
12 - 18 януари 2015 г., година (XI), 2 /482/

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

И през Новата година ще продължи 
социалната услуга „обществена тра-
пезария” на територията на общината. 
Общинската администрация подписа 
нов договор с Министерство на труда и 
социалната политика, Фонд „Социално 
подпомагане” за осигуряване на услу-
гата за още четири месеца, в периода от 

01 януари до 30 април 2015 година.
Проектът продължава действието си 

в същите населени места, в селата: Са-
товча, Плетена, Долен, Осина, Кочан,  
Жижево, Ваклиново, Вълкосел, Бого-
лин, Слащен, Туховище и Годешево и 

ще обслужва 71 ползватела на услугата.
Изискванията на проекта остават 

същите. Ползвателите на услугата 
са лица с доказана липса на доходи и 
близки, които да се грижат за тях; са-
мотно живеещи лица и семейства, по-
лучаващи минимални пенсии (пенсии 
за осигурителен стаж и възраст, пенсии 

за инвалидност, 
н а с л е д с т в е н и 
пенсии, пен-
сии, несвързани 
с трудова дей-
ност); скитащи 
и бездомни деца 
и лица. На съ-
щите ще се пре-
доставя топла 
храна веднъж 
дневно, която 
включва супа, 
основно ястие и 
хляб.
П а р т н ь о р и 

при реализира-
нето на услугата 
отново ще бъдат 
Детските гради-

ни от общината и съществуващите До-
машните социални патронажи. В насе-
лените места, където не се обслужват 
от Домашен социален патронаж, при-
готвянето и предоставянето на храната 
ще се извършва от  детските заведения.

КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ТЪРЖЕСТВА В
УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ  

И тази година, ми-
лият Дядо Коледа не 
забрави  да  посети 
детските градини и 
детските ясли в об-
щина Сатовча. Както 
всяка година, белоб-
радият  вълшебник 
раздаваше подаръци 
от сърце на всички 
малчугани по време 
на Коледно-Нового-
дишните тържества. 
Веселият Дядо Ко-
леда се обърна към 
всички с пожелания 
за здраве и щастие, 
а на децата заръча да 
бъдат по-послушни 
през новата 2015-та 
година. По традиция 
за  новогодишните 
празници, Кметът на общината предостави средства на ръководствата на детските гра-
дини и ясли, за да закупят и да зарадват децата с лакомства и подаръци. В детските заве-
дения, тържествата по случай настъпването на празниците, бяха изпълнени с много сти-

хове и песнички, 
с весели сценки 
на новогодишна 
тематика. Децата 
бяха добре под-
готвени от своите 
неуморими учи-
телки, за да могат 
да се представят в 
своята най-добра 
светлина пред ро-
дители и гости на 
тържеството.
А  най  -  р а -

достната вест за 
учениците от об-
щината бе дълго-
очакваната зимна 
ваканция, която 
започна  от 24 де-
кември и завърши 
на 4 януари 2015 
та година. 

На 19 декември 2014 година се 
проведе заседание на Общински 
съвет – Сатовча. 
Общинският съвет - Сатовча:
> Актуализира Поименния списък 

за капиталови разходи на община 
Сатовча за 2014 година. 

> Актуализира на Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-
те – общинска собственост, през 2014 
година, като  в раздел IV „Описание 
на имотите, които общината има 
намерение да придобие и способи 
за тяхното придобиване“ се добави 
точка 7. Придобиване на земеделски 
имот №000667 с площ 3,223 дка, 
находящ се в местността Припека, 
в землище на село Боголин – соб-
ственост на наследниците на Кемал 
Мустафов Абдишев  –  за прокарване 
на полски път, чрез закупуване. 

> Прие изнесената информация от 
Илхан Кълков – заместник-кмет на 
община Сатовча относно общест-
вения превоз на пътници в община 
Сатовча и реши да се сформира ко-
мисия, с представители на Общинска 
администрация и Общински съвет, 
която да инициира срещи с област-
ния управител на административна 
област с център Благоевград и ми-
нистъра на транспорта, информаци-
онните технологии и съобщенията, 
на които да се обсъди и потърси 
решение за запазване на досегашната 

републиканска и областна транс-
портна схема на община Сатовча. 

> Одобри ПУП – ПЗ (план застро-
яване) за имот №048007, находящ 
се в местността „Разпът“, землище 
на село Плетена за жилищно строи-
телство с възложител Рамиз Шекир 
Кьойбаши и възложи на кмета на 
общината да организира извършва-
нето на произтичащите от решението 
процедури. 

> Одобри ПУП – ПП за проектно 
трасе на електропровод и водопро-
вод до имот №048007 през имот 
№053001 с начин на трайно ползване 
полски пътища и имот  №0480019 с 
начин на трайно ползване пасище, 
мера – публична общинска соб-
ственост, в местността „Разпът“, 
землище на село Плетена, община 
Сатовча с възложител Рамиз Шекир 
Кьойбаши, и възложи на кмета на 
общината да организира извършва-
нето на произтичащите от решението 
процедури. 

> Даде съгласието си да се изготви 
ПУП за изменение на уличната ре-
гулация между кварталите 25 и 25А 
по плана на село Вълкосел, от осова 
точка 82А до осова точка 57А, като 
Подробния устройствен план пред-
види този стар път да се обособи на 
отделни имоти, които отделни имо-
ти – общинска  собственост, бъдат 
придадени към съседните парцели. 

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 29

ЙОРДАНОВДЕН    
Празникът Йордановден е един от най-значимите в християнската религия 

и има различни имена в страната - Кръстовден, Водици, Водокръщи и други. 
На  този ден се почита светеца Йоан Кръстител, който според библейската 
легенда  е покръстил Исус Христос във водите на река Йордан. 
По стара традиция  на този ден в Сатовча за здраве всички жители 

християни, мюсюлмани и роми  се събират на  традиционното място, на 
най-дълбоката част на реката, която преминава през селото, за ритуала по 
спасяването на  кръста. 
След освещаването на водата и празнична черковна служба, свещеникът 

хвърля Светия кръст във водата и по традиция мъже или юноши се хвърлят 
въпреки студа и ниската температура и изваждат кръста от водата. 

 Тази година въпреки изключително студеното време се извърши тради-
ционното хвърляне на кръста. За поредна година само Божидар Шкуртов 
от Сатовча бе смелчагата хвърлил се във водата и сръчно хванал кръста 
във водата. 
Поверието за този ден е, че колкото по-студен е денят, толкова по-богата 

и плодородна ще е годината. Ако кръста замръзне във водата  годината ще 
дава здраве и голям берекет, а този който извади кръста ще е здрав през 
цялата година.



17 Януари 2015г., Събота,  Свети Антоний Велики (Антоновден)
Имен ден празнуват: Андон, Антоан, Антоанета, Антон, Антонина, Антония, Донка, 

Донко, Дончо, Тони, Тонка, Тончо, Тоньо, Тоня, Тотьо, Тотка
Андоновден, Лелинден в народния календар Антоновден се празнува за 

предпазване от болести.
На този ден жените не предат, не плетат, не варят боб и леща,за да не 

разсърдят чумата, шарката и „синята пъпка“.
Специално омесени за празника содени питки, намазани с петмез, се раз-

дават на близки и съседи за здраве, а една се оставя на тавана „за белята, за 
лелята“, т.е. за чумата. Затова и Антоновден е известен още като Лелинден.

18 Януари 2015г., Неделя, 
• Международния ден на Снежния човек
Легендата разказва, че първият снежен човек в историята е направен на 

7 януари 1809 г. в Ю Клер, Уисконсин. Вернън Н. Пол решил да направи 
снежния човек за 9-годишната си дъщеря Йети Пол. Старо предание 
разказвало, че в Деня на Коледните подаръци идват елфите и взимат за 
себе си всички коледни дарове, предназначени за децата. Пол обяснил 
на малката Йети, че снежният човек ще държи далеч палавите елфи 

от подаръците. Момиченцето веднага разказало на своите приятели и така пред всички 
домове в градчето се появили снежковци.

• Атанасовден
Имен ден празнуват: Атанас, Атанаска, Наска, Наско, Hасo, Hася, Начо, Tанас, Таньо, 

Таню, Тинка
Атанасовден се празнува на 18 януари. Разрешава се вино и елей.
Св. Атанасий бил голям защитник на Православната вяра. Участвал в Първия Вселен-

ски събор, дето се показал с благодатно озарен ум в защита на вярата против ереста на 
Арий. На 28-годишна възраст, след смъртта на архиепископ Александър, е ръкоположен 
за архиерей на негово място в Александрия. За вярата преследван в изгнание 15 години.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ТРАНСПОРТЕН ФОРУМ ТЪРСИ
„МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА ГОДИНАТА“  

Международният транспортен форум обяви награда за Млад изследовател на годината 
с каузата да подчертае важността на проучванията и политиките в сферата на транспорта.
В конкурса могат да участват изследователи на възраст до 35 години, които са провели 

проучването си в институция, университет или консултантска фирма, намираща се в 
държава - членка на Международния транспортен форум, каквато е и България.
Кандидатите трябва да представят авторски текст, представящ значим принос към проуч-

ванията в сферата на транспорта на тема „Транспорт, 
търговия и туризъм“.
Изследването трябва да анализира аспект на 

взаимовръзките между транспортния сектор и 
еволюиращия икономически, социален или социо-
логически, исторически, географски, демографски 
или политически контекст.
Кандидатстване:
Кандидатите трябва да изпратят апликационна 

форма, включваща кратко резюме на изследването на 
английски или френски език (максимум 200 думи).
Награда
Най-добрият кандидат ще получи награда в размер на 5000 евро и ще бъде поканен да 

присъства на церемонията по награждаването, която ще се проведе в Лайпциг, Германия, 
по време на Международния транспортен форум от 27 до 29 май 2015 г.
Крайният срок за кандидатстване е 30 януари 2015 г.
Повече информация на уебсайта на Международния транспортен форум.
 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „СВ.ТРИФОН ЗАРЕЗАН”    
Краен срок: 15 януари 2015 г. 
Организатори:
Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата - гр. София, 

Регионален инспекторат по образование – гр. Бургас, Община гр. Сунгурларе, Общински 
детски комплекс – Сунгурларе, Национално издателство „Аз-буки”
Конкурсът-изложба за детска рисунка на тема „Св.Трифон 

Зарезан” е посветен на традиционния празник на лозаря и вина-
ря Трифон Зарезан и на Деня на гр. Сунгурларе – 14 февруари.
Целта на конкурса е да съхрани и популяризира българския 

народен обичай „Трифон Зарезан”.
  УЧАСТНИЦИ:
Ученици от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови 

групи:
7 - 10 г.; 11 - 14 г.; 15 - 18 г.
  ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ:
- Обреди и ритуали за „Св.Трифон Зарезан” от различни краища на България.
- Предания и митове, свързани с плодородието, с виното и винопроизводството.
Всеки участник може да участва в конкурса с най-много три творби.
В конкурса могат да участват творби на:
- живописта; - графика (рисунка, карикатура); - скулптура; - приложно-декоративни 

творби и проекти.

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

12 Януари 2015г.,  Понеделник, 
• Света мъченица Татяна
Имен ден празнуват: Татяна, Таня
Света мъченица Татяна произлиза от знатно и богато 

римско семейство, дъщеря на един от най-известните 
римски префекти. Изцяло проникната от християнската 
вяра, Татяна била посветена за дяконеса и всецяло се 
отдала на милосърдие и непрестанна молитва.
Тя се отказала от светските радости и се обрекла на целомъдрие и по този 

начин още повече засияла като достойна за мъченически светец. След смъртта 
на жестокия император Хелиогабал управлението поел император Алексан-
дър Север. Императорът не бил убеден последовател на Христовата вяра и в 
двореца си държал статуи на Христос, Аполон, Авраам и Орфей. Без да гледа 
на знатното положение на Татяна и на нейния безукорен живот, императорът 
наредил да бъде заведена в храма на Аполон, за да принесе жертва.

• Празник на българското военно разузнаване
На 12 януари българските военни разузнавачи отбелязват своя професионален 

празник, обявен със заповед на военния министър на 11 февруари 1997 г.Датата 
не е избрана случайно: Княз Фердинанд създава Разузнавателна секция към 
Оперативното отделение на Щаба на армията с Указ № 190 от 31.12.1907 г., 
който влиза в сила именно на 12 януари 1908 г. Тя е първият специализиран 
орган за водене и ръководство на военното разузнаване в България.

13 Януари 2015г., Вторник, Професионален празник на работещите в 
областта на киното
Професионален Празник на работещите в областта на киното – Обявен с 

Решение на МС  от 27 декември. На същата дата през 1915г., е прожектиран 
първият игрален филм „Българан е галант”. Автор на филма е Васил Гендов, 
който изпълнява главната мъжка роля.

14 Януари 2015г., Сряда, 
• Банго Васил — Циганската Нова година
От 13-ти всяка година започват големите ромски тържества за Нова година. 

Банго Васил, още и Банго Василий (Васильовден), наричан още Василица е 
най-големият празник на ромите - това е циганската Нова година. Празникът 
се отбелязва на 13, 14 и 15 януари. Празнуването на Василица е свързано с 
легенда, че Свети Васил, застъпник и защитник на ромите, възстановява моста, 
по който преминавали ромите, след като този мост бил разрушен от Дявола и 
по този начин ги спасил.
Вечерта на 13-ти срещу 14-ти януари се повтарят християнските ритуали на 

Бъдни вечер - цялото семейство се събира вкъщи, майката готви птица с ориз 
или с кисело зеле. Докато я приготвя, мълчи. Във всяка къща се точат баници, 
баклави, младите жени чистят къщата и лъскат съдовете, всичко трябва да 
блести от чистота. Правят и сарми. 

• Празник на войските на министерството на 
транспорта
През 1888 г. с Указ 4 княз Фердинанд I в Русе е създа-

дено първото военизирано железопътно подразделение 
в Българската армия – Железопътна рота към пионерния 
полк в Русе. С това се поставя началото на обособен 
род транспортни войски, които преминават през различни етапи на развитие. 
Празникът е обявен с Решение на Министерския съвет от 6 януари 1994 г. 
като празник на войските на Министерството на транспорта. От 2002 г. денят 
е обявен за професионален празник на ДП „ТСВ“.

15 Януари, 2015г., Четвъртък,  Рожден ден на виртуал-
ната енциклопедия Уикипедия
Уикипедия е многоезична, мрежово-базирана енциклопедия 

със свободно съдържание. Създадена е на 15 януари 2001г.
Тя е динамичен продукт на сътрудничещи си доброволци 

от целия свят, позволяваща на всеки човек с достъп до Ин-
тернет да участва в редактирането й. Проектът започва на 
15 януари 2001 г. като допълнение към Нюпедия, която се 
съставя от експерти. Понастоящем Уикипедия се управлява 

от организацията с нестопанска цел Фондация Уикимедия. В Уикипедия има 
над 20 милиона статии, включително над 120 000 в българоезичната й версия, 
създадени от над 100 000 доброволци. През годините на своето съществуване 
Уикипедия завоюва голяма популярност, насърчавайки зараждането на други 
сродни проекти като Уикиречник, Уикикниги и Уикиновини.
Съществуват над 270 разноезични версии на Уикипедия, около 100 от ко-

ито сравнително активни. Към март 2011 г. англоезичната, немскоезичната и 
френскоезичната версии са единствените, разполагащи с над 1 милион статии.

16 Януари 2015г. Петък, Професионален празник на хората, работещи 
в областта на растителната защита
На 16 януари се отбелязва професионалния празник на хората, работещи в 

областта на растителната защита (обявен с Решение на Министерски съвет 
от 28 септември 2005 г.). Преди 118 години, с указ на княз Фердинанд от 16 
януари 1896 г., е утвърден първият нормативен акт в България в областта на 
растителната защита: „Закон за мерките против филоксерната зараза (чума по 
лозата) и за възстановяването на опустошените от нея лозя“. С него се поставя 
официално регламентираното начало на борбата с вредителите по растенията 
и на растителнозащитната дейност у нас.
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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 -
 ЖИВОТЪТ Е КАТО ДОМАШЕН КЕКС
Малко момче разказвало на баба си как всичко било лошо: учи-

лището, проблемите в семейството и здравословните проблеми 
вкъщи. Междувременно бабата приготвяла кекс. Тя попитала внука 
си дали обича да похапва, нещо, което той разбира се обичал.

- Ето, пийни си малко олио за готвене. - казала тя.
- Гадно! - казало момчето.
- Тогава какво ще кажеш за няколко сурови яйца?
- Противно е бабо! - отговорило то.
- Тогава може би искаш малко брашно? Или може би сода за хляб? -” попитала бабата.
- Бабо, всички те са гадни! - отговорило то.
На което бабата отговорила:
- Да, всички тези неща изглежда само по себе си не са приятни на вкус. Но когато са смесени в правилните 

пропорции и по подходящ начин, те създават вкусен кекс!
Тя продължила:
- И Господ работи по същия начин. Много пъти се чудим защо ни причинява толкова лоши и трудни мо-

менти. Но той знае, че забърквайки всички тези неща по неговия начин те винаги ще са за добро. Просто 
трябва да му се доверим и може би те всички ще съставят нещо чудесно!

МОЛБА
От МЕЛЯТА ИБРАИМОВА КОРУАСАНОВА

УВАЖАЕМИ РЪКОВОДИТЕЛИ И МИЛИ ХОРА,
Спешно се нуждая от операция на черния 

дроб. Положението ми нетърпи отлагане, затова 
се обръщам към Вас със ЗОВ ЗА ПОМОЩ. Кой-
то може и има желание да спаси един човешки 
живот да отвърне на молбата ми. Предварително 
Ви Благодаря.
Банковата ми сметка е:
IBAN: BG 55 STSA 9300001670 9484
BIC: STSABGSF Банка ДСК-Сатовча
C уважение: /Мелята Коруасанова/



Въпрос: Имам годините и необходимия трудов стаж 
за пенсиониране.Мога ли да подам документите за от-
пускане на пенсия от 01.01.2015г. без да прекратявам 
трудовия си договор?
Отговор: На 19 декември 2014г. Народното събрание 
прие Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2015г., с който се измениха и някои 
разпоредби в Кодекса за социално осигуряване (КСО). 
От 1 януари 2015г. е отменена разпоредбата на чл. 94, 
ал. 2 от КСО, съгласно която за отпускане на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да 
преустанови упражняването на трудова дейност.
В тази връзка Ви уведомяваме, че след тази дата (1 януари 
2015г.) няма пречка да подадете заявление за отпускане 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да е пре-
кратено трудовото Ви правоотношение.

Въпрос: Съкратена съм по чл331 ал1 ал2, съдружник 
съм в ООД от 10 г. Мога ли да получавам помощ за без-
работни или трябва да изляза първо от дружеството 
като съдружник-не съм управител? Имам ли право на 
чл222 ,че съм останала без работа?
Отговор: В чл. 222, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ е 
предвидено, че при уволнение поради закриване на 
предприятието или на част от него, съкращаване в щата, 
намаляване обема на работа и спиране на работата за 
повече от 15 работни дни, при отказ на работника или 
служителя да последва предприятието или неговото поде-
ление, в което той работи, когато то се премества в друго 
населено място или местност, или когато заеманата от 
работника или служителя длъжност трябва да бъде осво-
бодена за възстановяване на незаконно уволнен работник 
или служител, заемал преди това същата длъжност, ра-
ботникът или служителят има право на обезщетение от 
работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му 
трудово възнаграждение за времето, през което е останал 
без работа, но за не повече от 1 месец. Предвиденото в 
разпоредбата обезщетение се дължи от работодателя, 
само ако трудовото правоотношение е прекратено на 
посочените в разпоредбата основания. При прекратяване 
на трудовия договор по чл. 331 от КТ, лицето няма право 
на обезщетение по ал. 1 на чл. 222 от КТ.
Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигурява-
не (КСО) право на парично обезщетение за безработица 
имат лицата, за които са внесени ли дължими осигури-
телни вноски за фонд “Безработица” най-малко 9 месеца 
през последните 15 месеца преди прекратяване на осигу-
ряването и които: 1. имат регистрация като безработни 
в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за 
ранно пенсиониране в Република България, или пенсия 
за старост в друга държава; 3. не упражняват трудова 
дейност, за която подлежат на задължително осигуряване 
по чл. 4 КСО. При наличие на посочените в разпоредбата 
условия се преценява и правото на обезщетение. Парич-
ното обезщетение за безработица се отпуска въз основа 
на заявление до териториалното поделение на Национал-
ния осигурителен институт. Следва да имате предвид, 
че преценката за правото на парично обезщетение за 
безработица, за неговия размер и срок за изплащане се 
прави за всеки конкретен случай и се определя с разпо-
реждане, издадено от съответното ТП на НОИ. Тъй като 
сте съдружник в ООД, както посочвате в запитването си, 
за конкретна информация можете да се обърнете и към 
съответното ТП на НОИ. 

Въпрос: Искам да попитам в момента съм в непла-
тена отпуска (1месец )за отглеждане на дете до 
8г.възраст.Това време зачита ли ми се за трудов стаж 
и дължа ли пари за осигуровки наработодателя?
Отговор: Съгласно изричната разпоредба на чл. 167а, 
ал. 8 от Кодекса на труда /КТ/ времето, през което се 
ползва неплатения отпуск в размер 6 месеца за отглеж-
дане на дете до навършване на 8-годишна възраст, се 
признава за трудов стаж.  Това време се зачита и за оси-
гурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски 
(чл. 9, ал. 2, т. 1 КСО).
 
Въпрос: На 11.01.2015г.работодателя ми прекратява 
договора без мое съгласие. До тази дата имам 09.ме-
сеца и11 дни осигорителен стаж като 12м.2014г. бях 
в неплатен отпуск. Имам ли право на обещитение.
Неплатения отпуск влизат в тези 9м.и 11д.?
Отговор: За да получавате обезщетение за безработица 
трябва да отговаряте на следните изисквания (съгласно 
чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да има-
те внесени или дължими осигурителни вноски във фонд 
„Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 
месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате 
регистрация като безработна в Агенцията по заетостта; 
да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и въз-
раст или професионална пенсия за ранно пенсиониране 
в Република България, или отпусната пенсия за старост 
в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за 
която да подлежите на задължително осигуряване.
Размерът на паричното обезщетение за безработица и 
периодът, през който ще се получава то се определят 
от териториалното поделение на НОИ, занимаващо се с 
обезщетения за безработица. Координати за връзка ще 
намерите на адрес (www.noi.bg)/ рубрика „Контакти”. 
Също така може да ползвате информация и чрез Кон-
тактния център на Националния осигурителен институт 
(тел. 02/ 926 10 10).

От тази година купувачите на автомобили ще ги 
регистрират само в КАТ и няма да се налага да ходят 
и в общината, както беше до момента.
Вече е възможно годишните данъчни декларации 

да се подават по интернет, без да е нужен електронен 
подпис. Подаването ще става с помощта на персона-
лен идентификационен код (ПИК), който всеки ще 
може да вземе от данъчните служби.
С ПИК ще могат да се подават и декларации за 

местни данъци и такси към общините.
Хората на граждански договори сами ще избират 

дали през четвърто-
то тримесечие ра-
ботодателят да им 
удържа авансово да-
нък върху доходите.
Въвеждат се две 

допълнителни да-
нъчни  преферен-
ции  за  работещи 
родители. За деца с 
увреждания данъч-
ното облекчение за 
родителите ще е 200 лева за година.
Премахва се обаче необлагаемият праг от 340 лева, 

тоест за доход по трудов договор, който не надвишава 
минималната работна заплата, няма да се възстано-
вява удържаният данък при подаването на годишната 
данъчна декларация.

 
  РЕГИСТРИРАМЕ ФИРМА ЗА 1 ЕВРО

НАВСЯКЪДЕ В ЕС
Българите вече ще могат да регистрират фирма за 

1 евро във всяка точка на ЕС, обясниха наши евроде-
путати. 
В Комисията в 

Брюксел работят 
по новата дирек-
тива ,  която  ще 
бъде приета в края 
на тази година и 
ще влезе в сила 
вероятно от нача-
лото на 2016 г. 
По този начин 

европейското ЕООД ще може да се регистрира с 
капитал от 1 евро, документите ще се изготвят за 3 
работни дни, а административната тежест и необхо-
димостта от пътуване ще отпаднат.
Парите за регистрация на фирма, която да оперира 

в целия ЕС, ще намалеят значително, а бизнесът ще 
бъде улеснен, уверяват родните ни пратеници в Ев-
ропарламента. Начин за подобно регистриране ще се 
търси и за фондации на територията на Общността. 
Пред 2016 година ще се задейства и създаването на 

Европейска прокуратура. Новият орган ще работи за 
намаляването на данъчните измами.

ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ С ПИК
ЩЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ 15 ЯНУАРИ 

Едва от 15 януари ще бъде възможно данъчни де-
кларации да се подават по интернет само с персонален 
идентификационен код (ПИК), съобщи Националната 
агенция за приходите (НАП). Подаването на годиш-
ната декларация за доходите само с ПИК, без елек-
тронен подпис, беше една от най-големите промени 
в данъчната кампания за 2015 г., която стартира в 
началото на седмицата.
Причина за забавянето е, че е необходимо време 

да се изгради системата, чрез която новата услуга 
ще е възможна, казаха от НАП. Според приходната 
агенция от приемането на промените в Данъчно-оси-
гурителния процесуален кодекс до въвеждането на 
системата са необходими около десетина работни дни. 
Промените бяха приети на 19 декември. От тогава до 
31 декември имаше 4 работни дни. За въвеждането 
на тази опция обаче се знаеше от месеци.
В момента по интернет могат да се подават данъчни 

декларации само с електронен подпис. Много хора 
обаче не ползват тази услуга, защото издаването на 
подпис струва между 
30 и 60 лева.
На сайта на НАП до 

няколко дни ще бъде 
публикувана  и  да-
нъчната декларация с 
баркод. При нея, след 
като човек попълни 
данните за доходите 
си, налогът се изчис-
лява  автоматично . 
След това гражданите могат да я разпечатат и да я 
изпратят по пощата или направо в офисите на НАП.
Според експертите от приходната агенция интере-

сът към бланката с баркод няма да е толкова голям 
тази година. Причината е, че вече отпадна облекче-
нието, което се даваше, ако подадем данъчната си 
декларация на хартия и платим дължимия налог до 10 
февруари. Според новите правила гражданите ще мо-
гат да ползват 5% отстъпка от данъка, ако декларират 
доходите си онлайн до 31 март и платят дължимите 
налози до края на април.
Отстъпката е важна, защото от 2013 г. в послед-

ното тримесечие налогът по доходи, различни от 
тези по трудов договор, не се удържа авансово. Така 
гражданите, които получават такива приходи, трябва 
сами да преведат данъка за последното тримесечие 
до края на април. Последните законодателни про-
мени предвиждат от тази година хората да могат да 
избират дали данъкът за последното тримесечие да 
се удържа авансово или не.
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ЗАТЯГАТ СЕ ПРАВИЛАТА ЗА ВОЗЕНЕ 
НА БЕБЕТА В АВТОМОБИЛИТЕ

Въвеждат се нови изисквания на европейското зако-
нодателство към системите за обезопасяване на деца
Това става възможно, след като правителството 

одобри проектозакон за изменение и допълнение на 
Закона за движение по 
пътищата.
Новите изисквания са 

въз основа на приетото 
ново правило на Иконо-
мическата комисия на 
ООН за единни разпо-
редби относно одобре-
нието на усъвършенст-

ваните системи за обезопасяване на деца в моторните 
превозни средства.
Новите изисквания са свързани с монтиране на 

системата за обезопасяване на дете в положение, при 
което то гледа назад, докато то е на възраст до 15 
месеца. За сравнение се посочва фактът, че в момента 
са предвидени 9 месеца.
Освен това се включва изпитване на системите за 

обезопасяване и при страничен удар. Досега те са 
тествани при челен и при удар отзад. Целта на новото 
правило е да доведе до значително повишаване на 
безопасността на системите, тъй като голям процент 
от пътнотранспортните произшествия включват 
страничен удар.
Изпитванията ще се правят и с нов вид манекен, 

който представлява по-добре детското тяло и увели-
чава надеждността на получените резултати. Освен 
на данните за нараняване на гръдния кош, анализ ще 
се прави и на нараняванията на главата и врата.

 
ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ ЗАПОЧНА ВЪВ 

ВСИЧКИ ОФИСИ НА НАП
Данъчната кампания започна на 5-и януари в 9 ч. във 

всички офиси на Националната агенция за приходите 
/НАП/. Физическите лица могат да подадат деклара-
циите си и да внесат данъка не по-късно от 30 април, 
припомнят от приходната агенция.
Онлайн системата за подаване на декларации от 

физически лица с електронен подпис беше активирана 
в първата минута след 
настъпването на нова-
та година.
Първата  данъчна 

декларация през 2015 
г. бе подадена 40 ми-
нути след полунощ от 
34-годишен IT специ-
алист.
Последното нововъ-

ведение за данъчната кампания 2015 г. е възможността 
гражданите да подадат подоходна декларация по 
електронен път без електронен подпис, а с персона-
лен идентификационен код /ПИК/, който се издава 
безплатно във всеки офис на НАП.
Над 150 000 физически лица вече са се снабдили с 

този код и могат да спестят пет на сто от дължимия 
данък, ако изпратят онлайн формуляра си до 31 март.
Освен деклариране на доходи онлайн приходната 

агенция предлага и възможност за плащане на всички 
видове задължения по интернет, както и още над 30 
е-услуги, които спестяват на бизнеса и гражданите 
над 300 млн. лв. годишно.

ОТ 1 ЯНУАРИ МИНИМАЛНАТА РАБОТА 
ЗАПЛАТА Е ПО-ВИСОКА

Минималната работна заплата се повишава с 20 лева 
от 1 януари. През новата година тя ще „порасне“ още 
веднъж също с толкова и от 1 юли ще е 380 лв.
През 2015-а обаче с нея няма да се повиши обезще-

тението за отглеждане на дете. През втората година 
от майчинството то остава 340 лв.
За първата година парите на майките вече ще се 

изчисляват на база доходите им за 2 години назад, а 
не за година и половина.
Празничният първи януари тази година „замрази“ 

цените на природния газ, парното и тока.
Решението на енергийния регулатор е за символич-

но намаление от 30 стотинки единствено на цената на 
природния газ за 1000 куб. метра, която от 1 януари 
вече е 603,14 лв.
Липсата на по-рязък скок или поевтиняване на си-

ньото гориво задържа и цените на парното и топлата 
вода. Прогнозите на ДКЕВР обаче са, че токът ще 
поскъпне от април или от средата на лятото.

„Замръзват“ още данъците ни, както и социалните 
и здравните осигуровки, които внасяме. Сравнително 
новият „данък лихва“ също остава 8%.

„Линията на бедност“ е по-висока от 1 януари - от 
251 на 286 лева.
Повишава се максималният осигурителен доход за 

всички осигурени лица от 2400 лв. на 2600 лв., което 
ще доведе и по-висок „таван“ на пенсиите - 840 лв.
Вече е по-висок минималният осигурителен доход 

на регистрираните земеделски производители и тю-
тюнопроизводители с 60 лева – от 240 лв. на 300 лв.
Развръзката по „горещата тема“ за пенсиите обаче 

предстои. Макар в края на годината да беше прието, 
че можем да преместим парите си за втора пенсия от 
частния пенсионен фонд, в който са, към НОИ, упра-
вляващите ще обсъждат отново въпроса през януари.
А иначе пенсионерите ще получат увеличение на 

парите си през юли по добре познатото вече „швей-
царско правило“. Четири месеца повече осигурителен 
стаж ще са необходими за пенсиониране през 2015-а 
в най-масовата трета категория труд.



ЗАЩО СУШЕНИТЕ СИНИ
СЛИВИ СА ПОЛЕЗНИ?

През зимата изборът ни от пресни плодове най-често 
се свежда до различните цитруси. Ако обаче искате да 
разнообразите, хапвайте сушени плодове. Сред най-по-

пулярните сушени пло-
дове са сините сливи. 
Вижте защо сушените 
сини сливи са полезни и 
как да ги включим в ме-
нюто си.
Защо сушените сини 

сливи са полезни?
Сушените сини сливи 

са сред най-добрите из-
точници на антиоксиданти. Антиоксидантите предпаз-
ват клетките от свободните радикали, причина за много 
болести и неразположения. Освен това сушените сини 
сливи са добър източник на витамините А и К.
Сушените сини сливи и храносмилането
Сушените сини сливи съдържат сорбитол. Сорбитолът 

ускорява храносмилането. Затова сушените сини сливи 
се препоръчват при запек и хемороиди. Препоръчител-
ната дневна доза в такива случаи е около 100 гр.
Освен това сушените сини сливи съдържат голямо ко-

личество диетични фибри. Диетичните фибри са полез-
ни за храносмилателната система. Те не се абсорбират, а 
вместо това остават в червата, където абсорбират вода и 
така ускоряват храносмилането.
Заради силното слабително действие на сините сливи, 

е желателно да започнете от малки количества и посте-
пенно да ги увеличите. Така ще избегнете стомашни не-
разположения.
Сушените сини сливи и остеопорозата
Сушените сини сливи съдържат борон във висока кон-

центрация. Боронът е вещество, което е много важно за 
здравето на костите. Затова сушените сини сливи се пре-
поръчват както за превенция на остеопороза, така и за 
облекчаване на симптомите при остеопороза при жени 
в менопауза. 
Някои изследвания показват, че 100 гр. сушени сини 

сливи дневно в продължение на 3 месеца подобряват 
състоянието на жени с остеопороза
Сушените сини сливи и диетата
Както повечето сушени плодове, така и сините сли-

ви, са препоръчителни за диета, но в ограничени коли-
чества. Ако искате да включите сушените сини сливи в 
диетата, не трябва да ядете повече от 30 гр. дневно.
От друга страна обаче има изследвания, които показ-

ват благотворното въздействие на сушените сини сливи 
върху фигурата и при по-завишена консумация (100 гр.). 
Причината е трайното подобряване на храносмилането. 
Така че отговорът на въпроса колко сушени сини сли-
ви да ядем дневно, ако спазваме диета, не е еднозначен. 
Едно е сигурно, сушените сини сливи ще ви помогнат 
да се справите с нередовния стомах и подуването, а това 
може да ви донесе и намаляване на килограмите.

НАПРАВИ СИ САМ
ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ – 8 ИДЕИ
Ако избягвате силните пре-

парати, искате да живеете 
здравословно и природосъо-
бразно, тогава тези 8 идеи как 
да си направите сами почист-
ващи препарати ще ви бъдат от 
полза. Вижте 8-те рецепти за 
домашни препарати.
За почистване на прозорци – трябват ви 2ч.ч. Вода, 

1/2ч.ч. бял оцет, 1/4ч.ч. от някакъв по-силен алкохол 
или спирт и 2-3 капки етерично масло по избор. В пул-
веризатор разбърквате всички съставки, докато се сме-
сят добре, и след това пръскате прозорците с получения 
препарат.
Срещу мазни петна по мивката – необходими са ви 

1л. Вода и 1с.л. амоняк. Поставете съставките в бутилка 
и разклатете силно, докато амонякът се разтвори. След 
това впръскайте от препарата върху петната и търкайте 
с гъба.
За почистване на банята – препаратът е подходящ 

както за почистване на фугите, така и за мивката и тоа-
летната. Трябват ви сока от два лимона и 1с.л. сол. На-
пръскайте парцала първо с лимоновия сок, а след това 
сложете и от солта. Търкайте замърсените места и на-
края изплакнете с хладка вода.
За почистване на плочки – трябват ви 1/2ч.ч. сода 

бикарбонат, и10 капки етерично масло по избор. След 
това добавете и течен сапун – количеството трябва да е 
толкова, че да се получи паста, която да поставите върху 
гъба и с която да изтъркате плочките.
За почистване на домашен прах – върху микрофи-

бърна кърпа впръскайте разбъркани предварително 1с.л. 
зехтин и 2с.л. лимонов сок. Минете мебелите с кърпата 
– така не само почиствате вече натрупалия се прах, но 
и предпазвате от повторното му наслояване. Внимание! 
Никога не пръскайте от препарата директно върху ме-
белите.
Освежител за хладилника – в бурканче от бебешко 

пюре поставете 1/2ч.ч. сода и 5-10 капки етерично масло 
от ванилия или някакъв цитрусов аромат. Затворете бур-
канчето, като преди това сте направили няколко дупки 
на капака. Содата ще абсорбира лошите миризми, а ете-
ричното масло ще разпръсква приятно ухание. Съдържа-
нието се сменя на 2 месеца.
Освежител за въздуха – на слаб котлон сложете да 

къкрят в малко вода кори от 2 портокала, 2 пръчици ка-
нела и карамфил.
Антибактериален препарат – приготвя се от вода и 

бял оцет в съотношение 9:1

КАК ДА СПРЕМ ХРЕМАТА ЗА ЕДИН ДЕН
Да се преборим с хремата за един ден звучи почти 

като научна фантастика.  Ето няколко елементарни три-
ка, които гарантира бързо отърваване от течащия нос.
Всъщност, нашите баби отдавна са запознати с тези 

методи, но друго си е да го каже специалист. И тъй като 
методите са напълно безопасни, даже приятни, нищо не 
ви пречи да опитате. 
Важното е да се започне още при първите симптоми, 

на другия ден вече е късно.
Веднага щом започне да кихате и носът ви потече по-

топете краката в топла вода с лъжица сол и постепенно 
доливайте гореща колкото издържите. Постойте десе-
тина минути докато кожата порозовее и се образуват 
„чорапки”. При децата внимавайте да не ги изгорите.
Втората стъпка е масажът. Подсушете краката, завий-

те ги в кърпа да си „починат”. През това време започне-
те масаж на ръцете като се започне от върха на палците, 
останалите пръсти и после цялата длан.
След това следва масаж на стъпалата, като отново се 

започне от палците, пръстите и цялото стъпало. После 
се прехвърлете на задната част на шията и раменете, не 
натискайте много, не трябва да се изпитва силна болка.
Масажът завършва с нежно разтриване на ушната 

мида, особено тази част, която е в началото на ушния 
канал.
Следва процедура с кромид лук, който е богат на фи-

тонциди, борещи се успешно с микробите. Нарежете на 
ситно лук, сложете го в марля и го поставете в ушите.
Летливите вещества проникват в носоглътката. Мал-

ко щипе, затова при деца може да нарежете повечко лук 
и да го оставите близо до главата на детето, за да диша 
изпаренията докато спи.
Четвъртата стъпка е отново загряване – на краката и 

гърба. Използвайте електрическа възглавница, грейка 
или просто бутилка с топла вода.
Следва промивка на носа. Най-добре използвайте фи-

зиологичен разтвор от аптеката, домашно приготвеният 
не е подходящ при деца.
Няколко пъти излейте в носа по един капкомер, за да 

се промие от микробите не само носа, но и гърлото.
Ако това е неприятно за детето, използвайте спрей с 

морска вода от аптеката. Особено полезни и щадящи 
(не пресушават лигавицата) са промивките със сребър-
на вода.
Пийте много течности – топъл чай от лайка, шип-

ка, липа, джинджифил, черен и зелен чай. Яжте лук и 
чесън, наблегнете на витаминозните сезонни плодове 
–цитруси, ябълки ,киви, нар. Лютата чушка помага на 
възрастните както при хрема, така и при кашлица.

ПРАКТИЧЕН ПАРНИК ОТ СТАРА 
ДОГРАМА

Парниците, независимо дали са 
малки или по-големи, са изклю-
чително удобни за отглеждане на 
някои студоустойчиви зеленчуци в 
зимните месеци, но и за производ-
ство на разсад рано напролет. Зато-
ва и тези съоръжения вече се сре-
щат в много любителски градини.
Изграждането на любителски 

парник не е нещо сложно и трудно изпълнимо. Голе-
мината му се прави според желанието на градинаря и 
най-вече от това на каква площ ще е разположен.
В някои случаи парникът може да е голям, като се 

предвиди да е достатъчно висок, за да се влиза в него и 
да се работи спокойно. Има и варианти, при които той е 
малък и наподобява просто заградена от всички страни 
леха. Според това дали ще се отглеждат зеленчуци, или 
ще се използва само за засяване на разсад, парникът е с 
различна височина.
В последните години за изграждането на дворни-

те парници се използва стара дограма от прозорци. 
Оформянето им става лесно според това, с което раз-
полага майсторът и каква е идеята за съоръжението. 
Задължително е обаче да се направи така, че някои от 
крилата на парника да може да се отварят - от една 
страна, за да е удобно за работа, а от друга - за прове-
тряване в топлите и сухи дни.
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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.

Репей - Arctium lappa L.
бутрак, кущрява, лепка
Описание: Двегодишно тревисто растение с вре-

теновиден месест корен, сиво-кафяв отвън и бял и 
сочен отвътре. Стъблото е високо до 1,5 м, силно 
разклонено. Цветовете са двуполови с тръбесто венче. 
Плодовете са леко сплеснати. Цъфти през лятото. 
Разпространение: Расте по влажни, необработени 

и буренливи места, из гори и храсталаци в цялата 
страна. 
Употребяема част: За ле-

чебна цел се използва коренът. 
Лечебно действие: Сти-

мулиращо върху обмяната на 
веществата, усилва клетъчния 
растеж. Има диуретично, по-
тогонно и дезинфекционно 
действие. Младите листа имат 
антибактериално действие. 
Билката задържа развитието 
на туморите.
Приложения: • при бъбреч-

ни камъни, подагра, ревмати-
зъм, гастрит, язва на стомаха 

• външно: за заздравяване на рани, язви, изгаряния, 
хемороиди 

• отвара: средство за укрепване на косата при 
косопад

• при захарен диабет. 
• В българската народна медицина корените на 

репея се препоръчват при малария, язва на стомаха, 
гастрит, газове, бронхит, хемороиди.

• Отвара от семената се използва при виене на свят. 
Външно приложение: За налагане при ревматизъм, 

натъртване, подагра. Коренът, сварен във винен оцет 
(2:10) се прилага против пърхот и за заздравяване на 
косата. Настойка от корените в терпентин (1:10) се 
използва за мазане при ревматизъм и шипове. Сва-
рените листа се препоръчват за налагане на лапи при 
ревматизъм, подути лимфни възли, рани от изгаряния, 
хемороиди. 
Вътрешно приложение: 1 кафена лъжичка смлени 

корени се вари 10 минути в 500 мл вода. Пие се по 1 
кафена чашка преди ядене, 4 пъти дневно. Семената 
може да се употребяват и по следния начин: 1 кафена 
лъжичка, леко счукани, се заливат вечер с 400 мл 
студена вода. На сутринта се прецежда и се изпива на 
3 пъти през деня преди ядене по една винена чашка.
Състав: сухо вещество 100%
Приложения: при бъбречни камъни, подагра, 

ревматизъм, гастрит, язва на стомаха, за заздравява-
не на рани, язви, изгаряния, хемороиди, средство за 
укрепване на косата при косопад, при захарен диабет. 
Корените на репея се препоръчват при малария, 

язва на стомаха, гастрит, газове, бронхит, хемороиди.
Опаковка: 50 гр. сухо веществово
Чай, добавка към храната.

КЛАСИЧЕСКА РЕЦЕПТА ЗА
КЕБАПЧЕТА НА СКАРА

Продукти:
- 1 кг свинска кайма
- 100 мл. вода
- 1 ч.л. кимион
- 1 ч.л. черен пипер
- 1/2 ч.л. сол
Приготвяне:
Каймата се смесва и овку-

сява с подправките - кимион, 
черен пипер и сол. Меси се и постепенно се добавя 
водата. След като се размеси добре, се разстила в тава и 
се завива с фолио. Оставя се за една нощ в хладилник. 
На другия ден се размесва отново и се оставя за 2–3 часа 
отново на студено.
С мокри ръце се оформят кебапчета с размер по же-

лание и се пекат на силно загрята скара. При печенето 
се въртят само на една страна.

Двама познати се срещат на улицата:
- Къде отиваш?
- На репетиция на хора.
- И какво правите там?
- Ами ... играем карти, пием бира ...
- А кога пеете?
- Като се прибираме!
- Я като се нажулим с рикия и после ме не е страх от никого!
- Верно ли? Даже и от жена ти?
- Ааа, толкова още не съм се напивал!
 - Г-н Иванов, много съм недоволен от вас - казва шефът. - 

Вече пет пъти ви звъня.
- Много се извинявам. Какво желаете?
- Нищо. Исках само да ви кажа, че първият път звъннах 

без да искам.


