
Община Сатовча отбеляза националния 
празник на Република България – 3-ти 
март. Във всички населени места се про-
ведоха тържествени чествания на 2-ри 
март. По случай 137 години от Освобож-
дението на страната ни беше издигнат и 
националният трибагреник от кмета на 
община Сатовча д-р Арбен Мименов, на 
фона на химна на републиката. Като спе-
циални гости присъстваха и ветерани от 
войната, поканени в знак на уважение и 
признателност за техния смел подвиг и 
саможертва.
Тържествата протекоха с художестве-

но-музикални програми, подготвени от 
училищните ръководства. Прочетоха се 

възпоменателни слова за героите, дали 
живота си за България, поднесоха се вен-
ци на признателност пред паметниците 
на героите  от Отечествената, Балканска-
та и Втората световна война. Рецитираха 
се стихове, посветени на безсмъртните 
герои на България, които за пореден път 
отекваха на тази паметна дата, дали ни 
място под слънцето.
Славното минало на нашия народ ни 

задължава да бъден единни в отстояване 
на националния идеал днес и в бъдеще, 
въпреки предизвикателствата на съвре-
мието.
Честит празник на свободата! Поклон 

пред героите на България
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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

Велики Апостоле, ще Ви пиша 
на ВИЕ, защото аз се прекланям 
пред Вас, пред Вашето светло лице 
и борбен дух. Велики Дяконе, ще 
Ви споделя нещо, което доста ме 
притеснява. Положението никак не 
е добро тук, в България, във Вашата  
„чиста и свята Република”, но само 
в спомените Ви. 
Виждате ли от някой портрет с 

Вашия лик  какво време дойде? Нима 
един таблет може да замени една 
книга? Нима да си добър в днешно 
време е престъпление? Нима парите 
станаха наши господари? Нима ние 
станахме роби на други, нечовешки 
ценности? 
Отговарям Ви, но с наведена глава, 

умираща от срам, защото Вие не за-
служавате това. Времето се измени, 
Велики, сега е времето на загубения 
народ, който се лута и е тръгнал по 
течението на една река, която сигур-
но ще ни захвърли на някой непознат 
бряг за отпадъци. 
Аз не искам да се връщате, Апос-

толе! Тук ще Ви гледат с пренебре-
жение, защото Вие имате идеали, за 
които се борите. Ще Ви използват, ще 
Ви подритнат и захвърлят като някоя 
непотребна вещ, за по – късна упо-
треба. Тук е така Левски. Тук никой 
не се бори за нищо и никого. Но имам 
и добри новини, май с това трябваше 
да започна. България е свободна, 
освободихме се, но това беше отдав-
на. Хората се променихме. Сега сме 
роби на други „ценности” и имаме 
други „идеали”. Сега всички посте-
пенно забравяме за нашата Велика 
българска история. Управниците ни, 
Дяконе, те са сложили Вашия лик във 
всеки свой кабинет, но това даже ме 
е срам да Ви го споделя, защото те 
изобщо не Ви забелязват. Техният 
приоритет не е Вашият пример – да 
отдадеш цялото си същество в името 
на България, на Родината, а просто 
да лицемерничиш и лъжеш, за да 
вземеш повече пари и слава. Да, това 
е системата за успех, така управляват 
сегашните „апостоли”. 
Ех, Левски, останахме малко 

„трънки” като Вас… Плаша се , 
Дяконе, но не от война, а от мозъци. 
Мозъци, които мислят за собствена 
изгода с просташки навици и ман-
талитет. От тях се страхувам, те са 
страшни сега, не турците. 
В училище Вие ни гледате от 

портрета, но сигурно вече искате да 
излезете, защото си мислите, че ще 

бъдете чут. Съвсем обратното ще е, 
Дяконе, съвсем обратно … Ние в 
училище малко говорим за Вас и то 
само  защото се налага. Истинската 
пародия е, че отбелязваме Вашето 
обесване, вместо Вашето раждане. 
Това е игра, Дяконе, умряхте Вие и 
сега никой не остана. Поколенията 
се меним и стълбицата е толкова 
нищожна. Започна с разцвет, а сега 
тънем в собственото си блато. По-
някога изпадам в дълбок размисъл, 
размисъл на отчаянието, защото 
ми е мъчно, Левски, мъчно ми е за 
България. Усещам, че ще настъпят 
още по – лоши времена. Машините 
ще ни погълнат и ще започнем да 
използване книгите за подпалка. Не 
сме ли жалки!? Това не е народ, а 
озверели протестанти. В главите ни 
денонощно се въртят две основни 
думи: пари, надмощие, пари, пари… 
Искате ли още от хаоса? Искате 

ли още да знаете за нас, Велики 
Апостоле? Е, аз ще спра до тук, за-
щото наистина ще умрете, но не от 
бесило, а от някоя „модерна болест”, 
а аз не искам да умирате. Искам все 
да си останете както и в моето, така 
и в сърцата на всички родолюбци, 
потръпващи само чувайки името Ви. 
Вие сте Велик! Вие сте безсмъртен! 
Вие олицетворявате България! Ето 
спрях да пиша за настоящето, защото 
то струва дребни стотинки. По – ва-
жно е да знаете, че Вие сте Велик и 
Вашият подвиг остава в сърцето ми! 
За Вас, Велики Дяконе, за Вас 

-Левски!Поклон!!!
Цветелина Бисерова Младенова, 8 клас
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Сатовча

ПИСМО ДО ЛЕВСКИ

В  А  Ж  Н  О
Във връзка с прилагането на схемите за директни плащания за кам-

пания 2015 г. е важно да   се знае, че за прилаганите схеми за директни 
плащания по чл.38 “а”от ЗПЗП, а именно:

- Схема за единно плащане на площ/СЕПП
- Схема за преразпределително плащане
- Схема за плащане  за селскостопанските практики, които са благопри-

ятни за климата и околната среда/Зелени директни плащания/       
- Схема за млади земеделски стопани 
-  Схема за обвързано с производството подпомагане
-  Схема за дребни земеделски стопани
-  Специално плащане за култура – памук,
Земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане 

за тях когато са регистрирани съгласно чл.7 от Закона за подпомагане 
на земеделските производители - като земеделски стопани и когато 
ползват на правно основание земеделските площи, които заявяват.
За целта е необходимо стопаните които ще подават заявления за 

подпомагане да се явят в ОСЗ за подоване на Анкетна карта и анке-
тен формуляр за регистрация като земеделски стопанин, както и за 
регистрацията на договори за правното основание, преди започването 
на кампанията за подаването на заявленията за директни плащания.
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НОВ ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ПО СТИПЕНДИАНТСКИТЕ
ПРОГРАМИ „СОЦИАЛНО ДЕЛО И СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“

И „ТУРИЗЪМ“ НА ФОНДАЦИЯ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ 
Краен срок: 10 март 2015 г.
Фондация „Св. Св. Константин 

и Елена“ започва втория етап от 
реализацията на стипендиант-
ските си програми „Социално 
дело и социален мениджмънт“ и 
„Туризъм“, които са в подкрепа на 
висшето образование на студенти 
в неравностойно положение. През 
летния семестър на учебната 2014/2015 година, Фондацията ще подпомогне обучението 
на нови четирима студенти, които ще бъдат определени след конкурс. Приемът на доку-
менти и по двете програми започва от 17 февруари и ще приключи на 10-ти март 2015 г.
По стипендиантска програма „Социално дело и социален мениджмънт“, която се 

реализира съвместно с ПОАД „ЦКБ Сила“, вече ще могат да кандидатстват и магистри, 
обучаващи се в съответната област. По стипендиантска програма „Туризъм“, която се 
осъществява с подкрепата на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД, изискванията 
към кандидатите остават непроменени. Програмата е за студенти-бакалаври, които 
провеждат редовна форма на обучение в сферата на туристическите специалности във 
ВУЗ. Общо изискване и по двете стипендиантски програми е кандидатите да са пока-
зали отлични резултати през зимния семестър на 2014/2015 година и да са постигнали 
минимален успех от него - отличен 5.50.
Размерът на всяка една от стипендиите по програмите „Социално дело и социален 

мениджмънт“ и „Туризъм“ е 1 500 лв. и се изплаща на 5 равни месечни вноски.
Стипендиантите ще бъдат определени в началото на месец април 2015 г.

СТАЖ В БИБИСИ - ЛОНДОН   
Краен срок: не е посочен 
Стажът е в World Service Group на БиБиСи, 4-сед-

мичен и е в периода 02 март - 27 март или 22 юни 
-17 юли.
Трябва да имате навършени 18 години и да вла-

деете говоримо и писмено английски и един от 
следните езици:
арабски, азербайджански, бенгалски, бирмански, 

Китай (мандарин и кантонски), дари, френски, 
киняруанда / кирунди, кисвахили, киргизки, хауса, хинди, индонезийски, непалски, 
пущу, персийски, португалски, руски, синхалски, сомалийски, испански, тамилски, 
тайландски, турски, украински, урду, узбекски, виетнамски.

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

4 Март 2015г., Сряда
Имен ден празнуват: Герасим и Герасинка
6 Март 2015г., Петък
Имен ден празнуват: Красимир, Красимира
На 6 март имен ден празнуват всички, които носят 

името Красимир (означава - да краси света), Кра-
симира. На този ден Православната църква чества 
деня на Св. 42 мчци в Амория (в малоазийската об-
ласт Фригия). Преданието разказва, че това са били 
храбри военачалници, които се пожертвали в името 
на християнската вярата през 840 г. в Амория. В на-
чалото на IX век градът бил непрекъснато нападан 
и обсаждан от арабски племена, които вече изповядвали исляма. Историята 
се запазила от времето на византийския император Теофил (829-842 г.). 
Християните се защитавали мъжествено и врагът тъкмо се готвел да отстъпи, 
когато предател показал на мюсюлманите уязвимата страна на крепостната 
градска стена. Градът бил превзет и предаден на огън. По-голямата част от 
жителите и войниците, които защитавали града, били избити или отведени 
в робство. За възмездие победителят заповядал да бъдат затворени в тъмни-
цата главните военачалници - те били 42 души. Църквата почита в този ден 
паметта на всички смели мъже, които се оказали и добри войници, и верни 
служители на Христа.

7 Март 2015г.,  Събота, Св. свщмчци Василий, Ефрем, Капитон и др.
8 Март 2015г., Неделя,  Международен ден 

на жената
Идеята за Международен ден на жената въз-

никва в началото на XX век. Историята на праз-
ника започва през 1857 г. в Ню Йорк, когато е 
организиран един от първите протестни митинги 
на жените, работещи в текстилните фабрики. Те 
настоявали за равни права с мъжете, намаляване 
на работното време и подобряване условията 
на труд.
През 1909 г. Американската социалистическа 

партия провъзгласила 28 февруари за Национален ден на жената. До 1913 г. 
американките са го отбелязвали на последната неделя от месец февруари.
През 1910 г. на Втората международна конференция на работещите жени 

в Копенхаген е взето решение за учредяване на „Ден на жената“, който да се 
отбелязва всяка година.
В резултат на това решение Международният ден на жената се чества за 

първи път през 1911 г. в Австрия, Германия, Швейцария и Дания, когато 
повече от един милион мъже и жени участват в шествия.
От 1914 г. отбелязването на празника в различните страни е на датата 8 март. 

Той се свързва в началото на века с борбата за политическо, икономическо 
и социално равноправие.
През 1977 г. Общото събрание на ООН решава 8 март да стане Междуна-

роден ден за правата на жените и за мир.

„ВЪЛШЕБСТВОТО НА СЕЗОНИТЕ”   
За четвърта поредна година Астрономическа обсерватория при ОП „Мла-

дежки център” – Хасково обявява два конкурса за ученици под общото 
название „Вълшебството на сезоните”, посветени на настъпването на Ас-
трономическата пролет и на Международната година на светлината - 2015. 
Конкурсите са за фотография и за рисунка, разкриващи красотата на Земята 
през различните сезони.
Регламентите на конкурсите предвиждат учени-

ците да бъдат разделени във възрастови групи и да 
могат да участват с до четири свои творби като се 
поощтрява тези четири творби да бъдат посветени 
на различните сезони. Срокът за изпращане на 
снимките и рисунките е 10 март 2015 г.
Най-добрите творби ще бъдат представени на 

изложба “Вълшебството на сезоните”, която ще 
бъде открита на 18 март 2015 г.
На заелите призови мяста в конкурсите в деня 

на откриването на изложбата ще бъдат връчени 
атрактивни награди. Авторите на наградените 
творби и техните ръководители ще бъдат уведо-
мени предварително.
Справки и допълнителна информация на e-mail: 

ao_haskovo@abv.bg.
Краен срок: 10 март 2015г.
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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 - ЧАШАТА НА ЖЕЛАНИЯТА
Младият император обикалял със свитата си из владенията и навсякъде народът падал 

ниско на земята в знак на почит към властелина. По негов знак от време на време ков-
чежникът хвърлял шепа медни монети и народът се струпвал да ги събира.
Неочаквано към него се насочил гордо изправен монах с мръсни и одърпани одеж-

ди. Той държал една дървена чаша за подаяния в ръка. Стражата скочила да го спре, 
но императорът дал знак да го оставят да приближи. Съвсем изненадващо за всички, 
младият император скочил от коня си, коленичил пред монаха и целунал крайчицата на 
окаяната му одежда.

– Добре дошъл, татко – прошепнал радостно той.
– Не, сине, само минавам от тук.
– Но това са твоите владения, тате.
– Вече не, сине, сега са твои.
– Много си слаб, тате, какво да направя за теб, позволи ми 

да ти дам поне един кон.
– Знаеш, че съм дал обет да ходя пеша и да живея в бедност. 

Пусни няколко медни монети в чашата ми и това ще е напълно 
достатъчно.

– Ковчежник! Напълни тази чаша със злато, веднага! – запо-
вядал императорът.

– Откажи се, сине – усмихнал се монахът – не можеш да я 
напълниш, пусни само няколко дребни монети.
Започнал ковчежникът да пълни чашата. Изсипал цялата торбичка, донесли втора, 

донесли чувал, после втори, после трети, а чашата все оставала празна.
– Що за дяволска чаша е тази, тате, тя няма напълване?
– Щастлив съм, сине, че си много по-прозорлив от мен!
– На теб ти трябваха само три чувала злато, за да разбереш, че тази чаша няма напъл-

ване. А аз хвърлих целия си живот в нея, половината свят, хиляди наложнички, цялото 
възможно богатство на земята. Здравето си хвърлих в нея – всичко, а тя остана празна. 
Защото това е чашата на желанията, сине, и тя никога няма напълване…
Всички ние имаме такава чаша… В преследване на поредното желание хвърляме в 

нея здравето си, младостта, красотата и щастието си. Тя е погълнала душевното ни спо-
койствие, радостта от живота и в крайна сметка, ако не я захлупим веднага, ще погълне 
целия ни живот…

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 04.03.2015 г.
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неработоспособност и за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една 
календарна година;
4. зачетено за осигурителен стаж по законодателството 
на друга държава на основание на международен дого-
вор, по който Република България е страна. 
Паричното обезщетение за безработица се отпуска 
въз основа на заявление до териториалното поделение 
на Националния осигурителен институт. Заявлението 
се подава лично от лицето по постоянен или настоящ 
адрес. Продължителността на срока за изплащане на 
обезщетението и неговият размер зависят от продължи-
телността на осигурителния стаж на съответното лице, 
основанието, на което е прекратено осигуряването му, 
както и от това, дали безработното лице придобива 
право на парично обезщетение преди изтичането на 
три години от предходно упражняване на правото на 
обезщетение за безработица. Паричното обезщетение 
за безработица се изплаща от датата на последното 
прекратяване на осигуряването, ако: 1. заявлението 
по ал. 3 е подадено в тримесечен срок от тази дата; 
2. лицето се е регистрирало като безработно в Аген-
цията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата. 
За конкретна информация можете да се обърнете към 
съответното ТП на НОИ. 

Въпрос: При закупуване на трудов стаж от ВУЗ 
зачита ли се времето на непълнолетие? Касае се за 
периода от 01.09.1978 до 29.12.1978г. когато навър-
ших 18г. През този период съм бил във ВУЗ.
Отговор: В чл. 9а, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване /КСО/ е предвидено, че за осигурителен 
стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго 
основание, се зачита времето на обучение на лицата, 
завършили висше или полувисше образование, но за 
не повече от срока на обучение, предвиден по учебния 
план за завършената специалност. Съгласно ал. 6 на чл. 
9а от КСО, за осигурителен стаж по ал. 1 и 2 се зачитат 
периодите, за които са внесени осигурителни вноски. 
За повече информация се обърнете към съответното 
ТП на НОИ. 

Въпрос: На 02.08.2015г.ще изтече законово по-
лагащия ми период от 3-год.след раждането на 
дете ми. Въпросът ми-мога ли да ползвам борса, 
ако съм самоосигуряващо лице след тази дата и 
колко време имам право, какъв е реда за отпус-
кане. А, ако съм служител във фирма - същите 
въпроси.
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 54а, ал.1 от 
Кодекса за социално осигуряване, /КСО/ право на 
парично обезщетение за безработица имат лицата, 
за които са внесени или дължими осигурителни 
вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца 
през последните 15 месеца преди прекратяване на 
осигуряването 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. 
В ал. 2 на чл. 52а от КСО е предвидено, че за при-
добиване право на парично обезщетение по ал. 1 се 
зачита и времето:
1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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КАК ДА ПОСТЪПИМ ПРИ ГРЕШКА
В НОТАРИАЛНИЯ АКТ

Нотариалният акт е сериозен документ, който трудно 
се поправя. Как да постъпим, ако забележим грешка в 
него, след като покупката на имота вече е станала факт? 
Специалистите обясняват дали и кога грешката може 

да създаде проблеми и как 
се поправя.
Първо отидете при нота-

риуса, който е изповядал 
сделката, и вижте какво ще 
каже. 
При опит за продажба на 

жилище, купувачът открива 
малка грешка – сбъркано изложение на една от стаите. 
Въпреки че не било по вина на собственика, всички 
страни по предишната сделка трябвало да се съберат и 
да отидат при нотариуса, изповядал сделката.
Имало обаче един проблем – купувачите и продавачи-

те трябвало да бъдат в точно същия състав, а сделката 
била сключена преди 12 години. Наложило се да минат 
през истински приключения, докато всички успеят да се 
съберат. Трябвало да се пращат пълномощни от чужби-
на и т.н. Накрая все пак получили нов нотариален акт, 
който става неразделна част от първия акт.
При друг случай купувач на жилище открил грешка 

в номера на адреса на жилището. Тогава нотариусът 
успокоил, че не е проблем, защото жилището има иден-
тификационен номер в кадастралната карта и изповядал 
сделката със сбъркания номер.
Ако нотариусът ви каже, че грешката е фактическа 

и подлежи на поправка, по-добре веднага се съберете 
в същия състав и я поправете навреме, препоръчва 
брокерът. Но по думите й, дори грешката да остане, 
собственикът няма да има проблеми, докато не реши 
да се разпорежда с новата си собственост (продажба, 
ипотекирате и т.н.).
При поправка се съставя нов нотариален акт и съответ-

но се заплаща още веднъж като за съставяне на нотари-
ален акт. Въпреки това в практиката има и изключения. 
Стоянова споделя, че в нейния случай нотариусът е бил 
много любезен и не е поискал пари.
Ако грешката е на нотариуса, не би следвало той да 

иска заплащане за поправянето й. Грешките обикновено 
касаят обекта на сделката. Основно от това зависи дали 
се налага поправка или не.
При сбъркано име или адрес, проблемът не е толкова 

голям, допълва адвокат Милена Миткова. Физическите 
лица могат да променят името и постоянния си адрес, 
но не и ЕГН-то си. Същото е и при търговските друже-
ства, които се идентифицират единствено с ЕИК. Само 
то не подлежи на промени във времето, за разлика от 
името и адреса. 
КАМПАНИЯТА ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 

2015 ЗАПОЧВА ОТ 1 МАРТ!
Стопаните, които не са регистрирани по Наредба 3 на 

МЗХ като земеделски производители, няма да имат право 
да кандидатстват за директни плащания или т.нар. евро-
пейски субсидии. 

„Бъдете така добри, имате още време, отидете в съот-
ветната общинска служба, подайте си документите и се 
регистрирайте като Земеделски производител, за да си 
вземете зеленото картонче“. Разходите за осигуровки на 
година са около 1000 лв., като пенсионерите не заплащат 
осигуровки за пенсия, а само здравни.
Второто важно условия за директните плащания е 

правното основание за земята. Това означава, ако земята е 
собствена да се представи нотариален акт за собственост, 
ако е наследствена да се представи удостоверение за на-
следници или ако е под наем да се представи договор за 
наем.  Така в случай, че има презастъпване, службите ще 
си направят съответните проверки“.

ДАНЪЧНИТЕ ЗАПОЧВАТ ПРОВЕРКИ
НА ФРИЗЬОРИ И КОЗМЕТИЦИ 

НАП започва проверки за неотчитане на обороти и не-
плащане на данъци и осигурителни вноски от фризьори, 
козметици, маникюристи и др., работещи в сферата на 
красотата и здравето.
Освен контролните мерки 

и наблюдения на работата 
на фризьорите, кампанията 
предвижда изпращането на 
информационни материали 
до рисковите лица, така че, те 
да могат да поправят поведе-
нието си, преди НАП да подложи бизнеса им на проверка.
Анализ на сектора на здравето и красота за периода 

2008-2013 г. показва, че рискът от неотчитане на приходи от 
фризьори, козметици маникюристи и други, предоставящи 
услуги в сферата за красота и здраве, се проявява средно 
в 82% от случаите.
Данъчните отчитат още, че през 2013 г., заради свърз-

ването на касовите апарати с НАП, има спад с около 4% 
на този показател.
Данните на Агенцията сочат още, че щетата за бюджета 

от неплащане на преки и косвени данъци от фризьори и 
козметици на година средно възлиза на 15,2 млн. лв., а от 
осигурителни вноски - на 10,1 млн. лв.
Кампанията на данъчните предвижда контролни мерки 

чрез наблюдения, проверки и ревизии да бъдат предприети 
към 200 обекта на лица от бранша в цялата страна.
Освен това, част от работещите в сферата, при които се 

наблюдава известна степен на отклонение при деклариране 
на годишните обороти и печалби, ще бъдат предупредени 
от НАП.
От НАП напомнят, че срещу всяка заплатена услуга, 

законът изисква издаването на документ.
Сигнали за неиздаване на платежен документ от фри-

зьори, козметици, маникюристи и др., гражданите могат 
да подават на телефон 0700 18 700, добавят от Агенцията.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. 
до 10 март 
> Подаване на декларация образец № 3 с данните 

за месец Февруари 2015 г. за лицата, които са здрав-
но осигурени за сметка на републиканския бюджет, 
с изключение на данните, подавани от Националния 
осигурителен институт. 
Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-

ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване:
до 25 март
> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално 

осигуряване, върху получените, включително начис-
лените и неизплатените или върху неначислени през 
месец Февруари възнаграждения, които се отнасят за 
труд, положен през месец Февруари 2015 г. 

> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване, върху допълнителни доходи от трудо-
ва дейност (например допълнителни трудови възна-
граждения за постигнати резултати) начислени или 
изплатени след 25 Февруари 2015 г., отнасящи се за 
труд положен през месец Януари 2015 г. 

> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване, върху допълнителни доходи от трудо-
ва дейност (например допълнителни трудови възна-
граждения за постигнати резултати) начислени или 
изплатени през месец Февруари 2015 г., отнасящи се 
за труд положен преди месец Януари 2015 г. 

> за лицата, чието недопускане или отстраняване от 
работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в 
сила през месец Февруари 2015 г. 

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
МАРТ 2015 г.

До 10-ти март 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти март: 
ЗДДС
1.  Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец февруари. 

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
/включително получените авансови плащания/, с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец февруари.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
февруари 2013 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за фев-
руари 2013 г.

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2015 г.

  ПЛАЩАМЕ НАВСЯКЪДЕ С БЕЗКОНТАКТНИ КАРТИ 
От 1 юли 2015 г. всички ново инсталирани ПОС 

терминали в България ще предоставят възможност 
за безконтактни плащания, а до 2018 г. всички ПОС 
в страната трябва да разполагат с тази услуга. 
Към момента общо 14 банки, опериращи у нас, 

издават безконтактни карти MasterCard и Maestro.
През последното тримесечие на 2014 г. безконтакт-

ните транзакции в Европа са нараснали със 174% на 
годишна база, а хората, ползващи възможности за 
безконтактно плащане, са увеличили използването 
на този вид услуга с 20%. 
Европейците все по-чес-

то използват услугите за 
безконтактни плащания: в 
Чехия 52% от транзакциите 
в магазини са безконтактни, 
в Полша са 33%, в Унгария 
18%, а в Словакия 17%. 
Средно 73% от потребителите в Германия, Полша, 

Испания и Великобритания смятат, че мобилният 
телефон е удобно устройство за безконтактни пла-
щания. 

42% от жителите на Полша предпочитат да плащат 
безконтактно чрез техните смартфони.

 
НОВ БЪЛГАРСКИ САЙТ НИ ПАЗИ ОТ УЛОВКИТЕ 

СЪС СИТЕН ШРИФТ В ДОГОВОРИТЕ 
Стартира новаторският проект „dogovor.at: знам 

какво подписвам” – онлайн платформа със социална 
насоченост, която цели да развие гражданското обще-
ство в страната ни.
Проектът ще помага на гражданите по две основни 

линии: „превеждане” на общите условия (ОУ) на орга-
низациите в България на език достъпен за гражданите; 
и създаване и поддържане на качествени и актуални 
типови договори.
Екипът на dogovor.at е съставен от опитни юристи, 

които могат да видят грешките в масово достъпните 
образци на документи в интернет, повечето от които са 
с доста грешки и/или неактуални и могат да доведат до 
загуба на време, пари, а дори и по-сериозни проблеми.
Новата онлайн платформа е място, където хората с 

познания в юридическата сфера ще могат да създават 
иновативни юридически документи с високо качество, 
безплатни за използване от страна на гражданите с 
добавена стойност „превод” на юридическите текстове 
към тях.
Втората посока на развитие на идеята е свързана с 

една от най-големите лъжи в световен мащаб – „про-
четох и се съгласявам с общите условия…”, а именно 
„преведните общи условия” на редица големи орга-
низации в страната, с които всеки от нас ежедневно 
контактува. Всъщност ОУ са документите, които 
най-често уреждат в детайли отношенията ни с орга-
низации като мобилни оператори, банки и др., с които 
имаме отношения в ежедневието.
От dogovor.at си поставят амбициозната цел да „пре-

ведат” ОУ на всички тези организации на разбираем за 
хората без юридическо образование език, за да може 
всеки да поеме контрола в свои ръце и да знае правата 
и задълженията си.
Уебсайтът дава информация по основни права и 

насрещните им задължения във връзка с конкретни, 
често срещани юридически документи на разбираем 
език. Платформата не предоставя юридически консул-
тации, като се явява добавена стойност за гражданите.
Проектът се осъществява чрез Фондация „Лабо-

ратория за гражданска активност” като визията е 
Лабораторията, както и dogovor.at, да се превърнат в 
платформи за реализация и на други идеи, които имат 
за своя мисия развитие на гражданското общество в 
страната ни.



ЗАПОЧНЕТЕ ДЕНЯ С ВОДА С 
КРАСТАВИЦА

Пиенето на вода с краставица носи невероятни ползи 
на организма, твърдят учените. Смята се, че това е нова-
та супернапитка, която се приготвя и много лесно.
За да си я направите, ви трябват два литра вода, една 

краставица, мента и лимон.
Краставицата се нарязва на тънки 

резени и се слага в съд с около два ли-
тра вода. Към тях се добавят ментата и 
парче лимон, след което цялата смес се 
оставя в хладилник за една нощ.
После може да се пие, като няма 

никакво ограничение в количеството, 
което консумирате. Тъй като в краставицата се съдър-
жа предимно вода, калорийното съдържание на половин 
порция от зеленчука е 10-12 калории.
Зеленчукът е богат на витамини, най-вече А и С, съ-

държа и минерали, между които натрий, магнезий, ка-
лий и т.н. Освен това краставицата е богата на сяра и 
силиций, които спомагат за здравия растеж на косата. 
Ето и няколко други ползи от напитката:

- Супернапитката ще ви помогне, ако спазвате някаква ди-
ета – водата с краставица ще намали чувството ви за глад.

- Хидратиране – благодарение на краставицата тялото 
ви ще се хидратира по-добре, ще се подобри и работата 
на сърдечно-съдовата система и не на последно място - 
организмът ще се изчисти от натрупаните токсини.

- По-хубава кожа – ако пиете от напитката всеки ден, 
кожата ви също ще се почувства по-добре. След извест-
но време консумиране на напитката ще забележите, че 
кожата ви е по-гладка и еластична. Не на последно мяс-
то, краставицата е зеленчук, в който се съдържа силици-
ев диоксид – той е съществен компонент на съединител-
ната тъкан.

- Повече витамини и минерали – в краставицата се съ-
държат витамини, които се усвояват лесно от организма. 
Има голямо количество витамин С и А, освен това е зе-
ленчук, богат на фибри.

- Детоксикация – напитката е подходяща за подсилва-
не на организма по време на детоксикация.

- Ще се намали кръвното налягане, което намаля и опас-
ността от заболявания като инсулт, инфаркт, бъбречни 
проблеми и пр. Комбинацията от калий, магнезий и на-
трий помага за регулирането на кръвното налягане.

КАК ДА НАУЧИМ ДЕТЕТО
ДА НЕ СЕ СТРАХУВА ОТ ЗЪБОЛЕКАРЯ
Стоматологът е може би „най-страшният“ лекар за де-

цата. Посещението при него в повечето случаи е свър-
зано с детски сълзи и много нерви от ваша страна. За да 
не се случи това трябва отрано да подготвите малчугана. 
Как да постъпите?
Постарайте се да 

изберете познат сто-
матолог, при това да 
има опит за работа с 
деца.
Първото впечатле-

ние е много важно. 
Дори и да сте подгот-
вили детето, всичко е 
в ръцете на лекаря.
Малкият трябва да 

се чувства сигурно, а лекарят да успее да намери подход 
към него. Най-добре е ако може прегледът и лечението 
да станат в игрова форма.
Разбира се в това отношение най-предпочитани са 

частните кабинети, но не винаги имаме възможност да 
отидем в такава клиника и прибягваме към зъболекар-
ските кабинети в поликлиниката. Но и там работят спе-
циалисти. При това зъболекарят не е само един.
Ако видите, че детето се доверява на един лекар, ста-

райте се всеки път да го записвате при него. Най-важно-
то е то да се чувства спокойно и уверено в кабинета.
Запознайте детето с професията
Това съвсем не е трудно. Не е необходимо да имате 

задълбочени познания и да използвате професионални 
термини.
Просто обяснете на детето защо е нужно да се посе-

щава редовно зъболекаря. Поиграйте с него на зъболе-
карски кабинет - нека любимото мече да го „боли“ зъб и 
заедно да го лекувате. Може да запишете в кабинета на 
малкия стоматолог татко, баба и дядо - нека детето влезе 
в ролята на лекар.
Най-добрият пример е личният
Помнете, че примерът е по-убедителен от всякакви те-

ории. Запишете си час при стоматолог, дори и да нямате 
належаща нужда - просто на профилактичен преглед, и 
вземете със себе си детето. Така то ще се убеди, че посе-
щението при зъболекаря не е страшен.
Помнете за профилактиката
Постарайте се да сведете посещенията при стомато-

лога до минимум - само за профилактични прегледи. 
Разбира се това може да стане само при здрави зъби, а 
за това трябва да отделяте внимание на профилактиката.
Грижете се за зъбите на детето още от най-ранна въз-

раст. Преди появата на първите зъбки трябва редовно да 
обтриване венците с чиста мека кърпа.
Когато се появят първите зъби, те също трябва да бъ-

дат почиствани. Когато детето може само да се грижи 
за устната си хигиена, идете заедно в магазина и нека 
то избере своята четка. Обърнете внимание тя да е с мек 
косъм, главичката да не е голяма, а дизайнът да е с ярки 
цветове.
Детето трябва да почиства зъбите си само в присъст-

вието на възрастен - така ще можете да му покажете как 
се прави това правилно.

КАК  ДА  СИ  НАПРАВИМ  СКРАБ
ЗА  ЛИЦЕ  С  КИВИ

Ще ви покажем как с помощта на този плод да си 
направите чудесен скраб за лице.
С негова помощ ще можете да почистите натрупани 

нечистотии върху епидермиса, да насърчите и заси-
лите кръвообращението в зоната на лицето, да осве-
жите кожата и тя да придобие приятен здравословен 
розов оттенък.
За целта ще са ви 

необходими:
• Едно средно го-

лямо киви
• Шафраново мас-

ло (можете да го от-
криете в аптека или 
специализиран ма-
газин)

• Бяла захар
В средна по размер купа сипете 100 грама захар.

Добавете 5-6 капки шафраново масло.
Обелете или издълбайте кивито и го прибавете в 

сместа. Разбъркайте.
Нанесете скраба върху предварително почистено 

лице и започнете нежно да масажирате бузите, чело-
то, носа, брадичката, зоната под очите.
Отмийте внимателно с помощта на памучна кърпа 

или тампон за лице.

КАК ДА СЕ ГРИЖИМ
ЗА ПУСТИННИТЕ КАКТУСИ?

Съвсем естествено, произхождайки от полупустин-
ните области нa Америка, тези кактуси се нуждаят от 
много светлина. У дома най-подходящо за тях място 
е южен или западен прозорец. Помещението трябва 
да се проветрява често.
Най-подходящият материал за саксия или сандъче 

за кактусите, е керамиката.
Тя пропуска въздух за корените на растенията и в 

същото време попива излишната вода от почвата.
Почвата за кактусите трябва да е задължително до-

бре отцеждаща се. Най-добре е половината от нея да 
е пясък, а останалата част глинеста градинска пръст.
Презимуването на кактусите (ноември - март) е при 

максимална температура от 5-10 градуса. Поливане-
то се ограничава до минимум и се възобновява през 
пролетта, когато кактусите започнат да цъфтят.
Активният растеж на кактусите е през лятото. През 

това време кактусите се поливат умерено, едва след 
като горният слой е напълно изсъхнал (през около 20 
дни).
Кактусите се пресаждат през пролетта. За да цъ-

фнат, саксията им не трябва да е много голяма.
Размножаването на кактусите става през топлите 

месеци чрез части от стъблото им или чрез семена.
Образуването на цветове при тези растения се сти-

мулира чрез подхранването им с течен тор, в който 
има фосфор.
За да не загинат, кактусите трябва задължително да 

се почистват от загнили или наранени части.
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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.

Иглика
Fl. Primulae

Описание: Многогодишно тревисто растение с тъпо, едро 
назъбени листа с продълговато яйцевидна форма. Коренището е 
право или извито, сивокафяво, дълго около 10 см и дебело около 
5 мм. От всичките му страни излизат многобройни, дълги до 12 см 
и дебели около 1 мм белезникави коренчета.
Повърхността на листата е набръчкана. Цветоносния стрък е 

цилиндричен, безлистен, на върха завършва с няколко едри цвята, 
събрани в съцветие. Цъфти рано през пролетта - от март до юни.
Разпространение: Из храсталаците, горите и ливадите по всички 

предпланински и планински райони на страната може да бъде 
срещната игликата.
Употребяема част: Използват се коренището и корените, 

цветовете и листата. Коренището с корените се събира преди 
цъфтеж - през април, и след узряване на семената, когато листата 
са започнали да жълтеят - през юни. Цветовете се събират през 
март-юни. Листата се събират през март-май, по време на цъфтеж.
Лечебно действие: Корените притежават отхрачващо действие. 

Имат известно потогонно и диуретично действие. Засилват стомаш-
ната секреция. Върху нервната система действат успокоително. 
Лечебният ефект се дължи на съдържащите се в растението 
сапонини, етерично масло, гликозиди и естери на салициловата 
киселина.
Приложения: 
• корени: катари на горните дихателни 

пътища, при всички видове кашлица, 
бронхити, бронхиална астма, грип, 
шипове

• корени: възпалителни заболявания 
на пикочните пътища, трудно уриниране, 
подагра

• листа: против отпадналост, главоболие, недоимък на витамини А и С
• цветове: нервна слабост, безсъние, главоболие
Цветът и листата на игликата се използват при задух, виене 

на свят, главоболие (употребява се цветът), безсъние, трудно 
уриниране, подагра, епилепсия, нервна слабост, треперене, апо-
плексия; сварени в мляко се препоръчват при копривна треска и 
спазмофилия (при малки деца).
Цялата билка се употребява още при сърдечна слабост, шипове, 

бъбречни възпаления.
Вътрешно приложение: 
1 супена лъжица от корените се вари 10 минути в 500 мл вода. 

Пие се по 1 кафяна чашка преди ядене, 4 пъти дневно подсладено 
с мед.
От надземната част 2 супени лъжици се запарват с 500 мл вода. 

Пие се по същия начин.
Внимание!
При работа с игликата могат да се получат алергични реакции. 

Същото се наблюдава в някои случаи и при отглеждането й като 
стайно декоративно растение.
Може да се използва при: остри инфекции на горните дихателни 

пътища, язва на дванадесетопръстника, хронична сърдечна не-
достатъчност, акне, ревматоиден артрит, остеоартроза, невроза, 
мигрена, заекване.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката се вари в 500гр. 

вода 4-5 минути. Прецежда се и се пие 3 пъти дневно по 100гр. 

КАРТОФЕНИ ПАЛАЧИНКИ
СЪС СИРЕНЕ

Продукти:
- 1 кг картофи
- 2 яйца
- 1 пресен кориандър
- 60 г сирене
- черен пипер
- 2 с.л. олио
- 6 с.л. кисело мляко
- сол
- 2 с.л. брашно
- 1/2 връзка пресен лук
Приготвяне:
Картофите (1 кг) се обелват и настъргват на едрото 

ренде, сиренето (60 г)също. Лукът (1/2 връзка) се 
нарязва на малки колелца. Яйцата (2 бр) се разбиват 
с киселото мляко (6 с.л.), брашното (2 с.л.), солта, 
черния пипер и кориандъра (1 пресен). Всичко се 
смесва и разбърква добре. В намазан с олио (2 с.л.) 
и нагорещен тиган се изпържват палачинките.

Учителката пита:
- Кой от вас написа“Госпожата е говедо“ на 

дъската?
Всички мълчат.
- Пак питам, ако никой не си признае ще ви 

накажа всичките.
Става Иванчо:
- Аз, госпожо.
- Е добре, мислех да те накажа, но ще ти простя 

защото каза истината...  

- Защо искате развод?
- Защото жена ми по цели нощи скита по баро-

вете, господин съдия.
- И защо скита по баровете?
- Търси ме... 


