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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

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

кампания 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 бла-

гоприятни 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 подпома-

гане 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 анкетен 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.

ОБЩИНСКИ РАЗПОРЕДБИ
ПРЕВАНТИВНИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ МЕРКИ
Във връзка с провеждането 

на задължителните хигиенни и 
противоепидемични дейности с 
цел опазване на населението на 
община Сатовча от заболявания, 
които се предават от животни на 
хората, кметът на общината из-
даде заповед, с която задължава 
кметовете на населени места, 
директорите на училища и детски 
градини и завеждащите детски 
ясли, да предприемат необходи-
мите превантивни мерки за опаз-
ване здравето на населението на 
общината. С превантивна цел е 
предвидено редовно окосяване 
на зелените площи по населените 
места, като места за отдих, зелени 
площи, паркове, градини, приле-
жащите терени на детски градини, 
детски ясли и училища, спортните 
площадки и др. Терените задължи-
телно трябва да се почистват, като 
се отстраняват паднали клони и 

гниещи листа, разхвърлени дъски, 
дървета и се подкастрят храстите, 
с цел недопускане на възмож-
ност за изграждане на гнезда на 
гризачи, птици и влечуги, които 
са преносители и причинители 
на много заразни заболявания. 
Задължително е своевременното 
извозване и изгаряне на окосеният 
материал. Предвидени са задължи-
телни профилактични дейности, 
имащи за цел унищожаване на 

кърлежи, чрез дезакаризация на 
зелени площи и живи плетове на 
височина до един метър, както и 
предприемане на необходимите 
мерки за ограничаване достъпа 
на безстопанствени кучета в ра-
йона около детските заведения, 
училищата и парковите площи в 
населените места. С нарочната 
заповед е възложено на кметовете 
на населени места за извършват 
дейности по дезакаризация (обез-
кърлежаване) на посочените по-
горе обществено значими площи, 
както и извършване на сградна 
дезинсекция (обработка срещу 
инсекти-хлебарки, мравки, мухи и 
др.), както и сградна дератизация 
(унищожаване на вредни гризачи) 
на обекти с обществено предназ-
начение: детски заведения, учи-
лища, обекти за социални услуги 
за деца и възрастни.  Задължават 
се кметовете на населени места, 

директорите на училища и детски 
градини и завеждащите детски 
ясли, редовно да събират и уни-
щожават битовите и органични 
отпадъци, които създават условия 
за укритие на преносители на при-
чинителите на заболявания, което 
е предпоставка за зараза.

 Цялостният контрол по изпъл-
нението на заповедта е възложена 
на заместник-кмета Илхан Кара-
гьозов.

В края на отминалата седмица първоклас-
ниците от СОУ-Сатовча и СОУ-Кочан  с осо-
бено задоволство и в празнично украсени и 
приветливи класни стаи показаха наученото 
през годината.  С празника на буквите мал-
чуганите гордо заявиха, че вече са грамотни 
и щастливи от познанието на българското че-
тмо и писмо. Празникът на първокласници-
те е своеобразен завършек на запознаването 
с всички букви от азбуката. Той е особено 
вълнуващ, както за децата, така и за техните 
родители, баби и дядовци, които аплодира-
ха успехите на първокласниците. Пред най-

близките си и учителите, първокласниците 
се сбогуваха с буквара и се запознаха с но-
вата си приятелка – читанката, която ще въ-
веде децата в тайнството на звънки стихове, 
вълшебни приказки, пословици и поговор-
ки.  Кметът на общината д-р Арбен Миме-
нов  присъства на детския празник и  зарадва 
малчуганите, подарявайки им скромни пода-
ръци и топки за игра на всеки клас.
Учениците от СОУ-Сатовча бяха обучени и 

подготвени от госпожите: Нели Узунова и Ази-
зе Арнауд, а учениците от СОУ-Кочан от учите-
лите: Емилия  Гулева и Ибраим Молаюсеинов.

ПРАЗНИК  НА  БУКВИТЕ
 В СОУ - САТОВЧА И СОУ - КОЧАН

СОУ-Кочан

СОУ-Сатовча



27 Март 2015г., Петък, Международен ден на театъра
Празникът е отбелязан за пръв път през 1961г. по инициатива на международния театра-

лен институт (ITI). Чества се всяка година на тази дата с разнообразни представления на 
местно и международно ниво.
Приема се, че театралното изкуство възниква в древна Елада. Първообразът му са пиесите, 

играни по време на празниците в чест на Дионис – прочутите дитирамби. Характерното 
за древногръцкия театър е, че една пиеса включва максимум до 3 актьора, като те са само 
мъже. Актьорите носят маски в зависимост от персонажа, който играят. През цялото време 
на сцената присъства хор, който служи като акомпанимент.

28 Март 2015г., Събота, княз Боян Български
Имен ден празнуват: Албена, Баян, Бойка, Бойко, Бойчо, Боян, Бояна, Иларион

КЛУБ „ФИНАНСИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЕСЕ   
Клуб „Финанси“ при едноименната катедра на Икономически университет – Варна ор-

ганизира за втора поредна година конкурс за студентско и ученическо есе.
 Генерални спонсори на събитието са Together и Home2u. Другите спонсори са ISIC, 

Pixels, в. „Капитал“, Beehive, 158 ltd. и ICN. Медиен партньор на конкурса е New Trend.
След като миналата година в надпреварата са се включили 180 студенти от 17 универси-

тета, през 2015 г. Клубът разширява мащаба на конкурса и дава възможност и на учениците 
да участват.
Темите са:
1. „Какви може да са причините за следващата икономическа криза“ - за студенти.
2. „Кариера на икономист в България – мит или реалност“ - за ученици.
Изисквания за участие:
1. Есетата трябва да се изпращат анонимно.
2. Всеки студент/ученик може да изпрати авторското си есе в размер до 5 страници.
3. Участниците трябва да оставят трите си имена, курс/клас, специалност и университет/

училище като текст в писмото.
Изпращайте творбите си на имейл: essays_fi nance@ue-varna.bg
Краен срок: 31 март 2015
Творбите ще оценява авторитетно жури, съставено от преподаватели от ИУ – Варна. 

Председател е проф. Стефан Вачков, ръководител катедра „Финанси“ на ИУ – Варна.
Награди и награждаване:
Студенти:                                             Ученици:
І-ва награда - 250 лв.                             Присъжда се една І-ва награда - 100 лв.
ІІ-ра награда - 150 лв. и
ІІІ-та награда - 100 лв.
Поощрителни награди за авторите на 10-те най-

добри творби:
1. Международни студентски карти ISIC,
2. 6-месечен дигитален абонамент за в. „Капитал“,
3. 12-месечен хостинг,
4. USB памет,
5. Ще бъдат раздавани още предметни награди,
6. Всички автори ще получат сертификат за участие.
Награждаването ще се проведе през месец април 

в Икономически университет – Варна по време на 
Националния бизнес форум, организиран от Клуб 
„Финанси“.
Повече информация за конкурса на: http://fi nance-

club.ue-varna.bg/, или на фейсбук страница: www.
facebook.com/FinanceClubUE.

СТИПЕНДИИ ЗА СОЦИАЛНИ НОВАТОРИ
Краен срок: 31 март 2015 г. 
До 20 студенти ще бъдат избрани да станат стипендианти за програмата през 2015-а. 

Участниците ще идентифицират, обобщават и анализират публично достъпни изслед-
вания, отнасящи се до социалните 
иновации и тяхната ефективност. Те 
ще работят за създаване на устойчиво 
решение на специфичен, социален 
проблем, използвайки резултатите от 
научните изследвания. 
Области за работа (но не само):
- Грижа за здравето
- Липса на жилище
- Околна среда
- Образование
- Икономика
- Аварийна готовност и реагиране

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

23 Март 2015г., Понеделник, 
• Международен ден на метеорологията 
Чества се в деня на влизането в сила на Конвенцията 

за Световната метеорологична организация /1950/ - 
специализиран орган на ООН. Отбелязва се от 1961 г.

• Св. мъченица Лидия - първата християнка в 
Европа
Св.Лидия, първата християнка в Европа. Лидия била продавачка на багрени 

платове и слушала заедно с другите жени какво говори Св.Павел Апостол по 
време на мисията си в нейния град. Тя и цялото и семейство се обърнали във 
вярата. Лидия приела Св.Павел Апостол да живее в дома им.( Деян. 16, 14-15). 
От Лидия (гръцки). Лидия е името на кралство в древна Месопотамия (1200 

г. пр.н.е. - 323 г. пр.н.е.), дом на легендарно богатия крал Крез. Първата жена 
наречена Лидия е християнска мъченица от I в. и според историците това не е 
истинското й име, а означение че е лидийка, т.е. родом от Лидия. Bъпреки че 
кралството влиза в границите на персийската империя 323 г. пр.н.е., жителите 
му продължават да се наричат „лидийци“ до доста по-късно.

24 Март 2015г., Вторник, Световен ден за борба с туберкулозата
В целия свят туберкулозата е водеща причина за смъртта на всеки втори ин-

фекциозно болен човек, като всяка година от нея умират около 3 милиона души 
в света.
Обявеният от Световната здравна организация 24 март за Световен ден за борба 

с туберкулозата е изключителна възможност за фокусиране вниманието върху 
голямото предизвикателство за борба с туберкулозата в глобален, национален и 
регионален мащаб. 

25 Март 2015г., Сряда,  
• Благовещение
Имен ден празнуват: Блага, Благовеста, Благой
Православната Християнска Църква празнува този ден 

в чест на благата вест за раждането на Спасителя, която 
Архангел Гавраил съобщил на Дева Мария. Българите на-
ричат празника още „Благовец“ или „половин Великден“. 
Народното поверие гласи, че на Благовец долитат кукувиците и лястовиците, за 
да донесат благата вест, че зимата си е отишла и лятото е дошло. Въз основа на 
народната етимология на названието на празника (Благовец - благо, сладко) се 
смята, че всяка рана зараства на този ден много бързо. Затова именно на Благовец 
се пробиват ушите на момичетата за обеци. Животновъдите дамгосват стадата 
си и правят резки на ушите на животните, за да могат да ги разпознават.

• Ден на пощенската картичка
Историята на пощенските картички е свързана с 

пощенските съобщения и фотографията. Родно място 
на картичките се смята Австро-Унгария, а годината е 
1869. Измислени са тридесет години след изобретява-
нето на фотографската снимка от Дагер. Инициативата 
за създаването на пощенските картички е на препода-
вателя във Военната академия Емануел Ферман. 
Тази нова за времето си пощенска услуга започнала бързо да се разпространява 

в Англия, Германия и Швейцария. До нас пощенските картички от чужбина са 
стигали с кораби по Дунав до Русе, Видин, Свищов и Силистра. 
През 1892 година по времето на Първото земеделско и промишлено изложение 

в Пловдив, е издадена и у нас първата илюстрована картичка. Но истински бум 
разпространението им бележи с приемането на Закона за пощите, който през 
1897г. дава разрешение на различни ведомства и частни лица да издават пощен-
ски „откритки“, обикновени илюстровани картички. Преди това илюстрованите 
картички са се издавали инцидентно.
Колекционирането на пощенски картички и изгледи е начинът да се запази 

ценната информация за важни исторически и културни събития, която те носят, да 
се съхранят за поколенията паметниците на културата.Чрез тях пред нас оживяват 
градове, сгради, улици, площади, личности, които вече отдавна не съществуват 
или времето е променило до неузнаваемост.

• Международен ден на спортното кино
Отбелязва се от 2002 г. по инициатива на грузинския режисьор Александър 

Жгенти с решение на Международния олимпийски комитет и на Международната 
федерация на спортното кино и телевизия.

• Световен ден за осведомяване хората за епилепсията — Ден на лилавото
Всяка година посланието на Деня на лилавото е 

на 26 март всеки да облече нещо лилаво в знак на 
толерантност към хората с това заболяване.
Според данни „Лилавият ден“ идва от едно малко 

момиченце от Канада. Детето решило да не се сра-
мува повече от болестта си и е казало в училище 
„Обявявам този ден за Лилав Ден и на този ден ще 
ви разказвам какво е епилепсия“.
През 2012 в инициативата са се включили хора от 

всички континенти.
Епилепсията е едно от най-разпространените неврологични заболявания. Ха-

рактеризира се с повтарящи се, от нищо непредизвикани епилептични припадъци. 
Днес един на всеки сто души в света е болен от епилепсия.

Н О В И Н И
23 - 29 март 2015 г. , брой 12

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 - ЩАСТИЕТО...
Някога, много отдавна, Щастието било дадено на Човека в изобилие. Не било нужно 

той да се бори за него или да го търси, то просто си присъствало в ежедневието му и 
било част от неговия живот. Но въпреки това, Човекът все се оплаквал, недоволствал, 
мрънкал за всичко, не оценявал онова, което имал.
Виждайки какво се случва, един ден ангелите се събрали на съвещание, за да решат 

какво да направят, за да променят това положение. Знаели, че Човекът оценява нещата, 
едва когато ги загуби, затова решили да скрият някъде Щастието. Така Човекът щял да 
усети и осъзнае липсата му най-силно. И вероятно щял да разбере стойността му и да 
го цени повече в последствие, когато сам се е преборил за да го получи. Били сигурни, 
че това ще има ефект. Да, обаче къде биха могли да скрият Щастието така, че да не е 
толкова лесно намирането му?!
Започнали да се изказват 

най-различни варианти – един 
предлагал да го скрият на връх 
Еверест, друг смятал за по-под-
ходящо дъното на Атлантиче-
ския океан, трети – кубетата 
на Тадж Махал, в някоя тясна 
горска пътечка..., в коридора 
на родилното отделение на 
някоя болница..., във фунийка 
за сладолед..., сред розите на 
някоя цветна градина..., в пакет 
цигари..., в брашното на някой 
хлебар... Изброили се толкова много места, но нито едно от тях не им се сторило дос-
татъчно удачно и трудно за намиране, а именно това била целта. В този момент се чул 
нечий глас, който промълвил:

- Вътре в Човека да скрием Щастието! Там той поглежда най-рядко...
Всички кимнали одобрително на това предложение и приели идеята.
И така, от ония древни времена, та до ден днешен, Човешкото Щастие се крие вътре в 

самия Човек. То вече не е даденост, не се дава наготово, трябва да се търси, да се намери...
Не е лесно да се открие Щастието, но не е и невъзможно.
Трябва просто Човекът да спре да търси “навън” и да насочи поглед навътре, към 

същността, към душата.
Своята и на другите...



сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор 
може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане 
на работника или служителя. В тези случаи срочният 
трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или 
служител за същата работа може да се сключва повторно 
само веднъж за срок най-малко една година. Съгласно § 1, 
т. 8 от Допълнителните разпоредби на КТ „Изключение“ 
по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни ико-
номически, технологически, финансови, пазарни и други 
обективни причини от подобен характер, съществуващи 
към момента на сключване на трудовия договор, посо-
чени в него и обуславящи срочността му. Следователно 
при първоначално сключване на срочен трудов договор 
за работи и дейности, които нямат временен, сезонен 
или краткотраен характер за срок по-кратък от 1 година 
е необходимо да са налице следните две изисквания - 
“изключение” по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните 
разпоредби на КТ и писмено искане на работника или 
служителя. Законът не допуска повторно сключване на 
срочен трудов договор със същия работник или служител 
за същата работа за срок по-малък от една година, дори и 
при писмено искане на лицето. Срочен трудов договор по 
ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на ал. 3 и 4 на чл. 68 от 
КТ, се смята за сключен за неопределено време. 

Въпрос: На работник е разрешено да полза 6 ме-
сеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 
8 годишна възраст. Работодателят няма право да 
откаже разрешаването му. Но работникът е зами-
нал на работа в чужбина през този период. Какви 
са правата на работодателят, когато установи, 
че целеви отпуск не се използва по предназначение?
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 167а, ал. 1, 
изр. 1-во от Кодекса на труда (КТ) след използването 
на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от 
родителите (осиновителите), ако работят по трудово 
правоотношение и детето не е настанено в заведение 
на пълна държавна издръжка, при поискване има право 
да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за от-
глеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.
Съгласно чл. 49, ал. 8 НРВПО отпускът се прекъсва по 
искане на майката или бащата – с писмено заявление 
до предприятието. 
В НРВПО не е предвидено друго основание за прекъс-
ване/прекратяване на ползването на отпуска.
С оглед на това считаме, че информацията, с която 
разполагате за Вашия работник, че е заминал на работа 
в чужбина, не дава основание да прекратите ползването 
на отпуска. 

Въпрос: С учител е сключен срочен договор от 15.09. 
2014 до 31.05. 2015. Ако го назначим отново от 
15.09.2015 за какъв срок може да бъде назначен- за-
дължително ли е за срок минимум една календарна 
година? Счита ли се новият договор от 15.09. 2015 
за втори срочен договор с лицето или вторият до-
говор след тримесечно прекъсване се брои за първи?
Отговор: В чл. 68, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/ е 
предвидено, че по изключение срочен трудов договор 
по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се 
сключва за работи и дейности, които нямат временен, 
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ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА 
КРЕДИТИРАНЕ ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА
Кандидатите с подписани договори по мерки Б и Г от 

Националната програма по пчеларство (НПП) за 2015 г. 
могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд 
„Земеделие”. Крайният срок за приемане на заявления 
за кредитиране е до 31  юли 2015 г. в областните ди-
рекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите или 

по адрес на регистрация на 
юридическите лица.
Кредитите ще са с лих-

вен процент от  5 % на 
годишна база. Те ще се 
отпускат пряко от ДФЗ и 
ще покриват до 95% от по-
лагащата се безвъзмездна 
финансова помощ. Канди-

датите трябва да осигурят собствено финансиране за 
изпълнение на договора, което е в размер на 5%. За да 
получат кредит те  трябва да докажат, че разполагат със 
средства за съфинансиране на инвестицията със съответ-
ните разходо-оправдателни документи. Погасяването 
на кредита и дължимите по него лихви се осъществява 
еднократно, чрез прихващане на стойността му от одо-
брената финансова помощ, която пчеларят получава по 
мерки Б и Г от пчеларската програма.По двете мерки се 
отпуска помощ за нови кошери, отводки, пчелни майки 
и препарати за борба срещу вароатозата. 
През изминалата 2014 г. ДФ „Земеделие” е предос-

тавил 98 кредита на обща стойност близо 419 хил. лв.
Повече информация за схемата може да намерите на 

страницата на Фонд „Земеделие” www.dfz.bg в раздел 
„Държавни помощи”/ Кредитиране по Националната 
програма по пчеларство. 

 
БИЗНЕСЪТ ПАК НАСТОЯВА НОИ ДА ПЛАЩА 

ПЪРВИТЕ ТРИ ДНИ БОЛНИЧНИ
Четирите национално представителни работодателски 

организации подновяват искането си първите три дни 
от болничния лист да се изплащат от фонд „Общо за-
боляване и майчинство“ на Националния осигурителен 
институт вместо от работодателя
В писмо до министъра на труда и социалната политика  

от Асоциацията на индустриалния капитал, Конфедера-
цията на работодателите и индустриалците, стопанската 
камара и търговско-промишлената палата напомнят, 
че това задължение беше вменено на бизнеса като вре-
менна антикризисна мярка през 2010 г. Тогава се прие, 
че работодателят трябва да изплаща 70% от надницата 
на служител  за първите три дни от отсъствието му от 
работа вместо само за един ден. 
Четирите организации настояват минималният 

осигурителен доход за земеделските  производители 
постепенно да се изравни с този на самоосигуряващите 
се. Поставя се за пореден път и въпросът за това, че 
държавните служители и работещите в специалните 
ведомства не плащат лични осигурителни вноски, както 
всички останали работещи, а тяхната част се поема от 
държавата.
Нова идея е максималният осигурителен доход на 

нараства по швейцарското правило - като се отчита 
поравно ръстът на инфлацията и на средния осигурите-
лен доход като се взимат данните от 2 години по-рано 
(пример, първа индексация през 2017 г. с коефициент 
от 2015 г., втора индексация през 2019 г. с коефициент 
от 2017 г. и т.н.). 
Според работодателите трябва да отпадне възмож-

ността, ако човек се осигурява на повече от едно основа-
ние, 4 години осигурителен стаж да му се зачитат за пет. 
В писмото се предлага още да се въведе многофондова 

система във втория и третия стълб на пенсионната сис-
тема, както и възможност за осигурените в универсални 
и професионални фондове да избират дали да получават 
от тях пожизнена пенсия, срочна пенсия или да вземат 
парите си наведнъж или разсрочено.
Те повтарят и по-старите си искания за запазване 

на тристълбовия модел на пенсионно-осигурителната 
система, изчистване на системата от плащания с харак-
тер на социално подпомагане, радикална промяна при 
инвалидните пенсии, отделяне в самостоятелен фонд 
на приходите и разходите за осигурените от силовите 
ведомства, отмяна на втора категория труд и нови кри-
терии за първата категория. 
Работодателите заявяват, че не подкрепят част от 

предложенията на работната група по пенсионна рефор-
ма, между които въвеждането на ежегодно служебно 
преизчисляване на пенсиите за придобит осигурителен 
стаж и осигурителен доход след пенсионирането; изпла-
щането на обезщетения за безработица (в минимален 
размер за срок от 12 месеца) на дългосрочно безработ-
ните, на които не достигат 2 години до пенсия. Вместо 
това, работодателите предлагат за тях  да се приложи 
схема за ранно пенсиониране при намален размер на 
пенсията.
Бизнес сдруженията подкрепят повишаването на 

тавана за максимален размер на получаваните една 
или повече пенсии от 35 на 40 на сто от максималния 
осигурителен доход, както и възможността лицензира-
ните пенсионноосигурителни дружества да учредяват 
и управляват доброволни фондове за безработица и/или 
професионална квалификация.

НА 31 МАРТ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ 
НА КОРПОРАТИВНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

70 на сто от всички подадени до този момент декла-
рации за облагане с корпоративни данъци са подадени 
по електронен път, подписани с електронен подпис, 
съобщават от НАП. До този момент в Агенцията са 
изпратени общо 103 000 е-декларации. Очаква се, до 
изтичането на крайния срок – 31 март 2015 г., в НАП да 
постъпят общо (по електронен път и на хартия) около 
400 000 формуляри.

до 25 март
> Подаване на декларация образец № 1 с код за вид 

осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които 
са пожелали да подадат еднократно декларацията, 
в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” 
за инвалидност поради общо заболяване, за старост 
и смърт, когато  осигуряването е възникнало след 1 
Януари 2015 г. и месец Февруари 2015 г. е първия пъ-
лен календарен месец в осигуряване.

> Подаване на декларация образец № 1 с код за вид 
осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които 
са пожелали да подадат еднократно декларацията, в 
случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за 
инвалидност поради общо заболяване, за старост и 
смърт, когато  осигуряването е възникнало от 1 фев-
руари 2015 г.

> Подаване на декларация образец № 1 от самооси-
гуряващите се лица, с данните за месец Февруари 
2015 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражня-
ваната трудова дейност и по желание се осигурява 
за инвалидност поради общо заболяване, старост и 
смърт и за общо заболяване и майчинство.

> Подаване на декларации образец № 1 от осигури-
телите, клоновете и поделенията им за лицата, рабо-
тили без трудови правоотношения, чиито възнаграж-
дения са изплатени през месец Февруари 2015 г.

> Подаване на декларации образец № 1 с данните за 
месец Февруари 2015 г. от посредникът, компетент-
ният български държавен орган, изпращащото ведом-
ство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ 
– изпратени на работа в чужбина от български по-
средник; работещи в международни органи или орга-
низации със съгласието на компетентните български 
държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно 
командирован служител в дипломатическа служба. 

> Подаване на Декларация образец № 6 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения 
за дължимите за месец Февруари 2015 г. задължител-
ни осигурителни вноски. 

> Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, 
за които през месец Февруари 2015 г. е възникнало 
задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 
5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, ко-
ито не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 
3 от закона.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
МАРТ 2015 г.

До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

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

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания, направени 
през месец февруари, когато пълният размер на начис-
лените от работодателя доходи от трудово правоотноше-
ние за този месец не е изплатен до 25 март.
До 31-ви март: 
ЗДДФЛ
Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 

от ЗДДФЛ по електронен път (с ПИК или с електронен 
подпис) за доходи, придобити през предходната година, 
с цел ползване на отстъпка от 5 на сто върху дължимия 
по декларацията данък.

 ЗКПО
1. Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне 

на дължимия годишен корпоративен данък за предход-
ната година. 

2. Подаване на годишната данъчна декларация и вна-
сяне на дължимия данък за предходната година от бю-
джетните предприятия. .

3. Подаване на годишната данъчна декларация и внася-
не на дължимия данък за предходната година от лицата, 
извършващи морско търговско корабоплаване, които за 
дейността си от опериране на кораби вместо с корпора-
тивен данък се облагат с данък върху дейността от опе-
риране на кораби.

4. Подаване на годишната данъчна декларация и вна-
сяне на дължимия данък върху помощните и спомага-
телните дейности по смисъла на Закона за хазарта за 
предходната година от организаторите на хазартни игри.

5. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за пре-
дходната година

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2015 г.

31 март е и крайният срок, в който трябва да се плати 
дължимият корпоративен данък, след приспадането на 
направените авансови вноски. Фирмите, които подадат 
декларациите си по електронен път ползват 1% отстъп-
ка от дължимия годишен корпоративен данък (но не 
повече от 1000 лв.).  Тази отстъпка се ползва, само ако 
и данъкът е внесен в срок до 31 март 2015 г. Плащането 
на задължението към хазната може да стане във всяка 
банка с попълване на вносна бележка за плащане към 
бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски 
запис или чрез интернет.
Образец на декларацията за облагане с корпоративни 

данъци може да бъде намерен на интернет страницата 
– www.nap.bg, както и във всички офиси на Агенцията 
в страната.
И през тази година продължава съвместната иници-

атива на НАП с Националния статистически институт 
(НСИ) за подаване само на едно място на годишните 
отчети за дейността, които фирмите представят едно-
временно с декларациите си за облагане с корпоративни 
данъци. Възможностите са или по електронен път в 
НСИ, задължително подписани с електронен подпис, 
или на хартиен носител в офисите на НАП. Обменът 
на информация между двете институции става изцяло 
по служебен път.
Повече информация за декларирането и плащане на 

данъци и осигурителни вноски може да се получи на 
телефона за данъчна информация на НАП 0700 18 700 
на цената на градски разговор.

 
 ПЕНСИОННИТЕ  ФОНДОВЕ

ИСКАТ  НОВИ  ТАКСИ 
 Необходимо е так-

сите към частните 
пенсионни фондове да 
бъдат осъвременени
Това стана ясно от 

позицията на пенси-
онните дружества, ко-
ито бяха поканени на 
изслушване във вре-
менната комисия към НС за проучване на финансовото 
им състояние. Председателят на асоциацията изтъкна, 
че въпросът за намаляване на таксите е актуален и е 
необходимо да се пристъпи към неговото конкретно 
решение. „Този въпрос обаче трябва да бъде разглеждан 
в контекста на всички промени в пенсионната система”.
По думите му дружествата са изразявали подкрепа 

и възприемат предлагания подход на Комисията за 
финансов надзор (КФН) за плавно осъвременяване на 
таксите, но за да се приеме най-вярното решение по 
този въпрос, са нужни задълбочен анализ и разчети. От 
асоциацията на дружеството за допълнително осигуря-
ване отново заявиха позицията си, че съхраняването на 
пенсионните партиди в Сребърния фонд ще разруши 
пенсионната система.
От асоциацията изразиха категорична подкрепа към 

необходимите законодателни промени, които да дове-
дат до разширяване и осъвременяване на понятието за 
„свързани лица“.
От асоциацията са изпратили до парламента и ма-

териал, в който се посочват правните противоречия 
в приетите в края на декември промени в Кодекса за 
социално осигуряване. Според тях с промяната, касаеща 
възможността за прехвърляне на вноските, са възник-
нали противоречия с други текстове от самия закон.



КАК ДА СИ НАПРАВИТЕ ЗДРАВОСЛОВЕН 
ЧИПС ОТ МОРКОВИ

Защо толкова много харесваме чипс? Защото има си-
лен, специфичен вкус, хрупка и разнообразява гледането 
на филм или пътуването.
Всичко щеше да е идеално, ако чипсът не беше пълен с 

ужасно много сол, консерванти и овкусители.
Да не споменаваме 

мазнината, в която се 
пържи и кухите калории, 
които носи.
Понеже сме на мнение, 

че здравословната храна 
всъщност е супер вкусна, 
за разлика от разпростра-
неното мнение, ето ви 
лесна рецепта как да си 
направите здравословен 
чипс от моркови.

Трябват ви моркови, зехтин и (морска) сол.
Нарязвате морковите с белачка за картофи на много 

тънки ивички. Наредете ги на един ред върху хартия за 
печене в тавичка.
Поръсете всяко морковче с няколко капки зехтин и 

посолете.
Изпечете ги в предварително загрята до 180 градуса 

фурна за около 10-15 минути.
Наблюдавайте ги, ще познаете, че са станали готови 

по леко покафенелите крайчета.
Изчакайте да изстинат и се насладете на здравослов-

ния си, само 150 калории, чипс.
Можете да направите същото и с тиквички и така ще 

си спестите безкрайното им пържене в тиган.

ПРОЛЕТНИ  ИДЕИ  ЗА  ДОМА
На 22-ри март настъпва астрономическата пролет, но 

у дома тя идва по-рано – с първите топли и слънчеви 
дни. Създайте уютна атмосфера и позитивно излъчване 
на дома, като го подготвите за пролетта. Вижте няколко 

пролетни идеи.
Декорът на про-

летна тематика е 
идеален за всички, 
които си падат по 
ретро и винтидж 
стила, по така на-
речения провинци-
ален (фермерски) 
стил, по крайбреж-
ния и френския 
стил. Изразява се в 

използването на ярки и свежи цветове, на леки материи в 
интериорния текстил, на много зеленина и цветя.
Пролетен декор за всички стаи
Много хора имат навика да декорират само хола или 

кухнята, тъй като това са помещенията, които събират 
най-много хора. Съветът на интериорните дизайнери е 
да внесете пролетни акценти и в другите стаи. Напри-
мер, голяма ваза с букет в антрето, спално бельо с фло-
рални мотиви за спалнята, покривка за трапезарията и 
завеса за баня със сезонни мотиви.
Цветен текстил
Това е един от инструментите, с които най-бързо и 

ефектно декорирате дома в пролетна тематика. Важно 
условие е да избирате интериорен текстил в ярки цве-
тове. Ако е синьо, търсете пастелни нюанси, аквама-
рин или тюркоаз. Оранжево и жълто за любителите на 
топлата гама. Розово, циклама, коралово за тези, които 
си падат по бонбонените цветове. Флоралният принт е 
асболютен фаворит, но може да използвате също каре, 
геометричен или етно принт, 
Необичайни букети
През пролетта сме свикнали да гледаме във вазата бу-

кети с пролетни цветя – нарциси, зюмбюли, лалета. Оп-
итайте нещо различно и заложете на нетрадиционен бу-
кет – от цъфнали черешови клонки, от клонки със зелени 
листа, от върбови клонки или цветя от хартия, а защо не 
и бамбук.
Използвайте стикери
Ако не искате да покривате цяла стена с (фото)тапет и 

не планирате скоро да правите освежителен ремонт, то-
гава заложете на стикери за стена, с помощта на които да 
внесете разнообразие и нещо ново в декора на дома през 
пролетта. Пеперуди, глухарчета, цветя са част от вариан-
тите. Залепете ги до ключ на лампа, контакт или в единия 
ъгъл на стената в хола или антрето.
Зеленина от природата
Тъй като това е и една от тенденциите в интериора на 

дома за 2015-та, използвайте я и в пролетния декор. По-
вече декоративни стайни растения, пръснати из стаите 
вкъщи – палми, бамбук, декоративни треви, сукуленти, 
подправки и билки.

КАСКАДА ОТ ЯГОДИ НА ТЕРАСАТА
Висящи и невисящи ягоди няма и понятието е пове-

че свързано с начина на отглеждане, отколкото с био-
логичните особености на вида или сорта.
Просто има ягоди, които много добре са пригодени 

за каскадно отглеждане и това ги прави изключително 
интересни за украса не само на балкони, но и на зимни 
градини и жилищни помещения, още повече, че те се 
развиват целогодишно.
Семена от тях може да се намерят навсякъде или 

почти навсякъде, където се продават семена за цветя. 
Ако имате вече такива семена, може да се захващате 
за работа.
Първо осигурете разсад
Може да засеете семената през март, но за да по-

никнат, трябва да осигурите отопление. Като се има 
предвид естественото развитие на метеорологичните 
условия април ще се окаже по-подходящ.
За нормалното развитие на разсада ще ви трябва 

добър хранителен субстрат. Може да го приготви-
те от равни части градинска почва и напълно угнил 
органичен тор с добавка на малко речен пясък. Ако 
нямате тази възможност, потърсете подходяща пръст 
в цветарските магазини. Разсада може да отгледате 
в сандъче, но преди да насипете в него хранителния 
субстрат, дренирай-
те с дребни камъче-
та и едър пясък.
За да засеете се-

мената, не ги раз-
пръсвайте. След 
като заравните 
повърхността и я 
притъпчете леко с 
дъсчица, очертайте 
редове през 5 см.
По тях се опитай-

те да положите по-рядко семенцата. Тъй като те са 
много дребни, покрийте ги с тънък 3-4 мм пласт от 
смеската и полейте с пулверизатор, за да не ги изро-
вите, ако използвате друго средство.
Грижата за разсада ще се заключава предимно в 

поддържането на умерена влажност на почвата. Ще 
трябва да отстраняване и никнещите плевели, особе-
но ако сте употребили оборски тор. Разсадът ще бъде 
готов за засаждане през май. 
Като зелени водопади
Има различни начини за каскадно отглеждане на 

декоративни ягоди. Най-лесно ще ви е да засадите 
няколко растения в саксия, която да поставите в де-
коративна кошничка и така да я окачите на стената 
или тавана.
Много често като подходящ съд се препоръчва 

старо буре, по стените на което се пробиват дупки 
и в тях се посаждат ягодите. Този начин заслужава 
повече внимание за отглеждане в дворна градина, но 
малко буренце би свършило работа и на балкона или 
терасата.
За такива места са подходящи и пластмасови сан-

дъчета. Ако две такива сандъчета доближите по дъл-
гата им страна и на мястото на допира им поставите 
трето, ще получите удобно пирамидално разположе-
ние за каскадно отглеждане.

ЯЖТЕ ГЪБИ ЗА ДОБЪР ИМУНИТЕТ
Разбира се, не какви да е. Смята се, че благоприят-

но влияние върху имунитета ни имат гъби като клад-
ница, пачи крак, печурки. Затова се постарайте те да 
са част от менюто ви през зимата. Но за истински чу-
додейци в стимулирането на организма са признати 
азиатските гъби шиитаке, мейтаке и рейши. Те могат 
да се използват като добавка към храната, но също 
така могат да се намерят и под формата на екстра-
кти, тинктура или капсули. Тези гъби са използвани 
от десетиле-
тия в източна-
та медицина 
и се смята, че 
полезните им 
свойства далеч 
н а д х в ъ р л я т 
просто защита 
от грип и на-
стинка. Тези 
гъби се използ-
ват и при лече-
ние на бъбреч-
ни и сърдечни 
заболявания, след операции, при дихателни пробле-
ми и дори при психологични заболявания.
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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.

Махония 
Mahonia 

Макар родината й да е Северна Америка и Източна 
Азия, тя се чувства добре и у нас. На сянка или полу-
сянка расте като много красив вечнозелен декоративен 
храст, достигащ на височина един метър. Впечатлява 
с лъскавите си и наситенозелени листа, дълги 10-12 
см. Те са кожести, с  продълговато яйцевидна форма и 
бодливо назъбени по периферията. Ако зимата е много 
мразовита и суха, листата променят цвета си в червен 
и кафяв, дори могат да опадат. Благодарение на здравия 
корен и многото издънки напролет храстът се оказва 
невредим и отново 
се облича в лъскава-
та си наситенозелена 
премяна.
Има две махонии. 

Едната е махония ак-
вифолиум (Mahonia 
aquifolium), а дру-
гата е махония японикум (Mahonia japonicum). Япо-
никум е много по-красива и по-елегантна, но и много 
по-капризна. У нас се среща по-рядко, защото изисква 
мек климат. Тя също е с неопадащи листа, но те са по-
широки и приличат на ветрила. 
Цветът им нюансира от жълтозелено през бледозе-

лено до наситенозелено. На височина надминава акви-
фолиум и достига до 2 метра. В цъфтежа и узряването 
на плодовете също изпреварва сестра си. Впрочем и 
двете са в числото на ранобудните хубавици в гради-
ната. Преди тях разцъфва само форзицията. Подобно 
на форзицията цветовете са лимоненожълти, само че 
събрани в гроздовидни съцветия.
Сочните зърнести плодове са тъмносини и лепнат 

поради восъчното си покритие. Започват да зреят в края 
на юли и  през август.
Семената служат за  размножаване, но трябва да се 

засяват още преди напълно плодовете да са узрели. 
Ако се закъснее с беритбата, зрелите семена трябва да 
се поставят във влажен пясък т. е. да се подложат на 
стратификация, и напролет да се засеят в лехи.
Плодовете имат не само декоративна стойност. Те са 

богати на витамини и се използват за приготвяне на сок. 
Махонията с красивите си листа служи за направа на 

венци и коледна украса. Може да послужи и за ограда 
от жив плет, като се използват множеството й издънки.

Събрал лъва животните в гората. На събранието той 
казал: - Уважаеми, решил съм да построя като цар на 
животните един басейн.
Бурни аплодисменти... Само жабата изчакала всич-

ки да свършат с ръкопляскането и казала:
- Уррраааа...
Лъва я погледнал, но нищо не казал и продължил:
- Този басейн ще се ползва само в събота и неделя.
Пак бурни аплодисменти... Пак жабата изчакала и 

накрая казала:
- Уррраааа!
Лъва ядосано я погледнал и казал:
- В този басейн няма да се допускат зелени животни 

с големи усти.
Жабата весело отвърнала:
- Хе-хе-хе... Пак прецакаха крокодила.

КРЕМ КАРАМЕЛ
Продукти:
- прясно мляко - 1 л
- яйца - 6 - 7 броя
- захар - 250 г
- ванилия - 2 прахчета
- захар - 100 г 
Приготвяне:
Пригответе си купич-

ки или чашки за крем 
карамел. Захарта за ка-
рамелизиране сложете 
в съд на котлона заедно 
с 1 с.л. вода. 
Бъркайте докато се карамелизира, но не бива да 

прегаря. Разпределете карамела по дъното на чашките. 
Разбийте яйцата с леко топлото мляко със захарта. 

По желание прецедете сместа, за да се получи гаран-
тирано гладък крем карамел. Добавете ванилията и 
разпределете сместа в купичките. 
Подредете купичките в дълбока тава, долейте вода 

до малко над средата на формите и сложете да се пече 
в загряна фурна за около 1 час. 
Температурата не трябва да е силна и водата не 

трябва да кипва, защото крем карамелът става на 
шупли. При нужда по време на печене се долива още 
вода в тавата. 
Поднесете крем карамела охладен и обърнат в 

чинийка.


