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/Продължава от стр.4/
Въвежда се електронният

болничен. Лекарите вече
няма да издават хартиени
болнични листове, а ще ги
пращат онлайн до НОИ и до
Електронния регистър на
болничните листове, като
прескачат работодателя. За
пред фирмата ще се разпе-
чатва документ на обикно-
вен лист хартия, подобен на
извинителна бележка, къде-
то са посочени датите и
причината за отсъствието.
Целта е да се ускори проце-
са по обработване и изпла-
щане на обезщетенията. До-
сега срокът беше 15 дни
след като работодателя по-
даде болничния в НОИ, а с
новия софтуер и процеду-
ра той ще се сведе до 5 ра-
ботни дни след постъпване-
то на данните.

Лекарите, които нямат
компютри или интернет в
кабинетите си имат 6 месе-
ца, за да си ги осигурят, а
НОИ вече разпространи
безплатния софтуер и инс-
трукции  за ползването му.
От 2016 г. и работодатели-
те също ще могат да пода-
ват допълнителните доку-
менти към болничния по
електронен път, както и те-

зи за майчинство. Те ще са
задължени да пазят “извини-
телните бележки” за период
от 3 години.

Здравноосигурителната
вноска остава 8% от брут-
ната заплата.

Данъкът върху доходите
от лихви  остава 8 на сто и
през 2015 г. като освен де-
позитите, които са срочни
сметки, ще се облагат всич-
ки лихви по банкови сметки
на българските граждани .
По план, ставката трябва да
отпадне през 2017 г.

Хората, които купуват,
прехвърлят или отписват
моторни превозни  средст-
ва от днес не е необходимо
да ходят до местната данъ-
чна администрация, защото
могат да направят това в
КАТ. Оттам всички проме-
ни  ще бъдат предавани по
електронен път на съответ-
ната администрация, къде-
то ще се изчислява размера
на данъка и ще се известя-
ват данъкоплатците.

В края на миналата година
правителството одобри и
график за поскъпването на
акциза върху цигарите, кой-
то обаче няма да влезе в сила
от тази година, за да не сти-
мулира допълнително сива-

та икономика. Той предвиж-
да достигане на минимални-
те за ЕС нива на облагане от
90 евро за 1000 къса до 31
декември 2017 г. Планът е
размерът на акциза да не е
по-малък от 161 лв. за 1000
къса от 1 януари 2016 г., 168
лв. за 1000 къса от 1 януари
2017 г. и 177 лв. за 1000 къса
от 1 януари 2018 г.

Търговският регистър
става по-достъпен. Вместо
досегашната такса от 30 хи-
ляди лева на година за дос-
тъп до пълната база данни,
услугата вече струва 100 ле-
ва на година. Заедно с това
есемесите за настъпила
входяща регистрация за
търговец в Търговския ре-
гистър, както и за Имотния
регистър и за услугите от
службите по вписванията,
вече ще са безплатни. Кой-
то иска да се ползва от тези
услуги, трябва да подаде за-
явление в съответния реги-
стър, като за Търговския за-
явления за безплатно есемес
известяване могат да пода-
ват само хората, които имат
право да управляват и пре-
дставляват фирмата, а за
Имотния - само собствени-
ците на имоти.

/Б .Т./
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В Деня на българския обичай "Конски Великден" 30 бели коня от клуб "Хинап"
Балчик се устремиха към село Чернооково, близо до границата ни  с нашата северна
съседка Румъния. Там ни очакваха толкова мартеници, все с оригинални пожелания.
Тодоровден бе един празничен ден, изпълнен с много емоции, който ни върна радостно
назад във времето. Дано поколенията и занапред съхраняват и предадат напред всеки
обичай, запазил ни кат народ.                                             Фото: Деспина МАРИНОВА

По случай 142-рата годишнина от обесването на Апостола на свободата в НЧ
"Васил Левски 1959" се проведоха две мултимедийни презентации. Гости ни бяха
ученици от първи клас на ОУ "Антим I" и ученици от четвърти клас на ОУ "Св. Св.
Кирил и Методий". След презентациите децата отговаряха на въпроси за живота и
делото на Васил Левски, рецитираха стихове.

В залата имаше и кът с книжки за Дякона.  Четвъртокласниците си избраха  кни-
жката "Синеокият рибар" и всеки прочете по един абзац от книжката. Беше плани-
рана и презентация за децата от ЦДГ "Радост" в с. Стражица, но поради високия
брой на заболели деца се отложи. Всяка презентация е съобразена с възрастта на
децата. Читалището изказва благодарност на учителите от ОУ "Антим I" и ОУ "Св.
Св. Кирил и Методий" за проявения интерес и кани отново децата от училищата и
детските градини от общината, като темите на обучителните презентации могат да
бъдат задавани и от учителите.                                                          Галина ДИМОВА
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Главен организатор и автор на сценария на тре-
томартенския национален празник е неизменно
читалищният секретар Албена Войчева.

Магдалена Христова - диригент на Гурковския
народен хор “Авлиги” и Михаил Душков - коре-
петитор на хора, дългогодишен самодеец.

Народен хор "Авлиги" с. Гурково, с диригент Магдалена Христова съществува вече от 2 години.

Танцов състав “Фолклорна магия” село Гурково, с р-л Алексадър Александров - Добруджанското
в кръвта е и в даровитото хоро на стари и млади, които еднакво обичат фолклора.

Дойчин Дойчинов изпълни песента на Булат
Окуджава от филма "Бялото слънце на пустиня-
та" и бе бурно аплодиран. Публиката на с.Гурко-
во пя с Дойчин: "Госпожа разлука, ние с теб отда-
вна сме роднини. Не ми върви в смъртта, ще ми
провърви в любовта!"

Фоторепортаж: Маруся КОСТОВА

Мария Георгиева завърши СОУ "Христо Бо-
тев" Балчик с мн.добър успех и е постоянен уча-
стник в читалищните концерти.




