
В дните от 6-ти до 10-ти август включително ще се проведе музикално и културно-образователно меро-
приятие с наименование “Фестивал Трансфигурейшън” в старата част на с. Долен.
Фестивалът има основно музикална насоченост като се планират концерти на редица изпълнители на 

фолклор и модернизиран фолклор от Балканите. Един от основните изпълнители е известната истанбулска 
фолклорна група “Baba Zula”. 
Културно-образователните мероприятия ще включват демонстративни работилници и обучения в раз-

лични сфери. Те ще обхващат традиционни занаяти като: ковачество, работа с камък (суха зидария), тради-
ционна архитектура, грънчарство, изработка и свирене на традиционни музикални инструменти. В допъл-
нение демонстративните работилници ще обхващат и съвременни изкуства като: роботика, хоби-роботика, 
професионална фотография, интерактивни инструменти, музикална продукция и звукозапис. 

TRANSFIGURATION FESTIVAL 2015 (ПРЕОБРАЖЕНИЕ) е проект на група артисти и музиканти участ-
ващи активно в културния живот на 
България, който стартира за първа 
година, с активното съдействие на 
Общинска администрация - Сатовча.
Проекта е мултижанров, обеди-

няващ автори от различни области, 
интерпретиращи фолклора в свое-
то творчество. За провеждането на 
фестивала, стартира изграждането 
на каменен амфитеатър и основна 
сцена, по-малка сцена и съответните 
пространствени елементи – поди-
уми, шатри, тенти и други. Цялост-
ната инфраструктура ще се реализи-
ра с естествени материали, за да се 
впише естетически в духа на архи-
тектурната среда. Основни-
те участници са Теодосий Спасов 
с проекта Balkansky, Исихия, Irfan, 
Baba Zula от Турция, V.I.C. от Гър-
ция, smallman, Кайно Йесно Слонце 
и други водещи имена от родната 
сцена. Предвидени са и съпътстващи 
дейности в рамките на фестивала като лекции и работилници по грънчарство, ковашки занаяти, ателие по 
изработване на традиционни музикални инструменти, строителство с естествени материали, роботика, фо-
тография и други. Събитието ще предлага на своите гости детски кът с аниматори, собствена библиотека, 
конен туризъм и премиерата на пълнометражната версия на документалния филм „Това е България”, заснет 
в продължение на повече от 3 години. 
Фестивалът е с тенденция да се провежда всяка година като основни цели са опазването на традициите, 

съхраняването и възраждането на занаятите, подпомагането на региона, работа в дългосрочен план за раз-
витието на с. Долен, околните селища и община Сатовча като атрактивна туристическа дестинация.
Цялостната идея по реализирането на проекта е в опазването на културното наследство и традиции и 

подкрепа на творците интерпретиращи фолклора в своето  творчество, да се подпомогне туризма и да се 
активира населението в посока за устойчивото  развитие.
Местата на провеждане са: 
Театрална сцена: в двора на частен имот, собственост на Рада Веселинова Митева, дъщеря на Веселин 

Митев, съорганизатор на фестивала, предвидена за концерти; 
Малка сцена: на завоя на стар коларски път до реката в м. “Бързка река” (Чучурите);  на 1 км северно от 

с. Долен, предвидена за концерти и представяния; 
Площад в старата част: малък площад в архитектурно-исторически резерват - с. Долен (АИР-Долен), 

който е предвиден за културно-образователни дейности; 
Палатков лагер: на поляна в м. “Найдено блато” (или “Вършилата”) на 0,5 km юго-западно от старата 

част на селото (АИР-Долен),  предназначен за гости на фестивала; 
Първи основен паркинг: на 

стадиона в новата част на селото, 
предназначен за хора с билети за 
фестивала;
Втори спомагателен паркинг: 

в игрището на училището в с. До-
лен, предназначен за хора с биле-
ти за фестивала;
Трети спомагателен паркинг: 

Централен площад в новата част 
на с. Долен пред хотел-ресторант 
“Валентино”, в южната половина 
на площада, предназначен за гос-
ти на селото без билети; 
Четвърти спомагателен пар-

кинг: по завоите на пътя преди с. 
Долен, предназначен за гости на 
селото без билети;
Време на провеждане: 
От 6 до 10 август 2015 год. 

включително, като началото е в 
10:00 ч на 6 август с образовател-
ни събития.  
Музикалните събития на Теа-

тралната сцена ще се провеждат 
от 19:30 ч до 01:30 ч всяка вечер на 6-ти, 7-ми и 8-ми август, включително. Музикалните събития на Мал-
ката сцена ще се провеждат от от 18:00 ч до 02:00 ч всяка вечер на 6-ти, 7-ми и 9-ти август, включително. 
Културно-образователните събития ще се провеждат през дневните часове от 10:00 ч до 18:00 ч на различни 
места в АИР-Долен, представляващи площади, улици и тротоари, както и в някои частни имоти. 
Организаторите са се погрижили за поддържане на обществения ред по време на фестивала. Създадена е 

организация за избягване на пожари, на хулигански прояви, на ПТП и задръствания на МПС, на замърсява-
не, с цел предотвратяване на неудобства за местните жители. 
Мероприятието има официален сайт:  http://transfiguration-festival.com/
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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

6 1100 б

ПРАЗНИКА ИЛИНДЕН
Денят на пророк Илия е сред най-почитаните от българ-

ския народ празници. Народните вярвания са, че Свети 
Илия носи дъжд и влага и закриля живота. Заради силата, 
която притежавал, го наричали Илия Гърмоделец, Гърмо-
ломник, Гръмовник. Той е покровител на светкавиците и 
гръмотевиците и пази реколтата на стопаните от пожари. 

Християнската общност, по традиция отбеляза този ден  на 
местността „Илинден“, сатовчанско землище, където се 
прави молебен за дъжд в храма, носещ името на светията.
В манастирчето се отслужва тържествена литургия, коли 

се курбан и се пече пита в чест на светията.

РАМАЗАН БАЙРАМ 
Тридневният  празник отбелязва края на свещения за 

мюсюлманите месец  Рамазан. Празникът е известен още 
като Шекер байрям, защото се раздават баклава, сладкиши 
и бонбони. С празника приключват едномесечните пости, в 
които вярващите мюсюлмани стават преди изгрев, закусват 
и до залез слънце не се хранят и не поемат течности, вклю-
чително и вода. Въздържанието се налага от религията, за 
да може всеки мюсюлманин да се доближи до състоянието 
на бедните, гладните и страдащите хора. Рамазан е месец 
на опрощението, покаянието и милосърдието. 

Традицията поверява в празничните дни да се посеща-
ват своите роднини и познати, младите целуват ръка на 
по-възрастните, с което им засвидетелстват своята обич. С 
уважение те поднасят своите извинения, ако са сгрешили и 
търсят прошка от тях.Особено важно е да бъдат посетени 
болните и немощни хора. Празникът е най- вълнуващ за 
децата, които получават от всички лакомства и пари. Ве-
черта семействата се събират на трапезата. Сервират се 
традиционни за празника ястия – баклава и баница, както и 
многобройни други сладкиши и тестени изделия. По-голя-
ма би била радостта на мюсюлманите от празника, ако са 
полагали усилия да зарадват нуждаещите се, да подкрепят 
и уважават близките си, да бъдат въздържани в действията 
си, търпеливи в трудностите и по-добри в делата си.



ПРИТЧА:  СЪКРОВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ     
Един ден Синия демон от Голямата пещера решил да стане светец и да се прочуе с 

добри дела. Облякъл най-хубавите си дрехи и разпратил във всички краища на Под-
небесната свои роднини и познати да разнесат вестта за това, че той изпълнява най-
съкровените хорски желания. Скоро към пещерата, където живеел демонът, тръгнали 
редици от хора, нетърпеливи да получат обещаното им. 
Пръв застанал пред демона един беден селянин. Тъкмо 

да си отвори устата, и демонът му казва: 
— Прибирай се вкъщи. Желанието ти е изпълнено. 
Завърнал се селянинът вкъщи и започнал да търси чу-

валите със злато и сребро, изведнъж гледа — идва при 
него съседът, а на раменете му вместо собствената му 
глава — глиганска, върти очи и щрака със зъби. Ужасил 
се селянинът: „Нима такива са моите желания?“ 
След селянина дошла при демона една стара жена, 

която носела на гърба си един мъж с изсъхнали крака. 
Сложила го в краката на дявола и казва: 

— Изпълни съкровеното желание на сина ми. До края 
на живота си ще съм ти благодарна. 
Погледнал демонът към мъжа и му изсъхнали и ръцете. 
Разплакала се старата жена: 
— Какво направи, бяс такъв! 
А демонът й отговаря: 
— Не е моя вината. Той от дете иска да му изсъхнат 

и ръцете, тогава ти няма да го караш да плете кошници и ще го храниш с ръцете си. 
Нямало как. Качила старицата сина си на гръб и побягнала от пещерата да не пожелае 

синът й още нещо. 
Така и не станал светец. Тръгнала му лоша слава. Но вината за това си е негова. 

Защото кой, ако не той, би трябвало да знае, че съкровените желания не винаги бива 
да се изпълняват. 

31 Юли 2015, Петък
Православната църква почита паметта на Св. Евдоким
На 31 юли Православната църква почита паметта на Св. Евдоким, роден в Кападокия 

(Мала Азия) в благочестивото семейство на Василий и Евдокия. По времето на цар Те-
офил бил млад офицер във войската. Заради неговите необикновени добродетели царят 
го назначил за кападокийски воевода. Но по Божия промисъл св. Евдоким починал млад 
- на 33 години. Мощите му се оказали целебни. По-късно те били пренесени в Цариград 
и поставени в новата църква „Св. Богородица“, построена отнеговите родители. На 
гроба на св. праведни Евдоким се извършвали всякакви чудеса. 
Самата пръст взета от гроба му изцелявала болни. Имен ден 
имат хората, носещи името Евдоким, Евдокия. 

1 Август 2015, Събота
Национален празник на Швейцария
Националният празник на страната е Деня на образуване на 

Конфедерацията /1291/.
2 Август 2015, Неделя
Годишнина от Илинденско-преображенското въстание
Илинденско-преображенското въстание е масово народно 

въстание, организирано и ръководено от Вътрешната македоно-
одринска революционна организация (ВМОРО), връхна точка в националноосвободител-
ното движение на Македония и Одринско. По своя характер и задачи то е продължение 
на българската национално демократична революция от време на Възраждането. По 
силата на Берлинския договор от 1878 г. Македония и Одринско остават в пределите 
на Османската империя. Това предизвиква остра реакция от страна на българския на-
род, който не желае да се примири с волята на западните велики сили, наложили това 
решение, и започва борба веднага след оповестяването на решенията на Берлинския 
конгрес през 1878 г. Тя придобива организиран характер след създаването на ВМОРО 
през есента на 1893 г. в Солун. 
На 6 август (24 юли стар стил) – Преображение, 

същата година избухва въстанието и в Одринско. 
Въстаниците освобождават много селища в райо-
на на Странджа планина и крайморските градове 
Василико и Ахтопол. Връхна точка то достига с 
обявяването на Странджанската република, която 
просъществува 26 дни. В Родопския край на Од-
ринския революционен окръг въстаническите чети 
активизират своите действия и успяват да приковат 
за известно време значителни неприятелски сили. Партизански действия се водят и в 
другите революционни окръзи. В освободените селища е установена революционно-
демократична власт по примера на Крушовската република. В Серски революционен 
окръг въстанието е определено за 14 септември (Кръстовден), но на практика избухва 
преди тази дата. Най-ожесточени сражения се разразяват в Мелнишко. Сблъсквания 
между въстаниците и турските войски има и в Серско, Драмско и Горноджумайско. В 
Солунски, Скопски и Струмишки революционен окръг действията на въстаниците се 
изразяват предимно в организиране и извършване на атентати, в резултат на които са 
разрушени важни стратегически пунктове.

ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 
Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число. 
Фонд „Условия на труд“ е „лека“ програма за кандидатстване, при която фирмите 

могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи 
за почивка,санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на ра-
ботната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват 
на територията на селски райони или в областни градове- всички населени места са 
допустими за кандидатстване по програмата.
Кога мога да участвам ?
ВСЕКИ месец до 25-то число.
Кой може да кандидатства? 
- Всички фирми, които имат назначен персонал.
- Фирми, които нямат просрочени задължения към 

бюджета и към търговски банки.
- Получили финансиране по други проекти за съ-

щите дейности.
Какво можем да финансираме? 
- Модернизация на помещенията, в които се намира 

персонала (подмяна подови настилки, измазване стени, тавани, изграждане на стаи за 
почивка, санитарни възли и други).

- внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии.
- изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на 

работното място.
- обезопасяване на машини и съоръжения.
Каква парична помощ мога да получа ?
По проектът получавате 30% безвъзмездна помощ от стойността на разходите. 
Максимумът, който можете да получите като парична сума е 100 000 лева.

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

27 Юли 2015, Понеделник
Църквата почита паметта на Св. Седмочисленици
Православната църква почита делото на равноапосто-

лите Кирил и Методий и техните най-близки ученици 
Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий като се изразява 
и в общото им честване като св. Седмочисленици. За 
дата на общия празник се е утвърдил денят на успението 
на Климент Охридски (27 юли 916 г.), най-изявеният от 
Кирило-Методиевите ученици.

28 Юли 2015, Вторник
Годишнина от началото на Първата Световна война
Първата световна война започва с обявяването на война от Австро-Унгария 

на Сърбия на 28 юли 1914 г. Датата отчита точно един месец от убийството 
на австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд в Сараево (28 
юни 1914 г.). Междувременно в Европа вече са се оформили два големи 
военни лагера - Тройният съюз (военно-политически блок между Германия, 

Австро-Унгария и Италия, образуван през 1882 
г.) и Антантата (Русия, Англия, Франция). Франц 
Фердинанд е ерцхерцог на Австрия-Есте и наслед-
ник на австро-унгарския трон. Убит е при атентат 
от сръбския националист Гаврило Принцип, в 
подготовката на покушението участват членове 
на организацията „Млада Босна“, свързани със 
сръбската националистическа организация „Черна 
ръка“. В началото на военните действия в конфли-

кта постепенно се намесват Германия - като съюзник на Австро-Унгария, а 
Русия - на страната на Сърбия. Германия обявява война на Русия и Франция 
и навлиза в пределите на неутрална Белгия. Последва намесата на Англия, 
която застава на страната на Франция и Русия. В края на октомври 1914 г. 
австро-германският блок успява да привлече за свой съюзник Турция. Италия, 
която е член на Тройния съюз, известно време проявява колебания, но през 
пролетта на 1915 г. е привлечена на страната на Съглашението. България 
влиза във войната през септември 1915 г. на страната на Тройния съюз. От 
лятото на 1914 г. до лятото на 1915 г. войната се води с променлив успех и за 
двете групировки, като превес продължават да имат държавите от Тройния 
съюз. През 1916 г. настъпва равновесие на силите. С намесата на САЩ във 
войната (6 април 1917 г.) на страната на Съглашението настъпва обрат в 
хода на военните действия и през есента на 1918 г. 
държавите от Тройния съюз капитулират.
Световен ден за борба с хепатита
Отбелязва се от 2006 г. по инициатива на Евро-

пейската организация на пациентите с чернодробни 
заболявания с подкрепата на Световния алианс за 
борба с хепатита и други пациентски организации, 
за да се привлече вниманието към заболяванията, 
причинени от хепатитните вируси, и да се наблегне 
върху необходимостта от профилактика и разши-
ряване обхвата на противохепатитните ваксини 
чрез включването им в националните имунизационни програми. Одобрен 
с резолюция WHA63.18 на Световната здравна организация от 21 май 2010 
г. По данни на организацията хронично болните от хепатит В са близо 240 
милиона души, а от хепатит С - 150 милиона. През 2006 и 2007 г. денят се е 
отбелязвал на 1 октомври, а от 2008 до 2010 г. - на 19 май.
Мотото на деня за 2015 г. е: „Предотврати хепатита, това зависи от теб“, 

като се акцентира върху превенцията на болестта.
29 Юли 2015, Сряда
Международен ден на тигъра
Учреден на 24 ноември 2010 г. в Санкт Петербург, 

Русия, по време на международен форум по проблеми-
те, свързани с опазването на тигрите на Земята (21-24 
ноември 2010).

30 Юли 2015, Четвъртък
Богородични Заговезни
Богородични заговезни се отбелязват преди началото 

на Богородичните пости, които продължават две седми-
ци и свършват с големия християнски празник Успение 
на Пресвета Богородица на 15 август. Заговезни са църковни празници, от-
белязвани в деня преди началото на период на пости. В годината има Месни 
заговезни и Сирни заговезни - преди започване и в началото на Великите 
(Великденски) пости; Петрови заговезни - преди започване на Петровите 
пости; Богородични заговезни - преди започване на Богородичните пости и 
Коледни заговезни - преди започване на Коледните пости.
На този ден се прави трапеза с обредна „заговезнишка пита“, която се 

чупи, а не се реже. Ястията са блажни. В някои селища следващите три дни 
гладуват, за да се пречистят тялом и духом.
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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



Кодекс за социално осигуряване
• Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от 

ЗДДФЛ за второто тримесечие на годината и подаване 
на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и 
чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.31.07.2015г.

• Внасяне на авансовия данък за второто тримесе-
чие на годината за придобити доходи от стопанска 
дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от дру-
го възмездно предоставяне за ползване на права или 
имущество и подаване на данъчната декларация по 
чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези 
данъци.31.07.2015г.
Закон за здравното осигуряване
• Внасяне на осигурителните вноски за задължител-

но здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от 
Кодекса за социално осигуряване, върху получените, 
включително начислените и неизплатените или върху 
неначислени през месец Юни възнаграждения, които 
се отнасят за труд, положен през месец юни 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължител-
но здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от 
Кодекса за социално осигуряване върху допълнител-
ни доходи от трудова дейност (например допълнител-
ни трудови възнаграждения за постигнати резултати) 
начислени или изплатени след 25 Юни 2015г., отнася-
щи се за труд положен през месец май 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължител-
но здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от 
Кодекса за социално осигуряване върху допълнител-
ни доходи от трудова дейност (например допълнител-
ни трудови възнаграждения за постигнати резултати) 
начислени или изплатени през месец юни 2015г., от-
насящи се за труд положен преди месец май 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължител-
но здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск 
през месец юни 2015г., които не са подлежали на оси-
гуряване на друго основание.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължител-
но здравно осигуряване: за лицата, които през месец 
юни 2015г. са били във временна неработоспособност 
поради болест, бременност и раждане и отпуск за от-
глеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 
и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна 
възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на 
труда.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължи-
телно здравно осигуряване: за авансово дължимите 
здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, 
т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, 
регистрирани като упражняващи свободна професия 
и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи 
трудова дейност като еднолични търговци, собстве-
ници или съдружници в търговски дружества и фи-
зическите лица - членове на неперсонифицирани дру-
жества, регистрираните земеделски производители и 
тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица 
по смисъла на КСО) за месец юни 2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за задължител-
но здравно осигуряване: за лицата, които работят без 
трудови правоотношения върху изплатените възна-
граждения през месец юни 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължител-
но здравно осигуряване: за лицата, които през месец 
юни 2015г. са подлежали на здравно осигуряване по 
реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигу-
ряване (лица, които не са били осигурени на основа-
ние по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

• Внасяне на осигурителните вноски за задължител-
но здравно осигуряване: за морските лица за положе-
ния труд през месец юни 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължител-
но здравно осигуряване: за служителите на Българска-
та православна църква и други нормативно признати 
вероизповедания, които не получават възнаграждения 
за извършвана дейност за месец юни 2015г.
Закон за данък върху застрахователните премии
• Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от 

ЗДЗП за предходното тримесечие.31.07.2015г.
• Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните пре-
мии, дължим за предходното тримесечие.31.07.2015г.

АВГУСТ 2015Закон за ДДС
• Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец юни.14.07.2015г.

• 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 юни.14.07.2015г.

• Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС 
подава справка-декларация за доставки на далекосъ-
общителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен 
път, по които получатели са данъчно незадължени 
лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребивават на територията на държава 
членка за предходното календарно тримесечие и вна-
ся дължимия данък.20.07.2015г.
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ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПО 
РЕДА НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  
Нормативно основание
Чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане. Кратко описание и необхо-
дими документи:
Приемане на молби-декларации за отпускане на 

еднократна помощ по реда на Правилника за прила-
гане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и 
издаване на заповед.
Помощта се отпуска въз основа на молба-деклара-

ция по образец съгласно приложение № 1, подадена 
от пълнолетно лице до дирекция „Социално подпо-
магане“ по постоянен адрес и след представяне на 
лична карта или личен паспорт.
Към молбата-декларация се прилагат:
1. Документи за доходите от:
а) трудови правоотношения и/или приравнени на 

тях правоотношения;
б) извършване на услуги с личен труд;
в) дейности в областта на селското, горското и 

водното стопанство;
г) стипендии;
д) наем, рента и аренда;
е) други доходи.
2. Медицинско удостоверение, протокол на ПКК, 

експертно решение на ТЕПК или НЕПК.
При необходимост дирекциите „Социално подпо-

магане“ могат да изискват и други документи.
Образец на молба-декларация - Приложение № 1 

към чл. 26, ал. 1 от ППЗСП

 САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ВЕЧЕ МОГАТ 
ДА ДЕКЛАРИРАТ ЗАПОЧВАНЕ И СПИРАНЕ 

НА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРНЕТ
Самоосигуряващите се[1]  вече могат да подават 

декларацията при започване, прекъсване, възобновя-
ване или прекратяване на всяка трудова дейност, за 
която са регистрирани[2], по интернет с безплатния 
персонален идентификационен код на НАП.

Декларацията се подава 
в 7-дневен срок от започ-
ване, прекъсване, възоб-
новяване или прекратява-
не на трудовата дейност. С 
тази декларация самооси-
гуряващите се определят 
и вида на осигуряването 
си. Със същия документ 
се декларира и прекъсва-
не или прекратяване на 
трудовата дейност, което е 

основание самоосигуряващите се да спрат да внасят 
осигурителни вноски за периода, в който не осъщест-
вяват трудова дейност, поясняват от НАП.
Новата услуга облекчава значително над 300 000 

самоосигуряващи се, които вече няма да се налага 
да посещават приходната агенция, като освен въз-
можност за подаване на формуляра, съществува и 
справочна част, която показва всички данни за за-
почване, спиране или прекратяване на дейност. Този 
вид декларации могат да се подават по интернет  за 
периоди след началото на 2015 г.
Персоналният идентификационен код се издава 

безплатно във всеки офис на НАП за минути и дава 
достъп до множество електронни услуги на НАП, 
включително подаване на всички, изисквани от закона 
данъчни и осигурителни декларации от самоосигуря-
ващите се лица.
Допълнителна информация за услугите с ПИК може 

да бъде получена от сайта на НАП www.nap.bg или 
на информационния телефон 070018700. 

НОИ ПУБЛИКУВА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ЛИЦАТА, РАБОТИЛИ В ГЪРЦИЯ

Националният осигурителен институт (НОИ) ин-
формира, че в отговор на зачестилите запитвания от 
страна на лица с гръцки осигурителен стаж относно 
условията за реализация на пенсионните им права в 

Гърция, на ин-
тернет  стра -
ницата на ин-
с т и т у ц и я т а 
(www.nssi.bg) 
е публикувана 
полезна за тях 
информация.
Публикация-

та предоставя 
информация за 

необходимите данни, с които всяко лице трябва да 
разполага за удостоверяване на гръцки осигурителен 
стаж и за преценка правото му на гръцка пенсия. Ин-
формацията съдържа и описание на основните причи-
ни, поради които е възможно да се спре изплащането 
на гръцка пенсия. В текста присъства още подробна 
информация за издаването на гръцки осигурителен 
номер (А.М.К.А.) и гръцки данъчен номер (А.F.M.), 
изискуеми от институциите още в началото на всяка 
процедура по пенсиониране и необходими при поста-
новяване на решение и отпускане на пенсия.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   ЮЛИ 2015г.

Въпрос: Отдавна съм прекъснала да се осигурявам 
в България.Прочетох,че ако заплатя за 3 години 
назад, ще ми се подновят осигуровките. Ако е 
възможно да ги внеса по банков път,сметка и 
телефони за контакт.Предварително благодаря!
Отговор:Уважаема госпожо, трябва да уточните 
дали сте се осигурявали  до момента в страна членка 
на ЕС или извън рамките на ЕС.
Това обстоятелство има значение, защото българ-
ските граждани, които живеят и работят в трети 
страни (извън рамките на ЕС), могат да бъдат 
освободени от плащането на здравноосигурителни 
вноски у нас за периода на пребиваване в чужбина, 
ако отговарят на следните условия:
• да са български граждани;
• да са длъжни да осигуряват себе си;
• да пребивават в чужбина повече от 183 дни през 
една календарна година. 
Важно условие за освобождаване от плащане на 
вноски за здраве е подаването на заявление по чл. 
40а от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) в 
офиса на Националната агенция за приходите (НАП) 
по постоянен адрес. От началото на 2013 г. е от от-
паднало изискването заявлението да бъде подадено 
преди датата на заминаване в чужбина. Заявлението 
може да се подаде лично или чрез упълномощено 
лице. Документът може да бъде изпратен до НАП 
и по пощата, с обратна разписка.
За да се възстановят здравноосигурителни права при 
връщане в България, в офиса на НАП по постоянен 
адрес се подава заявление - за завръщане в стра-
ната (предварително трябва да се уточни дали сте 
подали и заявление към НАП по чл. 40а от Закона 
за здравното осигуряване - заявление за напускане 
на страната).
Освен него е необходимо да се представят и до-
кументи, които доказват, че сте били в чужбина 
повече от 183 дни през една календарна година. 
Такива документи могат да бъдат например: копие 
от задграничен паспорт; удостоверение от областна 
дирекция на полицията; документ, издаден от ком-
петентен орган на съответната държава, придружен 
с точен превод от заклет преводач на български, 
както и други.
Здравноосигурителните права на българи, които са 
били в чужбина и са подали заявление, могат да се 
възстановят по два начина:
Единият е автоматично след изтичане на шест по-
следователни месеца, през които те се осигуряват 
за здраве в България.
Ако българите, които са били зад граница искат 
веднага да възстановят своите здравноосигурителни 
права, то те трябва да платят еднократно сума равна 
на 12 здравноосигурителни вноски върху мини-
малния месечен размер на осигурителния доход за 
самоосигуряващи се лица към момента на внасяне 
на вноските. Ако се плащат през 2015 г. това са 12 
вноски по 33,60 лв.
Преди да се преведат парите по сметка на НАП 
обаче, трябва да се подаде еднократно декларация 
– образец 9, в която се посочва, че средствата са 
за възстановяване на права от завръщащите се с 
еднократна вноска.
Ако става въпрос за страна от ЕС, в рамките на 
здравното осигуряване за удостоверяване на за-
вършени периоди на осигуряване се използват два 
равностойни европейски формуляра – Е 104 и S041.
Те дават възможност лице, което започне да се 
осигурява в друга държава членка на ЕС, ЕИП или 
Швейцария, да придобие здравноосигурителни 
права в резултат на признаване на предходния му 
осигурителен стаж. Следователно, когато приклю-
чи осигуряването му в друга държава от ЕС/ЕИП/
Швейцария е необходимо да се изиска формуляр 
Е104/S041 от тамошния здравен фонд и в България 
придобитите в страни членки на ЕС здравнооси-
гурителни периоди се признават в Националната 
агенция за приходите (НАП) с представянето на 
формуляра.
Тези формуляри могат да бъдат изискани и полу-
чени от самите осигурени лица, с изключение на 
Великобритания, Ирландия, Гърция и Испания, 
които издават документа само при поискване от 
компетентна институция на друга държава членка.
Уточняваме, че институцията, която по закон съ-
бира здравноосигурителните вноски и отговаря за 
здравноосигурителния статус на гражданите в Бъл-
гария е Националната агенция за приходите (НАП). 
Консултации, свързани с определяне, начисляване 
и внасяне на здравни вноски, както и за евентуално 
излизане от (или влизане в) здравноосигурителната 
система, се предоставят в НАП. За повече инфор-
мация може да се обърнете към НАП или нейните 
териториални дирекции. Запитвания могат да се 
изпращат на имейл адрес infocenter@nra.bg или да 
се ползват услугите на Информационния център 
на НАП - 0700 18 700 (телефонното обаждане е на 
цената на градски разговор от цялата страна).



ЛЕКА И ВКУСНА ТОРТА
С КИСЕЛО МЛЯКО 

Продукти:
За блатовете: 3 яйца, 1 

ч. чаша кисело мляко, 1 ч. 
чаша захар, 0,5 ч. лъж. сода 
бикарбонат (загасена), 2 ч. 
чаши брашно
За крема: 500 г сметана, 

100 г захар
Приготвяне: Всички 

продукти  за  блата  се 
разбиват добре. Тестото трябва да е по-гъсто от 
палачинковото. Разделя се на две равни части. В едната 
половина прибавете 1 ч. лъж. какао. Изпечете два блата 
и след като изстинат разрежете по дължина.
Разбийте сметаната и захарта и с получения крем 

намажете блатовете. По желание можете да прибавите 
ситно нарязани орехи или сушени плодове.
Поръсете отгоре с какао и оставете за 3 часа в 

хладилника.

РЕЦЕПТА С КАНЕЛА
ПРИ ПРОБЛЕМИ С КРЪВНОТО

В 100гр. кисело мляко се разбърква една чаена лъжичка 
(около 1.5-2 гр) канела и се изяжда. Сваля кръвната захар.
 Ако ви е високо кръвното масажирайте ушите отгоре 
надолу по краищата около 25-30 пъти и кръвното ви 
ще спадне. 
Ако пък е ниско масажирайте от долу нагоре и ще се 
вдигне. 
ВНИМАНИЕ!!! Канелата сваля рязко кръвната захар. 
Може да се стигне до хипоглекимичен шок. Затова в 
по-малки количества.

 ЗАДАВЯНЕ С ЧУЖДО ТЯЛО  
Какво представлява задавянето с чуждо тяло?
Когато става въпрос за задавяне с чуждо тяло не 

трябва да забравяме, че човек може да се задави със 
собствената си слюнка или храчки. За задавяне гово-
рим, когато в задния край на гърлото попадне нещо, 
което пречи на притока на въздух. Най-висок е рискът 
при малките деца, които слагат какво ли не в устата 
си, а също и при възрастни болни хора, които се на-
лага да се хранят в леглото. Попадането на храна или 
някакъв предмет в хранопровода и невъзможността 
да бъдат преглътнати предизвикват болка и спазъм на 
хранопровода - преглъщането и дишането допълни-
телно се затрудняват и това може да доведе до заду-
шаване.
Какви са симптомите при задавяне с чуждо тяло?
Задавянето предизвиква кашлица, невъзможност да 

се говори и диша (това го отличава от инфаркта - при 
инфаркт на миокарда човек диша и говори), посиня-
ване, загуба на съзнание.
Какви са причинителите?
Причинителите могат да бъдат различни: храна, 

вода, други течности, дори дъвка - ако по време на 
ядене или пиене едновременно с това човек се смее, 
пее,  говори възбудено или вика.
Поемането на вряла или много люта храна или теч-

ност, която предизвиква спазъм на гърлото и в резул-
тат на това попада в трахеята.
Навикът да се лапат в уста пирони, игли, копчета и 

т.н, докато се работи, съчетан с внезапен стрес, могат 
да  ви изиграят ужасна шега.
Малките деца могат да се задавят с всеки предмет 

или част от него, стига да се пъхне в устата, а бебета-
та - когато лакомо сучат или поемат течности.
Каква е прогнозата?
Ако не се възстанови възможно най-бързо дишане-

то, се изпада в безсъзнание и за 4-6 минути настъпва 
фатален край.
Какви бързи мерки може да вземете у дома?
• ако се случи с човек до вас, действайте максимално 

бързо - познатото от бабите потупване по гърба може 
да помогне; посъветвайте го да диша бавно и дълбо-
ко, за да успокои спазъма на гърлото и да прочисти 
трахеята; няма ли резултат, веднага извадете всичко 
от устата му ( зъбната протеза - също), накарайте го 
да се наведе надолу така, че устата да е по-ниско от 
дробовете и го ударете по-силно с длан между лопат-
ките; застанете зад задавения, сложете юмрук под 
гръдния му кош, хванете юмрука си с другата ръка 
и рязко и силно в посока нагоре натиснете в горната 
част коремната област, за да изтласкате въздух от дро-
бовете - повторете бързо няколко пъти ( прилага се и 
при деца, но натискът трябва да е по-лек );

• ако човекът изпадне в безсъзнание,  сложете го 
по гръб и започнете изкуствено дишане; ако не знае-
те как се прави, както е по гръб, обърнете главата му 
встрани, сложете двете си длани точно под гръдния 
кош и натиснете силно и рязко в посока нагоре - има 
надежда въздухът от дробовете да изтласка тапата;

• когато пострадалият сте вие, опитайте да се из-
кашляте възможно най-силно; няма ли ефект, неза-
бавно се наведете напред, като притиснете областта 
на корема в маса, стол, каквото имате под ръка и да 
издишате (не да вдишате) възможно най-силно - не 
изпадайте в паника, ако не стане от първия път - пов-
торете;

• ако се случи с бебе или малко дете - провесете бе-
бето с главата надолу, като го държите за петичките и 
го ударете с длан между лопатките; наведете детето 
през коляното си така, че главата да е увиснала и го 
ударете с длан между лопатките няколко пъти; 

• за попадналите в хранопровода предмети  търсете 
лекар, а ако започне задушаване, до срещата с него 
приложете горните съвети.
Как можем да се предпазим?
Предпазните мерки трябва преди всичко да се на-

сочат към децата - научете ги да не слагат всичко в 
уста, да не се смеят, говорят, пеят с пълна уста ( не 
го забравяйте и вие ) и ще намалите, доколкото е въз-
можно, рискът от този понякога живото застрашаващ 
инцидент.

НЯМАТЕ КЛИМАТИК?
РАЗХЛАДЕТЕ СЕ С ТЕЗИ ТРИКОВЕ
Ако нямате климатик или не искате да имате такъв, 

даваме ви няколко съвета, с които ще се разхладите.
Мокра кърпа на прозореца - отворете прозореца 

и на отвора поставе-
те влажна кърпа или 
друга материя.
Кубчета лед пред 

вентилатора – поста-
вете чиния с кубчета 
лед пред вентилатора
Студена вана за кра-

ка – потопете краката 
си в студена вода, ко-
ето е подходящо най-често в домашни условия и е 
трик преди лягане. Охлаждането на краката отпуска 
целия организъм.
Ледени чорапи – особено в топлите нощи, ледени-

те чорапи помагат много на съня. Преди да си легне-
те поставете чифт чорапи в хладилника и ги обуйте 
преди лягане. Същият ефект можете да постигнете с 
тениска или с калъфката на възглавницата.

 ИМА ЛИ ЗАРАЗА ОТ ВИРУС ПО ПИПЕРА, 
НЯМА ЛЕЧЕНИЕ

Тютюневата мозайка по пипера се проявява и в 
градината, и в култивационните съоръжения.
Първите признаци на заболяването се появяват по 

най-младите връхни листа - стават по-бледи, моза-
ично прошарени и извити.
Тъмнозеленият цвят на листата се запазва само 

около дръжката.
По стъблата и разклоненията се развиват тъмно-

кафяви до смолисточерни некротични ивици, при-
чиняващи загиване на съответните части.
Плодовете на болните растения стават дребни, из-

пъстрени с петна, 
различни по голе-
мина и форма.
Краставичната 

мозайка по пипера 
се проявява главно 
през втората поло-
вина на лятото.
Първите симп-

томи се забелязват 
по връхните листа 
и разклоненията.
Листата от гор-

ните етажи стават хлоротични, тесни, дребни, де-
формирани и с изтеглен връх.
Върху листата от долните етажи пък се развиват 

некротични точки и линийки, както и напетнявания 
под формата на дъбов лист.
Болните растения са като втрънчени, т.е. със силно 

скъсени междувъзлия и гъсто разположени клонки.
Цветовете абортират и не връзват плод, а ако все 

пак има плодове, те са в основата на растенията и 
прошарени.
Важна е превенцията
 Засявайте обеззаразени семена.
Дезинфекцирайте инструментите и работния ин-

вентар.
Отглеждайте пипера при висока агротехника.
Третирането с микроелементи повишава имуни-

тета, в т.ч. и устойчивостта им спрямо вируси.
Редовно водете борба с листните въшки, които 

пренасят вирусите.
След прибиране на реколтата унищожете расти-

телните остатъци и направете дълбока обработка на 
почвата.
Правете сеитбообращение, редувайте с крастави-

ци, видове лук и листни зеленчуци. 
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

                                                                                                                       
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.

Анасон 
Pimpinela Anisum 

Описание: Едногодишно растение с 30-60 см високо 
стъбло. Съцветието е сложен сенник. Цветовете са 
бели. Плодовете са 3-5 мм дълги, яйцевидни до яйце-
видно продълговати. Цъфти през юни-юли.
Разпространение:  Отглежда се като етерично-

маслена култура главно в Първомайско, Хасковско, 
Бургаско, Чирпанско.
Употребяема част: За 

лечебни цели се използват 
плодовете и полученото от 
тях етерично масло.
Действие:  Плодовете 

поради богатото съдър-
жание на етерично масло 
притежават отхрачващо, 
антисептично и спазмоли-
тично действие, потогонно и температуропонижаващо.
Приложения: 
•  при кашлица, ангини, ларингити, фарингити, 

хронични бронхити, бронхиална астма
•  при заболявания на стомашно-чревния тракт, гас-

трити, ентероколити с колики, метеоризъм
•  при възпалителни заболявания на пикочните пъ-

тища, бъбречнокаменна болест и други
•  за стимулиране на млечната секреция у кърмач-

ките.
 Начин на приложение: 
Една чаена лъжичка счукани плодове, запарени с 

чаша вряща вода за около 15 мин., след прецеждане 
се изпива в рамките на деня. Анасоновото масло се из-
ползва по 1-2 капки върху бучка захар 2-3 пъти дневно.
Като продукт: Анасон - семе
Може да се използва при: спазми в червата, колики, 

стомашна атония, гръдна жаба, задух, бронхит, анги-
на, възпаление на лигавиците, засилва лактацията у 
кърмачките.
Начин на приготвяне: 1 супена лъжица счукани 

семена киснат 10 минути в 300гр. вода. Пие се 3 пъти 
дневно по 100гр. преди ядене. За бебета 1 ч.л. семена 
за 200гр. вода. Дава се вместо вода, подсладено на вкус.

Един бизнесмен всяки петък сутрин минавал Калотина 
и вечерта се връщал. Не му се чакало по опашки, та всеки 
път бутвал по 20 евро на митничаря.
Един петък му се откъснали само 10 евро. На следва-

щтата седмица – 5 ерво. Притеснил се митничарят:
– Абе,братче, някой те рекетира ли? Какво става? Дай 

ще помогнем, само кажи кой.
– Не бе, шефе, почнах къща в Драгалевци, та малко 

съм позакъсал.
– Я го гледай ти него! С мойте пари, къща ще строи…

Жена отива на почивка и изпраща оттам телеграма 
на мъжа си:

„Не забравяй, че си женен!“
Той й отговаря:
„Съжалявам, но телеграмата ти пристигна късно.“

дин бизнесмен всяки петък сутрин минавал Кал

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!


