коледно-новогодишни тържества.

И тази година жителите на общината са обзети от коледно- новогодиш-
ната суета. По традиция беше украсена голяма елха в центъра на Сатовча, 
пред която жителите и гостите на общината заедно отброяват последните 
секунди на старата година и посрещат с вино и хоро Новата година. Тази 
година в украсяването на елхата в Сатовча се включиха учениците от V-“а“ 
клас при СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ Сатовча, които изработиха сим-
воличните подаръци за цялото население, изпълнени с надежда за живот, 
за радост, за късмет и много берекет. С празнична украса за радостно на-
строение на малки и големи, са и много от търговските и административни 
сгради в центъра на Сатовча, както и по населените места в Общината. 
Коледно-новогодишното настроение е задължително за всички, за да ни 
завари Новата година усмихнати и жизнерадостни, с надежда  за здраве и 
благоденствие.

Първата транснационална работна среща по Проект, по френски език 
на тема: „Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на 
Европа”, Програма „Еразъм+”, се проведе в гр.Корната Д’адда, Италия в 
периода от 03.12.2014 г. 
– 07.12.2014.

Целта на срещата бе да изготвим ка-
лендарен план на  дейностите и работ-
ните посещения в страните - партньори.
На срещата участваха част от  работ-

ния екип на проекта - г-н Милко Сир-
кьов – Директор на СОУ „Св.св.Кирил 
и Методий” с.Сатовча, г-жа Райка 
Славчева – старши учител по френски 
език - Координатор на проекта и г-жа 
Нели Коемджиева – главен учител по 
английски език. 
Първите мигове бяха много вълнува-

щи, тъй като имахме възможността да 
се срещнем с партньорите от Италия, 
Испания, Португалия и Румъния. Ор-
ганизацията на нашите партньори от 
Италия бе на много високо ниво. Учи-
лището беше украсено със знамената и 
географските карти на страните-партньори. Бяхме посрещнати любезно и мило от дирек-
торката на училището, учителите и учениците.
Следобед се разходихме из красотите на гр.Монца, третият по големина град в областта 

Ломбардия. В града се намира пистата за Формула-1 - Аутодромо Национале ди Монца.
Имахме възможността да посетим великолепната катедрала, готическа църква, изграде-

на през 14 век. На лявата страна на базиликата видяхме камбанарията, висока 80 метра. 
Вътрешността на катедралата е трансформирана в чист бароков стил през 17 и 18 век.  В 
същия параклис се съхранява и Желязната корона, която е използвана за коронясване на 
крале и знаменити хора в Италия. В музея на катедралата посетихме Съкровището, което 
представлява богата колекция от варварски антики.
На втория ден посетихме различни учебни часове, където имахме възможност да видим 

иновативни методи на преподаване и да обменим добри педагогически практики. Всички 
колеги работят с интерактивна бяла дъска и нови технологии.
Следобедът започна работната среща, където всички партньори показаха, чрез презен-

тации образователните системи в училищата. Също така демонстрирахме и извършените 
дейности по проекта. Ве-
черта имахме среща с кме-
та на общината, който ни 
покани на чаша кафе.
На следващият ден отно-

во посетихме часове при 
колегите от Италия, където 
видяхме много творчество 
и креативност от страна 
на учениците. Разведени 
бяхме из началното и про-
гимназиалното училище. 
Останахме очаровани от 
много добрата материално- 
техническа база.
Следобедът около 2.00 

часа започна работата по 
проекта, където изготви-
хме календарен план на  
дейностите по месеци и 
определихме първите пътувания за 2015 година. Вечерта бяхме поканени на официална 
вечеря, организирана от учителите и учениците. Имахме възможността да опитаме тра-
диционната, италианска кухня.
На следващия ден посетихме град Милано – главният град в Северна Италия и вторият 

по големина в страната. Посетихме Миланската катедрала, Театърът „Ла скала”, Милан-
ската галерия, изложбите на Леонардо да Винчи и Рафаело, замъци, музеи и др. 
Силно се впечатлихме от Миланската катедрала, издигната на централния площад Пи-

аца дел Дуомо. Катедралата е висока 108.50 м, изградена е от бял мрамор и съдържа еле-
менти от различни стилове. От покрива на катедралата се издига гледка към целия град.
След дългата разходка в гр.Милано, на площада си направихме снимки за спомен, из-

пратихме се с партньорите  и на другия ден всеки отпътува за своята родна страна.
Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – Координатор на проекта



НОВОУЧРЕДЕНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ИЗКУСТВА“ НА ФОНДАЦИЯ „СВ. 
СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ ЗА СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ В 

СФЕРАТА НА ИЗКУСТВАТА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ 
Краен срок: 31 декември 2014 г. 
Квотите на програмата за учеб-

ната 2014/2015 година са две 
годишни стипендии. Първата е 
за проект в област „Сценични 
изкуства“ (театър, опера, балет, 
танц, кино, анимация, музика, 
сценография), втората – в област 
„Изящни и приложни изкуства“ 
(живопис, графика, скулптура, 
фотография, керамика, дърворез-
ба, художествен текстил, металопластика, силикатни форми, стъклопис). 
Целта на програмата е да подкрепи реализацията на конкретни студентски творчески 

проекти. Те ще бъдат избрани след конкурс, като победителите ще имат възможност да 
получат финансиране за своя авторска изложба, спектакъл, филм, анимация, запис на 
песен, концерт, ленд арт, видео клип, пърформанс и т.н.
Всяка от стипендиите е на стойност 3 000 лева (общо 6000 лв. за двата проекта) и 

се изплаща еднократно на авторите на спечелилите проекти. Стипендиантите ще имат 
ангажимента да реализират своя проект до 1 година след получаване на средствата.
Крайният срок за кандидатстване по програма „Изкуства“ за 2014/2015 година е 

31.12.2014 г. Победилите проекти ще станат известни през втората половина на март 
2015 г. Творческите разработки следва да бъдат реализирани до средата на април 2016 г.

ЗАПОЧВА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА
СТУДЕНТСКИ ЕВРОСТИПЕНДИИ  

Всички български студенти, записали редовно 
обучение, могат да кандидатстват от 8 декем-
ври 2014 г. за стипендии за зимния семестър на 
2014/2015 г., съобщиха от Министерството на 
образованието и науката (МОН). Средствата се 
отпускат по проект „Студентски стипендии“, който 
се съфинансира от Европейския социален фонд по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси“. Заявленията ще се подават онлайн през ин-
тернет страницата на проекта до 13 януари 2015 г., а 
класирането ще бъде обявено на 4 февруари 2015 г.
Както и в предишните две фази на проекта, и този път част от средствата ще се отпускат 

за високи резултати в обучението, а останалата - под формата на награди за студенти в 
една от приоритетните области природни науки, математика и технически науки.
Стойността на стипендията за успех е 120 лв. месечно и се отпуска за 5 месеца в рамките 

на зимния семестър на учебната 2014/2015 г., За да кандидатстват за еднократните специ-
ални стипендии, които са на стойност 200 лв., студентите трябва да представят документ за 
участие в научни, изследователски, практически разработки или в художествено-творчески 
дейности за всеки семестър от периода на изпълнение на проекта.
От просветното министерство информират, че студентите ще могат да получават двата 

вида стипендии по проекта независимо от други стипендии и помощи, които се финан-
сират със средства от държавния бюджет.

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА -
ПРИТЧА ЗА ТОВА, КАК СЕ ПОЯВИЛИ ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ   
И станало утро. Бог застанал пред своите дванадесет деца и сложил във всекиго се-

мето на човешкия живот. Всяко от децата пристъпвало към Бог и получавало своя дар.
На Овена Бог дал първото семе, за да може да го 

посади.
-Всяко семе, което посадиш ще се умножава в ръка-

та ти. Ти няма да виждаш как растат семената, защото 
посаденото от теб ще се умножава количествено. Ти 
ще бъдеш първия, който ще внесе в човешките умове 
Моята Идея. Ти няма да храниш идеята, нито ще я 
изследваш, тъй като твоята цел ще бъде да започнеш 
да пробуждаш човешките умове към осъзнаването на 
Моето Творение.
За добра работа Бог дарил Овена с чувство за Соб-

ствено Достойнство.
На Телеца Бог дал силата да вгражда в субстанцията 

на семето.
-Твоята работа е много важна и изисква търпение. 

Не трябва да изпитваш съмнение и да се уповаваш на другите. Използвай силата си мъдро.
На Близнака Бог дарил въпроси без отговор.
-Твоята цел е да дадеш на хората разбиране за това, което виждат около себе си. В 

търсене на отговорите, хората ще намерят дарът на Знанието.
На Рака Бог дарил силата да научи хората на емоции.
-Длъжен си да накараш хората да се смеят и да плачат, да се радват и да тъжат. Затова 

получаваш дара на Семейството.
Лъвът получил способността да показва на другите Божиите Творения в цялата им 

красота.
-Не забравяй, че тия творения не са твои, а Мои. Внимавай с гордостта! Ако забравиш 

чии са Творенията, хората ще те презират. Давам ти дара на Честта.
На Девата Бог дал работа, да изследва Божиите Творения.
-Чрез теб човек трябва да усъвършенства Моите Творения. Длъжен си да напомняш 

на човека за грешките му. Дарявам те с Чистотата на Мисленето.
На Везната Бог дал мисията на служенето.
-Човек трябва да помни своите отговорности в отношенията си с другите. Ти трябва 

да научиш хората да си сътрудничат. Давам ти дара на Любовта.
На Скорпиона бог дал сложна задача.
-Ти ще можеш да познаеш човешките умове, но не трябва да говориш за това, което 

си узнал. Ще чувстваш болка от това, което узнаваш. Ще научиш, че човекът е като 
животно. Ще се бориш с това животно с човешки инстинкти. Давам ти дара на Целта.
На Стрелеца Бог дал задачата да накара хората да се смеят.
-Ако хората не се смеят, те ще станат жестоки. Чрез смеха ти ще даваш на хората на-

дежда, а чрез надеждата те ще се обърнат към мен. Дарявам те с Безграничното Изобилие.
Козирогът Бог натоварил със задачата да научи хората да се трудят.
-Всички усилия на човешкия труд ти ще усещаш на гърба си. Дарявам те с Отговорност.
На Водолея Бог дал идеята за бъдещето, за да не стои човека на едно място, а да може 

да види и други възможности.
-Ти ще бъдеш самотен, но аз ти давам дара на Свободата.
На Рибите Бог дал най-трудната задача.
-Вие ще трябва да събирате „печатите“ на хората и да ми ги връщате обратно. Вие ще 

разбирате Мен, но човекът няма да ви разбира. Давам ви дара на Разбирането.
Децата си тръгнали. Ползвайки своите дарове, всеки смятал, че дареното на другите 

е по-добро. И Бог им позволил да ги разменят.

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

15 Декември 2014г., Понеделник, Международен ден на чая
От 2005 година насам, редица държави, производи-

телки на чай, измежду които Бангладеш, Непал, Ин-
донезия, Виетнам, Кения, Малави, Малайзия, Уганда, 
Индия и Танзания, отбелязват Международния ден на 
чая. Целта на този ден е да се привлече вниманието 
на обществото към проблемите, свързани с производ-
ството му и неговата търговия. За да отбележа деня, 
ето ви няколко любопитни факти за чая.

• Чаша черен чай, съдържа половината количество 
кофеин, което се съдържа в чаша кафе.

• Добавянето на мляко към чая, всъщност го прави по-силен.
• Чаят е втората по-популярност напитка в света, след водата.
• Всеки ден, средно 2 милиарда жители на Земята пият чай.
• Чаената торбичка е била изобретена в началото на 20-ти век, по случайност.
• Всеки англичанин консумира над 4 килограма чай годишно.
• Една трета от световния добив на чай се добива в Индия.
• Основния конкурент на Индия в производството на чай е Шри Ланка.
• Обучението за извършване на традиционната, японска, чаена церемония 

продължава три години.
18 Декември 2014г., Четвъртък, Международен 

ден на мигранта
Обявен от Общото събрание на ООН на 4 декември 

2000 г. по предложение на Икономическия и социален 
съвет на ООН (ИКОСОС). На 18 декември 1990 г. е при-
ета Международна конвенция за защита на правата на 
работниците-мигранти и на членовете 
на техните семейства. 

20 Декември 2014г., Събота, 
• Свети свещеномъченик Игнатий Богоносец (Игнажден)
Св. Игнатий Богоносец бил ученик на св. Йоан Богослов. По-

късно става епископ на Антиохийската църква, където първи 
въвежда пеенето на божествените песни на два клира – хора, 
прието по-късно и от другите християнски църкви. Паството 
му го нарича Богоносец, защото той самият казвал, че „носи 
Бога в себе си, в душата си„. Заради вярата си е бил осъден 
на смърт от римския император Траян. Загива мъченически, 
разкъсан от лъвове.
Според народните представи от Игнажден започват  родилните мъки на 

Божията майка, които продължават до Бъдни вечер. Дните през този период 
се наричат „Мъченици“. Жените тогава не трябва да работят никаква домашна 
работа, за да забременяват и раждат лесно.
Народните обичаи гласят, че от Игнажден започват Коледните празници 

и Новата година. Характерен за празника е обичаят полазване. По това кой 
човек полазник първи влезе в дома ви от сутринта, се гадае за здравето, пло-
дородието и имането през годината. Ако се случи първият гост да е добър и 
богат, то и годината ще е плодоносна.

• Международен ден за човешка солидарност
На 22 декември 2005 г. Общото събрание на ООН 

определя солидарността, като една от основните и 
универсални човешки ценности, която трябва да е в 
основата на отношенията между народите в XXI век. 
По този повод 20 декември бе определен за Междуна-
роден ден на човешката солидарност.
На този ден се отбелязва нашето единство в много-

образието. Той цели и да припомни на всички народи 
за значението на солидарността и нейната ключова роля в нашия живот.

• Професионален празник на Сметната палата
Отбелязва се от 14 декември 2000 година - по ре-

шение на ръководството на Сметната палата. На 20 
декември 1880 г. в „Държавен вестник“ е публикуван 
първият Закон за Върховната сметна палата, приет от 
Второ обикновено Народно събрание на 14 декември 
1880 година, утвърден с Указ 147 на княз Александър 
Батенберг на 17 декември 1880 година.
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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



КАНДИДАТИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2014 
ПРОВЕРЯВАТ ЗАЯВЕНИТЕ ПЛОЩИ В ИНТЕРНЕТ
Земеделските стопани вече могат да проверят дали 

заявените от тях площи попадат изцяло или частично в 
допустимия за подпомагане слой „Площи в добро земе-
делско състояние” за 2014 г. Справките се извършват на 
официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” в 
раздел „Система за индивидуална справка по Директни 
плащания”.

 При несъгласие 
с посочените данни 
кандидатите могат 
да подават възраже-
ния до министъра 
на земеделието и 
храните. Образци 
на жалбите се гене-
рират автоматично 
от Системата за ин-
дивидуални справки на Фонд „Земеделие”. Попълне-
ните документи ще се приемат до 12 януари 2015 г. 
в областните дирекции „Земеделие”. Възраженията 
задължително трябва да съдържат идентификаторите 
на парцелите, които не са включени в допустимия слой 
за подпомагане. 

 При затруднение в проверките на данните или при 
подаването на възраженията, земеделските производи-
тели могат да се обърнат за помощ към областните и 
общинските служби по земеделие към Министерството 
на земеделието и храните (МЗХ). 

 След разглеждането на всички постъпили възраже-
ния и в срок до 25 февруари 2015 г. ще бъде подготвен 
и финалният специализиран слой „Площи в добро 
земеделско състояние”. На базата на тази актуализи-
рана информация ДФ „Земеделие” – РА ще коригира и 
плащанията по схемите и мерките, обвързани със слоя. 

ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ
ИЗБИРАТ КАК ДА СЕ ОБЛАГАТ ДОХОДИТЕ ИМ 
До края на месец декември 2014 година физическите 

лица, регистрирани като земеделски производители  
и тютюнопроизводители и нерегистрирани по Закона 
за данък върху добавената стойност, имат право да 
избират реда за облагането на доходите от дейността 

им през 2015 г. 
В случай, че из-

берат облагането да 
е по реда, предви-
ден за едноличните 
търговци, следва да 
прилагат този ред за 
срок не по-кратък 
от 5 последовател-
ни данъчни години. 
Правото на избор 

се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 
декември на предходната година. За 2015 г. срокът за 
подаване на декларацията е 31 декември тази година.
Правото на избор за облагане с данък върху годиш-

ната данъчна основа се упражнява чрез подаване на 
декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица. 
Образец на декларацията може да бъде намерен на 

сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офиса за 
обслужване на НАП. Декларацията се подава лично от 
земеделския производител или тютюнопроизводител, 
или негов упълномощен представител в местния офис 
на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. 
Декларацията може да се подаде и чрез пощенски 
оператор, уточняват от НАП.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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И НЕОТЛОЖЕНИЯТ ОТПУСК МОЖЕ 
ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В РАМКИТЕ

НА ДАВНОСТТА МУ
Работодателят няма право да отказва без основателна 

причина правото на отпуск на работещите, когато той е 
заявен в рамките на периода, отбелязан в графика
Правилата за ползване и прехвърляне на платен от-

пуск припомниха от Главна инспекция по труда (ГИТ). 
Във връзка с наближаването на края на годината ГИТ 
напомня, че до 31 декември 2014 г. във всички пред-
приятия с наети лица трябва да бъде изготвен график за 
ползването на платения годишен отпуск от работниците 
и служителите през 2015 г. Той се допълва през годината 
за работници и служители, които не са били на работа 
към датата на утвърждаването му или които са постъ-
пили на работа след утвърждаването му.
В графика задължително се включват основният и 

допълнителен платен годишен отпуск на работниците 
и служителите за 2015 г. В него могат да се включат и 
всички дни, които не са използвани и не са погасени 
по давност. 
Според Кодекса на труда тези дни могат да се ползват 

до изтичане на давността им, дори да не са отложени 
по надлежния ред и независимо от причината, поради 
която са останали неизползвани. Затова работодателят 
е задължен да води отчетност за всички непогасени по 
давност дни отпуск, не само за отложените. Той има 
право сам да избере как да води тази отчетност.
Неизползваният отпуск, натрупан след 2009 г., се 

погасява по давност две години след годината, за която 
се отнася. Неизползваните дни до края на 2009 г. не 
се погасяват по давност. Целият ред за ползване, пре-
късване, отлагане и т.н. на платения годишен отпуск е 
регламентиран в Глава 8, Раздел II на Кодекса на труда: 
„Ползване на платения годишен отпуск“.
Работникът или служителят е длъжен да използва 

платения си отпуск в рамките на календарната година, 
за която се отнася, тъй като той е предвиден за възста-
новяването му, обяснява законът. 
Работодателят няма право да отказва без основателна 

причина правото на отпуск на работещите, когато той е 
заявен в рамките на периода, отбелязан в графика. За да 
се гарантира правото на платен отпуск, законодателят 
е предвидил хипотези, при които работещите могат да 
излязат в отпуск без разрешение на работодателите. 
Работодателите също могат да предоставят на работ-
ниците и служителите си платен годишен отпуск без 
тяхно писмено искане.
Когато работодателят не е разрешил ползването на 

отпуска за периода, посочен в графика, работникът 
или служителят има право сам да определи времето за 
ползването му. За целта той трябва да уведоми за това 
работодателя писмено поне две седмици предварително. 
Работодателят пък има право да предостави платен от-

пуск на работника или служителя и без негово писмено 
искане, ако той не е бил поискан в рамките на графика, 
при престой на предприятието за повече от 5 дни, както 
и когато всички работещи в него ползват едновременно 
отпуск в определен период.
За следващата календарна година могат да се отлагат 

общо до 10 дни отпуск, от работодателя заради важни 
производствени причини или ако работниците и служи-
телите поискат това писмено по уважителни причини. 
Законодателят е предвидил и особена хипотеза за 

отлагане на платения годишен отпуск, когато целият 
или част от него не е използван в годината, за която се 
отнася, заради ползването на друг вид законоустановен 
отпуск. 
Такъв отпуск е за бременност и раждане, за гледане 

на дете и т.н. В този случай двугодишната давност на 
отложения платен отпуск започва да тече от края на 
календарната година, през която работникът или слу-
жителят се е завърнал на работа.
При прекратяване на трудовото правоотношение 

работодателят дължи заплащане на целия неизползван 
платен годишен отпуск, непогасен по давност, дори 
да не е прехвърлен по съответния ред и независимо от 
причините, поради които не е ползван.

 
НОВИ ПЪТНИ ТАКСИ ЗАМЕНЯТ ВИНЕТКИТЕ
От януари 2017 г. в България ще започне въвеж-

дането на тол такси за ползване на пътищата, като 
отчитането им ще става с GPS система

Първоначално систе-
мата ще е валидна само 
за камионите над 3,5 
тона, но още през 2018 
г. ще обхване лекотовар-
ните, а след тях и леките 
автомобили. Тол таксите 
ще бъдат въведени за 
цялата пътна мрежа, а не 

само за избрани части от нея. За транзитно премина-
ващите през България камиони например цената за 
пътуване по магистрали ще е по-ниска, отколкото при 
ползване на второкласни и третокласни пътища, тъй 
като при тях настилката се износва повече.
Цените на GPS предавателите по пътищата и GPS 

приемниците в колите вече е достатъчно ниска, за 
да си позволим изграждането на цялостна система 
за страната.
Причината за новата система е, че догодина ще бъде 

създаден фонд, в който ще се натрупват пари за из-
граждане на нови пътища. От него инфраструктурните 
обекти ще се финансират на принципа на публично-
частното партньорство. Според европейските дирек-
тиви не се допуска едновременно да съществуват две 
системи за плащане на пътища - винетки и тол такси.
Друг вариант за финансиране изграждането на нови 

пътища е т.нар. план „Юнкер“. Регионалното минис-
терство е предложило чрез него да се финансират ско-
ростните пътища София - Видин, София - Калотина 
и Велико Търново – Русе.

Внасяне на осигурителните вноски за задължи-
телно здравно осигуряване:
до 25 декември (първият работен ден след 25 Декем-

ври 2014 г. е 29 Декември 2014 г.)
> Подаване на декларации образец № 1 от осигури-

телите, клоновете и поделенията им за лицата, рабо-
тили без трудови правоотношения, чиито възнаграж-
дения са изплатени през месец Ноември 2014 г.

> Подаване на декларации образец № 1 с данните 
за месец Ноември 2014 г. от посредникът, компетент-
ният български държавен орган, изпращащото ведом-
ство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ 
– изпратени на работа в чужбина от български по-
средник; работещи в международни органи или орга-
низации със съгласието на компетентните български 
държавни органи; 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 Ноември 2014 г. задължителни 
осигурителни вноски. 

> Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, 
за които през месец Ноември 2014 г. е възникнало за-
дължението 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 Коде-
кса за социално осигуряване, и чл. 17 от Наредбата 
за обществено осигуряване на самоосигуряващите 
се лица, българските граждани на работа в чужби-
на и морските лица, внесли авансово осигурителни 
вноски за здравно осигуряване, фонд „Пенсии“; фонд 
„Пенсии“ и универсален пенсионен фонд за опреде-
лени от тях периоди през календарната година, могат 
да подават данни за осигуряването с декларация об-
разец № 5.
Лицата, които внасят осигурителни вноски по чл. 9а 

от Кодекса за социално осигуряване, преди заплаща-
не на вноските подават в компетентната териториална 
дирекция на Националната агенция за приходите де-
кларация 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 вна-
сяне на вноските за здравно осигуряване подават в 
компетентната териториална дирекция на Национал-
ната агенция за приходите декларация образец № 9, 
съгласно приложение № 9 към чл. 2, ал 5 от Наредба 
№ Н – 8 от 29 Декември 2005  г.
Осигурителите и самоосигуряващите се лица, с 

изключение 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 при-
ложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от  Наредбата за реда за 
внасяне и разпределяне на задължителните осигури-
телни вноски и вноските за фонд „Гарантирани взе-
мания на работниците и служителите“. 
Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за соци-

ално 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 осигурител-
ни вноски за държавното обществено осигуряване и/
или здравноосигурителни вноски погасяват, като пре-
ди 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“. 

Въпрос: При сключване на трудов договор от кога 
тече срока за уведомяване в НАП, от датата на 
сключването му или от датата следваща деня на 
сключването. В календарни или в работни дни се 
изчисляват дните за подаване на уведомление по 
Кодекса на труда в НАП.
Отговор: Според предвиденото в разпоредбата на 
чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, в тридневен срок от 
сключването или изменението на трудовия договор и 
в седемдневен срок от неговото прекратяване работо-
дателят или упълномощено от него лице е длъжен да 
изпрати уведомление за това до съответната територи-
ална дирекция на Националната агенция за приходите. 
Тридневният срок започва да тече от датата, следваща 
датата на сключване на трудовия договор. Този срок 
се изчислява в календарни дни.

Въпрос: В момента съм в неплатен отпуск за 
отглеждане на дете по чл.167а от КТ. Възможно 
ли е да прекъсна този отпуск и ползвам болничен? 
Необходимо ли е съгласието на работодателя, или 
с подаване на болничния лист автоматично се 
прекъсва отпуска? Подават ли се други документи 
за прекъсването?
Отговор: Ако по време на ползването на неплатения 
отпуск по чл. 167а от Кодекса на труда за отглеждане на 
дете до 8-годишна възраст, Ви бъде издаден болничен 
лист по чл. 162 КТ, то отпускът Ви по чл. 167а КТ се 
прекъсва, за което следва да подадете молба до работо-
дателя заедно с болничния лист. Остатъкът от отпуска 
по чл. 167а КТ може да ползвате, когато прецените и 
отново с молба до работодателя.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
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До 20-ти декември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

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

удържан през месец ноември 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 ноември са 
направени само частични плащания.

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
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ФУРМИТЕ -
ПОЛЕЗЕН ДАР ОТ ОРИЕНТА

Фурмите са изключително ценен и полезен плод, един 
от най-древните, познати на човечеството. Корените на 
техния произход са в арабските страни, където от дъл-
бока древност тези сладки и здравословни плодове на 
финиковата палма са били на почит. Още тогава са били 
известни техните ползи за човешкия организъм и сведе-
нията сочат, че фурмите са основна храна на арабските 

воини, бедуините, египтяни-
те, както и на китайските сто-
летници - все жители в места, 
където храната е оскъдна, а 
условията - екстремни.
У нас фурмите се продават 

в сушен и опакован вид, внос 
основно от Северна Африка 
и Ориента - Турция, Тунис, 

Мароко, Египет. Пресни са доста твърди, а и не така 
вкусни и сладки, тъй като чак след като узреят и изсъх-
нат придобиват своите вкусови качества. Първо те ста-
ват оранжеви, а след като ферментират и изгубят от вла-
гата си, от златисти до тъмнокафяви и наистина много 
сладки. Тогава се променя и състава им и съдържанието 
им на полезни вещества се увеличава многократно. 
Състав на фурмите
Фурмите са едни от най-хранителните сушени пло-

дове, заради въглехидратите, протеините и мазнините в 
тях, те са богати на почти всички витамини. Съдържат 
23 вида аминокиселини (които липсват в повечето други 
плодове), рибофлавин, ниацин, пантотенова киселина и 
много активни антиоксиданти, желязо, фосфор, магне-
зий, селен, фолиева киселина, калций, мед, сяра, мине-
рални соли и т.н.
Важно е да се спомене, че нямат холестерол, а напро-

тив - дори понижават нивото на вредния и регулират 
глюкозата в кръвта. Те са идеален заместител на слад-
ките неща и чудесен избор за диети и здравословни 
хранителни режими. Имат нисък гликемичен индекс и 
са подходящи за диабетици. Сладостта им се дължи на 
фруктозата и глюкозата, а не на вредната за човека заха-
роза. И все пак - и с тях, както с всички сушени плодове 
не бива да се прекалява.
Здравословни ползи от фурмите
• Укрепват имунитета и действат общо благоприятно 

на здравето - фурмите са едни от най-полезните храни 
изобщо.

• Повлияват метаболизма и обмяната на веществата, 
особено полезни са при лоша функция на щитовидната 
жлеза, поради високото съдържание на йод в тях.

• Благоприятстват мозъчната дейност и повишават ак-
тивността на невронните връзки и концентрацията.

• Полезни са за храносмилането. Имат очистващо и ре-
гулиращо действие. Спомагат за развитието на полезни 
бактерии в червата и поддържат киселинния баланс на 
организма.

• Дават сила, издръжливост, енергия. Помагат при 
преумора и отпадналост, препоръчват се за консумация 
след дълго боледуване.

• Укрепват и стимулират дейността на сърцето, черния 
дроб и бъбреците и подхранват кръвта.

• Полезни са при анемия и сърдечно-съдови заболява-
ния, заради високото си ниво на калий.

• Препоръчват се при хипертония и белодробни забо-
лявания. Успокояват кашлицата и спомагат за извежда-
не на течността от дробовете.

• Препоръчителни са за диабетици, заради полезните 
фруктоза и глюкоза и липсата на опасната захароза.

• Изключително полезни са за бременни жени (фоли-
ева киселина) и кърмачки.

• Подходящи са за диети и редуциране на телесното 
тегло. Добър заместител са на рафинираните сладкиши 
и намаляват чувството на глад.

• Фурмите съдържат флуор, който предпазва зъбите от 
кариес.
Как да избираме фурми?
Истинските, „натурални“, незахаросвани допълни-

телно и необработвани фурми се намират сравнително 
трудно. Те са със златисто-кехлибарен до червеника-
во-кафяв, леко прозрачен цвят. Не би следвало да са с 
твърде дебела коричка, защото това показва, че са об-
работвани с парафин, за да се запази плода от червеи. 
Опаковката трябва да е непрозрачна и добре запечатана, 
фурмите да са месести и меки и да нямат захарни крис-
тали по повърхността си.
Този така полезен плод издържа около година при 

правилно съхранение – на хладно и сухо, в херметически 
затворена кутия, не в найлон.

ЗИМАТА Е РИСКОВ ПЕРИОД ЗА 
ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Зимуването е най-неблагоприятният период в живота на пчели-
те, тъй като е съпътствано от тежки климатични условия, които са 
високорискови за тяхното оцеляване. Съвременните методи за от-
глеждане на пчели и повишаването на добивите повишава тяхната 
експлоатация през активния сезон, затова намесата на пчеларя е 
наложителна за осигуряване на най-добрите условия за добро зиму-
ване на пчелните семейства
Здравен статус. Трябва да се вземат мерки за профилактика на 

паразитните болести. Пчелинът трябва да е свободен и от бактери-
ални и вирусни заболявания. Те са изключително важни и трябва да 
се извършат в срок, за да се постигне максимален ефект.
Запазване на пчелната колония в добро състояние и с добър въз-

растов състав с който да посрещнат зимните месеци. Желателно е 
да се прецени и качеството на настоящата пчелна майка на семей-
ството и ако тя няма добра продуктивност, да се подмени с нова.
Подхранване на пчелните семейства с различни видове храни на 

течна (все по-широко прилагана практика у нас) или твърда основа, 
храни с протеини и с минерални добавки. 

ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ
ПРОТИВ АКНЕ

Балансираната диета ще прочисти организма от то-
ксини и ще ускори метаболизма. Придържането към 
основните правила на хранене ще помогне за подо-
бряване на цялостното ви здраве, което, разбира се, 
има положителен ефект и върху външния вид и само-
чувствието. Като бонус ще изгубите и няколко кило-
грама.
Основното правило е да се яде балансирано проте-

ини (яйца, месо, риба) и въглехидрати (плодове, ориз, 
картофи). Мазнините в тялото трябва да бъдат под 
формата на постно месо и растителни продукти. И 
това би било достатъчно.
Има и друг важен момент: опитайте да се намали 

приема на сол. Солта съдържа натрий, който задър-
жа вода и забавя метаболитните процеси в организма. 
Същото важи и за газирани напитки, сокове, консер-
вирани храни и други.
Ограничете приема на прости въглехидрати: захар, 

шоколад, брашно и т.н. Ако искате сладко, хапнете 
малко тъмен шоколад, мед или сладки плодове, но не 
вафли, бисквити или торта. 
Пийте вода. Яжте в умерени количества!
Витамини, които помагат за справяне с акне:
Витамин А
Действа като антиоксидант. Защитава организма от 

свободните радикали, помага на кожата да се отървете 
от мъртвите клетки.
Дневна доза на витамин А на ден 700 мг = 0,7 мг. 

Максимално допустимият процент - 2800 мкг = 2.8 мг 
за възрастен.
Най-добрите източници на този витамин - храни, 

които съдържат бета-каротин: моркови, сладки карто-
фи, пъпеш, домати, броколи, тиквички, зеле, кайсии, 
папая, манго. 
Витамин В6
Помага да се контролира акнето особено при жени 

по време на менструалния цикъл. Поддържа баланса 
на половите хормони, които се използват за облекча-
ване на ПМС и менопаузата.
Дневната доза е 1300 мкг = 1.3 мг. Максималната е 

100 мг. Внимавйте - предозирането може да доведе до 
увреждане на нервите и скованост.
Източници на този витамин са банани, броколи, 

леща, карфиол, зеле, брюкселско зеле, лук, ядки, чуш-
ки, боб. 
Витамин C
Укрепва имунната система, помага в борбата с ин-

фекциите, полезен е за справяне със стреса.
Дневна доза - 75 мг. Максимално допустимо - 2 гра-

ма = 2000 мг.
Най-добрите източници на витамин C: зеле, чуш-

ки, броколи, карфиол, ягоди, лимон, киви, портокал, 
грейпфрут, грах, домати. 
Витамин E
Антиоксидант, предпазва клетките от свободните 

радикали, подобрява заздравяването на рани.
Дневна доза - 15 мг, а максималната - 1000 mg = 1 

грам. 
Източник на витамин Е: сусам, фъстъци, слънчог-

ледови семки, боб, грах, пшеничен зародиш, сладки 
картофи, сьомга, риба тон.
Минерали, които помагат за справяне с акне
Селен (Se)
Има противовъзпалителни свойства и се бори с ин-

фекциите.
Препоръчителна дневна доза - 55 мкг = 0.055 мг. 

Максимално допустимото - 300 мкг = 0.3 мг.
Източници на селен: пилешко месо, черен дроб, 

херинга, риба тон, треска, стриди, гъби, зеле, сирене, 
тиквички. 
Цинк (Zn)
Това е важен минерал за заздравяване на рани, анти-

септично (ако се използва за кожата) предпазва кожа-
та от преждевременно стареене, антиоксидант.
Дневна доза - 8 mg, максималната - 20 мг. 
Източници на цинк: стриди, скариди, зелен грах, 

овес, ръж, фъстъци, пшеница, бадеми, ядки, яйчен 
жълтък, ряпа.
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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.

Ранилист
Betonica Offi cinalis
Описание: Многогодишно тревисто 

растение с почти хоризонтално корени-
ще. Стъблото е право, четириръбесто. 
Листата са продълговати. Цветовете са 
розовочервени, събрани в гъсти класо-
видни съцветия. Чашката е петделна. 
Цъфти през юни-август. 
Разпространение: Расте по тревисти 

места и из храсталаците в цялата страна. 
Употребяема част: Използват се стръковете и ко-

ренището. 
Лечебно действие: Отхрачващо, противоспазматич-

но, възбуждащо апетита действие, подобряващо хра-
носмилането. Настойката се препоръчва при нервно 
изтощение, главоболие, подагра.
Приложения: • при колики на стомашно-чревния 

канал, диарии, главоболие, виене на свят 
• при възпаление на бъбреците, като общоукрепващо 

средство при нервно изтощение 
• при ревматични заболявания, подагра, заболявания 

на жлъчните пътища
• В българската народна медицина билката се упо-

требява при задух, бронхит, атеросклероза, виене на 
свят, епилепсия, жълтеница, възпаление на бъбреците, 
матката и пикочния мехур, задух, радикулит, при рак 
(цялото растение). Усилва обмяната на веществата. 
Външно приложение: Във вид на лапи при рани, 

ревматизъм, ужилване и ухапване от насекоми, ради-
кулит. 
Вътрешно приложение: 2 с.л. от стръковете (1 

с.л. от корените) се слагат в 500 мл вряла вода. Ври 5 
минути. Пие се по 100 мл преди ядене, 4 пъти дневно.
Може да се използва при: бронхит, задух, магарешка 

кашлица, главоболие, възпаление на бъбреците, без-
апетитие, жълтеница, възпаление на матката, ракови 
болести, мъчно зарастващи рани.
Начин на употреба: 1 супена лъжица от билката се 

кисне в 500 грама вряла вода 1 час. Пие се по 1 винена 
чаша 4 пъти дневно преди ядене.
Опаковка: 50гр. сух корен в целофанова опаковка.
Билков чай, добавка към храната.

ЛЕСЕН ШОКОЛАДОВ СЛАДКИШ
Продукти:
- 1/2 кг брашно
- 400 г захар
- 2 яйца
- 400 г кисело мляко
- 200 г масло
- 8 с.л. какао
- 200 г шоколад
- 1 ч.л. ванилия
- 1 ч.л. бакпулвер
Приготвяне:
Сместа за този шоколадов сладкиш се приготвя като 

най-напред се разбиват яйцата (2 бр) със захарта (400 г), 
докато побелеят.
След това се добавя киселото мляко (400 г). Продуктите 

се разбиват с миксер, а след това при непрекъснато бърка-
не се добавя разтопеното масло (200 г) на тънка струйка.
Смесените и предварително пресяти брашно (1/2 кг), 

бакпулвер (1 ч.л.), ванилия (1 ч.л.) и какао (8 с.л.) също се 
добавят към сместа и всичко се разбива до получаването 
на хомогенна смес.
Към нея се прибавят нарязаният на кубчета твърд шо-

колад (200 г) и всичко се разбърква.
Сместа се разпределя се във форма за торта с подвижен 

ринг, която форма е предварително мазана с масло или 
на дъното и стените и има поставена хартия за печене.
Шоколадовият сладкиш се пече в предварително загря-

та до 180 градуса фурна за около 35 минути.
По желание, след като се охлади, се полива с разтопен 

шоколад или се посипва с пресни плодове според сезона.

Разследват някакъв:
– Откъде имаш пари да си купиш „Мерцедес“?
– Имах BMW, продадох го, дадох още малко пари 

и си го купих.
– А откъде имаш пари за BMW?
– Имах Фолксваген, продадох го, дадох още малко 

пари и го купих.
– А как го купи тоя Фолксваген?
– Продадох си Лада-та, доплатих още малко…
– А откъде взе пари за Лада?
– Продадох Москвич-а.
– А тоя Москвич с какви пари го купи?
– Продадох един мотоциклет и доплатих малко.
– А как купи мотоциклет?
– Продадох велосипеда, доплатих…
– И с какви пари го купи тоя велоспиед?
– Е, него го излежах вече.
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