
С Кодекса за социално осигуряване (КСО) 
са предвидени следните възможности за 
така нареченото “закупуване” на осигури-
телен стаж:

• за времето на обучение за завършено ви-
сше или полувисше образование;

• за времето на докторантурата, определе-
но в нормативен акт за лицата, придобили 
образователна и научна степен „доктор“;

• до 5 години, недостигащ стаж за при-
добиване право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст по общия ред.
Тези възможности са регламентирани с чл. 

9а, ал. 1 и 2 от КСО, а по-детайлно са разгле-
дани в чл. 45 и 45а от Наредбата за пенсиите 
и осигурителния стаж.
Общото между тях е, че:
• времето, за което са внесени осигурител-

ни вноски, се зачита за осигурителен стаж от 
трета категория;

• “закупеният” стаж може да се ползва 
само при пенсиониране;

• осигурителните вноски се изчисляват с 
процента, определен за фонд “Пенсии” за 
родените преди 01.01.1960 г. (който за 2020г. 
е 19,8%) върху минималния осигурителен 
доход за самоосигуряващите се лица, опре-
делен със Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване към датата на вна-
сянето на вноските (който за 2021 г. е 650,00 
лв.). Сумата на осигурителните вноски за 
1 месец “закупен” осигурителен стаж през 
2021 г. е 128,70 лв.;

• лицата внасят сумата на осигурителните 
вноски за своя сметка по банков път;

• “закупеният” стаж се установява с удос-
товерение, което се издава от съответното 
териториално поделение на Националния 
осигурителен институт.
За осигурителен стаж на завършилите ви-

сше или полувисше образование се зачита 
времето, за което са внесени вноските, но за 
не повече от срока на обучение, предвиден 
по учебния план за завършената специал-
ност. Без значение е формата на обучение - 
редовна, задочна, вечерна или др. Важното е 
това време да не се зачита за стаж на друго 
основание – например лицето да е работило, 
да се зачита стаж като “неработеща” майка/
осиновителка и др. Удостоверението се из-
дава въз основа на документ за внесените 
осигурителни вноски, диплома за завърше-
но висше или полувисше образование и до-
кумент, удостоверяващ срока на обучението, 
или документ за придобита научна или обра-
зователна степен „доктор“.
Възможността да заплатят осигурителни 

вноски до 5 години осигурителен стаж, не-
достигащ за придобиване право на пенсия 
по общия ред на чл. 68 от КСО, може да се 

ползва от лицата, навършили общата възраст 
за пенсиониране. От този ред не могат да се 
ползват лица, които искат да се пенсионират 
на по-ниска от общата възраст - например 
работилите при неблагоприятни условия на 
труд, които искат да се пенсионират по реда 
на чл.69б КСО и др. Когато лицето е заяви-
ло желанието си да “закупи” осигурителен 
стаж по този ред, от съответното територи-
ално поделение на НОИ се преценява точ-
но колко време не достига до окръгляне на 
необходимия за пенсиониране осигурителен 
стаж (който през 2026 г. е 36 години за жени-
те и 39 години за мъжете), като лицата биват 
информирани за недостигащия осигурите-
лен стаж, сумата на дължимите осигурител-
ни вноски и реда за внасянето им. Времето, 
за което са внесени осигурителни вноски за 
период, по-дълъг от изискващия се за придо-
биване право на лична пенсия, не се зачита 
за осигурителен стаж. За това време лицето 
може да поиска възстановяване на неоснова-
телно внесените суми за осигурителни внос-
ки от съответната териториална дирекция на 
Националната агенция за приходите. Удос-
товерението за “закупен недостигащ стаж” 
се издава от териториалното поделение на 
НОИ въз основа на документа за внесените 
осигурителни вноски. За лицата, живеещи 
в друга държава, с която Република Бълга-
рия има сключен международен договор в 
областта на социалното осигуряване, удос-
товерението се издава от ТП на НОИ - Со-
фия-град. За придобит осигурителен стаж, 
за който са заплатени осигурителни вноски 
като “недостигащ”, правото на пенсия въз-
никва от датата на заявлението.
В случаите когато са внесени осигурител-

ни вноски за завършено висше или полуви-
сше образование за периоди на обучение, 
по-малки от 5 години, лицето има право да 
внесе осигурителни вноски за “недостигащ 
стаж” за разликата до 5 години.
Осигурителният доход за времето, за което 

е “закупен” осигурителен стаж, не се взема 
предвид при изчисляването на индивидуал-
ния коефициент на пенсионера.
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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

СК (К(КСОС ))
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

На 4 април 2021 г. ще се произведат избори за народни представители за 
Народно събрание на Република България. Народното събрание се състои 
от 240 народни представители. Българските граждани, които са навърши-
ли 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание 
лишаване от свобода и желаят да упражнят правото си на глас извън стра-
ната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., заявяват 
своето желание чрез подаване на заявление за гласуване извън страната 
по един от следните два начина:

- в писмена форма пред дипломатическото или консулско представи-
телство на Република България в съответната държава. Това става чрез 
писмено заявление по образец, утвърдено от Централната избирателна ко-
мисия не по-късно от 25 дни преди изборния ден, подписано саморъчно 
и подадено лично, или чрез писмо до съответното дипломатическо или 
консулско представителство на Република България;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната 
избирателна комисия.

В случай че не са подали заявление за гласуване извън страната по го-
репосочените начини, българските граждани, които желаят да гласуват 
извън страната, в деня на изборите могат да направят това в удобно за тях 
място и изборна секция извън страната, като попълнят декларация пред 
СИК по образец.
Българските граждани, които са подали заявление за гласуване извън 

страната по посочените начини, в случай че за съответното място бъде 
разкрита секция за гласуване извън страната, служебно ще бъдат заличе-
ни от избирателния списък в страната и не е необходимо да предприемат 
други действия.
За повече информация за електронното заявление и информация за 

гласуването извън страната следете официалната интернет страница на 
Централната избирателна комисия – www.cik.bg, и официалната интернет 
страница на МВнР.

Собственици на автомобили, които искат 
да запазят номера на колата при продажбата 
й, вече могат да направят това след пода-
ване на заявление и заплащане на такса в 
„Пътна полиция”. Досега табелите задъл-
жително се сваляха или оставаха за новия 
собственик на превозното средство.
Самата процедура става чрез предаване на 

табелите в съответния отдел на областната 
пътна полиция, където те се съхраняват и 
се предоставят при регистрация на нов ав-
томобил на въпросния собственик. Ако това 
не стане в едномесечен срок, табелите ще се 
унищожават. Но правото върху номера ще 
остава валидно до шест месеца след подава-
нето на заявлението и плащането на съответ-
ната такса според тарифата.
Считано от 1-ви януари 2021 година, вли-

зат в сила промени в Тарифа №4 за таксите 
за регистрационни номера, които събира 
МВР по Закона за държавните такси. С ре-

шението се правят следните промени:
1. За регистрационен номер с четири ед-

накви цифри - 300 лв. вместо 1 000 лв.
2. За регистрационен номер с комбинация 

от цифри: „аа-вв“; „ав-ва“; „ав-ав“, където „а“ 
и „в“ са различни числа от 0 до 9, и за табели 
с регистрационен номер с комбинация от че-
тири цифри по желание - 200 лв. вместо 30 лв.

3. За регистрационен номер с комбинация 
от шест букви и/или цифри по желание - 1 
000 лв. вместо 7 000 лева. 

4. За регистрационен номер извън случа-
ите на ал. 1, т. 3, 4 и 5 на чл. 26 от Тарифа № 
4 - 100 лв. вместо 50 лв. 
С преходни и заключителни разпоредби 

на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за автомобилните превози, в ЗДвП 
е създаден нов член 145 а, съгласно кой-
то преди прехвърляне на собствеността на 
регистрирано моторно превозно средство, 
собственикът на прехвърляното МПС може 

да подаде заявление за запазване на регистрационния му номер за ре-
гистрацията на друго превозно средство от същата категория и прекра-
тяване на регистрацията на превозното средство, като заплати такса.
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10 Февруари 2021 година, Сряда
Св. мъченица Валентина и Св. Харалампи 

и ден на пчеларя 
Имен ден празнуват: Харалампи, Валентин, 

Вальо, Валентина, Валя, Валери, Валерия, Лам-
бо, Пейо, Пейчо, Пейка. 
В народните представи Св. Харалампий бил 

властелинът на всички болести. Държал ги със 
синджир и по своя воля ги пращал да вървят по 
света. Според легендите свети Харалампий е за-
поведник и на чумата и поради тази причина денят му е наричан още „Чумин ден“. 
За да умилостивят чумата, жените месели питки, мажели ги с мед и ги раздавали 
на съседи и роднини. В народните представи чумата е стара, грозна, рошава и 
зла жена, която трябва да се изведе от селището. Затова оставят край населеното 
място питка с мед, шише вино, нова кърпа, сапун, гребен и вода, за да се залиса, 
докато мие косите си и ги сплита, а докато се нахрани и напие — да забрави за 
какво е слязла. Свети Харалампи е избран и за покровител на пчеларите. За да се 
предпазят от лоши болести, жените не трябва да работят на този ден. Единствено 
разрешено е да омесят питка, която да занесат в църквата за освещаване. Заедно 
с нея се носи и мед. Смята се, че този мед е придобил лековити сили, затова се 
пази през цялата година. Ако някой се разболее му дават от него, та по-бързо да 
се възстанови и да оздравее. 

13 Февруари 2021 година, Събота
Световен ден на радиото 
Световния ден на радиото има за цел да се повиши 

информираността за значението на радиото, насърча-
ване на лицата, отговорни за взимането на решения за 
предоставяне на достъп до информация чрез радио и 
подобряване на работата в мрежа и международното 
сътрудничество между радио- и телевизионни оператори. Радиото е медията, без 
която не можем, която завинаги промени общуването между хората. Независимо 
кога, как и къде слушате радио – сутрин преди работа, докато пътувате или вечер 
преди да си легнете. Независимо дали го слушате със стария транзистор или ра-
диоточката, през компютъра или телефона си, в къщи или в колата си - радиото 
неизменно е част от нашето ежедневие. То винаги е редом с нас. 

14 Февруари 2021 година, неделя,
Трифон Зарезан (по нов стил)
 На 14 – ти февруари по стара българска тради-

ция честваме Трифон Зарезан – денят на виното, 
лозарите, кръчмарите и градинарите. Независи-
мо от своя произход в миналото, Трифон Зарезан 
е бил обвързван с много обичаи, някои от които 
са запазени и до днес. Традицията повелявала 
стопанката да стане рано сутрин и да омеси 

и опече обреден хляб, украсен с лозово листо. Освен питата задължително се 
приготвяла и кокошка, пълнена с ориз или булгур. Тя поставяла всичко заедно с 
бъклица с вино в нова вълнена торба и с този товар изпращала мъжа си на лозята. 
Там стопанинът се прекръствал и с косера отрязвал три пръчки от три корена. От 
пръчките правел венец и закичвал калпака си, а корените поливал с донесеното 
вино, светена вода и поръсвал с пепел, запазена от Бъдни вечер – този ритуал 
се нарича „зарязване“. 
Ден на българския археолог
 Началото на отбелязването на този професионален празник е през 1971 

година по инициатива на Националния археологически институт с музей при 
БАН. Свързва се с празниците на древногръцкия бог Дионис. На този ден всяка 
година се открива изложба с експонати и фотоси на най-важните открития от 
предходната година. 
Успение на св. Кирил Славяно български  
Свети Кирил Славянобългарски напуска този свят на 14 февруари 869 г. - 14 

години след като заедно с брат си Методий открива по божий промисъл глаго-
лицата, първата славянска азбука. 
Свети Валентин 
Имен ден празнуват: Валентин, Валентина, Вальо, Валя. 
Свети Валентин е празник, който се празнува на 14 

февруари. На тази дата влюбените разкриват един на 
друг, че се обичат. Първоначално стар римокатолически 
празник в чест на Св. Валентин, той вероятно започва да 
се свързва с романтичната любов през Средновековието. 
На този ден още през 14 век започва да става традиция да 
се разменят любовни послания под формата на т. нар. валентинки. Съвременните 
символи на любовта сега са сърцето и образа на крилатия Купидон. През 20 век 
ръчно написаните послания биват заменени от масово произвежданите готови 
картички. АПК (Асоциацията за Поздравителни Картички) е изчислила, че всяка 
година се изпращат 1 милиард поздравителни картички, като така изостават по 
масовост само от коледните картички. Асоциацията също е изчислила, че жените 
купуват около 85% от всички валентинки. През втората половина на 20 век в 
САЩи други места по света установената практика на размяна на картички се 
разширява и се въвежда раздаването на подаръци, като при хетеросексуалните 
двойки това се прави обикновено от мъжа. Най-популярните подаръци са рози и 
шоколад. През 80-те, диамантната индустрия започва да насърчава Св. Валентин 
в неговото ориентиране към подаряване на бижута без примеси. Когато двама 
влюбени вечерят на Св. Валентин, тяхната връзка често се счита за сериозна.

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

Преди да почине, султан Сюлейман Велико-
лепни е предал своите последни три желания на 
главнокомадващия неговата армия, отнасящи се 
до неговото погребение. В тези завети може да 
се открие мъдрост, валидна за всички нас.
Усещайки, че смъртта идва, султанът поискал 

да разговаря с главнокомадващия и му казал как 
иска да протече неговото погребение.
Първото желание на Сюлейман било сарко-

фагът с неговото мъртво тяло да се носи от 
най-добрите лекари в империята.
Второто му желание било по време на траур-

ната процесия, която преминава през града, да 
се хвърлят скъпоценни камъни и златни монети. 
А третото желание е било по време на цялата 
процесия ръцете на султана да висят извън 
саркофага.
Военачалникът бил изненадан от последната 

молба на султана, но той му обяснил голямата 
мъдрост зад решението си.

С първото си желание Сюлейман е искал да 
покаже, че и най-добрите лекари са безсилни 
пред смъртта. Хвърлянето на злато и скъпо-
ценности показвало на хората, че всичко мате-
риално, което сме придобили, остава на земята.
Извадените ръце на султана е трябвало да по-

кажат, че дори един от най-великите владетели 
напуска този свят с празни ръце.

ПРИТЧАТА: ТРИТЕ ПРЕДСМЪРТНИ ЖЕЛАНИЯ
НА СУЛТАН СЮЛЕЙМАН

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ
ОТ V ДО VІІ КЛАС “ПРИРОДАТА - НАШ ДОМ”

ПОСВЕТЕНО НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА
РЕГЛАМЕНТ
СЪСТЕЗАНИЕТО “ПРИРОДАТА НАШ ДОМ” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В НАЦИОНАЛНИЯ 

ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА НА 23.04.2021 Г. ОТ 11.00 ЧАСА
А. ОТБОРНО УЧАСТИЕ
1. Писмена разработка на тема “Характеристика на екологичната обстановка по место-

живеене. Екологични проблеми на района и принос за решаването на някои от тях” – до 
три печатни страници. Нагледни материали, презентации, аудио-визуален продукт – по 
възможност.  Срок за представяне в НДД – 16 април 2021 г.

2. “Характеристика на защитена природна територия” (по избор) – до три печатни 
страници. Нагледни материали, презентации, аудио-визуален продукт – по възможност. 
Срок за представяне в НДД – 16 април 2021 г.
Устна защита на изпратените материали в деня на състезанието в рамките на пет 

минути.
3. Отговори на въпроси от изпратения въпросник – в деня на състезанието.
4. Разпознаване на птици,  защитени и други  растения – в деня на състезанието.
5. Представяне на екологичен макет “Дом на бъдещето” или “Град на бъдещето”, 

изразяващ представата Ви за екологосъобразен дом или град – в деня на състезанието.
6. Изработване на костюм или предмет от отпадъчни материали и представяне в деня 

на състезанието.
7. В състезанието могат да участват деца от 5 до 7 клас включително. Всеки отбор се 

състои от трима състезатели.
Б. ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ
Индивидуалните участници представят литературна творба (есе, стихотворение, 

разказ), рисунка, пластика на тема “Не унищожавай, пази природата днес, за да я има 
и утре”. Срок на представяне в НДД –16 април 2021 г.
В. ОЦЕНЯВАНЕ
Окончателната оценка ще бъде на базата на оценката от писмените разработки и 

оценките от състезанието на 23.04.2021 г. в Националния дворец на децата.
На отличилите се отбори ще бъдат раздадени морални и материални награди.
За допълнителна информация: Национален дворец на децата – гр. София, 
 тел.: 02 / 920 23 17, в. 408, 409, 02 9292123,  e-mail: npc.bg@abv.bg

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 05.02.2021 г.
N:     

( )
1 , /  79  

2 10  

3 ,   8  

4 , /  1
5 1
6  1  

7 3  

8  2  

9 3  

10 / ,  1  

11 3
12 3
13 2
14 . 4
15    4 /

16 / ,  2
17 6
18 2
19 / ,  2
20 / ,  2



на здравноосигурителни Ви права, е необходим удос-
товерителен документ –  британски формуляр S041.
Формулярът се издава от компетентната британска 

институция единствено при поискване по служебен път 
от НЗОК/РЗОК, като за целта е необходимо да подадете  
бланково заявление по образец. То е публикувано на 
интернет  страницата на НЗОК (www.nhif.bg) - меню 
„Международни въпроси“, подменю Европейска ин-
теграция – линк „Сумиране на здравноосигурителни 
периоди, придобити в различни държави от ЕС“ (https://
www.nhif.bg/page/192). Към заявлението се изисква да  
бъде приложена попълнена от Вас анкета на англий-
ската осигурителна институция – HMRC (CA3916 
application form) и  изброените в нея документи.
Документите за изискване на формуляр S041 се по-

дават в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) 
по местоживеене – лично или от упълномощено лице, 
или чрез лицензиран пощенски оператор. Адресите и 
телефонните номера на  районните здравноосигури-
телни каси са публикувани на интернет страницата на 
НЗОК в меню „Контакти“.
Полученият формуляр от Великобритания трябва 

да представите в Националната агенция за приходите 
(НАП) - в териториалната дирекция/офис на НАП по 
постоянен адрес у нас. Въз основа на данните, посочени 
в документа, месеците без данни за здравно осигурява-
не в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран 
здравноосигурителният Ви статус.
НАП е институцията, в чиито законови правомощия 

влиза събирането на средства от задължителните здрав-
ноосигурителни вноски и определянето на здравнооси-
гурителния статус на гражданите в България.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
8 - 14 февруари 2021г., брой 5

ОТ 2 ФЕВРУАРИ СТОПАНИТЕ КАНДИДАТСТВАТ 
ПО DE MINIMIS ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ЖИВОТНИ
От 2 до 15 февру-

ари 2021 г. се отваря 
прием по de minimis 
за стопаните, отглеж-
дащи крави, юници, 
биволи, овце-майки и 
кози-майки. Бюдже-
тът по схемата е 22 
262 000 лв. Крайният 
срок за изплащане на 
помощта е 1 март.
На подпомагане подлежат стопани с допустими за 

подпомагане животни по схемите за обвързано под-
помагане за животни или по Преходна национална 
помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана 
с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2020. Жи-
вотновъдите се подпомагат за допустимия брой жи-
вотни, след проверка за реализация по схемите за 
обвързано подпомагане за животни или (ПНДЖ3) за 
Кампания 2020.

    Ставките за подпомагане са:
• до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-

то животно за млечни крави под селекционен кон-
трол;

• до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-
то животно за млечни крави;

• до 20 лв. за млечни крави в планински райони;
• до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-

то животно за месодайни крави и/или юници;
• до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 

51-то животно за месодайни крави под селекционен 
контрол;

• до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-
то животно за биволи;

• до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 
201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под 
селекционен контрол;

• до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в пла-
нински райони;

• до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, за жи-
вотните по Преходна национална помощ за овце-май-
ки и/или кози-майки, обвързана с производството.
Таванът за получаване на подпомагането е до 25 

000 евро за три последователни данъчни години. Ука-
занията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.

ОТ 8 ФЕВРУАРИ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ЗАЯВЯВАТ ПОМОЩ ЗА ЗИМНИ ПРЪСКАНИЯ
От 8 февруари 2021 г. ДФ „Земеделие“ приема за-

явления по схемата „Помощ за компенсиране разхо-
дите на земеделски стопани, свързани с изпълнение 
на мерки по Националната програма за контрол на 
вредителите по трайните насаждения през зимния пе-
риод”. Приемът ще продължи до 5 март 2021 г.

Ще се приемат документи за закупуване на проду-
кти за растителна защита, за контрол на вредители 
при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и мас-
лодайна роза, през зимния сезон, които се прилагат в 
периода след преминаване на студовете до набъбване 
на пъпките.
Срокът за отчитане на дейностите е до 14 май 

2021г., а до 30 юни ще бъдат изплатени средствата.
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди 

финансов ресурс от 6 млн. лв. по схемата за зимните 
пръскания за 2021 г.
Припомняме, че помощта се предоставя на два ета-

па. Първият е през пролетта. Той обхваща периода от 
преминаване на студовете до набъбване на плодните 
пъпки. При него стопани получават до 270 лв. на хек-
тар с ДДС за закупени с разходооправдателни доку-
менти препарати за борба с вредителите. Средствата, 
които се предоставят за втория етап, следва да по-
крият 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 под-
крепа е до 100 лв. на хектар с ДДС.
Средствата се изплащат само за продукти за расти-

телна защита, закупени от лица, които са търговци по 
смисъла на Търговският закон и притежават удосто-
верение за търговия с продукти за растителна защита, 
на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита на рас-
тенията и са вписани в публичния регистър на БАБХ 
за разрешените за употреба продукти за растителна 
защита, на основание чл.6, ал.1 от Закона за защита 
на растенията.
Схемата има за цел да ограничи максимално загубите 

на земеделските стопани от разпространението на вре-
дители по трайните насаждения (семкови и костилкови 
овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).
Указания по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.

ИМА ЛИ ПРАВО БАЩАТА НА ПАРИЧНО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ?
От 1 януари 2009 г. осигурените за общо заболяване 

и майчинство бащи имат право на парично обезще-
тение при раждане на дете за срок до 15 календарни 
дни, считано от датата на изписване на детето от 
лечебното заведение при следните условия:

 -   осигурени са  за общо заболяване и майчинство 
към момента на ползване на правото;

 -   имат не по-малко от 12 месеца осигурителен 
стаж като осигурени за общо заболяване и майчин-
ство лица;

 -   разрешен им е отпуск при раждане на дете по 
чл. 163, ал. 7 от Кодекса на труда;

 -   майката и бащата се намират в брак или живеят 
в едно домакинство. 
От 1 януари 2009 г. осигурените за общо заболя-

ване и майчинство бащи/осиновители имат право на 
парично обезщетение при раждане на дете в размера, 
определен по реда на чл. 49 (размера на паричното 
обезщетение за бременност и раждане) , след навърш-
ване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 
410 календарни дни, през време на отпуска по чл. 163, 
ал. 8 от Кодекса на труда, ако са осигурени за общо 
заболяване и майчинство към момента на ползване 
на правото и имат не по-малко от 12 месеца осигу-
рителен стаж като осигурени за общо заболяване и 
майчинство. 
Начинът за изчисляване на паричните обезщетения 

на бащите/осиновителите при раждане на дете след 
навършване на 6-месечна възраст на детето е същият 
като на майките (осиновителките) и на бащите при 
раждане на дете до 15 календарни дни. 
Дневното парично обезщетение е в размер 90 на сто 

от среднодневното брутно трудово възнаграждение 
или среднодневния осигурителен доход на бащата/
осиновителя, върху който са внесени или дължими 
осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се 
лица - внесени осигурителни вноски за общо забо-
ляване и майчинство за периода от 18 календарни 
месеца, предхождащи месеца, в който е датата, от 
която е разрешен отпускът.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ
ЗА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Често в практиката, докато ос-

четоводяват, на счетоводителите 
им се налага да съставят доку-
мент за прихващане за насрещни 
вземания и задължения между 
две страни, тъй като клиентът 
съобщава за евентуално прихва-
щане със свой контрагент, но не 
предоставя документ на база, на който следва да се 
съставят съответните счетоводни записвания. 
В случаите, когато в резултат на взаимни продажби 

две страни дължат суми една на друга, може да се 
прибегне до прихващане на насрещни суми. Прихва-
щането е способ за погасяване на насрещни вземания 
и задължения до размера на по-малкото от тях. В 
практиката най-често се използва подписването на 
двустранен протокол или споразумение. Важно е да 
се отбележи, че по закон прихващането може да се 
извърши само чрез изявление на едната страна, отпра-
вено до другата. Правната уредба на прихващането 
се съдържа в чл. 103 – 105 от Закона за задълженията 
и договорите.
Чрез новото приложение Споразумение за прихва-

щане можете лесно и бързо да създадете необходимия 
документ за счетоводни цели, който следва да бъде 
отразен в двете счетоводства.
Въведете дължимите суми по фактури или лихви, 

въведете ЕИК на двете страни, а приложението ще 
изчисли остатъка, ще попълни останалите данни на 
фирмите, като ги извлече от Търговския регистър, и 
ще изготви споразумение за прихващане, необходимо 
за счетоводството. Можете да изберете:

• Български или английски език, както и двуезично;
• Лева или различни валути;
• Дали и кога остатъкът ще бъде погасен.

До 14-ти февруари: 
ЗДДС
1.Подаване на справ-

ка-декларация по ЗДДС, 
ведно с отчетни регистри 
и внасяне на дължимия 
ДДС за данъчния период 
- месец януари. 

2.Подаване на VIES-де-
кларация от регистрира-
но лице, което е извър-
шило вътреобщностни 
доставки,  доставки като 
посредник в тристранна 
операция (с изключение на получено авансово плаща-
не (цялостно или частично) от посредник в тристран-
на операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от 
ЗДДС (включително получените авансови плащания), с 
място на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец януари. Регистрира-
ното лице, което през данъчния период – месец януари 
изпраща или транспортира стоки под режим на склади-
ране на стоки до поискване от територията на страната 
до територията на друга държава членка и/или когато 
през този период настъпи промяна, включително замяна 
на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел 
„Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния 

период – месец януари е извършило вътреобщностни 
доставки, по които получатели са данъчно задължени 
лица или данъчно незадължени юридически лица, ре-
гистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или 
доставки като посредник в тристранна операция, по ко-
ито получатели са данъчно задължени лица или данъчно 
незадължени юридически лица, регистрирани за целите 
на ДДС в Северна Ирландия, подава VIES-декларация. 
Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представля-
ващи част от неговите стопански активи, от територията 
на страната до територията на Северна Ирландия под 
режим на складиране на стоки до поискване и/или ко-
гато през този период настъпи промяна, включително 
замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва 
раздел „Г“ на VIES-декларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
януари 2021 г. 
До 15-ти февруари: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец януари.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец януари.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец януари.

4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски 
файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с 
документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ 
информация за направените в електронния магазин 
поръчки, по които са извършени доставки на стоки/ус-
луги през месец януари. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2021г.

Въпрос: На 11/12/2019 се върнах в България след 
7 години престой във Великобритания. Април ме-
сец 2020 започнах работа в България.
Водя се неосигурен от 2015 до март месец 2020.
Исках да попитам как мога да докажа, че съм 

бил осигурено лице във Великобритания, да пре-
хваля осигуровките, които съм плащал в чужбина 
обратно в България и дали не е твърде късно, тъй 
като е изминала една година. 
Мога да изисквам служебно документ S041 през 

НЗОК или мога и през частна компания и от какви 
документи се нуждае НЗОК?
Отговор от НЗОК: За да Ви се признаят придо-

бити здравноосигурителните периоди във Велико-
британия, с цел включването им в осигурителната 
система на България и гарантиране непрекъснатост 



КАК ДА ПРИГОТВИМ ПЕРФЕКТНО ОРИЗ 
Всичко, което е нужно да 
знаете за приготвянето на 
перфектния пухкав ориз 
събрахме на едно място.
Оризът е един от тези 
продукти, които много 
лесно се приготвя, но 
още по-лесно може да 
се  обърка .  Понякога 
става гъст, а понякога 
се разкашква.
1. Необходимо е да зна-
ете разликата между различните сортове ориз.
Има много разновидности ориз и е трудно да се за-
помнят, но е важно да разберете разликата между дъл-
гия и късозърнестия ориз. Късият ориз е много мек и 
лепкав, той е идеален за суши и други оризови ястия, 
които трябва да запазят формата си. Дългозърнестият 
ориз не се слепва но се разпада, затова е подходящ за 
салати и пилаф;
2. Общото кулинарно съотношение - 2 части вода към 

1 част ориз, не работи за всички сортове ориз. Напри-
мер, кафявият ориз, обикновено изисква повече вода, 
отколкото белият;
3. Винаги измивайте ориза преди готвене - това ще го 
направи по-малко лепкав. Отнася се по-малко за дъл-
гозърнестите сортове, но не е маловажно. Измиването 
премахва излишното нишесте от външната страна на 
ориза, което го прави лепкав. Оризът се мие дълго време 
в купа или в цедка под течаща вода;
4. Не разбърквайте ориза, докато се готви - освен ако 
не готвите ризото. Това ще направи ориза да стане на 
нишесте, гъст и лепкав – затова избягвайте бъркането;
5. При готвене използвайте тенджера с дебело дъно, 
за да предпазите ориза от изгаряне. Недостатък, че не 
трябва да се разбърква оризът, е, че може да загори. 
При употреба на тънък метален съд дъното бързо ще 
се нагорещи и ще го изгори, не се нагрява равномерно 
дъното в кръг;
6. Добавете малко мазнина към ориза, за да предотвра-
тите слепването на отделните зърна. Добавете 1 с.л. рас-
тително масло към течността при готвене, тогава зърната 
ще бъдат красиви и идеално подходящи за салати;
7. Не бъдете мързеливи да запържите ориза, за да 
му предадете деликатен вкус. Просто нагрейте малко 
мазнина, добавете ориза и запържете, докато оризовите 
зърна станат златни и ароматни. След което се добавя 
вода и се вари, както обикновено. Ароматът няма да е 
твърде силно изразен, но ще е достатъчно, че ястието 
ще стане вкусно;
8. Не забравяйте да посолите ориза! Оризът е нещо като 
паста, съдържа нишесте и се нуждае от сол. Всеки път 
когато солите ориз, дали в началото, или в края (няма 
значение), това го прави по-вкусен.
 9. В последния етап на готвене поставете чиста кухнен-
ска кърпа под капака на съда, за де абсорбира излишната 
влага и да предпазите ориза от твърде омекване. Иде-
ята тук е, че кърпата ще улови излишната влага и ще 
предпази от допълнително напояване на ориза. Просто 
поставете кърпата под капака през последните няколко 
минути на готвене и се уверете, че не е в близост до 
пламъка;
10. Оставете ориза да си отдъхне за около 15 минути 
преди сервиране. Не изваждайте кърпата из под капака 
и оставете ориза да престои известно време след готве-
не. Това се отнася и при готвене в тава, завивате тавата 
веднага след готвене;
11. Кафявият ориз може да бъде приготвен като паста 
в кипяща вода, за да му предадете по-мека текстура. 
Готвенето на кафяв ориз не е лесно, често се превръща в 
слепен или преварен. Един от начините, за да избегнете 
това, е да го приготвите като паста. Просто го сипете във 
вряща вода и варите до готовност, след което прецедете 
и оставете да престои под капак за около 10 минути.
12. Но ако бързате, винаги можете да приготвите ориз в 
микровълнова печка. При липса на време за кулинарни 
изкушения можете бързо да приготвите малка купа с ориз 
в микровълновата печка. За да направите това, добавете 
ориза (измит) в купата, добавете малко вода и затворете 
капака. Варите ориза около 10 минути, след което оста-
вете да почива за около 3 минути – това е всичко!

ОСНОВНИТЕ  ПРИНЦИПИ  НА
ОРГАНИЧНОТО  ЗЕМЕДЕЛИЕ  

Когато говорим за органичното (или биологично) 
земеделие, трябва за знаем следното.

1. Обработване на почвата на дълбочина около 5 см 
– това е първият принцип на органичното земеделие. 
Дълбоката обработка потиска активността на черве-
ите и микроорганизмите, разрушава структурата на 
почвата и снижава плодородието.
Истина е, че при дълбоката обработка на почвата тя 

се насища с кислород, което активира почвените бак-
терии да преработва хумуса в минерални елементи, 
лесно достъпни за растенията. Това осигурява високи 
добиви на разорани целини, но само първите 2-3 годи-
ни, а след това хумуса стемително намалява и доби-
вите също, отслабва имунната система на растенията, 
разпространяват се болести и вредители.

2. Мулчиране на почвата – мулч е всичко, което 
покрива почвата: сено, слама, листа, стърготини или 
окосена трева и плевели. В природата няма гола земя 
– тя винаги е покрита с листа или някакви растения.
Откритата и незащитена почва прегрява на слънце, 

изпарява бързо влагата, а след дъжд се уплътнява и 
престава да диша, при замръзване се преохлажда и е 
подложана на ерозия. Естественият мулч защитава зе-
мята и създава благоприятни условия за развитие на 
червеите и микроорганизмите, а след време се превръ-
ща в хумус.

3. Постоянно съживя-
ване на земята – това е 
третият основен прин-
цип на органичното зе-
меделие и се свежда до 
постоянното подхранва-
не на червеите и микро-
организмите, като им 
помагаме да запазят ес-
тественото равновесие 
в почвата. Преди всичко 
се използва „зелен тор“ 
или растения-сидерати, които успешно заместват ор-
ганичните и минерални торове.
Основни агротехнически практики при органич-

ното земеделие
Основните практики се свеждат до повишаване на 

плодородието на почвата, естествена и ефективна за-
щита на растенията от вредители и болести, планира-
не на културите и сеитбообращение, обновяване на 
сортовете и др. Плиткото разрохкване на почвата е 
достатъчно да я подготви за засаждане, да я насити с 
въздух и да отстрани плевелите, а останалото е работа 
на червеите и микроорганизмите.
В почвата живеят два вида микроорганизми:
– Аеробните се нуждаят от кислород за жизнената си 

дейност и живеят в повърхностия слой (до 10 см), като 
в резултат на активността си превръщат растителните 
остатъци в минерали, с които се хранят растенията;

– Анаеробните живеят на дълбочина 10-20 см и до-
принасят за образуване на хумус в почвата и при дъл-
бока обработка дейността им се насърчава, а това оси-
гурява по-високи добиви, но за кратко време.
При дълбока обработка на почвата аеробните бакте-

рии попадат от топлия слой на студено, при което за-
почват да изпитват и недостиг на кислород. Обитате-
лите на по-ниските слоеве – анаеробните пък попадад 
на повърхността и се „отравят“ от излишък на кисло-
род. Това води до намаляване на общото количество 
на микроорганизмите.
Добре е след дълбока обработка на почвата микро-

организмите да се подхранят допълнително с оборски 
тор. Ако няма такава храна почвата се превръща в 
плътна, безсруктурна маса, която е подложена на еро-
зия и страда от засушаване и преовлажняване.
Природата постъпва много мъдро – на изтощената 

земя започват да раста интензивно плевели, а умирай-
ки, те дават храна на почвените микроорганизми. Така 
постепенно плодородният слой се увеличава и земята 
възстановява силите си.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

 „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: 

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!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

В  автокъща  влиза  строителен  работник . 
Оклепан ,  кални  обуща ,  каска . . .  Оглеждайки 
се ,  с  палеца ,  бута  каската  „на  уволнение“..

- Бентли, имате ли тука ? Двуврато, спортно.
- Има.
- Колко ?
- 200 000
- тва на лизинг, за 5 г. колко е ?
- 5000
- много бе... А за 20 г.
- Г-не, защо просто не изберете малко по-

достъпна за Вас кола ?
- ... Е па баш върху такава падна крана...

НАРЪТ  –
ИСТИНСКИ  ПРИРО-

ДЕН  ЕЛЕКСИР   
Нарът е мистичен плод, познат ни 
още от Библията, символ на плодо-
витостта. В последно време е обявен 
за един от групата „супер-плодове”, които повлияват 
успешно симптомите на множество заболявания.
Наричан е още и „granatum”, от латински „зърнест“. 
Гранат се нарича и скъпоценен камък с типичния 
алено-червен цвят. Нарът е изграден от стотици малки 
семенца с красив червен цвят и с неповторим вкус и 
свежест. За негова родина се смята Персия или Аф-
ганистан. Едва ли има човек, който да е опитвал нар 
и да не е негов голям привърженик.
В една чаша сок от нар се съдържа около 40% от 
необходимата за организма дневна доза витамин С, 
поради което е силно тонизиращ и ободряващ за тя-
лото и духа, подобрява работоспособността.
Чаша сок от нар съдържа 3 пъти повече антиокси-
данти от чаша зелен чай или червено вино, което 
подобряват кръвообращението,  намалява  риска от 
сърдечно-съдови и злокачествени заболявания.
Нарът има богато съдържание на витамини С, В, Р, 
малко витамин А и минерали – калций, магнезий, фос-
фор, желязо, натрий, калий. Повишава хемоглобина 
и помага при лечение на анемия и различни възпа-
лителни заболявания на храносмилателната система.
Нарът е най-мощният природен антиоксидант и ан-
тисептик, освен това има диуретично, противовъзпа-
лително  и обезболяващо действие. Сокът от сладките 
сортове нар е доказано ефективно средство при възста-
новяване след инфекциозни заболявания и операции, 
бъбречни колики и стомашно-чревни разстройства.
Нарът е препоръчителен в здравословното хранене, 
но като се консумира разреден  с вода или с друг 
некисел сок, например от моркови, ябълка, целина. 
Ефективно разгражда мазнините в тялото.
 Сокът от нар не се препоръчва за хора с повишена 
киселинност на стомаха, язвени заболявания на хра-
носмилателните органи и панкреатит.
Нарът може да се използва и като ефективно средство 
за почистване на лицето и тялото, за избелване  на 
кожата на лицето,  премахване на старчески петна, 
акне и лунички. Освен това, той стимулира растежа 
на косата и укрепва ноктите. Може да си направите 
маска за подхранване на кожата като добавите към 
сметана сок от нар и нанесете върху лицето. След 
10 – 15 мин. измийте с хладка вода.
От кората и белите преградки между зрънцата пък 
може да се приготви чай подходящ при кашлица, ан-
гина, пневмония, анемии, температури, както и при 
безсъние и напрежение.

КАРТОФИ НА ФУРНА В ПЛИК  
Продукти: 1 кг. картофи, 

2-3 скилидки чесън, 3 с.л. зех-
тин, ½ ч.л. сол, 1 ч.л. горчица, 
Няколко стръка пресен магда-
ноз, Черен пипер, Подправки 
за картофи по ваш вкус
Начин на приготвяне:
Измийте и обелете картофи-

те. Ако са пресни, можете да ги приготвите с кората. На-
режете ги на по-големи парчета. След това ги надупчете 
с дървен шиш на няколко места. Нарежете магданоза 
на ситно, а чесъна пресовайте.
В отделна купа смесете чесъна, магданоза, зехтина, 

подправките, горчицата, солта и черния пипер. Разбър-
кайте добре, след което добавете картофите и отново 
разбъркайте хубаво.
Продупчете на няколко места плика за печене, прехвър-

лете картофите в него и сложете във фурната да се пече.
Продупчването на плика трябва да стане само от 

горната му страна. В противен случай вместо вкусна 
вечеря, ще си спретнете сериозен проблем, тъй като 
мазнината ще изтече директно във фурната.
Вкусните картофи се пекат в продължение на 40-60 

минути на температура 180 до 200 градуса.


