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Срокът
С
рокът на голяма част от годишните електронни винетки изтича в
началото на новата 2021 г. В териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане е създадена съответната организация
за по-експедитивна обработка на заявленията на заинтересованите
граждани.
Заявление-декларация за освобождаване от заплащане на винетна
такса от лица с трайни увреждания може да бъде подадено:
- на място в дирекция „Социално подпомагане“ лично или чрез
упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по настоящ адрес на лицето;
- чрез лицензиран пощенски оператор;
- по електронен път - в единния портал за електронни административни услуги на Системата за сигурно електронно връчване чрез електронната страница на Държавна агенция „Електронно управление“,
в рубрика „Социални дейности“ е достъпна електронна услуга 2198 „Освобождаване на лица от
винетни такси при ползване на републиканската пътна мрежа“. Публикувано е описание на услугата и как да бъде заявена, както и електронна форма на заявление-декларация за издаване на
безплатна годишна електронна винетка. Лицето може да влезе в системата чрез квалифициран
електронен подпис или чрез ПИК на НОИ. Публикувана е също така подробна информация за
начина на подаване единствено чрез квалифициран електронен подпис.
- на електронна поща ao@asp.government.bg без необходимост от електронен подпис. Заявлението-декларация можете да бъде изтеглено от следния линк: https://asp.government.bg/bg/
koronavirus-covid-19/instruktsiya-za-polzvane-na-elektronni-administrativni-uslugi
Валидността на годишната електронна винетка е една година, считано от датата на нейното
издаване. Препоръчително е новото заявление-декларация да бъде подадено около 10 дни преди
изтичане срока на действащата електронна винетка.
Призоваваме гражданите да избягват струпване на хора пред териториалните й поделения и
да ползват предимно алтернативните начини на подаване на заявленията.

ПравителП
ството прие
промени
в
Постановление № 151 на
Министерския съвет от
2020 г. за определяне на
условията и
реда за изплащане на средства на работодатели за запазване на
заетостта на работници и служители в сектори и
икономически дейности засегнати от разпространението от COVID-19. Промените предвиждат
удължаване на срока за изплащане на средствата
до 31 март 2021 г.
Средства ще се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно
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време, ползвали са отпуск на основание чл. 173
от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения
на дейността. Работниците и служителите следва
да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г.
Размерът на подкрепата от държавата ще е в
размер на 60 на сто от осигурителния доход и 60
на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020г.
До 15 януари 2021г., работодателите ще могат
да подават заявления за изплащане на средства
за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г.,
Заявленията ще се разглеждат и финансират по
досегашния ред.
Финансовите средства, необходими за реализация на мярката, ще бъдат за сметка на бюджета
на Националния осигурителен институт и ще се
превеждат на съответния работодател по банков
път от Националния осигурителен институт.

За месец
сец декември документи щее се
се приемат
приема
пр
риема
ем
матт в
съответната дирекция „Бюро по труда”
Агенцията по заетостта информира всички
работодатели и техните работници/служители,
че приемът на заявления по проект „Запази ме”
продължава и през новата 2021 г.
Заявленията за изплащане на компенсации
в размер на 24 лв. на ден за периода от 29 октомври до 31 декември 2020 г. се разглеждат и
финансират по действащия до момента ред – документите се подават след изтичане на отчетния
месец, т.е. за месец декември документи ще се
приемат в съответната дирекция „Бюро по труда” през целия месец януари 2021 г.
Работодателите ще могат да кандидатстват по
проект „Запази ме” и след края на януари 2021 г.
при изменени условия, които предстои да бъдат утвърдени с Постановление на Министерски съвет.
Според вече обявените намерения новата компенсация за неплатен отпуск няма да е фиксирана сума на ден, а ще бъде изчислявана като 75
процента от дохода.

Подробна информация и актуализиран пакет
документи по проекта ще бъдат публикувани
своевременно на сайта на Агенцията по заетостта в разделите „Финансови стимули за запазване
на заетостта” и „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020”.

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

На 30 декември 2020 година
се проведе заседание на Общински съвет – Сатовча.
На заседанието бяха приети:
- План-сметка по чл. 66 от
Закона за местните данъци
и такси за 2021 г. на община
Сатовча;
- Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на
община Сатовча;
- актуализация на Поименния
списък за капиталови разходи
на община Сатовча за 2020 г.
Общинският съвет – Сатовча,
даде съгласие:
- за създаване на социална
услуга „Асистентска подкрепа“
като държавно делегирана дейност за 2021 г. на територията
на община Сатовча;
- за добряване на задание
за проектиране и допускане
изработването на Подробен
устройствен план (ПУП-ПР)
за изменение на уличната регулация на улица, започваща
от О.Т. 47 до О.Т. 116 между
кв. 32 и дере откъм кв. 38 в
частта и пред УПИ IX-716 от
кв. 32 по плана на село Кочан,
община Сатовча;
- за изграждането на обект
„Пристройка към администра-

КОИ

тивна сграда – покриване на
входно пространство“, находящ се в ПИ № 91, кв. 19 по
плана на село Сатовча.
Предостави на Общинска
служба по земеделие – Сатовча, земя от общинския фонд,
придобита от общината на
основание отменения чл. 19
от ЗСПЗЗ за възстановяване на
наследниците на Шериф Рушанов Кеналиев – бивш жител
на село Кочан, поземлен имот
с идентификатор 39089.26.32
по кадастралната карта и кадастралните регистри, в землището на село Кочан, с площ
на имота 2080 кв. м, начин на
трайно ползване нива.
Общинският съвет отмени
свое решение № 165 от заседание, проведено на 4 декември
2020 г., за учредяване на възмездно право на прокарване
на въздушен кабел 20 kV през
имоти № 069016, 077013,
076003, 076004, 076006,
000155 и 000162 – общинска
собственост, и възмездно право на прокарване на подземен
кабел 20 kV, през имоти №
076006 и 076004, и отстъпено
право на строеж върху имоти
№ 069016 – 16 кв. м, № 076003
– 4 кв. м и № 076006 – 4 кв. м
за изграждане на ел. стълбове
в землището на село Долен,
община Сатовча.

СА ОФИЦИАЛНИТЕ ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ

2021 Г.

Работните дни през 2021
година ще бъдат общо 249.
Най-много ще почиваме
през месец май – цели 14
дни. Най-много ще се трудим през март, юни, юли,
август и ноември, когато ни
се събират по 22 работни
дни на месец.
Традиционно неработен е
1 януари, който през 2021 г.
се пада в петък.
През март неработен ще бъде само един ден – 3 март. Националният празник на България следващата година се пада в сряда.
По повод Великден ще почиваме 4 дни – от 30 април до 3 май,
включително. 6 май се пада в четвъртък.
Дълъг уикенд с 3 почивни дни ще имаме и за Деня на славянската писменост, който се пада в понеделник.
През летните месеци юни, юли и август няма допълнителни почивни дни. Денят на Съединението – 6 септември, обаче отново
ще ни осигури по-дълъг уикенд, защото се пада в понеделник. Неработен ще бъде и 22 септември – Денят на независимостта, който
се пада в сряда.
За коледните празници през декември ще се радваме на 5 неработни дни – от 24 декември до 28 декември. Нова година се пада
в събота.

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
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
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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

11 Януари 2021г., Понеделник,
Световен ден на думата „Благодаря“
Денят е чудесен повод да доставим
радост на близките си, да ги накараме
да се почувстват оценени и обикновени
неща, психолозите са на мнение, че
думите на благодарност са „словесни
ласки“, които стоплят сърцата и ни
успокояват. Според народните поверия
пък думата „Благодаря“ не трябва да се
произнася в състояние на раздразнение.
Когато благодарите, най-важно е да го правите искрено и от сърце, казват
още специалистите. Достатъчно е да се усмихнете на
човека до себе си и да кажете „Благодаря“!
12 Януари 2021г., Вторник,
Света мъченица Татяна
Имен ден празнуват: Татяна, Таня. Света мъченица Татяна произлиза от знатно и богато римско
семейство, дъщеря на един от най-известните римски
префекти. Изцяло проникната от християнската вяра,
Татяна била посветена за дяконеса и всецяло се отдала
на милосърдие и непрестанна молитва. Тя се отказала
от светските радости и се обрекла на целомъдрие и
по този начин още повече засияла като достойна за
мъченически светец.
Празник на българското военно разузнаване
На 12 януари българските военни разузнавачи отбелязват своя професионален
празник, обявен със заповед на военния
министър на 11 февруари 1997г. Датата не е
избрана случайно: Княз Фердинанд създава
Разузнавателна секция към Оперативното
отделение на Щаба на армията с Указ № 190
от 31.12.1907г., който влиза в сила именно
на 12 януари 1908 г. Тя е първият специализиран орган за водене и ръководство на военното разузнаване в България.
14 Януари 2021г., Четвъртък,
Банго Васил — Циганската Нова година
От 13-ти всяка година започват големите ромски тържества за Нова година
- Банго Васил, още и Банго Василий (Васильовден), наричан още Василица е
най-големият празник на ромите - това е циганската Нова година. Празникът
се отбелязва на 13, 14 и 15 януари.
16 Януари 2021г. Събота,
Професионален празник на хората, работещи в областта на растителната защита
На 16 януари се отбелязва професионалния
празник на хората, работещи в областта на
растителната защита (обявен с Решение на
Министерски съвет от 28 септември 2005 г.).
Преди 124 години, с указ на княз Фердинанд
от 16 януари 1896 г., е утвърден първият нормативен акт в България в областта на растителната защита: „Закон за мерките против филоксерната зараза
(чума по лозата) и за възстановяването на опустошените от нея лозя“. С него
се поставя официално регламентираното начало на борбата с вредителите по
растенията и на растителнозащитната дейност у нас.

ТРИКОВЕ, КОИТО ВСЕКИ ШОФЬОР
ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ПРЕЗ ЗИМАТА
Снегът е радост за децата,
но не и за шофьорите. Замръзване на ключалката, замръзване на стъклата и огледалата,
трудности при стартирането
на двигателя – това са само
част от предизвикателствата,
пред които е изправен всеки
шофьор през зимата. Но за
щастие има трикове, които
помагат във всяка ситуация.
Трикове за почистване на сняг
и лед от стъклата и огледалата
Смес от 3 части оцет и 1
част вода върши чудесна
работа. Необходимо е единствено да нанесете разтвора
върху стъклата и огледалата
от предната вечер. Разбира се, на сутринта отново ще трябва да отделите време за почистване на леда и на снега, но ще е по-лесно. Кърпа, напоена с алкохол, също помага
за по-бързото изчистване на леда от стъклото.
Има и още един начин за предотвратяване на заледяване на предното стъкло: Поставете
стар килим, брезент или дебел плат директно върху стъклото на колата за една нощ и
го пъхнете под чистачките. Но не забравяйте: това не трябва да се прави при внезапни
промени в температурата или при обилни валежи. Ако нямате скрепер под ръка, можете
да използвате твърда шпатула или кредитна карта, основното е да избягвате метала, в
противен случай съществува риск от увреждане на повърхността. Обикновените найлонови торбички ще ви помогнат да предпазите страничните огледала от заледяване за
една нощ. Ако паркирате колата си на изток, утринното слънце ще стопи малко снега
и ще помогне за по-бързото почистване на колата.

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ
ДИПЛОМНИ РАБОТИ 2020-2021 Г.

Българска фондация Биоразнообразие обявява конкурс за
финансиране на студентски дипломни работи в областта на
климатичните промени и техния ефект върху биологичното
разнообразие и човечеството.
Търсим да финансираме разработки, които изследват взаимовръзките между климатичните промени и опазване на
биологичното разнообразие с различни аспекти на нашия
живот, включително управление на защитени територии
и Натура 2000, опазване на защитени видове, въздействие
на климатичните промени върху екосистемните услуги,
природните ресурси и процеси, кръгова икономика, зелени иновации за адаптация към настъпващите промени,
политики и гражданска информираност за климатичните
промени.
Могат да кандидатстват дипломанти от всички български
висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина,
чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и
е свързана с България.
Необходимо е да попълните предложение за финансиране
на дипломна работа, съобразно приложения формуляр.
Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева. Кандидатите
трябва да представят своите предложения до 31.01.2021 г. на e-mail gameon@biodiversity.bg
По-подробна информация за тематичния обхват на конкурса и критериите за оценка
може да намерите в УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.
За въпроси във връзка с конкурса, може да се свържете с Йорданка Динева – координатор “Game On | Do not let the
climate change end the game“ към
БФБ, тел. 0896 798902, gameon@
biodiversity.bg
Конкурсът за Дипломни работи се осъществява в рамките
на Проект “Game On | Do not let
the climate change end the game“,
чрез съ-финансиране от програма
DEAR (Development Education
Awareness Raising) на Европейската комисия.

ПРИТЧАТА, КОЯТО РАЗКРИВА МИСИЯТА НИ НА ЗЕМЯТА

Пернишка елха
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

Преди да слязат на земята душите се събрали,
за да изберат роля, която да изиграят, въплъщавайки се в човешко тяло. Всяка от тях искала да
усвои урок, непознат за нея до сега.
Една от душите пожелала да слезе на земята,
за да се научи да прощава. Прошката щяла да
я доближи до съвършенството и божественото,
а в животите, които била изживяла досега, не й
се случвало да прощава.
За тази цел обаче й трябвали помощници.
Душата се обърнала към другите души, с които
се обичали безусловно и се чувствали едно
цяло, и ги помолила да я съпровождат по пътя
й към урока.
Всяка от душите обещала да й създаде обстоятелства, чрез които да се научи на прошка.
Една от душите обещала да влезе в ролята на
неверен съпруг, който я обича, но непрекъснато
изневерявала. Другата от душите щяла да се
въплъти в строгата майка, която критикува, но
не хвали.
Третата душа щяла да бъде неблагодарният
началник, който потънал в собствените си грижи, не обръща внимание на най-съвестната си
служителка.

Тези души слезли на земята, за да изпълнят
мисията си и да научат своята сестра на прошка.
Но когато се въплътили в тяло, забравили за
своята духовна цел, а започнали да обръщат
повече внимание на материалния свят наоколо.
Душата, която дошла на този свят, за да се
научи на прошка, се смятала за наказана, защото
забравила за ролята, която сама си е избрала.
Смятала, че животът е несправедлив към
нея, тъй като й изпраща само хора, които не я
обичат. Но всъщност с тези души са се обичали
безусловно и те са около нея, за да й помагат да
осъществи идеята, с която е дошла на земята.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
К АК

ДА ПРЕХВЪРЛИМ ВИНЕТКАТА ,
АКО ПРОДАДЕМ КОЛАТА

От началото на 2020г.
над 19 600 електронни
винетки са прехвърлени
заради смяна на регистрационния номер на автомобила след промяна
на собствеността му.
Съгласно Закона за
пътищата
винетката,
издавана на регистрационен номер, следва
автомобила и при смяна
на регистрационните табели тя се прехвърля на новия
номер. Прехвърлянето се извършва от Националното
тол управление след подадено заявление.
При промяна на регистрационния номер на автомобила собственикът или ползвателят му следва
в рамките на три работни дни да подаде заявление в
централното управление или в областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)
или на електронния адрес info@bgtoll.bg. Образец
на заявлението може да бъде изтеглен от сайта www.
bgtoll.bg (в менюто „За нас“/“Заявления“).
Необходимо е да бъдат посочени номерът на рамата, идентификационният номер на електронната
винетка, както и старият и новият регистрационен
номер на автомобила. Към заявлението следва да се
приложи свидетелство за регистрация на автомобила
(стария голям талон), а ако заявителят не разполага
с него, е нужно да представи един от следните документи: договор за покупко-продажба с нотариална заверка, застраховка „Гражданска отговорност“, талон
за преминат технически преглед или удостоверение
от „Пътна полиция“.
С цел обратна връзка, особено при необходимост
от допълнителни справки и уточнения, е задължително заявителят да посочи електронен адрес и/или актуален телефонен номер. Прехвърлените електронни
винетки заради пререгистрация на превозното средство могат да бъдат проверени за валидност от бутона
„Проверка на е-винетка при пререгистрация на автомобил“, след като се въведе новият номер.
Повече информация за процедурата по прехвърляне на е-винетките може да бъде открита в секцията
„Въпроси и отговори“ на сайта www.bgtoll.bg. Напомняме, че прехвърляне на електронни винетки е позволено само заради смяна на регистрационните номера
на автомобила и корекции заради грешно въведени
данни не се допускат.
Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но
да съответства на символите в самия регистрационен
номер. При изписването на номера се въвеждат само
букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не
са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се
изпише 0 (нула), а за буква - „О“. В случай, че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал
те не се въвеждат.
При покупка на електронна винетка, независимо
дали чрез интернет или на каса, отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното
превозно средство, категорията му и периода на валидност, е на собственика или ползвателя му.
Необходимо е отново потребителите внимателно
да преглеждат и проверяват въведената от тях информация преди да потвърдят финалното плащане.
Електронната система за събиране на пътни такси
позволява покупката само на една винетка за един автомобил за даден период от време. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена
дължимата винетна такса за съответния автомобил.
При установено нарушение специализираните мобилни екипи на НТУ предлагат на водача да заплати
компенсаторна такса, за да може да довърши спокойно пътуването си до 23:59 часа на същия ден. Компенсаторната такса за леки автомобили е 70 лева. Тя може
да бъде платена само през POS терминали на място
при мобилните екипи.
Ако водачът откаже да плати на място компенсаторна такса и оспори нарушението, му се съставя акт
за установяване на административно нарушение. За
да продължи пътя си в този случай трябва да плати
стойността на най-евтината винетка за съответната
категория автомобили - уикенд винетка за леките коли
и седмична винетка за тежкотоварните автомобили.
Плащането отново е само с дебитна или кредитна карта към мобилните екипи на Националното тол
управление. Тогава шофьорът ще трябва да заплати
компенсаторната такса в рамките на следващите 14
дни по банков път или в брой на касите на Easy Pay.
В случай, че в 14-дневния срок не постъпи плащане, влиза в сила наказателно постановление, в резултат на което водачът на пътното превозно средство
дължи глоба от 300 лева.
Ако нарушителят плати компенсаторната такса
при установяване на нарушението или в срок от 14
дни от съставяне на акта за установяване на административно нарушение, то той се освобождава от
административно наказателна отговорност и не му
се налага глоба.

НОВИ ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ В СИЛА ОТ НОВАТА ГОДИНА:
ЗА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИИ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ
НА СРЕДСТВА ВЪВ ФОНД „П ЕНСИИ “

С Преходните и заключителните разпоредби на
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. се дава право на лицата, на които
е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст
с начална дата до 31.12.2020 г. вкл. с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), да поискат в
срок до 30.06.2021 г. вкл. преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент, като заедно
с това заявят прехвърлянето на средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен
фонд към фонд „Пенсии“/фонд „Пенсии за лицата
по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване.
Лицата от посочената категория могат да упражнят правото си за преизчисляване на пенсията им за
осигурителен стаж и възраст без намаление на индивидуалния коефициент, като в срок от 1.01.2021г.
до 30.06.2021 г. включително подадат в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), което изплаща пенсията, едновременно две заявления по образци, които са утвърдени от
управителя на НОИ:
1. Образец УП-27
- Заявление за преизчисляване на пенсия за осигурителен
стаж и възраст, отпусната с намален
индивидуален коефициент съгласно
чл. 70, ал. 10 от Кодекса за социално
осигуряване;
2. Образец УП-27.1 - Заявление за прехвърляне
на натрупани средства по индивидуална партида в
универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“/
фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното
обществено осигуряване. Същото е адресирано до
пенсионноосигурителното дружество, управляващо
фонда, в който лицето е осигурено.
Всяко от заявленията се подава лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.
От 1 януари 2021 г. е изменена разпоредбата на
чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване, като
се регламентират два начина на преизчисляване на
пенсиите, свързани с трудовата дейност на лицата:
• Служебно преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от КСО, с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането,
съответно – след последното преизчисляване на
пенсията. За това преизчисляване на пенсиите, работещите пенсионери не подават заявления в ТП на
НОИ, като преизчисляването ще се осъществява от
1 април на съответната година.
• Ежегодно преизчисляване на пенсиите по чл.
102, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и 4 от КСО с допълнително
придобития от пенсионера осигурителен стаж и
осигурителен доход в периода след отпускането,
съответно след последното преизчисляване на пенсията. За това преизчисляване лицата следва да подадат заявление обр. УП-28. Преизчисляването се
извършва ежегодно от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. В случай че
преизчисляването с наличните данни за придобития
осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията
се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж.
Посочените образци на заявления може да се изтеглят и разпечатат от интернет страницата на НОИ
- рубрика “За потребителя”/раздел “Формуляри”/
подраздел “Формуляри и образци за пенсии”.
ОТПАДА РЕГИСТРАЦИЯТА
НА ПЧЕЛИНИ В КМЕТСТВАТА

Намалява се административната тежест при регистрацията на животновъдните обекти - пчелини.
Това реши Министерският съвет, след като одобри
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пчеларството. Собствениците ще регистрират
пчелните семейства само в Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ), а не както досега и в
кметствата. Предложените изменения целят насърчаване и улесняване на стопанската дейност в областта
на пчеларството.
С приемането на Закона за изменение и допълнение
на Закона за пчеларството ще се изпълни мярка 147 от
Решение № 704 на Министерски съвет от 2018 г., за
изпълнението на мерки за трансформация на модела
на административно обслужване.

ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2021
ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 11 ЯНУАРИ

Фирмите и едноличните търговци декларират данъците си от 1 март
Данъчната кампания
2021 г. започва на 11
януари, като от тази дата
стартира
подаването
на декларациите за доходите на физическите
лица в офисите на приходната агенция. През
март 2021 г. след подаването на данните от
работодатели и платци
на хонорари, ще бъде
пусната и електронната предварително попълнена декларация за доходите,
която се подава с ПИК или електронен подпис. В нея
ще бъдат вписани автоматично данни за получени през
2020 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други. Срокът за
ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане и през следващата година е 31 март, а крайният
срок за обявяване на доходите 30 април, напомнят от
приходната администрация.
Юридическите лица подават декларациите си от 1
март до 30 юни за пръв път през 2021 г., според последните промени в законодателството. Срокът за плащане
на корпоративния данък е 30 юни.
Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според
тарифите на съответния оператор.

Въпрос: Здравейте! Личния доктор на двумесечно бебе е в болничен, без посочен заместник за извършване на детските консултации и ваксинации.
Доктор ххх в ххх и ххх ДКЦ, педиатър. Моля, за
информация как да процедираме и към кого да се
обърнем, за да бъде прегледано бебето и да му бъдат
поставени съответните ваксини в срок. Благодаря
предварително за отговора.
Отговор от НЗОК: Може да се обърнете за съдействие към районната здравноосигурителна каса, с
която личният лекар има сключен договор, но имайте
предвид, че общопрактикуващият лекар е задължен
да има свой заместник или заместници за случаите,
когато не може да изпълнява лично задълженията си.
В срока на заместване заместникът има всички
права и задължения на титуляря на практиката. Заместникът подготвя документацията по консултации
и медико-диагностични изследвания. Това е записано
в чл. 140 от Националния рамков договор за медицински дейности 2020-2022 г.
Въпрос: Преди няколко седмици подадох в Банка
ДСК молба за издаване на ЕЗОК от името на дъщеря ми, която бе отказана. Служителят в Банка
ДСК можа да ми каже единствено, че отказът
е защото вече има пуснато заявление за ЕЗОК.
Дъщеря ми има двойно гражданство (българско и
британско) и учи редовно втора година в университет в Англия, за което пребивава там. Тя е с
непрекъснати здравни права, като е имала само
един месец без здравно осигуряване (м. август
2019г.), но в НАП ме увериха, че това не пречи на
ЕЗОК да бъде издадена до края на м. август 2021г.,
а таксата за този месец може да бъде заплатена
през август 2021г., когато ще бъде необходимо да
се поднови ЕЗОК.
Моля за пояснение за отказа за издаването на
ЕЗОК и какво е необходимо да направим за издаването й.
Отговор от НЗОК: Заявлението за издаване на
Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) се
подава чрез районните здравноосигурителни каси
(РЗОК) в посочените от тях пунктове по постоянен
или временен адрес на лицата.
Директорът на РЗОК разрешава, респективно постановява отказ да се издаде ЕЗОК.
На това основание за уточняване на случая е необходимо да се обърнете към съответната РЗОК, чрез
която е подадено заявлението. (На интернет страницата на НЗОК - www.nhif.bg - в меню „Контакти“
са публикувани адресите и телефонните номера на
районните здравноосигурителни каси).
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА МОЛЦИТЕ
ДА УНИЩОЖАТ КАРТОФИТЕ

Картофеният молец е топлолюбиво насекомо, хранещо се с представители на сем. Картофови и е основен
вредител по картофите. Среща се често при домати,
патладжан, тютюн, пипер, както и при плевели от същото
семейство. Той е много опасен вредител, защото напада
картофите не само
на полето, но и в
хранилищата и е
в състояние да ги
унищожи напълно.
В тунелите, които
дълбаят гъсениците (ларвите) има
екскременти и остатъци от храна, а
когато ги напуснат
на тяхно място идват бактерии, гъбички и акари – те поемат своята дейност
и се развиват вторични процеси на сухо и мокро гниене.
Повредените картофи не са годни за посев, а по-силно
увредените не могат да се използват за технологична
обработка, както за храна на хора и животни.
Икономическо въздействие
При висока степен на нападение от картофен молец
листата може да бъдат напълно унищожени, което води
до значителна загуба на реколта. Има силна корелация
между листата и последващото заразяване на клубените.
Това предполага, че намаляването на популацията по
време на вегетация е ключов фактор за заразяване на
грудките. Листата са по-лесна цел за защита и ограничаване на разпространението.
Бързото развитие и разпространение на картофения
молец го превръща в глобален вредител.
Мерки
1. Агротехническите мерки включват:
– използване на проверен и здрав посадъчен материал
(най-добре сертифициран);
– възможно най-дълбоко засаждане на клубените, като
минималното покриване с пръст да бъде 10-15 см, което
ще предотврати снасянето на яйца върху тях;
– при култивация и други операции да не се допуска
откриване на клубените;
– прибиране на реколтата възможно най-рано и непосредствено изнасяне на извадените картофи от участъка;
– да не се покриват клубените при изваждане с надземните части;
– отстраняване на плевелите от това семейство, които
могат да бъдат алтернативни гостоприемници и унищожаване на стъблата и заразените клубени;
– спазване на правилата за сеитбообращение, като не се
допуска засаждане на домати след картофи.
2. Химични мерки
При висока степен на нападение се прилагат химични
средства за защита:
– инсектицидите се използват основно за защита на надземните части на растенията, но не решават проблемите
с опазване на клубените – препоръчва се използването
на Децис 25 ВГ;
– пръскането срещу молеца може да се съвмести с борбата срещу колорадския бръмбар.
3. Биологични мерки
Биологичният контрол предвижда:
– отглеждане на растения, които привличат полезни
паразитоиди – най-подходящи са копър и кориандър;
– има експериментални доказателства, че смесеното
отглеждане на картофи с чесън, лук и лют пипер значително намалява щетите от картофения молец.
Контрол при съхранение
Местата за съхранение се дезинфекцират с варов разтвор
– стени, под и таван. Температурата по време на съхранение не трябва да надвишава 3-5 градуса по Целзий,
защото жизненият цикъл на картофения молец е силно
зависим от това. При невъзможност за осигуряване на
подходяща температура се пръска с биопрепарати.
Използването на нови или добре дезинфекцирани торби
и контейнери е задължително.
При условия на съхранение се налага преглеждане и
отстаняване на на видимо повредените клубени.
През последните години е установено слабо присъствие
на нов вид – гватемалски молец, който е много по-активен и може напълно да унищожи складираните картофи
за 3 месеца. Повредите, които причинява си приличат.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ВНАСЯНЕТО НА СНЯГ В ОРАНЖЕРИЯТА –
ПОЛЗА ИЛИ ЗАГУБЕНО ВРЕМЕ..?

За неопитните градинари внасянето на сняг
в оранжерията може да
изглежда като пълен абсурд. Тогава възниква и
въпросът – защо? Там
няма растения, което
означава, че нищо не
трябва да се предпазва
от замръзване. Факт е, че почвата в оранжерията се
различава от тази на открито по своите свойства и настъпващи промени в нея. В закритите съоръжения тя
се намира под постоянен „похлупак“ и следователно –
има нужда от повече внимание и в този случай важна
роля се отрежда на снега.
Защо трябва да се внася сняг в оранжерията
Погрешното мнение, че почвата в оранжерията не
може да замръзне, се формира от един напълно безспорен факт по отношение на температурата, която
винаги е по-висока, отколкото външната. Но тук има
една малка подробност – това се отнася до температа
на въздуха, а не на почвата. Ако това е възможно за неотопляема оранжерия, то тогава могат да се отглеждат
различни култури без отопление, но на практика това
се постига само в затворени съоръжения.
А какво става със земята в тези съоръжения в зимните месеци, когато не се отглеждат култури? Влагата се
изпарява, а почвата постепенно става все по-твърда и
плътна. При замръзването загиват вредителите и патогените, но заедно с тях загиват и полезните микроорганизми, а това води до намаляване на плодородието.
Какво дава снегът на почвата в оранжерията? Найочевидният отговор е – възстановява загубата на влага, а заедно с това защитава от замръзване и ерозия,
запазва полезните микроорганизми и хранителни елементи.
Снегът притежава способността да забавя химичните процеси в почвата, а снежната вода стимулира кълняемостта, растежа и развитието на кореновата система и надземните части на растенията.
Как, колко и кога да внасяме сняг в оранжерията
Ако е паднал малко сняг, но синоптичните прогнози
са за застудяване, тогава може да се събере по-малко
от необходимото количество, но е важно да не се загребва заедно с него и пръст.
Оптималният вариант е 25-30 см върху лехите. В никакъв случай не трябва да се прекалява, защото после
ще се наложи да се изхвърля обратно.
Важно е количеството сняг, което ще се внася да
бъде съобразено и с нивото на подпочвените води. Ако
са много високи, тогава слоят се намалява значително,
защото след стопяване ще останат локви вода.
КОИ РАСТЕНИЯ СА ОТРОВНИ ЗА КОТКИТЕ?
Когато си взима коте за домашен любимец,
човек поема отговорност за здравето, живота
и благополучието на своя питомец. Това означава на първо място да обезопаси дома си
срещу всякакви опасности, които могат да наранят игривото мъркащо създание, или дори
да причинят смъртта му.
Наред с почистващите препарати, които
държим на съхранение у дома, има и още
нещо, което може да бъде особено опасно за
котето. Това са някои цветя и билки, отглеждани в домашни условия. Всеки потенциален стопанин на котка трябва да бъде наясно кои са опасните
видове растения за писаните.
Най-напред защо котките, които са месоядни животни, биха похапнали от растенията у дома?
В дивата природа представителите на котешкото
царство използват различни растения и цветя като източник за фибри, необходими им за разграждане на
храната. Ползват определени треви и като лекарство
при проблеми с коремчето.
Малката топчица е генетично предразположена по
тези причини да гледа на саксиите като на място, където може да задоволи някои свои хранителни нужди.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ШИПКАТАЕСТЕСТВЕН ИЗТОЧНИК НА ВИТ. С

Един от най-богатите източници на
витамин С в природата, шипката,
се използва от векове за борба с инфекции, кашлица,
настинка, грип и
нарушени дихателни състояния. Вече
е известно, че витамин С е от решаващо значение за
цялостното здраве на организма в неговите усилия
за борба с инфекциите, както бактериални, така и
вирусни. Белите кръвни клетки съдържат 20 пъти
повече витамин С в сравнение с другите клетки и се
нуждаят от постоянно попълване, за да поддържат
имунната система в оптимален капацитет.
Шипката – естествено средство за лечение на
артрит
През 2014 г. с проучване е потвърдено, че естествена
добавка, направена от екстракт от шипка, намалява
неприятните последици на артрита с изумителните
90 на сто.
Шипките също съдържат много важни антиоксиданти – растителни химикали, които са естествени
противовъзпалителни, предпазват имунните клетки
от увреждане на околната среда и насърчават производството на бели кръвни клетки.

ОГРЕТЕН С КАРТОФИ И СИРЕНЕ

Продукти:
• 500 г картофи
• 30 г масло
• 150 г сирене
• 200 мл прясно мляко
• 2 бр. яйца
• сол
Начин на приготвяне:
Картофите се измиват и сваряват, след като са готови се обелват и нарязват на филийки и се нарежда ред
картофи в добре намазнена тава. Натрошеното сирене
се разстила върху картофите и отново се нарежда ред
картофи. Разбиват се яйцата, млякото и солта и със
сместа се заливат картофите и сиренето. Отгоре се
поставят парченца масло и ястието се пече във фурна
за около 30 минути на 200 С.
Една погрешна хапка обаче може да се окаже фатална.
Изхвърлянето на саксиите от дома, защото там ще се
заселва коте, не е нужно. Достатъчно е да се знае кои
растения са отровни за котката.
Лилия
Това е особено опасно цвете за пухкавия питомец. Още
не е ясен отровният токсин,
но едно близване дори може
да доведе до повръщане при
котките. При липса на лечение се стига до бъбречна недостатъчност.
Сагова палма
Това растение обикновено се гледа на открито, но
има хора, които са го внесли и у дома. Всички части
на растението са отровни, но шушулките и семената
са с най-висока концентрация на токсини за котето и
ако диарията, повръщането и загубата на съзнание не
се лекуват, може да се стигне до чернодробна недостатъчност.
Дифенбрахия, филодондрон, аглаонема
Съдържат калциеви оксалати под формата на кристали. При захапване или облизване те навлизат в езика
и венците, предизвиквайки повръщане и лигавене. При
подуване на устичката може да се наруши дишането.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

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:
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!

Наел мъж квартира в Израел. Сключили договор
с хазаина. Мъжът не разбирал добре иврит, но
подписал договора. След време напуска квартирата, а хазаинът му казва:
-В договора е записано, че при напускане трябва
да боядисате стените, тавана и пода.
Мъжът се ядосал, но няма какво да се прави договор е подписал.
Купил боя, боядисал апартамента и извикал
хазаина да види. Тоя едва не припаднал-всичко
било в черно. Фъфлейки казва:
-Но..но…но тук е само черно!
Мъжът:
-В договора не е записано какъв цвят да е боята!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

