2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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Поверието за този ден ее, чее колкото
о по-студен
о с е е денят,
е
толкова
о о а по-богата
б
а и благодатна ще бъде
годината. Ако кръста замръзне във водата годината ще дава здраве и голям берекет, а този който
извади кръста ще е здрав през цялата година.
Празникът Йордановден е един от най- значимите в християнската религия и има различни имена в страната - Кръстовден, Водици, Водокръщи и други. На този ден се почита светеца Йоан Кръстител, който според библейската легенда е покръстил Исус Христос във водите на река Йордан.
По стара традиция на този ден в село Сатовча за здраве всички жители християни, мюсюлмани
и роми се събират покрай най-дълбоката част на реката, която преминава през селото, за ритуала
по спасяването на кръста.
След тържествена литургия и богоявленско освещаване на водата, свещеникът хвърля Светия
кръст във водата и по каноните на вярата мъже или юноши се хвърлят въпреки студа и ниската
температура и го „спасяват“/изваждат от водата.
Поради въведените противоепидемични мерки, тази година във водите на местната река „Бистрица“ в село Сатовча не се извърши традиционното хвърляне и спасение на символа на Христовата вяра. За съхраняване на традицията за спасението на кръста, ритуала се извърши в двора на
местния храм „Света Неделя“ , като Светия кръст се хвърли в купола за кръщаване.

Срокът на голяма част от годишните електронни винетки изС
тича 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.
- 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-elektronniadministrativni-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.
Агенцията за социално подпомагане призовава гражданите
да избягват струпване на хора пред териториалните й поделения и да ползват предимно алтернативните начини на подаване
на заявленията.

ВИЖТЕ

КАК МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

П е а се промени
Приеха
Пр
ро е
в Постановление №
325 на Министерския
съвет за определяне
на условията и реда
за изплащане на компенсации на работещите в икономически
дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на
държавен орган в периода на извънредното положение или извънредна епидемична
обстановка. Съгласно
измененията от 1 януари 2021 г. хората, наети с трудов договор
на 8-часов работен
ден, ще имат право
да получат финансова
подкрепа в размер на
75% от осигурителния им доход за месец
октомври 2020 г.
В случаите на непълно работно време компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно
време в трудовия договор, действащ през периода на неплатен отпуск, за който се изплащат
компенсации.
Предвид бавното възстановяване на икономиката от наложените принудителни мерки и продължаващото разпространение на COVID-19 в
България се удължава срока за изплащане на
финансова подкрепа на работниците и служителите в неплатен отпуск до 31.03.2021 г.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Тя ще се изплаща за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която наетите са
ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените заради COVID-19 ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети.
Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU.
Запазват се условията и реда за кандидатстване и
получаване на финансовата подкрепа.

Регистрираните земеделски
производители,
чиито площи са
пострадали
от
проливните дъждове (включително от преливане на язовири,
скъсани диги и
други), могат да
подадат заявление за обследване при настъпили неблагоприятни събития.
След обилните валежи от началото на миналата седмица се
стигна до наводнения, които нанесоха щети във всички населени места. Появиха се и редица сигнали за залети от вода
стопанства.
Във връзка с това обръщаме внимание на засегнатите фермери, че след издаден протокол от обследването на щетите, могат
да получат обезщетение за тях, като поясняваме следното:
При настъпило неблагоприятно климатично събитие, в срок
до 10 работни дни от възникването му, всеки земеделски стопанин може да подаде писмено заявление за извършване на
наблюдение на площите, засети със земеделски култури.
“Заявленията се подават в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите. Обследванията на засегнатите площи се извършват от постоянно действащи експертни комисии, които са назначени със заповед на директорите
на Областните дирекции „Земеделие“. След проведеното обследване комисиите издават констативни или обикновени
протоколи в зависимост от степента на щетата”.
Експертните комисии към Общинските служби по земеделие обаче ще могат да обследват земеделските площи чак,
след като метеорологичната обстановка го позволява и водата
от площите се е оттекла.
На електронните страници на всички Областни дирекции
„Земеделие“ в страната има посочени телефони за контакт
при допълнителни въпроси.

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

18 Януари 2021г., понеделник,
Международния ден на Снежния човек
Легендата разказва, че първият снежен човек в историята е направен на 7 януари 1809 г.
в Ю Клер, Уисконсин. Вернън Н. Пол решил
да направи снежния човек за 9-годишната си
дъщеря Йети Пол. Старо предание разказвало, че в Деня на Коледните подаръци идват
елфите и взимат за себе си всички коледни
дарове, предназначени за децата. Пол обяснил на малката Йети, че снежният човек ще
държи далеч палавите елфи от подаръците.
Момиченцето веднага разказало на своите
приятели и така пред всички домове в градчето се появили снежковци.
Атанасовден
Атанасовден се празнува на
18 януари. Разрешава се вино и
елей. Св. Атанасий бил голям
защитник на Православната вяра.
Участвал в Първия Вселенски
събор, дето се показал с благодатно озарен ум в защита на
вярата против ереста на Арий. На
28-годишна възраст, след смъртта
на архиепископ Александър, е ръкоположен за архиерей на негово
място в Александрия. За вярата преследван в изгнание 15 години.
Атанасовден: Имен ден празнуват: Атанас, Атанаска, Наска, Наско, Hасo,
Hася, Начо, Tанас, Таньо, Таню, Тинка.
20 Януари 2021г., Сряда,
Петльовден - Св. патриарх
Евтимий Търновски
Имен ден празнуват: Евтим,
Евтимия, Ефтим, Евтимий,
Ефтимия. Този ден е посветен
на паметта на Преподобни
Евтимий Велики, роден в град
Милетин и живял през V век,
както и на паметта на българския патриарх св. Евтимий
Търновски (ок.1327 - 1402). По
народному празникът е известен като Ихтим, Ихтима, Петльовден, Петеларовден или Петларовден. Последните три названия са свързани с основната
обредна практика - жертвоприношение на петел. Петел се коли във всяка
къща с мъжка челяд. Обикновено жертвеният акт се извършва на къщния
праг, който според традиционните народни схващания разграничава усвоеното
пространство на дома от дивата природа. Петелът се коли от петнадесет-шестнадесетгодишно момче, което трябва да отговаря на изискването за „полова
чистота“, т. е. момчето не трябва да е имало сексуална връзка. В ситуацията
на обреда юношата се нарича „петелар“. След като заколи птицата, той прави
кръстен знак с нейната кръв по челата на всички момченца в къщата, за да
бъдат здрави през цялата година. С кръвта на петела се рисуват кръстове и
по външните страни на вратите и портите.

21 Януари 2021г., Четвъртък,
Международен ден на прегръдката
Прегърнете човека до вас, даже да не ви е
много близък. Прегръдката е символ на топлота и приятелство, дарява доверие и обич.
Една китайска мъдрост гласи: „Ние, хората,
сме родени като ангелите, с едно крило. За да
полетим, трябва да се прегърнем...“ Прегръщайте се, не само днес, а всеки ден! Прегръщайте се! Имаме нужда от четири прегръдки
дневно, за да оцелеем. Имаме нужда от осем
прегръдки, за да поддържаме добрата си форма. Имаме нужда от дванадесет прегръдки
всеки ден, за да растем... Да прегръщаш е
здравословно. Прегръдките помагат на имунната система, правят те по-здрав, лекуват
депресията, намаляват стреса, помагат да заспиш по-лесно, въодушевяват, подмладяват,
нямат неприятни странични ефекти. С една дума, прегръдките са вълшебно лекарство.
Да прегръщаш е нещо напълно естествено - екологично чисто, с естествена сладост, без
пестициди, без консерванти, без изкуствени съставки, и е 100 процента здравословно.
Прегръщането няма никакви недостатъци. Няма подвижни части, няма батерии, които да
се изтощават, няма нужда от профилактични прегледи, има ниска консумация и висока
производителност на енергия, няма инфлационни процеси, от него не се напълнява,
няма месечни вноски, не са необходими застраховки, защитено е от кражба, не се облага
с данъци, няма замърсяващ ефект и разбира се, има стопроцентова възвращаемост....
Ден на родилната помощ
Чества се официално от 1951 г. на Бабинден
тогава на 8 януари. С въвеждането на Григорианския календар през 1916 г., датата се измества с
13 дни напред. Българската православна църква
приема тази промяна през 1968 г. Така се стига до
отбелязването на Бабинден на две различни дати,
добили гражданственост според двата календара
- на 8 януари (денят след Ивановден по църковния календар) и на 21 януари, който от 1951 г. се
празнува по гражданския календар и като Ден на
родилната помощ. В деня на празника се отдава почит на хората, допринесли .

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 15.01.2021 г.
1
1
1
7
88
1
1
8
5
1
15
3
3
4
1
1
5

Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 3 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ȻȿɅ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɏɢɦɢɱɟɫɤɢ ɧɚɭɤɢ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɯɢɦɢɹ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ/ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ/
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 143 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ƚɨɪɫɤɢ ɫɬɪɚɠɚɪ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɍɟɯɧɢɤ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɦɚɲɢɧɢ ɢ ɚɩɚɪɚɬɢ.
ɋɪɟɞɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ, ɛɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.
ɑɢɫɬɚɱ-ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɋɟɤɚɱ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɍɨɜɚɪɚɱ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɭɜɤɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ

ПРИТЧАТА: СКАЛАТА И ВОДАТА

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

Тази история започнала много отдавна. Тогава
още на земята нямало хора.
Скалата и Водата се влюбили. Чувствали се
много щастливи и като всички влюбени искали
завинаги да са заедно и нищо да не ограничава
любовта им.
Скалата имала всички мъжки черти – твърда,
решителна и в постоянен вътрешен баланс. Тя
умеела да се радва на живота и на света, съзерцавайки го и преживявайки го през себе си.
Светът се променял, но тя била винаги в баланс.
Водата пък носела женските – радваща се и
даваща радост и красота на всичко, до което
се докосне, винаги в движение, не обичала да
спира на едно място и да си почива. Често обаче
губела баланса си с всяка промяна на света,
замръзвала и се изпарявала. Все пак никога не
губела себе си.
Та както става ясно в тази история: Скалата
и Водата били много различни. Въпреки това
любовта им била безгранична и не се спирала
пред нищо. Те знаели, че ще намерят начин да
са заедно и да се обичат. И опитвали каквото
могат за да са заедно.
Водата, както знаете е свикнала да взима
всичко в себе си – въздуха, живота и движението. Логично било, че за да са заедно, Скалата
може да разтвори себе си във Водата. Опитали
и били много щастливи за кратко, но после Скалата започвала да се чувства зле. Цялото това
движение я побърквало и не можела да намери
баланса си! Тя не издържала и започвала да се
превръща в кал. Реките от кал не й позволявали
да съществува като себе си и да е щастлива.
Тъй като много се обичали, се отказали от този
вариант и решили да пробват друго.
Тогава Водата се изляла в дупките и отворите
на Скалата, спряла там и те отново били заедно.
Разбира се в началото били много щастливи!
Радвали се на щастието и любовта си! Но с

времето Водата се почувствала много зле. Тя
губела себе си, когато е на едно място. Нейната
същност била движението – тя не можела да
бъде спокойна. Започнала да се заблатява. И
това не било добър вариант.
Двете толкова се обичали, а били толкова
различни. В продължение на милиони години
те търсят начин да са заедно, да се обичат пълноценно такива каквито са. Скалата – красива,
сигурна в себе си и много стабилна, а водата –
винаги динамична и никога в покой. Разбрали, че
никоя от двете не трябва да се променя. Всяка
има своята уникалност и красота. Видели, че
заедно се допълват и опитите да започнат да
си приличат били безсмислени.
Може би ще ме попиташ, дали са намерили
начина да са заедно? Може би мислиш, че мога
да ти отговоря? Може би ти се иска?
Моля те, не ме питай! Не знам!
Попитай себе си, когато застанеш пред някой
водопад със стаен дъх, когато си седнал безгрижен на ръба на някой каньон или ждрело, когато
мечтаеш на скалистия бряг, когато мъглата пълзи
по скалистия връх, вдъхвайки ти щастие или откриваш в светлината на фенерчето си ледената
красота в някоя пещера.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ОБВЪРЗАНАТА ПОДКРЕПА ЩЕ СЕ ДАВА ЗА
ГЛЕДАНЕ НА ДО 10-ГОДИШНИ МЛЕЧНИ КРАВИ
През следващия период
правилата за
п од п ом а г а н е
по обвързаната
подкрепа в животновъдството се променят,
като се въвежда възрастово
ограничение
за допустимите за подпомагане стада. При млечните крави сибусдиите ще се дават за до 10-годишни
животни, при месодайните крави - до 12 години, за
биволи - до 15 години и овце и кози - до 7 години.
Предложението е направено от министерството на
земеделието на последното за тази година видеоконферентно заседание на Тематичната работна група
(ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода
2021 - 2027 г.
Доста оспорвани и разнопосочни са били становищата на бранша по тези предложения, което означава, че това предложение тепърва ще подлежи на
окончателно одобрение.
Другите предложени идеи са почти като досегашното подпомагане. Обвързаната подкрепа се разпределя в осем схеми, като се запазва подкрепата на
млечните и месодайните говеда, биволите, овцете –
майки и козите - майки.
Включените в Стратегическия план схеми предвиждат и изискване заявените за подпомагане говеда
и биволи да са родили поне веднъж, за да отговорят
на условията за допустимост. За животните млечно
направление се въвежда изискване стопанството да
е в Система за контрол на суровото мляко. Запазват
се условията за доказване реализация на продукция
с прецизирани количества, съобразно целите на подпомагането. По този начин се цели подобряване на
пазарната ориентация.
Земеделските стопани, отглеждащи говеда в планинските райони, ще имат възможност да получат
подпомагане за всичките си говеда до определения
брой, без значение на предназначението им – за месо
или за мляко.
По време на ТРГ са обсъдени и дефинициите, които са част от Стратегическия план и се определят съобразно националните специфики. През новия програмен период се запазва изискването за минимална
допустима площ на стопанството, за която могат да
се предоставят директни плащания, в размер на 0,5
ха и минимална площ на парцела от 0,1 ха.
Дискутирани били и становища на заинтересованите страни по представените дефиниции и интервенциите за обвързана подкрепа, но отново липсва
конкретика по тези обсъждания.

О ТПУСКАТ СЕ 6 МЛН . ЛЕВА
ЗА ЗИМНИ ПРЪСКАНИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
ДФ „Земеделие“ утвърди годишен финансов ресурс
за 2021 г. в размер на 6 000 000 лв. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на
земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки
по Националната програма за контрол на вредителите
по трайните насаждения през зимния период”.

Помощта се предоставя на два етапа. Първият е
през пролетта. Той обхваща периода от преминаване
на студовете до набъбване на плодните пъпки. При
него стопани получават до 270 лв. на хектар с ДДС
за закупени с разходооправдателни документи препарати за борба с вредителите. Средствата, които се
предоставят за втория етап, следва да покрият част
от разходите на овощарите и градинарите, направени
за растително-защитни продукти, които се използват
през есента, в периода на масов листопад и гниене
на листата. При този етап финансовата подкрепа е до
100 лв. на хектар с ДДС.
През 2020 г. усвоеният ресурс по помощта е в размер на 5 942 175 лв. от 3 476 земеделски стопани.
Нотифицираният бюджет на помощта за периода
на прилагане 2015 г.– 2022 г. е 30 млн. лв.
Целта на помощта е ограничаване на загубите от
разпространяването на зимуващи вредителите по
трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).
Предстои да бъдат изготвени указания за кандидатстване.

БЕЗ ЗАПОРИ
ВЪРХУ ПЕНСИИТЕ ДО 650 ЛЕВА
Пенсиите в размер до 650 лв. няма да бъдат запорирани от 1 януари 2021 г. Причината е промяната в размера
на минималната работна заплата от 610 на 650 лева.
Съгласно установеното в Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, принудителното изпълнение може да бъде
насочено само върху пенсии с месечен размер над
минималната работна заплата, тоест от пенсиите под
този размер не могат да се правят удръжки. Размерите на удръжките от пенсиите, за които е допустимо
налагането им, също се определят в зависимост от
размера на минималната работна заплата за страната.
Посочените ограничения не се прилагат за задължения за издръжка.
Пенсионерите, попадащи в тази група, ще получат
пенсиите си след 7.01.2021 г. в зависимост от начина
на изплащането им - с пенсионен запис, ако се изплащат чрез пощенска станция, или с допълнителен
превод по личната платежна сметка, ако се изплащат
чрез банка/доставчик на платежни услуги.
Изплащането на пенсиите за месец януари 2021 г.
е в определения съгласно Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж времеви период - ще започне на
7 януари (четвъртък) и ще приключи на 20 януари.

Въпрос: Здравейте, платила съм здравна осигуровка на дъщеря ми за месец Октомври 2020г.
и имам платежно нареждане. Оказа се, че в
направена справка осигуровката е дължима.
Бихте ли отговорили, защо не е осчетоводена
тази направена вноска?
Отговор от НЗОК: За консултация по въпроса
следва да се обърнете към експертите на Националната агенция за приходите (НАП), тъй като
дължимите осигурителните вноски по Закона за
здравно осигуряване (ЗЗО) се внасят по банковата
сметка за здравноосигурителни вноски на компетентната териториална дирекция (ТД) на НАП.
НАП е институцията, която отговаря за здравноосигурителния статус на гражданите в България
и справката, която правите за здравноосигурителните си права (с информацията за платените
здравноосигурителни вноски) е чрез електронната услуга също на Агенцията.
Съветваме Ви за случая да уточните дали сте
подали декларация образец 7 в съответната ТД
на НАП. Тя се подава от самоосигуряващите се
лица, които имат задължение да внасят здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5,
т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО),
преди да започнат сами да превеждат дължимите
здравноосигурителни вноски към НАП.
Въпрос: Живея и работя в Германия . Там
съм с немски договор и съм си здравно-осигурен
според немското законодателство . Но спрямо
България се водя неосигурен. Мой колега също
от България беше в родината през септември
миналата година негов познат му е казал че
може да внесе вноска и тука в резултат на което да не губи правата си и тук. Как е възможно
това. Знам че по закон двойното осигуряване
не е прието и по принцип ако се завърнеш в
България се подава декларация с която удостоверяваш че си се осигурявал за дадения период.
Има ли опция да си осигурен и тук и там ....?
И какво трябва да направя ако искам и аз да
го направя .

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.
Отговор от НЗОК: Преди да Ви дадем насочваща
информация, уточняваме, че въпросите, свързани с
освобождаването от здравноосигурителни вноски
на българите в чужбина и последващото възстановяване на здравноосигурителните им права в
България, са в компетенциите на Националната
агенция за приходите (НАП). Тя е институцията, в
чиито законови правомощия влиза събирането на
средства от задължителните здравноосигурителни
вноски и определянето на здравноосигурителния
статус на гражданите в България.
На единния телефонен номер за цялата страна 070018700 експертите на Агенцията предоставят
консултации по тези въпроси. Запитвания могат да
се изпращат и на имейл адрес: infocenter@nra.bg.
Доколкото разбираме Вие ще продължите да
работите и да сте здравноосигурен в Германия, и
не става въпрос за трайно завръщане в България.
В тази връзка ще посочим, че основен принцип
на европейското право в сферата на социалната
сигурност гласи, че гражданите се осигуряват само
в една държава - тази, в която упражняват легална
трудова дейност. Също така според чл. 33, ал. 2 от
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно
правилата за координация на системите за социална
сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга
държава членка. На това основание за времето, през
което спрямо Вас се прилага осигурителното законодателството на Германия, Вие не подлежите на
задължително здравно осигуряване в НЗОК. За тези
периоди в България не става въпрос за задължения,
а за месеци без данни за здравно осигуряване.
В рамките на ЕС за доказване на завършен период
на осигуряване в конкретна държава от ЕС/ЕИП/
Швейцария се прилага формуляр Е104 (нова бланка
S041). Той дава възможност лице, което започне
да се осигурява в друга държава членка на ЕС
(включително и България), да придобие здравноосигурителни права в резултат на признаване на
предходния му осигурителен стаж.
Следователно, когато приключи осигуряването
Ви в Германия, с цел включване в българската
здравноосигурителна система при предстоящо
осигуряване в нея, тогава е необходимо да изискате
от съответната германската здравна каса удостоверителен документ – формуляр Е104/S041. В
България удостоверителният документ Е104/S041
се представя в териториалната дирекция на НАП
по местоживеене у нас.
Във формуляра трябва изрично да е посочен
конкретен период на задължително здравно осигуряване в Германия. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно
осигуряване в България ще бъдат покрити и ще
бъде коригиран здравноосигурителният Ви статус.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ТЕХНИКИ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА
ПЛОДОДАВАНЕТО ПРИ КРУШИ И ЯБЪЛКИ

В овощарството се използват
различни практики за ускоряване на плододаването. Това е
възможно найвече при ябълките и крушите.
Управлението
на процеса се постига със специфични операции, но зависи също от други фактори – биологичните особености
на вида, подложките, на които са присадени, а също и
сортовите особености.
Методи за ускоряване на плододаването
Познати са различни овощарски практики, които позволяват на нетърпеливите производители да опитат
плодовете на своя труд по-рано. Правилната резитба и
формиране също допринасят за ускорявне на плододаването.
Използването на слабо растящи подложки при круши и
ябълки е важен фактор. Това е особеност на тези видове
овощни дървета, които поради слабо растящата подложка
формират много рано цветни пъпки и често дават плод
на втората година след засаждане.
Важен елемент за по-бързо встъпване в плододаване
е минималната резитба на младите дръвчета – не се
допуска съкращаване на едногодишния прираст и полускелетните клони.
Промяна на наклона на по-силните леторасли и
клонки
Тази техника е основна в арсенала на овощарите и чрез
нея се регулира растежа и плододаването на дървото. С
увеличаване на наклона растежът на клона се забавя,
пробуждането на цветните пъпки се увеличава, броят и
мястото на растеж на силните клони се променя. Наклонът на силно растящите клони до пложение, близко до
хоризонтално ги превръща в полускелетни и допринася
за по-бързо навлизане в процес на плододаване. Това
може да се постигне по различен начин: използване на
разпонки, прикрепване към по-ниски клони или ствола,
колчета, забити под короната и др.
Деформация на клоните чрез огъване (превиване)
Клоните се огъват в основата, където пъпките не са
добре оформени, а най-добре на границата на годишния
прираст. По този начин сокодвижението се забавя и връхните пъпки се поставят в неблагоприятно положение. В
резултат на преразпределението на хранителните вещества и короната на дървото се стимулира образуване на
плодни пъпки и ускоряване на плододаването.
Най-благоприятното време за превиване е лятото, когато
растежът на летораслите е завършил, а клоните са найеластични и лесни за огъване.
Техниката е приложима и за летораслите от предходната
година, но в края на зимата и началото на пролетта.
Превиването е най-успешно при плоско формиране на
короната и дава отлични резултати.
Пензиране
Пензирането е добре позната овощарска практика,
прилагана при силно растящи леторасли. Това е „зелена“ операция, при която се отстранява растежния връх,
заедно с 2-4 недоразвити листа. При ограничаване на
нарастването по дължина започва процес на преразпределяне на хранителните вещества. Така една част
от пъпките, заложени като листни се трансформират
в плодни, а резултатът е ускоряване на плододаването.
Пензирането се прилага предимно при костилковите,
но при крушите и ябълките също дава задоволителни
резултати.
Известни са и други практики за ускоряване на плододаването:
– пристягане на ствола, което се прави в началото на
вегетацията;
– отстраняване на част от кората около пъпките и летораслите, с което се ускорява не само растежа, но се
увеличава значително количеството на цветните пъпки;
– отстраняване на кората в основата на клоните, като
оптималното време за това е 10-14 дни след цъфтежа.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ОСВЕТЕНОСТТА НА ЛИМОНА
Е КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА ПЛОДОДАВАНЕТО

Отглеждането на цитрусови растения в домашни условия поставя много и различни въпроси – каква почва е нужна, как да се поливат, подхранват и формират
за добро плододаване. Най-често сред тези култури е
застъпено отглеждането на лимони. Установено е, че
осветеността е фактор, който влияе много по-силно
върху плододаването от топлината и влагата. При недостиг на светлина те забавят развитието си, престават да цъфтят и плододават.
Симптоми на недостиг на светлина
Осветеността на лимоните в домашни условия определя успешността на тяхното отглеждане. Всички
растения се нуждаят от светлина, но за лимоните тя
е ключов фактор за развитие, цъфтеж и плододаване.
На хладно лимонът може да се развива нормално,
но при недостатъчна светлина -не. Преди да изберем
място за лимоновото дръвче е важно да се съобразим
с този фактор. При северно изложение е немислимо да
се постигнат добри резултати.
При южно изложение, обратно – растенията ще могат да получат достатъчно количество светлина, така
необходима за нормално израстване, цъфтеж и плододаване. Тук е важно да допълним, че трябва да се
предвиди добра вентилация и редовно проветряване
на помещенията.
Съществува и едно
правило – в по-топлите региони на страната
лимоните могат да се
развиват добре и на
североизточно изложение на прозорците, а в
северните – задължително на югоизточни.
При изместване на растенията на един метър от прозореца, осветеността намалява с 50%. Не трябва да забравяме, че вътре в помещението осветеността е помалка от тази на открито при същото разположение.
Интериорът влияе също върху осветеността и нормалното развитие на лимоните. Колкото са по-светли
мебелите, пода, стените и таванът – толкова те ще плододават по-обилно.
При недостиг на светлина лимоните не само престават да цъфтят и дават завръзи, но стъблата стават тънки и извити, а листата остават дребни и слабо развити,
често пожълтяват и опадат.
Излишъкът от светлина застрашава само тези лимони, растящи в южните региони и изложени на
преките слънчеви лъчи. Появата на светли, сиви
или кафяви петна по листата са сериозен признак за
притеснение. Когато са на закрито трябва да се използват щори или тънки пердета, които намаляват
интензивността на слънчевите лъчи. При изнасянето
на открито е необходимо също да се вземат мерки за
адаптиране на растенията.
Грижи при недостиг на светлина за лимоните
Симптомите на дефицит на осветеност се проявяват
силно през септември-октомври, когато денят започва
да намалява интензивно. Това може да се окаже пагубно за тези лимони, стоящи далеч от прозореца. Тогава
е задължително да се използва доосветяване с помощта на обикновени или натриеви фитолампи.
Един път на 2-3 седмици задължително завъртайте лимоновото дръвче по посока на часовата стрелка
на 10-15 градуса, за да може равномерно да развива
короната си.
Рязкото изменение на осветеността оказва неблагоприято влияние върху растенията, като това се изразява в опадане на листата, цветовете и завръзите и не е
желателно да се допуска.
При кратковременно преместване на лимона от
едно място на друго трябва да се възстанови изходното положение.
Важно е да знаем, че по време на плододаване не е
желателно да се променя мястото на контейнера, защото това крие риск за плодовете.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ПОДБЕЛ - TUSSILAGO FARFARA

Описание: Многогодишно тревисто растение с тънко, дълго,
разклонено коренище. Листата
са с дълги дръжки, почти кръгли,
10-20 см в диаметър, в основата
сърцевидни. Цветовете са златистожълти - крайните са езичести, а средните са тръбести. На
върха на всяко стъбло се образува по една цветна кошничка,
до 2 см в диаметър. Цъфти от февруари до април.
Разпространение: Расте по влажни места, най-често край
брегове на реки и потоци, а също из влажни ниви в цялата
страна.
Употребяема част: Използват се листата и цветните кошнички. Да не се смесва с видовете чобанка, листата на които са
влакнести отгоре.
Лечебно действие: Листата са средство против кашлица и
задух. Притежават омекчаващо, отхрачващо и противовъзпалително действие.
Приложения: • лечение на ларингит с пресипнал глас, остри
катари на горните дихателни пътища, туберколозна кашлица
• бронхити, бронхиална астма, възпалителни процеси в
белия дроб
• при възпалителни заболявания на стомашно-чревния тракт
• апетитостимулиращо и подобряващо храносмилането
средство
• при възпалителни заболявания на пикочните пътища
• пресни листа: рани, язви, циреи
• сухи листа: при задух - бронхиална астма
• В българската народна медицина билката се използва при
възпаление на стомаха и червата, при кожни обриви, скрофули, нередовна менструация, плеврит, за апетит.

ХЛЯБ С МАСЛИНИ И СУШЕНИ ДОМАТИ

Продукти: 1/4 ч.ч. топла вода, 1с.л. захар, 7 г суха
мая, 1/2 ч.ч. топло прясно мляко, 3 с.л. зехтин, 2
яйца, 2 ч.л. сол, 3 ч.ч. брашно + още за разточване, За
плънката:
1/2 ч.ч. сушени домати,
предварително накиснати в зехтин, 1/2 ч.ч. маслини, 100-150 г кашкавал,
босилек, зехтин от сушените домати за намазване
Начин на приготвяне:
В купа се смесват водата,
маята, захарта и 2-3 с.л. брашно. Разбърква се добре и
се оставя да втаса (около 10-15 минути). В друга поголяма купа се изсипва останалото брашно. Прави се
кладенче в средата и се слагат яйцата – предварително
леко разбъркани, топлото мляко, зехтина, солта и втасалата смес. Бърка се първоначално с лъжица, след това
с ръце се замесва гладко и еластично тесто. Прехвърля
се в намазана със зехтин купа. Отгоре тестото също се
намазва със зехтин. Покрива се с фолио и се оставя на
топло, докато удвои обема си.
През това време се приготвят продуктите за плънката.
Доматите се изцеждат от зехтина и се нарязват. Маслините се почистват от костилките и се нарязват на кръгчета.
Ако използвате пресен босилек – и той се нарязва (нямах
пресен и сложих сух).
Втасалото тесто се прехвърля върху набрашнена повърхност. Разточва се на правоъгълник. Намазва се със
зехтина, в който са били сушените домати. Поръсва се
равномерно с маслините, доматите и босилека. Навива
се по дължина като руло. Прехвърля се върху покрита с
хартия за печене тава (тази към фурната е най-удобна).
С остър нож рулото се разрязва на половина по дължина,
почти до последния най-долен слой. Двата края се извиват под формата на буквата S. След това се подпъхват под
тестото, така че да заприлича на 8-ца. Така оформеното
хлебче се поставя в изключена предварително загрята
на 50 градуса фурна. Покрива се с кърпа или фолио и се
оставя да втаса още веднъж за около 20 минути.
След това се изважда от фурната, която отново се
загрява до 180’С. Хлябът се пече за 35-40 минути, като
към 20-та минута от печенето се поръсва с настъргания
кашкавал.
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!

Един пич всяка вечер сядал в кръчмата и си
поръчвал по три ракии - и ги изпивал!
Една вечер сервитьорката го попитала:
- Господине, това някакъв ритуал ли е?
- Не! В казармата бяхме трима големи приятели и се заклехме който седне да пие, да пие
и за другите двама!
Сервитьорката редовно му носела по три ракии.
Една вечер пак му носи три ракии, но той:
- Едната ракия я върнете!
- Защо? Да не е починал някой от приятелите ви?
- Не! Аз отказах пиенето!..

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

