
5 - 11 януари 2015 г., година (XI), 1 /481/

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

Дарители наградени с плакет „Дарител в благотворителна 
кампания за деца сираци - 2014 година”:

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Проведената за пета поредна година новогодиш-
на благотворителна вечер за набиране на средства 
за децата сираци от община Сатовча донесе радост 
в домовете на 113 семейства.  
До края на благотворителната вечер се набра 

общо сумата от 34 014 лева.  В навечерието на 
Новата година бяха предоставени по 300 лева на 
несемейните студенти сираци, които са на редовно 
обучение. По 700 лева на 7 абитуриента сираци. По 
300 лева на 33 деца сираци от училища и детски 
градини и по 250 лева на 46 деца с увреждания до 
16 годишна възраст или общо 34 400 лева.

И след проведената благотворителна вечер да-
рители продължават да внасят средства в подкрепа 
на кампанията. Допълнително набраните средства 
ще бъдат част от кампанията за следващата година.
Общинска администрация - Сатовча удостои 

всички по-големи дарители с грамота за направено 
дарение на деца сираци от община Сатовча в Бла-
готворителна кампания 2014-2015 година и отличи 
10-тте  от тях с плакет „Дарител в благотворителна 
кампания за деца сираци - 2014 година”.
Ръководството на Общината благодари на всички 

вас благодетели. Благодари за вашата съпричаст-

СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИТЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ 2014-2015Г. ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА САТОВЧА
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ност и  щедрост, която донесе на 113 семей-
ства усмивки и ги накара да се почувстват 
малко по-спокойни и уверени в бъдещето.

Нека  не забравяме, че доброто живее в 
нас, и че  с малкото, което даряваме носим 
надежда  на хората.



щастливи, че са до нас. Въпреки че в ежедневието често благодарим механично и за най-
обикновени неща, психолозите са на мнение, че думите на благодарност са „словесни 
ласки“, които стоплят сърцата и ни успокояват.
Според народните поверия пък думата „Благодаря“ не трябва 

да се произнася в състояние на раздразнение. Когато благода-
рите, най-важно е да го правите искрено и от сърце, казват още 
специалистите. Произходът на днешния „най-учтив“ празник не 
е известен, но се смята, че идеята се е зародила в международна 
компания, която е искала да увеличи продажбите си. Вероятно 
от благодарствени картички и подаръци.
През последните години празникът набира все по-гляма популярност по света. За да го 

отбележите подобаващо обаче не е нужно да щурмувате магазините за подаръци. Доста-
тъчно е да се усмихнете на човека до себе си и да кажете „Благодаря“!

НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕМОКРАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА – 
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО И ДЕМОКРАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО”  
Краен срок: 13 януари 2015 г.
Екипът на фондация „Институт за пряка демокрация“, съвместно с швейцарски специа-

листи в областта на демокрацията, набират кандидати за участие в „Демократична работил-
ница“ - обучение за активни граждани. Обучението е част от проект „Пряката демокрация в 
България: възможности и предизвикателства“, който се реализира с финансовата подкрепа 
на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ.
Обучението има за цел да разшири познанията за активно гражданство и демокрация на 

участието, като се основава на опит и примери от Швейцария и България. Фокусът ще бъде 
поставен преди всичко върху инструментите за пряка демокрация и демокрация на участието.
Програмата ще включва както примери от швейцарския опит, така и оценка и обсъждане 

на конкретните възможности и ограничения за пряката демокрация в България, включително 
анализ на малки или големи инициативи като квартални събрания, обществени обсъждания, 
граждански петиции, референдуми. На тази база ще бъдат формулирани препоръки и на-
соки за приложение на обсъжданите инструменти, които ще бъдат тествани в практически 
експерименти, съобразно интереса и желанието на участниците. 
Обучението е разделено на два тридневни модула, както следва:
Модул 1 - ще се проведе на 29-30-31 Януари 2015 г.
Модул 2 - ще се проведе  на 23-24-25 Април 2015 г.
Демократичната работилница ще включва общо 30 участници - по петима представители 

от 6-те района за планиране в България. Тя е ориентирана към активни граждани, млади 
политици, студенти, изследователи, журналисти, представители на НПО или публичната 
администрация. Занятията ще се водят на български език, но ще има възможност за директни 
контакти и консултации с швейцарските партньори.  
 КОНКУРСИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО 
ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ОБМЯНА НА ОПИТ, ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, 
ЧЕТЕНЕ НА ЛЕКЦИИ И ДР. В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ  
Краен срок: в зависимост от избраната държава - 13 януари 2015 година, 26 януари 

2015 година 
Условия за кандидатстване:
- Да са български граждани
- Да работят като преподаватели или изследователи на постоянен трудов договор, а 

докторантите - да са записани в редовна форма на обучение в българско висше училище 
или научна организация

- Да владеят писмено и говоримо посочения работен език или езика, уточнен по дого-
варяне с приемащата страна - Да не са ползвали стипендия, отпусната чрез МОН през 
последните 2 години
Държавите, за които може да се кандидатства са: Аржентина, Виетнам, Египет, Румъния, 

Хърватия, Турция, Иран, Армения, Португалия, Полша, Словения, Чехия, Унгария, Япония.

Имало едно време в едно село 
баща и син. Бащата бил много 
добър ковач, а момчето помагало 
на баща си и учело занаята. Ми-
нали години. Момчето пораснало, 
станало момък за чудо и приказ, а 
също и много добър ковач. Един 
ден баща му решил, че вече е 
време да се отдели сина му и да 
има собствена ковачница. Речено 
– сторено. Започнал момъкът да 
работи отделно в своята ковач-
ница. Работа имало много. По цял 
ден се трудил, но едва свързвал 
двата края. Минали се година, 
две, три, а той все така работел 
от тъмно до тъмно без да може 
да се замогне. Ядосал се един 
ден и решил да отиде в Голямата 
планина да пита Господ, в какво е 
прегрешил, че не му върви в рабо-
тата. Тръгнал и когато стигнал до 
Голямата планина, го пресрещнал 
един светец. Попитал го той:

- Кажи, сине, що дириш тук?
- Искам да попитам Господ, 

защо ме наказва да работя от 
тъмно до тъмно, а едва да изкар-
вам за единия хляб? – отговорил 
момъкът.

- Не може така, сине, всеки кой-
то дойде с Господ да разговаря. Ти 
се скрий тук из храсталаците, а аз 
ще го попитам.
Скрил се момъкът в храсталаци-

те и зачакал да види и чуе какво 
ще стане. Настъпила вечерта. 
Събрали се Господ и светиите да 
вечерят. Появила се една маса, 
отрупана с каквото ли не – от 
пиле мляко имало на нея. Господ 
вдигнал ръка да благослови тра-
пезата и казал:

- На днешния ден, който се роди, 
цял живот ще му върви по мед и 

масло. И да работи и да не работи 
– ще има и ще живее охолно.
Навечеряли се и се разотишли. 

На другата вечер пак се събрали 
Господ и светиите, но този път 
на масата имало тук таме нещо 
за ядене. Вдигнал ръка Господ 
да благослови трапезата и казал:

- На днешния ден, който се 
роди, с труд ще си изкарва хляба. 
Цял живот ще работи, за да има. 
Няма да сиромахува, но и нищо не 
ще получава даром.
На третата вечер всичко се 

повторило както при първите две, 
но на масата вече имало само 
огризки. Вдигнал Господ ръка да 
благослови трапезата и казал:

- На днешния ден, който се 
роди, животът му ще бъде като 
тази трапеза. И да работи и да не 
работи, всичко ще му се изплъзва 
от ръцете. 
Тогава се обадил светията, 

който посрещнал нашия момък:
- Господи, има едно много до-

бро и трудолюбиво момче, което, 
разбрах вече че се е родило през 
третия ден. Но кажи, Господи, не 
може ли да се направи нещо за 
това момче?

- Може – рекъл Господ. – В 
съседното село има една мома, 
която е родена през първия ден. 
Нейният баща също е ковач. Да 
отиде там, да се глави при баща 
й чирак и да се ожени за момиче-
то. Но всичко, което изработи да 
бъде на нейно име. Нищо да не 
оставя за себе си. Тогава ще си 
живее добре.
Чул момъкът съвета и така и на-

правил. Отишъл в съседното село 
и се главил за чирак при бащата на 
момичето. Работил така известно 

време. И понеже бил скромен и 
работлив, бащата на момичето 
го харесал за зет и наследник на 
занаята. Двамата млади също се 
обикнали от пръв поглед. Полу-
чили благословията на бащата 
и вдигнали голяма сватба. Зажи-
вели щастливо, така както казал 
Господ – всичко, което изработвал 
момъкът се наричало на името на 
жената. Един празничен ден тръг-
нали с файтона си да се разходят 
по полето. Минали край едно лозе 
и младата булка казала:

- Виж, мъжо, какво ми е хубаво 
лозенцето.
След известно време минали 

край една воденица и тя казала:
- Виж, мъжо, воденицата ми 

каква е спретната – друга такава 
няма.
Още малко и минали край една 

нива и отново младата булка 
казала:

- Виж, мъжо, какво хубаво жито 
е порасло на нивката ми.
Домъчняло му на момъка и 

казал на младата си жена:
- Жено, нека поне тази нива 

бъде моя.
А тя му отговорила:
- Добре, нека да бъде твоя. Аз 

нямам нищо напротив.
Докато изрече тези думи и 

нивката пламнала от единия край. 
Развикал се младият мъж:

- Не я искам цялата. Нека да е 
само до половината.
И нивката изгоряла точно до 

средата.
Оттогава младият мъж знаел, 

че от късмета си никой не може 
да избяга и че трябва да спазва 
заръката на Господ, ако иска да 
живее добре.

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

6 Януари  2015г., Вторник, Кръщение Господне - 
Богоявление (Йордановден)
Имен ден празнуват: Йордан, Йорданka, Йонко, 

Йонка, Данчо, Данka, Дана, Богoлюб/а, Божан/а, Бо-
жил, Божидар/a, Боян/а, Богдан/a, Богомил/а, Бистра, 
Бончо, Бонка.
Обредна трапеза: прясна пита, колачета, сарми с кисело зеле, пълнени чушки, 

зеле, фасул, орехи, вино.
Според православния календар празникът Йордановден ознаменува кръ-

щението на Исус Христос от Йоан Кръстител в р. Йордан. В момента на 
кръщението небето “се отваря” и Светият дух слиза върху Христос във вид 
на гълъб, а от небето се разнася глас: “Този е Моят възлюбен Син, в Когото 
е Моето благоволение”. Оттук и названието на празника - Богоявление. Исус 
Христос се потапя трикратно във водите на р. Йордан и излиза от тях. Този 
акт символизира тайнството на “смъртта” и “възкресението” на човека у него: 
умира земният човек, наследникът на Адам, умира грехът му и се ражда, въз-
ражда, възкръсва одухотвореният човек. След кръщението си Христос поема 
пътя на страданието в името на вярата като духовен човек. Денят на Христовото 
кръщение първи започват да празнуват египетските християни (III в.). В IV в. 
празникът се пренася на Запад.
В народния календар празникът е известен още и под имената Водици, 

Водокръщи, Богоявление, Мъжки водици - празник, с който завършват т.нар. 
МРЪСНИ ДНИ. В навечерието на Йордановден се приготвя последната, трета 
КАДЕНА ВЕЧЕРЯ. На трапезата се поставят само постни храни и недогорялата 
свещ от втората кадена вечер. Орехите от НОВА ГОДИНА се разчупват и по 
тях се гадае за бъдещето.
С Йордановден е свързано познатото на всички българи вярване, че през 

нощта срещу празника „“небето се отваря““ и който в този момент поиска 
нещо, то ще се изпълни. На самия празник се извършва също освещаване на 
водата. След службата в църквата свещеникът хвърля кръст във вода, а ергени 
го изваждат. Вярва се, че този, който е извадил кръста от водата, ще бъде здрав и 
щастлив. Той обикаля с кръста селото, а всички го даряват. Има поверие, че ако 
хвърленият във водата кръст замръзне, годината ще бъде здрава и плодовита.

7 Януари 2015г., Сряда,  св. Йоан Кръстител (Ивановден)
Имен ден празнуват: Ваньо, Bаня, Еньо, Енчо, Жан, Жанa, 

Жанета, Ивайла, Ивайло, Иван, Ивана, Иванкa, Иванинa, Ивелин, 
Ивелина, Ивета, Иво, Йоан, Йоанa, Йовка, Йовко, Йонка, Йонко, 
Йончо, Йото, Калоян
Този ден християнската църква отрежда на най-великия от 

пророците, който ревностно проповядва идването на Христос 
сред хората - на Йоан Кръстител или Предтеча. Светецът се 
почита като покровител на кумството и побратимството. На 
Ивановден продължават обичаите и обредите, свързани с вярата в чудодейната 
здравеносна сила на водата. Къпят се булките и младоженците, които са се 
оженили през тази зима до Ивановден; къпят се всички именници; къпят се 
годените моми и ергени. На Ивановден на обед младоженците отиват на гости 
в дома на своите кумове и им носят кравай, млин, ракия и вино. Кумовете ги 
канят на тържествена трапеза. Младите гостуват и на девера. 
На Ивановден ергените къпят момите, окъпвани са младите мъже и именни-

ците. В Югозападна България къпят младоженките и малките момиченца до 1 
г. Обредното къпане включва и разменянето на подаръци, както и гостувания 
и празнична трапеза. Народната представа за св. Иван като покровител на 
кумството и побратимството определя гостуванията у кумовете.

8 Януари 2015г, Четвъртък, Бабинден 
Бабинден е един от големите народни женски 

празници, посветен на „бабите“ - жените, които 
помагат при раждане, и на младите булки и невести, 
които са раждали. Обредността през този ден е под-
чинена главно на желанието да се засвидетелстват 
почит и уважение към възрастните жени, които са 
„бабували“ на родилките. По стар стил се празнува 
на 21 януари.
Още преди изгрев слънце майките с деца от една до тригодишна възраст 

отиват на чешмата да налеят прясна вода. В котлето с водата пускат стрък 
босилек или здравец. Вземат калъп сапун и една нова кърпа и се отправят към 
дома на бабата да й „полеят“. Обредното поливане на бабата-акушерка се из-
вършва под плодно дърво в градината, върху дръвника или отпред на стълбите. 
Всяка жена подава на бабата сапуна, полива й вода да се измие и я дарява с 
пешкира, който е донесла. Бабата закичва невестата с китка здравец, вързана 
с „мартеничка“ - червен и бял конец. Често при поливането бабата хвърля със 
шепите си вода нагоре и подскача три пъти, като изрича: „Да рипкат децата 
и да станат бели и червени! Колкото капки, толкоз берекет и здраве!“ След 
поливането жените даряват бабата с ризи, чорапи, платно, които премятат на 
дясното й рамо. От своя страна, бабата връзва на дясната ръчичка на децата, 
които е отродила („хванала“) червено и бяло конче със сребърна монета и също 
им дава чорапки и ризки.

11 Януари 2014г., Неделя, Международен ден на думата „Благодаря“
11 януари е Световен ден на думата „Благодаря“. Денят е чудесен повод да 

доставим радост на близките си, да ги накараме да се почувстват оценени и 
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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

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - ПРИКАЗКА ЗА КЪСМЕТА

Уважаеми медици,
Сърдечно Ви поздравявам по случай Деня на родилната помощ, наричан по стар 
български обичай Бабинден.
Вашата мисия е да дарявате живот и да ни правите щастливи с най-голямото 
и най-красиво събитие в живота ни – раждането на нашите деца.
Гордейте се и влагайте любов в професията си, защото тя е символ на позити-
визъм, всеотдайност и достойнство.
Честит празник!    Д-р Арбен Мименов,  Кмет на Община Сатовча



  ЛЕКАРСТВАТА БЕЗ РЕЦЕПТА ЩЕ ПОСКЪПВАТ 
С ПРОЦЕНТА НА ИНФЛАЦИЯТА

Правителството удължи с една година – до края 
на 2015 г., срока, в който цените на лекарствените 
продукти, отпускани без лекарско предписание, ще 
могат да се увеличават само с процента на статисти-
чески отчетената инфлация за периода на действие 
от последната регистрирана цена.
Това предвижда промяна, с която беше изменена 

Наредбата за условията, правилата и реда за регу-
лиране и регистриране на цените на лекарствените 
продукти.
Мярката има со-

циален ефект и ще 
доведе до огранича-
ване увеличението 
на цените на масо-
вите  лекарствени 
продукти в разгара 
на  зимния  сезон . 
Създава се прогно-
зируемост и стабил-
ност по отношение 
на разходите за най-често използваните от българ-
ските домакинства лекарствени продукти.

ГОТВЯТ НОВА НАРЕДБА
ЗА КРЪВНИТЕ ПРОБИ НА ШОФЬОРИТЕ 

Шофьорите ще трябва да дават освен кръв и урина, 
с цел установяване на упойващи вещества и наркотици
Представителите на Правосъдното, Вътрешното и 

Здравното министерство обсъждат на кръгла маса в 
Академията на МВР кой ще плаща за превоза на кръв-
ни проби на шофьорите от болниците в лабораториите 
за изследване. 
Изготвена е изцяло нова наредба, в която е записано, 

че всички шофьори, на които дрегерът е отчел над 1,2 
промила алкохол в кръвта, е задължително да минат 
кръвна проба. Освен това полицаи ще бъдат задължени 
да съпровождат шофьорите до болничните заведения. 
Шофьорите ще трябва да дават освен кръв и урина, 

с цел установяване на упойващи вещества и наркоти-
ци. Увеличава се и срокът за съхранение на кръвните 
проби от 3 на 12 месеца.
Причината е, че към настоящия момент, в част от 

болниците, където шофьорите дават кръв, няма усло-
вия тя да бъде изследвана. Затова след като пробата 
е взета, тя се кара с линейка до най-близката лабора-
тория. Превозването на пробите дава основание дори 
на провинилите се шофьори да обжалват наложените 
им наказания и така на практика дори пробата да е 
положителна, те не губят правото да шофират. 
Според промените, които се обсъждат, е да бъдат 

разписани точно определени болници, в които да 
се изследват шофьорите, както и кое точно от трите 
ведомства ще плати транспортирането им. Засега 
транспортът се поема от болниците и е за тяхна сметка. 
Медиците са категорични, че кръвните проби за алко-
хол на шофьорите служат за нуждите на разследващите 
и именно те трябва да ги плащат. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ИЗЧИСЛЯВАТ МАЙЧИНСКИТЕ ПО 
НОВ НАЧИН ОТ НОВАТА ГОДИНА
От 1 януари изчисляват парите за майчинство по нов 

начин. Размерът на обезщетението за бременност и 
раждане ще се изчислява на база доходите на майката 
за 2 години назад. Сега се изчислява на база година и 

половина назад.
О ч а к в а  с е 

това да спести 
на НОИ около 6 
милиона годиш-
но. През 2012 г. 
и 2013 г. майчин-
ството също се 
изчисляваше на 
база доходите за 
2 години назад. 

Промяната реално връща това правило за 2015 г.
То ще засегне майките, чийто 45-дневен болничен 

преди раждането е започнал след 1 януари.
„Всички онези майки, за които временната нерабо-

тоспособност поради бременност и раждане или 45 дни 
преди раждането е започнало след 1 януари, започва да 
се изчисляват паричните обезщетения по новия ред“.

 
ТОКЪТ ПОСКЪПВА ОТ АПРИЛ ИЛИ ЮНИ
Цената на тока ще се повиши от април или юни след-

ващата година. Това заяви председателят на Държавна-
та комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

„Покачването на цената на тока не е единственият 
начин да се запълни дупката в НЕК. 
Сега не предстои 

поскъпване на тока от 
януари месец.

„Повишаването на 
цената зависи от ре-
формите в сектора. 
Ако нещата останат 
така, ще има увели-
чение, но не може да 
се каже с колко. Мо-
делът в момента не 
предполага раздви-
жване на сектора”.

НОВИТЕ ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ 
ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ В САЙТА НА НАП
Новите годишни декларации за облагане на доходи-

те на физическите лица и за корпоративните данъци 
вече са публикувани на сайта на НАП. Формулярите, 
които ще се подават през 2015 г. са напълно нови и в 
значително намален обем. Основните разлики в декла-
рацията за доходите на гражданите са, че за доходи от 
трудов договор вече не се посочват данни за работода-
теля, защото тази информация е вече налична в НАП. 
Получателите на хонорари и други възнаграждения, 
различни от трудови обаче посочват информативно 
платеца на дохода в съответното приложение.
Друга промяна във формуляра за физическите лица 

са таблиците с кодове за вида на доходите. Например 
гражданите, получили хонорар през 2014 г. го деклари-
рат в приложение 3 на декларацията с код 307. Друго 
съществено изменение в документа е, че удържаните и 
внесени през 2014 г. осигурителни вноски се посочват 
общо, а не разбити по фондовете за държавно общест-
вено осигуряване, здравно осигуряване и др. Новите 
образци на служебни бележки, които се прилагат към 
декларацията също вече съдържат само обобщени 

данни за внесени-
те осигуровки през 
годината.
Наемодателите 

вече няма да по-
сочват детайлни 
данни за отдавания 
от тях под наем 
имот, като напри-
мер адрес, вид и 
т.н. 
В  различните 

приложения на де-
кларацията вече не се посочва дата, такава се вписва 
само в основната част на декларацията.
Структурата  на декларацията за облагане на доходи-

те се запазва непроменена – основна част и приложения 
за всеки вид доход, като гражданите попълват само 
онези от тях в зависимост от конкретния си доход.
Физическите лица, които през 2014 г. са получили 

само доходи от трудови правоотношения в размер на 12 
минимални месечни работни заплати и имат право да 
ползват данъчно облекчение за минималната работна 
заплата ще попълват отделен образец на годишната 
данъчна декларация – образец 2001 б.
Най-съществената промяна в режима на деклариране 

на доходите от физически лица през 2015 г. е възмож-
ността формулярите да се подават по електронен път 
без електронен подпис. За целта е необходим персо-
нален идентификационен код (ПИК), който се издава 
безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес.
Освен това, са променени правилата за ползване на 

5 % отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната 
данъчна декларация, от която могат да се възползват 
лицата, които подадат декларацията си до 31 март 
2015 г. по електронен път (включително с ПИК), при 
условие че нямат подлежащи на принудително изпъл-
нение публични задължения към момента на подаване 
на декларацията и внесът целия размер на данъка за 
довнасяне в срок до 30 април 2015 г.
Информация за попълване и подаване на данъчни 

и осигурителни декларации и внасяне на суми към 
бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 
18 700 на цената на градски разговор или в сайта на 
НАП www.nap.bg.  

Въпрос: Лице назначено на трудов договор по чл.67, 
ал.1 от КТ на 4-часов работен ден, няма забрана 
за работа по втори трудов дговор. Възможно ли е 
да бъде назначен при друг работодател на трудов 
договор с основание чл.68, ал.1, т.3 във връзка с 
чл.70, ал.1 от КТ на 4-часов работен ден?
Отговор: Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда (КТ) 
работникът или служителят може да сключва трудови 
договори и с други работодатели за извършване на 
работа в извън установеното за него работно време 
по основното трудово правоотношение /външно 
съвместителство/, освен ако не е уговорено друго 
в индивидуалния му трудов договор по основното 
трудово правоотношение. Това е основанието за 
сключване на трудов договор за работа при друг ра-
ботодател. Трудовият договор по чл. 111 от КТ може 
да се сключи за неопределено време и като срочен 
трудов договор. Този трудов договор не се нанася в 
трудовата книжка на лицето.

Въпрос: Дъщеря ми е със 100% инвалид с чужда 
помощ. Жена ми беше личен асистент и сега като 
свършва проекта в края на 2014 г., през 2015 г. 
дали ще има продължение на Проекта за достоен 
живот?
Отговор: Следва да имате предвид, че предоста-
вянето на услугата по проекта приключва до края 
на настоящата година. С оглед нейното устойчиво 
предоставяне и осигуряване на плавен преход за фи-
нансиране на услугите в домашна среда между двата 
програмни периода на Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“, от държавния бюджет ще 
бъдат отпуснати допълнително средства, с които да 
се гарантира грижата за лицата с трайни увреждания 
от началото на 2015 г. Към настоящия момент се 
подготвят съответните нормативни документи и ор-
ганизационни процедури, като лицата, които участват 
в проект „Подкрепа за достоен живот” своевременно 
ще бъдат уведомени от общинските (районните) ад-
министрации за реда и начина за сключване на нови 
договори през м. януари 2015 г. за предоставяне на 
социалната услуга в домашна среда.

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ
(ПО ЧЛ. 55, АЛ. 1 ОТ ЗДДФЛ И ЧЛ. 201, АЛ. 1 ОТ ЗКПО)
В кои случаи физическите лица 

са задължени да подават декла-
рацията за дължими данъци?
Въведената от началото на 

2013 г. декларация по чл. 55, ал. 
1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от 
ЗКПО за дължими данъци (обра-
зец 4001), се подава от физиче-
ски лица, когато те са задължени 
да определят и внасят данък за 
придобитите доходи. Деклара-
цията се подава в случай, че ед-
новременно са налице следните 
обстоятелства:

• физическото лице е придо-
било някои от следните видове 
доходи: наем или друго възмезд-
но предоставяне за ползване 
на права или имущество; друга 
стопанска дейност (напр. извън-
трудови правоотношения; упраж-
няване на свободна професия и 
др. за които облагаемия доход 
се формира по реда на чл. 29 от 
ЗДДФЛ); доходи, подлежащи на 
облагане с окончателен данък по 
реда на глава шеста от ЗДДФЛ;

• физическото лице дължи да-
нък за придобитите доходи и то 
само трябва да определи и внесе 
дължимия данък за тези доходи.
Примери:
1. Физическо лице получава 

месечно наем от друго физиче-
ско лице – в този случай лицето 
само е задължено да определя и 
внася дължимия авансово данък 
и съответно има задължението 
да подава декларацията за дъл-
жими данъци (образец 4001).

2. Физическо лице, упражня-
ващо свободна професия (напр. 
като адвокат, нотариус, частен 
съдебен изпълнител, лекар, 
стоматолог и т.н.) и съответно 
регистрирано като самоосигу-
ряващо се лице по смисъла на 
КСО. В този случай лицето също 
е задължено само да определя и 
внася дължимия от него авансов 
данък за придобитите през годи-
ната доходи и съответно е задъл-
жено да декларира дължимите 
данъци с подаването на деклара-
ция образец 4001.

3. Физическо лице е съдружник 
в търговско дружество и в тази 
връзка е самоосигуряващо се 
лице по смисъла на КСО. Лицето 
получава възнаграждение по из-
вънтрудово правоотношение от 
друго дружество, като е деклари-
рало пред платеца, че е самооси-
гуряващо се лице. В този случай 
платецът не следва да удържа 
авансово данък, а задължението 
за определяне и внасяне на да-
нъка е на физическото лице, като 
то е задължено и да декларира 
дължимия данък с подаването на 
декларация образец 4001.

4. Местно физическо лице е 
получило дивидент от компания 
в чужбина и съответно дължи 
окончателен данък, като при това 
само е задължено да определи 
неговия размер и да го внесе, 
както и да подаде декларацията 
по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Кога не се подава декла-

рацията?
Декларацията по чл. 55, ал. 1 от 

ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО 
(образец 4001) не се подава, в 
случай, че физическото лице е 
придобило доходи от изброените 
по-горе източници (наем, упраж-
няване на свободна професия и 
т.н.), но не дължи данък за при-
добитите доходи или дължимият 
данък се удържа и внася от пла-
теца на дохода.
Примери:
1. Физическо лице, което е 

пенсионер, получава месечно 
наем от друго физическо лице в 
размер на 500 лв. Наемодателят 
няма други доходи освен въпрос-
ният наем и пенсията. Лицето е с 
намалена работоспособност 65 
на сто и според правилата на ЗД-
ДФЛ не дължи авансово данък, 
тъй като облагаемият му доход 
няма да превиши сумата от 7920 
лв. В този случай лицето не след-
ва да подава декларацията по чл. 
55, ал. 1 от ЗДДФЛ, тъй като няма 
дължим данък.

2. Физическо лице, получава 
възнаграждение по извънтрудово 
правоотношение, като платецът 
на дохода е предприятие и съ-
ответно то е задължено да опре-
дели, удържи и внесе авансово 

данък върху изплатения доход. 
В тези случаи декларацията по 
чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ се подава 
от платеца на дохода (предприя-
тието) и съответно физическото 
лице не следва да декларира 
дължимия данък.

3. Физическо лице – адвокат 
започва дейността си през м. 
септември 2014 г. и първата 
дата, на която получава доход е 
02.10.2014 г. За доходите, придо-
бити през четвъртото тримесе-
чие на годината лицето не дължи 
авансово данък и съответно не 
подава декларацията за дължим 
данък (образец 4001) за това 
тримесечие. В конкретния слу-
чай облагането на доходите ще 
се извърши едновременно с по-
даването на годишната данъчна 
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ 
за 2014 г.
Какви са сроковете за 

подаване на декларация-
та за дължими данъци?
Декларацията по чл. 55, ал. 1 от 

ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО 
(образец 4001) се подава в сро-
ковете за внасяне на дължимите 
данъци, а именно:

1. За дължимия авансово данък 
за доходите от наем и друго въз-
мездно предоставяне за ползва-
не на права или имущество, както 
и за дължимия авансово данък за 
доходите от друга стопанска дей-
ност (упражняване на свободна 
професия, извънтрудови право-
отношения и т.н.) – декларацията 
се подава в срок до края на ме-
сеца, следващ тримесечието на 
придобиване на дохода, като за 
четвърто тримесечие  не се вна-
ся авансово данък и съответно 
декларация не се подава. Сле-
дователно, за изброените видове 
доход, декларацията за дължими 
данъци (обр. 4001) се подава 
през 2013 г., както следва:

• за дължимия авансово данък 
за доходи, придобити през пър-
вото тримесечие на годината – в 
срок до 30 април 2014 г.;

• за дължимия авансово данък 
за доходи, придобити през второ-
то тримесечие – в срок до 31 юли 
2014 г.; и

• за дължимия авансово данък 
за доходи, придобити през трето 
тримесечие – в срок до 31 октом-
ври 2014 г.

2. За дължимите окончателни 
данъци по глава шеста от ЗД-
ДФЛ, в случай, че задължението 
за определяне и внасяне е на 
физическото лице – придобило 
доходите декларацията за дъл-
жими данъци (обр. 4001) се пода-
ва през 2014 г., както следва:

• за дължимия окончателен да-
нък за доходи, придобити през 
първото тримесечие на годината 
– в срок до 30 април 2014 г.;

• за дължимия окончателен да-
нък за доходи, придобити през 
второто тримесечие – в срок до 
31 юли 2014 г.;

• за дължимия окончателен да-
нък за доходи, придобити през 
трето тримесечие – в срок до 31 
октомври 2014 г.;

• за дължимия окончателен да-
нък за доходи, придобити през 
четвъртото тримесечие – в срок 
до 31 януари 2015 г.
В случай, че едно и също физи-

ческо лице освен авансов данък 
е задължено да внесе за кон-
кретното тримесечие и оконча-
телен данък (напр. за доходи от 
дивиденти от чужбина) – попълва 
една бланка, в която описва два-
та вида данък.
Санкции
В случай, че физическото лице 

не изпълни задължението си за 
подаване на декларацията по 
чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ (образец 
4001) в установените срокове, се 
наказва с глоба в размер до 500 
лв., ако не подлежи на по-тежко 
наказание. При повторно наруше-
ние глобата е съответно в размер 
до 1000 лв.
Начини на подаване
Декларацията по чл. 55, ал. 1 от 

ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за 
дължими данъци  се подава:

• лично или чрез упълномощено 
лице в офисите на НАП;

• по пощата с обратна разписка;
• по електронен път – чрез ин-

тернет с електронен подпис.



4 ЗДРАВОСЛОВНИ ПРИЧИНИ
ДА ПИЕТЕ ГОРЕЩ ШОКОЛАД
Една от най-популярните зимни напитки, горещият 

шоколад, крие в себе си неподозирани ползи. Той не 
само ви топли през студените зимни дни, но също така 
може да даде тласък на цялостния ви тонус. Самият 
шоколад е с високо съдържание на антиоксиданти, ко-
ито помагат за предотвратяването на сърдечно-съдови 
заболявания, дегенерация на макулата, преждевре-
менно стареене и дори може да намали риска от рак, 
тъй като се бори със свободните радикали в тялото. 
Горещия шоколад е известен като специална здра-

вословна напитка от 16 до 19 век, а понякога се е при-
емал и като лекарство. В днешно време хората не смя-
тат горещия шоколад за лекарство, но го пият повече 
от всякога! 

1. Повишава си-
лата на мозъка
Проучването по-

казва, че пиенето 
на горещ шоколад 
може да помогне за 
увеличаване на си-
лата на мозъка, тъй 
като флавоноидите 
в горещия шоколад увеличават притока на кръв и кис-
лород към него. Ако искате да дадете тласък на памет-
та си, опитайте да пиете по две чаши горещ шоколад 
на ден. Не само че ще подобрите паметта си, но ще се 
погрижите и за настроението си. Просто се уверете, че 
не използвате твърде много захар в горещата напитка.

2. Той съдържа повече антиоксиданти
Според проучване, проведено от университета Кор-

нел, горещият шоколад съдържа повече антиоксидан-
ти от зеления чай и виното. Нещо повече - той е един 
от най-вкусните начини да заредите тялото си с анти-
оксиданти. Горещият шоколад съдържа малко повече 
антиоксиданти от обикновения шоколад на блокчета.

3. Подобрява настроението
Тази вкусна напитка помага за борбата със стреса, 

тревожността и депресията. Горещият шоколад сти-
мулира освобождаването на ендорфин, който помага 
да се подобри настроението ви и ви кара да се чувст-
вате по-щастливи. Единственият проблем е, че горе-
щият шоколад може да съдържа големи количества 
захар, което не е добре за вашето здраве. Шоколадът 
съдържа захар и наситени мазнини, така че не може да 
си позволите да пиете повече от 2 чаши на ден.

4. Горещият шоколад – добър помощник в от-
слабването
Ако се опитвате да свалите няколко килограма, пи-

енето на горещ шоколад може да ви помогне да по-
стигнете тази цел. Ако го приготвите сами вкъщи, го-
рещият шоколад може да е вкусна и нискокалорична 
напитка, на която да се насладите на всеки път, когато 
изпитате шоколадов глад. Плюс това, чаша нискока-
лоричен горещ шоколад помага за предотвратяване 
на приема на висококалорични и сладки храни като 
понички, сладкиши и торти.

РОТАВИРУСНАТА ДИАРИЯ -
ПРЕДОТВРАТИМА ЧРЕЗ ВАКСИНА
Ротавирусите са най-честият причинител на детски-

те диарии. У нас всяко второ дете под 1 година, при-
ето в болница с остър гастроентерит е от ротавируси. 
Заразяването става, ако децата не се отглеждат в хи-
гиенични условия. Тъй като ротавирусите се предават 
по контактен път, затова степента на риска от заразя-
ване е по-висок в детски колективи.
Преболедувалото бебе може да отделя ротавируси 

още 2 месеца след края на заболяването, т.е. дори вече 
здраво, по фекално-орален път то все още може да 
бъде източник на зараза.
Единственият сигурен начин да се предпази малко-

то дете от ротавирусна тежка диария е ваксинирането. 
Има създадени ваксини, които не са инжекционни. 
Удобната за прием през устата ваксина, осигурява 
ефективен имунитет срещу тежките форми и услож-
нения на вирусните гастроентерити. Тя е с приятен 
сладък вкус.
Европейското дружество по детски инфекциозни 

заболявания и Европейското дружество по детска 
гастроентерология, хепатология и хранене през 2008 
г. публикуват становище за контрол върху ротави-
русните гастроентерите на територията на стария 
континент с препоръка ротавирусната ваксина да 
бъде включена в имунизационната програма на всяка 

страна в Европа.
От 1.01.2010г.  

Министерство-
то на здравео-
пазването в Бъл-
гария включи 
имунизацията 
срещу ротави-
русна инфекция 
към препоръчи-
телните имуни-
зации.

Ако майките си задават въпроса дали да ваксини-
рат бебетата си против ротавирусна инфекция, най-
добре е да се консултират със своя педиатър и да об-
съдят кога и какво да предприемат.

СЪВЕТИ ПРИ ИЗБОР НА ФОН ДЬО ТЕН
Фон дьо тенът е най-трудният за избиране козмети-

чен продукт. Веднъж подбран добре обаче, фон дьо 
тенът може да ни служи вярно години наред. Вижте 
някои съвети за избор на фон дьо тен.
Съвети при избор на фон дьо тен
Как да изберем правилният тон фон дьо тен?
Фон дьо тенът е един от малкото козметични про-

дукти, които винаги трябва да тествате. Често кон-
султантите в магазините ви заблуждават и ви карат 
да тествате фон дьо тена на ръката. Това е една от 
най-големите грешки, които можете да направите. 
Първо защото цветът на кожата на ръката често е по-
тъмен от този на лицето. Другата причина е, че са-
мата кожа - на лицето е по-нежна и фон дьо тенът се 
нанася и попива по нея различно.
Отидете в магазина с почистено лице. Трябва да 

сте отстранили всякакви остатъци от фон дьо тен. 
Може единствено да сте поставили хидратиращ 
крем. Нанесете фон дьо тена или на цялото лице или 
на линията на челюстта. Разнесете добре и отидете 
на естествена светлина. Тази стъпка е много важна, 
защото изкуственото осветление в магазините може 
да е много заблуждаващо.
Правилно подбраният фон дьо тен трябва да ви 

стои като втора кожа. Не трябва да има разлики в 
цвета, нещо което можете да проверите, като нане-
сете фон дьо тена от долната част на челюстта и да 
проверите дали няма голяма разлика между цвета на 
шията и цвета на фон дьо тена.
Избор на Фон дьо тен според типа кожа
Кожата условно можем да разделим на няколко 

типа – суха, мазна, нормална (комбинирана), чувст-
вителна и застаряваща.
Типа кожа трябва да се има предвид при избора на 

фон дьо тен. Възможно е за различните сезони да ви 
трябва различен фон дьо тен. Възможно е през лято-
то кожата ви да е много мазна, а зимата да е по-скоро 
комбинирана и т.н.

• Суха кожа – за суха 
кожа ви трябва фон 
дьо тен с хидратация. 
Възможно е също да 
използвате фон дьо 
тен с глицерин, който 
да се нанесе по-лесно 
и равномерно, без да 
нанасяте крем за ос-
нова

• Мазна кожа – при мазна кожа ви трябва матиращ 
ефект. Прочетете етикета, важно е фон дьо тенът да 
е без добавени масла. В противен случай няма да се 
задържа дълго върху кожата ви и ще прави лицето ви 
неестествено лъскаво

• Нормална кожа – най-подходящият фон дьо тен за 
нормална кожа е кремообразният.

• Чувствителна кожа – изберете фон дьо тен на 
минерална основа. Всички други варианти могат да 
предизвикат зачервявания и сърбеж

• Застаряваща кожа – с годините количеството ко-
лаген в кожата намалява и тя изглежда по-различно.
Видове фон дьо тен според покривността
Има различни видове фон дьо тен според това кол-

ко покривни искате да са.
Лек – лекият фон дьо тен наподобява хидратиращ 

крем. Целта му е по-скоро да изравнява тена, откол-
кото да прикрива пъпки или белези. Има много малка 
трайност – около 2-3 часа. Предимството му е, че не 
запушва порите и се изтрива лесно
Среден – средният фон дьо тен е подходящ за скри-

ване на малки пъпчици или бледи белези от акне. 
Често за да се засили ефектът на покривността му, 
можете да нанесете коректор под него
Тежък – тежкият фон дьо тен се нанася на кожа 

с много сериозни белези. Често в него има голямо 
количество пудра. Най-големият му недостатък е, че 
трудно се сваля от кожата. За да свалите по-плътен 
фон дьо тен добре от лицето опитайте в 3 стъпки – 
тоалетно мляко, измивен гел и накрая тоник или ро-
зова вода за успокояване на кожата.
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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.

Великденче
гергьовденче, превара, 
вероника, разгонка

Описание:  Великденчето е многогодишно тревис-
то растение с пълзящо или повдигнато стъбло, високо 
до 30 см. Листата са елипсовидни или обратно яйце-
видни, назъбени, окосмени, с къса дръжка. Цветовете 
са бледосини, събрани в гроздовидни съцветия, с 
4-листна чашка. Цъфти през пролетта и в началото 
на лятото.
Разпространение: 

Среща се из храстала-
ците и горите в цялата 
страна. Обича влажни 
почви.
Действие и прило-

жение: Екстракти от 
растението понижава 
кръвното налягане. 
Също така улеснява 
откашлянето и дейст-
ва секретолитично 
при хронични бронхити и бронхиална астма. 
Народната медицина я използва при подагра, бъ-

бречно-каменна болест, ревматизъм, възпаление на 
пикочния мехур, хронични кожни заболявания.
Начин на приложение: Запарка: 1 супена лъжица 

ситно нарязано великденче се залива с 400 г кипяща 
вода. Оставя се да кисне в продължение на 30 мин. 
Извлекът се изцежда и от него се приема 3 пъти 
дневно по 120 г преди ядене.
Като продукт: Състав: етерично масло, гликозиди, 

сапонини, органични киселини, танини, горчиви ве-
щества, следи от алкалоиди, витамин С, провитамин 
А  и др.
Действие:  успокоява възпалената лигавица на 

дихателните органи /хронични бронхити, бронхиален 
задух/, при болести на пикочо - половата система и 
в някои случаи при чернодробни страдания. Употре-
бява се още при трудно уриниране, кръвопикаене, 
кръвохрачене, дрезгав глас, умствена умора, запек, 
начална форма на туберколоза, треска.
Начин на приготвяне: 2 супени лъжици от билката 

се варят 5 минути в 0,5 л. вода. Отварата се прецежда 
и се пие по една винена чаша преди ядене по 4 пъти 
дневно.
Опаковка: 40 гр. суха билка в целофанов плик.
Билков чай, добавка към храната.

КРЕМ БРЮЛЕ
Продукти:
За крема:
- 8 жълтъка
- 1/2 ч.ч. захар
- 2 ч.ч. течна сметана
- 1 ч.л. ванилия
За карамелената коричка:
- 8 с.л. захар
Приготвяне:
Жълтъците (8 бр) и захарта 

(1/2 ч.ч.) се разбиват много добре. Към тях се прибавя 
предварително загрятата течна сметана (2 ч.ч.). Важно 
е тя да се премести от котлона точно преди момента на 
завиране. Изсипва се внимателно към жълтъчната смес 
при непрекъснато бъркане. Накрая се прибавя ванили-
ята (1 ч.л.) и сместа се разбърква. Изсипва се в малки 
керамични купички. Фурната се зарява на 170 градуса 
и купичките с крема се поставят в метална тава, в която 
има 2-3 пръста вода. Пекат се на водна баня при тази 
температура в продължение на 45 минути, или докато 
кремът не получи лек розов загар. Щом станат готови, 
купичките се изваждат от фурната и се оставят леко да 
се охладят. Във всяка порция се поръсва по една супена 
лъжица захар и се заглажда. Купичките се поставят 
отново във фурната, но се пекат само на горен реотан 
при най-висока температура за няколко минути, докато 
захарта се разтопи и карамелизира. Кремът се изважда 
от фурната и се оставя да се охлади

- Колко човека работят във вашия офис?
- С началника - двайсет и пет.
- А без началника?
- Нито един.

Пътник пристига късно през нощта в евтин хотел 
и пита има ли свободна стая.

- Имаме една на първия етаж. В коридора няма 
осветление, но ще я намерите лесно. Като стигнете 
до една греда, завийте на ляво и ще я намерите.
Човекът тръгва по коридора, блъска си главата в 

нещо и изкрещява от болка.
- На прав път сте! - вика окуражително портиерът. 

- Това беше гредата, а сега - веднага в ляво...


