2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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населено място от община Сатовча. Въведените противоепидемични мерки не позволиха
тържествено честване на празника, но навсякъде при спазване на противоепидемичните
мерки се издигна националния флаг на фона на химна на Република България и се произнесоха възпоменателни слова за героите дали живота си за България, за Свободата.
По традиция на този паметен за страната ни ден, Кметът на общината д-р Арбен Мименов издигна националния трибагреник под звуците на химна на страната ни, отдаде почит
и уважение към загиналите за Свободата герои от Отечествената, Балканската и Втората
световна война пред паметната плоча на загиналите герои от родния край в центъра на
село Сатовча. Поднесоха се венци и цветя. Поклон пред паметта им!

ПЪРВОМАРТЕНСКО

ПОПРАВЯМЕ

ДАННИТЕ ПРИ СБЪРКАНА ВИНЕТКА

Вече ще можем да поправим данните, ако при покупка на електронна винетка сме сбъркали при попълването й. Това предвиждат промени в Закона за пътищата.
Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер, включително държавата, в която е регистриран автомобилът, или неговата категория може
да се извърши корекция от съответните длъжностни
лица, пише в новите промени на закона.
Това ще става, ако след заявление за промяна на
грешните данни от собственика или ползвателя се установи, че в България няма регистрирано пътно превозно средство с идентични на първоначално регистрираните данни в електронната винетка.
Промяната влиза в сила от момента на извършване на
корекцията и има срок до изтичане на валидността на винетката, пише още в законопроекта.
Вносителите на промените уточняват, че количеството на подадените заявления, жалби и
сигнали показват, че разделянето на отделни „подкатегории“ на превозните средства категория 3 и ремаркетата при купуването на винетка обърква потребителите.
Най-често грешки се допускат и при закупуването на винетки за ремаркетата, тъй като
когато към автомобила има прикачено ремарке и общата маса на композицията надвишава
3,5 тона, за ремаркето се изисква допълнителна винетна такса.

Според преданието, Баба Марта е стара и куца жена, която носи
снегове и виелици, ако е разгневена, и хубаво слънчево време, ако е
благосклонна – точно това, което е
характерно за променливия месец
от годината, а именно март. Независимо, каква е Баба Марта в нашите
представи, тя символизира пролетта и новото начало, здравето и
плодородието, и затова няма нищо
по – хубаво и положително от това
да мислим и вярваме, че носейки
мартеница ще ни върви през цялата година. Ние българите спазваме
много обичаи, които ни открояват
от останалите народи и Баба Марта
е един от тях. Традиционно за нас
е да си подаряваме и връзваме червено-бели конци на 1 март, като си
пожелаваме повече здраве.
Традиционно Баба Марта посещава детските градини и ясли от
община Сатовча и в нейна чест
децата заедно със своите учителки
организират посрещането й, като
пеят песнички, рецитират стихове

и играят сценки от митичният живот на бабата. В замяна на доброто
представяне на децата, Баба Марта
им връзва мартечинки и им пожелава да бъдат здрави, весели и винаги
засмени.
Мартеницата е изработена от червени и бели вълнени или памучни
конци и това не е случайно. Червеният цвят символизира плодородието и слънцето, а белият – чистотата и щастието. В България също
има поверие, че ако видиш щъркел
в полет, то годината ще бъде наистина здрава, успешна и плодородна, а мартеничката, която носим,
трябва да сложим под камък или да
закачим на цъфнало плодно дръвче.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА
ШОФЬОРСКИТЕ КНИЖКИ

Във връзка с прилагането на Регламент
(ЕС) № 267 от 16.02.2021 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални и временни мерки с
оглед продължаващата криза във връзка
с COVID-19, срокът на валидност на
свидетелствата за управление на МПС
(СУМПС), който е изтекъл или ще изтече между 01. 09. 2020 г. и 30. 06. 2021 г. се удължава с 10 месеца, считано
от датата на изтичане на срока на валидност. Например, ако на даден документ е разписан срок на валидност до 30.06.2021 г., то неговата валидност
се удължава с 10 месеца до 30.04.2022 г.
Важно допълнение, всички свидетелства, чийто срок на валидност
вече е бил удължен миналата година, съгласно предишен Регламент (ЕС)
2020/698 от 25.05.2020 г. и Решение (ЕС) 2020/1240 от 21.08.2020 г. и е
изтекъл или ще изтече в периода 01. 09. 2020 г. до 30. 06. 2021 г., се удължава с 6 месеца или до 01. 07. 2021 г. – която от двете дати е по-късната.

От първи март областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) започват проверки на
здравословното състояние на пчелните семейства
и тяхната регистрация в цялата страна. Контролът
Уважаеми ддами,
У
е необходим, така че официалните ветеринарни
Международният ден на жената - 8-ми март,
лекари (ОВЛ) да проследят общото здравословно
е поредният повод за нашето мъжко признание
състояние на отглежданите пчелни семейства.
и уважение към безкрайната Ви отдаденост за
Тази зима загинаха значителна част от пчелите,
благополучието на рода и семейството, за съхзатова администрацията ще проверява за наличираняване на българските корени и традиции.
ето на жизнени пчелни семейства в кошерите.
С присъщата за Вас нежност и сила, крехПроверките не отменят и няма да възпрепятстват
кост и борбеност, милосърдие и трудолюбие,
ежегодните пролетни профилактични прегледи на
Вие отстоявате и доказвате ежедневно правото
пчелните семейства в България по Програмата за
си на равнопоставеност, правейки света ни понадзор и контрол на болестите по пчелите. Те ще
красив, по-мъдър и по-човечен.
се провеждат, съгласно програмата, от началото на месец април 2021 година.
Бъдете здрави, щастливи, щедри на усмивки, получаващи и даващи обич!
От БАБХ напомнят, че от 1 март 2021 г. са в сила промени в Наредба 13 за мерките
И нека най-светлите Ви и искрени мечти добият реалност, съпътствани от
за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на вярата и надеждата за все по-добри и спокойни бъдни дни.
растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Според тях земеделС уважение,
Д-р Арбен Мименов
ските производители ще известяват пчеларите за предстоящи третирания единствено
Кмет
на
община Сатовча
през електронната платформа ЕПОРД.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

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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8 Март 2021 година, Понеделник,
Международен ден на жената
Идеята за Международен ден на жената възниква в
началото на XX век. Историята на празника започва
през 1857 г. в Ню Йорк, когато е организиран един
от първите протестни митинги на жените, работещи в текстилните фабрики. Те настоявали за равни
права с мъжете, намаляване на работното време и
подобряване условията на труд. През 1909 г. Американската социалистическа
партия провъзгласила 28 февруари за Национален ден на жената. До 1913г.
американките са го отбелязвали на последната неделя от месец февруари.
През 1910 г. на Втората международна конференция на работещите жени в
Копенхаген е взето решение за учредяване на „Ден на жената“, който да се
отбелязва всяка година. В резултат на това решение Международният ден на
жената се чества за първи път през 1911 г. в Австрия, Германия, Швейцария
и Дания, когато повече от един милион мъже и жени участват в шествия. От
1914 г. отбелязването на празника в различните страни е на датата 8 март.
Той се свързва в началото на века с борбата за политическо, икономическо и
социално равноправие. През 1977 г. Общото събрание на ООН решава 8 март
да стане Международен ден за правата на жените и за мир.
9 Март 2021 година, Вторник,
Свети Четиридесет мъченици
Севастийски
Имен ден празнуват: Младен,
Младенкa.
Православната църква определя
този ден като празник на четиридесетте войника от арменския полк в
гр. Севастия, които след жестоки мъчения загиват за своята вяра по време
на преследванията на християните от имп. Лициний ( IV в.). Според старата
християнска житиейна митология, светите 40 мъченици са били римски войници, които тайно изповядвали християнството. Техният полк е бил разположен в малоазиатския град Севастия. След като биват разкрити са подложени
на жестоки мъчения. Загиват 40 войни. Това става през 320г.от н.е. Няколко
години преди официалното признаване на християнството и края на гоненията на ранните християни. Православната църква по-късно ги канонизира.
В българските религиозни вярвания – представата за 40-те светци войни се
трансформира в младенци. Така сред старите българи празника е известен като
младенци. Празничната трапеза: Освен обредните хлябове, всяка стопанка
сготвя и 40 червени чушки, които пълни с ориз или булгур и всеки гледа в
този ден 40 неща да хапне - да е берекетлия годината.
Международен ден на DJ-я
9 март е Международният ден на DJ-я. Отбелязва се от
2002 г. по инициатива на Световния диджей фонд и организацията “Нордоф Робинс мюзик терапи”, които използват
музиката за лечение на деца и възрастни. На този ден по
цял свят се провеждат благотворителни акции в помощ на
детски организации.
10 Март 2021 година, Сряда,
Св. мъченица Галина
Имен ден празнуват всички, които носят името
Галин, Галина, Галена, Галя и производните им.
Според народните вярвания, всеки който носи
нейното име, ще бъде обичан. Света мъченица
Галина пострадала при управлението на император Деций Траян в Коринт.
Областният управител предприел гонения на християните, при което пострадали много мъже и жени, верни на Христовата вяра.

Да работиш от вкъщи

11 Март 2021 година, Четвъртък,
Ден на ракетните войски и артилерията на българската армия
Определен е за професионален празник на ракетните войски и артилерията със заповед на министъра на отбраната от
7 май 1992 г. Свързан е с участието на българската артилерия
в решителната атака за превземането на Одринската крепост
през Балканската война (1912 -1913).
12 Март 2021 година, Петък,
Световен ден срещу цензурата в интернет
Събитието има за цел да покаже, че всяка цензура в свободното
виртуално пространство е неприемлива и всеки има право на
свободата да чете и публикува това, което желае.
13 Март 2021 година, Събота,
Ден на Свети Никифор
На 13 март отбелязваме пренасянето на мощите на св. патриарх
Никифор Цариградски. Св. Никифор бил възведен за цариградски
патриарх в 806 г., няколко години след като Седмият Вселенски събор
осъдил иконоборческата ерес. Той с всички сили се борел против
свободните нрави, които силно се били разпространили в столицата;
стараел се да възстанови мира в църквата и да прекрати смутовете,
появили се поради лъжеучения. Свети Никифор написал и научнобогословски трудове, в които защитавал православната вяра. Написал
и история на християнската църква.
14 Март 2021 година, Неделя,
Световен ден на съня
Отбелязва се от 2008 г. през втория петък на м. март по
инициатива на Световната асоциация за профилактика на
съня с подкрепата на Световния фонд за психично здраве
и на Световната здравна организация с цел да се намали
влиянието на проблемите със съня върху обществото чрез
по-добра превенция и управление на нарушенията на съня. Според учените жените спят
по 9 часа и 7 минути, а мъжете - минутка повече. Рекордьор по продължителност на
съня е лъвът - спи по над 19 часа. Не падат по-долу и котките - спят по около 14 часа,
предимно през деня. За мечките да не говорим - спятцяла зима.
Международен ден на числото Пи
За първи път този ден се отбелязва през 1988 година в научно-популярният музей Екс- плораториум в Сан Франциско
(San Francisco Exploratorium). Идеята за отбелязването на деня
точно на 14 март дава физикът Лари Шоу. Любопитно съвпадение е, че на 14 март е и рождената дата на Алберт Айнщайн. С
това необичайно число ние още в началните класове на училището, когато започваме да
учим фигурите кръг и окръжност. Числото Пи – математическа константа, която изразява
отношението на дължината на окръжността към дължината на диаметъра й. В цифрово
изразяване Пи започва като 3.141592 … и има безкрайно математическо очакване.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 05.03.2021 г.
1
1
1
2
1
23
45
1
5
1
1
5
2
2
1
1
1

Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 6 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ȼɢɫɲɟ /ȻȿɅ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ȼɢɫɲɟ /ȻȿɅ
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ ɜ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ
ȼɢɫɲɟ
ɭɱɟɛɧɢɹ ɞɟɧ V-VII ɤɥɚɫ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ / Ɉɛɳɨ ɢɧɠɟɧɟɪɫɬɜɨ (ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ.)
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɥɟɤɥɚ
ȼɢɫɲɟ (Ɇɨɞɟɥɢɟɪ – ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɨ.)
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 89 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ, ɛɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ʉɪɟɞɢɬɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɮɢɫ ɦɟɧɢɞɠɴɪ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɑɢɫɬɚɱ – ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ʉɚɫɢɟɪ-ɞɨɦɚɤɢɧ
ȼɢɫɲɟ
Ⱦɨɦɚɤɢɧ
ɋɪɟɞɧɨ

ПРИТЧА ЗА НЕЩАСТНИКА

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

Веднъж един човек заплюл Буда. Учителят
обаче не се разлютил, а съвсем спокойно попитал мъжа дали това му е достатъчно или желае
още нещо. Един от учениците на Буда станал
свидетел на грозната сцена и побеснял. Той
поискал от учителя си разрешение да накаже със
сила дръзкия мъж. Буда обаче се възпротивил.
Той призовал все още неопитния си ученик да
запази спокойствие.
Обяснил му, че този нещастен човек е страдал
достатъчно много и това нещастие е изписано
на лицето му. Той добавил:
- Неговата постъпка сигурно ще го дари с облекчение и покой и ще го избави от безумието му.
Да, ти можеш да го накажеш със сила, но тогава
ще се превърнеш в същия нещастен и угнетен
човечец като него.
Докато Буда поучавал последователя си,
мъжът, който се изплюл, стоял и слушаш думите
на учителя с изненада. Той недоумявал защо
Буда не е разстроен от постъпката му. Та нали
целта била да го унижи и нарани! Реакцията на
учителя силно объркала мъжа. Той не получил
удоволствието, което си мислел, че ще му донесе
стореното, а напротив - в един момент самият
той изпитал унижение.
Буда погледнал нещастника и въпреки грозната сцена му рекъл с любов:

- Прибери се у вас, човече! Ти не изглеждаш
добре. Вече достатъчно си навредил на себе
си. Трябва да възвърнеш силите си. Забрави за
случилото се, защото за мен не означава нищо.
Някой ден тялото ми ще се превърне в прах и ще
бъде заплювано и тъпкано постоянно.
Щом чул тези думи, мъжът се разстроил и
си заминал. Няколко часа по-късно той отново
потърсил учителя и го помолил за прошка. А
Буда го успокоил:
- Няма за какво да ти прощавам. Аз не се
повлиях от постъпката ти и тя не можа да ме
оскърби. Радвам се единствено, че си успял да
намериш себе си и да се освободиш от вътрешния гняв, който ти тежеше.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
КАК МОГА ДА ПОЛУЧА ШЕСТ
ЗАПЛАТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

Влезлите в сила
нови поправки в Кодекса на труда регламентират по нов начин изплащането на заплати
при пенсиониране.
Шест заплати вече
ще бъдат изплащани
при 10 години стаж от
последните 20 години
при един и същи работодател, като отпадна изискването този стаж да е непрекъснат.
Преди промяната в Кодекса на труда право на
шестте заплати при пенсиониране имаха само тези
работници с непрекъснат 10-годишен стаж при един
и същ работодател. Сега нормата е в полза на работещите:
Ако по някаква причина ви се е наложило да прекъснете трудовия си договор при този работодател,
ако в последните 20 години сте придобили 10 години
трудов стаж при него, отново ще имате право да получете шестте заплати.
Така, ако работник е бил безработен, но се върне
при стария си работодател, той няма да е ощетен и е
необходимо да е натрупал десетте години без значение, че не са последователни.
Промяната важи и за работа при няколко работодатели от една и съща група предприятия - най-типичният пример са холдингите, където предприятията
са свързани:
Дори да бъдете прехвърлени да работите в друго
предприятие от групата, при друг работодател, на
вас отново ви се полагат шестте заплати, когато сте
придобили право на пенсия.
Припомняме и друга разпоредба на Кодекса на
труда, която не е променена, но е важна - шестте заплати се изплащат, независимо на какво основание
се прекратява договора при пенсионирането:
„Дори когато работникът е уволнен дисциплинарно. Важното е да е придобито правото на пенсия“.

ДО 12 МАРТ Е ОТВОРЕН ПРИЕМЪТ ЗА
КРЕДИТИ ЗА СЕМЕНА И ТОРОВЕ

До 12 март 2021г.
земеделските стопани
могат да се подават заявления за нисколихвени кредити за закупуване на семена, разсад и
торове за производство
на зеленчуци (полско
и оранжерийно производство) и закупуване
на торове, необходими при отглеждане на трайни насаждения: плодове (ябълки, круши, кайсии и зарзали,
череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди, малини, сливи, десертно грозде), винени лозя и маслодайна роза. Кандидатстването става в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 21 януари. Предоставянето
на кредитен ресурс ще бъде осъществено до 9 април
2021 г, напомнят от ДФ „Земеделие”.
Утвърденият финансов ресурс е 6 млн. лв. за направление зеленчуци и 6 млн. лв. за трайни насаждения или общо 12 млн. лева.
На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, с подадено и приключено заявление по
схемите за обвързано подпомагане за производство
на плодове (ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди и малини;
сливи и десертно грозде) и/или зеленчуци (полски и/
или оранжерийни), реколта 2020 г. , като кандидатите,
отглеждащи винени лозя и маслодайна роза е необходимо да имат подадено заявление за подпомагане по
СЕПП, реколта 2020 г.
Заемите ще се предоставят за покриване на част от
производствените разходи по технологична карта за
отделните култури, при следните ставки на хектар:
Трайни насаждения:
• ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни,
праскови и нектарини, ягоди и малини – 600 лв./ха;
• сливи и десертно грозде – 520 лв./ха;
• винени лозя – 460 лв./ха;
• маслодайна роза – 200 лв./ха.
Зеленчуци:
• домати, краставици и пипер (оранжерийно производство) за семена/разсад – 19 500 лв./ха и за торове
– 6 000 лв./ха;
• домати, краставици, корнишони и патладжан (полско производство) за семена/разсад – 3 200 лв./ха и за
торове – 680 лв./ха;
• пипер (полско производство) за семена/разсад – 3
500 лв./ха и за торове – 910 лв./ха;
• картофи, лук и чесън (полско производство) за семена/разсад – 1 470 лв./ха и за торове – 510 лв./ха;
• моркови, зеле, дини и пъпеш (полско производство)
за семена/разсад – 650 лв./ха и за торове – 550 лв./ха;
Лихвата по кредита е в размер на 1,5 процента годишно. Срокът за погасяване е 30 ноември 2021 г.
Максималният размер за предоставяне на кредитен
ресурс от ДФ „Земеделие” е в размер на 300 000 лв. на
земеделски производител .
Указанията по схемата са публикувани на сайта на
ДФ „Земеделие”.

ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ПО ПОДАВАНЕ
НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ

От 01.03.2021 г. фирмите могат да подават годишните декларации за облагане с корпоративни данъци
през Портала за електронни услуги на НАП. Декларацията се подава само по интернет с квалифициран
електронен подпис (КЕП). С тази декларация се
подава и годишен отчет за дейността. 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.
Плащането на задължението
към хазната може да стане във
всяка банка с попълване на
вносна бележка за плащане към
бюджета. Други варианти за
плащане са чрез интернет или
с пощенски запис за данъчно
плащане. Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.
Очаква се в началото на другата седмица да бъде
достъпна и електронната предварително попълнена
данъчна декларации за облагане на доходите на физически лица. Тя ще е достъпни в Портала за е-услуги
на НАП. Потребителите, които имат персонален
идентификационен код (ПИК) или квалифициран
електронен подпис (КЕП) ще имат достъп до въведената информация за получени от тях доходи от
трудови правоотношения, граждански договори и
хонорари, доходи от наем, получени суми от продажби в Интернет, данни за закупен стаж и информация
за прехвърляне на превозно средство. Издаването на
ПИК е безплатно и става във всеки офис на НАП в
страната, независимо от постоянния адрес на лицето,
уточняват от приходната агенция.
Помощ при деклариране, както и повече информация за плащането на данъци, може да получите на телефона за данъчна информация 0700 18 700 на цената
на един разговор според тарифния план на абоната.
Фирмите могат да подават годишните декларации
за облагане с корпоративни данъци през Портала за
електронни услуги на НАП. Декларацията се подава
само по интернет с квалифициран електронен подпис
(КЕП). С тази декларация се подава и годишен отчет
за дейността. 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. Плащането на задължението към хазната може
да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за
плащане са чрез интернет или с пощенски запис за
данъчно плащане. Неподаването на декларациите
се санкционира, като минималната глоба е 500 лева
за юридическото лице и 200 лева за управителя на
фирмата.

Въпрос: На здравно осигурен пенсионер трябва
да му се направи биопсия на простатна жлеза.
Поема ли се това изследване от здравна каса или
клинична пътека или се заплаща свободно.
Отговор от НЗОК: В извънболничната помощ
НЗОК заплаща за високоспециализираната дейност
„Вземане на биопсичен материал от простата“, която
се извършва от лекар специалист по урология, сключил договор за тази дейност с НЗОК. Направление
за нея може да издаде специалист уролог, който е
сключил договор с НЗОК за извършването й.
НЗОК заплаща и за високоспециализираното изследване „Хистобиопсично изследване на две проби
от простата“ от пакет „Обща и клинична патология“.
Изследването се назначава с направление за медикодиагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК № 4) от лекар
специалист от извънболничната помощ.
В болничната помощ има клинични пътеки (КП), в
които е включена биопсия на простата, напр. в клинична пътека № 147 „Оперативни процедури върху
мъжка полова система“ (в КП има консумативи, които
не се заплащат от касата).
Дали е необходима хоспитализация, преценява
лекуващият лекар.
Въпрос: Имам следните два въпроса:
1. Как (и от къде) да се сдобия с код за проверка
на здравното ми досие?
2. По какъв начин мога да си проверя здравното
досие без да притежавам КЕП?
Отговор от НЗОК: Заявление за издаването на
Универсален код за достъп (УКД) може да подадете
във всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК),

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
МАРТ 2021г.
До 14-ти март:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с
отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец февруари.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,
доставки като посредник в тристранна операция (с
изключение на получено авансово плащане (цялостно
или частично) от посредник в тристранна 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 февруари. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец февруари изпраща или транспортира стоки под режим на
складиране 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 февруари е извършило вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица,
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия,
или доставки като посредник в тристранна операция,
по които 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,
представляващи част от неговите стопански активи,
от територията на страната до територията на Северна
Ирландия под режим на складиране на стоки до поискване 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.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
февруари 2021г.
след като представите документ за самоличност. Издаването на УКД е безплатно и става веднага. Получаването
му се извършва в РЗОК, в която е подадено заявлението
за издаване, срещу разписка (по образец). Може да
изтеглите заявлението от сайта на НЗОК - секция „За
гражданите“ - меню УКД.
Въпрос: Задължителната ваксина, която се поставя на 6 годишна възраст според имунизационния
календар на Р. България е поставена на дъщеря ми, но
не е отразена в медицинския картон, тъй като той
е бил при мед. сестра в ДГ. Към настоящия момент
педиатъра, поставил ваксината е прекратил договора
си с НЗОК и няма как да получа съдействие от него.
Бихте ли ми казали мога ли да получа информация за
датата на ваксината от столичната здравна каса
и какъв е редът за получаване на тази информация.
Отговор от НЗОК: Информацията, която НЗОК
събира и обработва, е информация за извършена на
здравноосигурените лица медицинска дейност, отчетена
от договорните партньори на НЗОК в електронен вид, подписана с електронен подпис. Следователно за да бъдат
отразени имунизациите на Вашето дете в пациентското
му досие, те трябва да бъдат отчетени от общопрактикуващия лекар, в чиято пациентска листа то е вписано.
Информация за извършените прегледи и имунизации,
извършени от личния лекар на Вашето дете, може да
получите online, ако имате т.нар. уникален код за достъп
(УКД), с който може да отворите електронното досие.
Родителят, който е извършил избора на личен лекар за
детето, може да има достъп до електронното му досие.
Справка за извършените и отчетени медицински дейности може да направите от сайта на НЗОК – www.nhif.
bg - меню „Услуги за граждани“ – линк „Преглед на досие
от здравноосигурените лица“. Уникалният код за достъп
(УКД) се издава за определен единен граждански номер
(ЕГН). УКД се издава от всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето, като за
целта е необходимо да подадете заявление за издаване (по
образец). Заявлението може да изтеглите от сайта на НЗОК
- www.nhif.bg - секция „За гражданите“ - меню УКД.
Получаването на УКД срещу представяне на документ
за самоличност се извършва в районната здравноосигурителна каса (РЗОК), в която е подадено заявлението
за издаване, срещу разписка (по образец). Заявлението
заедно с Удостоверението и разписката се отпечатват автоматично след въвеждане на ЕГН и направена проверка
за самоличността на лицето. Уникалният код за достъп се
получава на хартиен носител, в запечатан плик – лично
от заявителя. Не заплащате за издаването на УКД.
Другият вариант е да подадете писмено заявление в
районната здравноосигурителна каса. На сайта на НЗОК
– www.nhif.bg - в меню „Нормативна база“ - линк „Други
нормативни актове“ са публикувани Вътрешни правила
за предоставяне на информация по чл. 64, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване в НЗОК. Оттам може да
изтеглите Заявление (Приложение № 1 към Вътрешните
правила) до управителя на НЗОК/директора на РЗОК,
което попълвате, за да Ви бъде предоставена информация
за ползваната по линия на касата медицинска помощ за
съответния период.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА ОБУЧИМ КУЧЕТО НА
ХИГИЕННИ НАВИЦИ?

Когато в дома ви пристигне новият ви домашен
любимец – малко сладко
кученце, освен радост и
приятни мигове то ще ви
създаде и много проблеми
с почистването.
Малките кученца не са
наясно, че трябва да излизат навън, когато имат
физиологични нужди.
Преди да станат достатъчно големи, че да бъдат
отбити от майката, тя се грижи за тяхната хигиена.
В момента, в който кученцето влезе в дома ви, то ще се
изпишка, за да отбележи територията си по този начин. Не
е добре веднага да го удряте с вестник, за да го приучите
към хигиенни навици.
Подходете с любов към малкото четириного, защото то
не осъзнава какви грижи ви причинява, като ви кара да
сте постоянно с парцал в ръка.
Първоначално трябва да отделите място, което ще
представлява тоалетната на кученцето. То може да е на
балкона или в банята, но е необходимо, защото обикновено малките кученца трябва да бъдат ваксинирани още
един или два пъти, след като сте ги взели. Преди и след
ваксинирането не е добре кученцето да излиза навън, тъй
като може лесно да се разболее.
На пазара се предлагат специални капки за кучешка
тоалетна, които, веднъж капнати на определено място,
посочват на кученцето къде е мястото за физиологичните
му нужди.
При липса на подобни капки отделете едно сандъче и го
напълнете с пълнеж за котешка тоалетна. Това е добро временно решение. Друг вариант е да използвате вестници,
на които кученцето да си върши работата.
След като премине периода с ваксинациите, кученцето
вече може да се извежда – ветеринарят ще ви обясни кога
е възможно това да стане за първи път.
Изведете кученцето веднага след хранене, защото тогава
организмът му ще е готов да откликне на желанието ви да
имате чиста къща. Извеждайте го по няколко пъти дневно,
може и преди хранене, колкото се може по-често, за да
свикне да си върши работата навън.
Постепенно кученцето само ще започне да ви дава знаци,
че иска да излезе – обикновено животните застават до
вратата и започват да скимтят или да драскат с нокти по
нея, за да ви подсетят, че е време за разходка.
З АСА Ж Д А Н Е И О Т ГЛ Е Ж Д А Н Е
НА ЗЕЛЕН ЛУК
Отглеждането
на зелен лук се
оказва не много
сложна
задача.
Изисква се желание, информираност относно
сезона за засаждането на зеления
лук и каква е оптималната влажност и температура, за
да израсте един хубав зелен лук.
Могат да се използват семена зелен лук или разсад
(арпаджик), предварително отгледан или закупен от
специализиран магазин.
Обикновено засаждането се прави през пролетта, когато температурата е средно между 20 и 30 градуса по
Целзий. Хубавото на този зеленчук е, че семената му
покълват в широк температурен диапазон.
Смята се, че най-подходящата температура на почвата за засаждането на зелен лук е около 10 градуса по
Целзий. Такава е и причината да се предпочита засаждането му да става в началото на пролетта, когато климатичните условия са най-подходящи.
Ако се използват семена зелен лук, то те се засаждат
в почвата на дълбочина 5-6 см, като трябва да се покрият с пръст, за да се запази влажността на почвата. При
желание семената могат да се култивират и 6-8 седмици
преди засаждането (на тераса, в парник). По този начин
могат разсадите да се предпазят от резките температурни колебания и сланата през пролетния сезон.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

Моментът, в който височината на зеления лук достигне 35-40 см, а главите им са все още малки, то той е
готов за консумация. Обикновено времето необходимо
за целият процес от засаждането, отглеждането и неговото изваждане е около 70-90 дни.
Важно е почвата да не изсъхва, а да се поддържа
влажна, за да не изсъхне и луковичката на растението.
Също така трябва да се знае, че зеленият лук е чувствителен към светлината и има нужда от слънчево огряване. При необходимост се прави и предварително
наторяване на почвата.
Зеленият лук е много полезен и вкусен зеленчук.
Подходящ да гарнира редица ястия и салати, той е богат на фитонциди. Смята се, че е полезен при заболявания на дихателната система, както и за страдащите
от атеросклероза.
СЪВЕТИ ЗА УСПЕШНО ПИКИРАНЕ НА
ЗЕЛЕНЧУКОВИЯ РАЗСАД
Пикирането е важна процедура, с която се цели да се създаде
пространство и комфорт на младите растения, тъй като пренасянето им в индивидуални контейнери дава възможност да развият
силна коренова система и добре
оформена надземна част.
Има обаче и противници на пикирането, като всеки има своите аргументи.
Повечето градински култури и цветя, отглеждани от
разсад, понасят добре пикирането, но има растения с
крехки стъбла и коренова система – с тях трябва да внимаваме много, защото се увреждат лесно.
Съвети за успешно пикиране на зеленчуковия разсад
За по-добро и бързо адаптиране на растенията след
пикиране е важно да се спазват няколко условия:
Обилното поливане по време на пикиране и след това
може да провокира развитие на гъбични заболявания и
увреждане на кореновата система. Следващо поливане
се провежда не по-рано от 4-5 дни.
Висока температура след пикиране – дневните температури в първите 5-6 дни не трябва да надвишават 18
градуса по Целзий, а нощните – 15 градуса. Високите
температури активират развитието на надземните части, а целта е стимулиране на кореновата система.
Силното слънце е противопоказно – първите три
дни след пикиране разсадът задължително трябва да
стои на сянка. Слънчевите лъчи могат да го увредят
сериозно.
Излишно подхранване – в период, в който разсадът
се намира в процес на адаптация към новата ситуация, не е необходимо подхранване. Независимо от
факта, че в първите 7-10 дни видимо надземните части не се развиват, то това е и един от главните плюсове на операцията – започва да нараства кореновата
система. Подхранването ще доведе до издължаване и
изтъняване на младите растения.
Много ранно пикиране – ранното провеждане на
процедурата е най-малко травматична, но на фаза 1-2
оформени същински листа е идеална възраст. Пикиране на фаза семедели неизбежно ще доведе до обратен
резултат.
Късно пикиране – толкова е нежелателно, както и
много ранното. Доматите и зелето са доста издръжливи
и преживяват нееднократно пресаждане, но прекомерното задържане води до преплитане на корените, нараняване при пикиране и последващо продължително
задържане на развитието.
При пикиране растенията не трябва да се засаждат
много по-дълбоко от състоянието, в което са били –
това забавя развитието.
Лоша подготовка – един ден преди пикиране почвата се овлажнява умерено, защото при изваждането на
разсада от сухата пръст корените силно ще се повредят.
Обилното поливане също е нежелателно. По възможност растенията трябва да се изваждат с малко пръст.
Избор на подходящ контейнер и пръст – обемът е
най-добре да бъде съобразен с възрастта на растенията, а почвата с балансиран състав и качества, близки до
предходните.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

КОРЕН ОТ ГЛУХАРЧЕ – НЕОЧАКВАНО
СИЛНО ОРЪЖИЕ СРЕЩУ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ

Изследвания показват, че глухарчето има
антимикробни и антивирусни качества.
Глухарчето се използва за медицински цели
от векове, а лечебните
му свойства са дори
по-ценени днес, отколкото в миналото.
Всъщност последните
проучвания стигат до едно завладяващо ново откритие
– глухарчето помага за лечението на някои видове рак
и има силно имуностимулиращо действие.
Коренът от глухарче подпомага фунцкциите на имунната система и съдейства за изграждането на червените кръвни телца. Някои учени твърдят, че корена от
глухарче е толкова мощно противораково средство,
че може да замени традиционната химиотерапия при
някои разновидности на заболяването.
В традиционната китайска медицина корен от глухарче се използва главно за стомашни и чернодробни
заболявания, но много билкари го използват и за
подсилване на имунитета. Смята се също, че билката
действа благоприятно и при екзема, акне, висок холестерол, хипертония и диабет.
Някои изследвания показват, че глухарчето има антимикробни и антивирусни свойства, които биха могли
да подкрепят способността на тялото да се бори с
инфекции. Лабораторните резултати установяват категорично, че коренът на растнието значително намалява
способността на вирусите да се репликират. Също така
някои от активните съединения в глухарчето предпазват организма от различни видове вредни бактерии.
Доказано е, че глухарчето възстановява и повишава
имунната функция при имуносупресирани мишки,
повишавайки медиирания клетъчен имунитет, хуморалния имунитет и неспецифичния имунитет. Това
свойство на растението е ключово за борбата с вирусни
и бактериални инфекции. Това се дължи отчасти на
способността му да възстановява производствтото на
азотен оксид и да увеличава секрецията на съединение,
наречено тумор-некротичен фактор (алфа) TNFa.

ШАРЕНИ ЧИЙЗ-КРЕМЧЕТА

Продукти: бисквити - 150 г чаени, крема сирене 400 г Филаделфия, краве масло - 80 г, желатин - 1
опаковка с вкус на ягода, сметана - спрей, кондензирано мляко - 5 с.л., лимони - няколко капки есенция,
пудра захар - 1 с.л., коктейлни череши - 5 бр.
Начин на приготвяне:
Натрошете бисквитите
и добавете разтопеното
масло към тях. Хубаво
объркайте сместа и сложете на дъното на чашките.
Аз използвах 5 броя.
Притиснете с лъжица
по дъното на чашите и
сложете за половин час в
хладилник.
В дълбока купа сложете млякото, крема сиренето и
лимоновата есенция. Използвайте миксер, за да разбиете до получаване на еднородна смес. Може да добавите
пудра захар за допълнителна сладост.
С помощта на лъжица сложете от крема върху бисквитите и върнете за още половин час. През това време
разтворете желатина според указанието на опаковката.
Опаковка, подходяща за 500 мл течност. Разтворете
го в 250 мл топла вода и после добавете още 250 мл
студена вода.
В случай че нямате плодов желатин, може да приготвите чийзкейка в чаша със сок от компот.
Разпределете желатин върху кремчетата и отново
сложете в хладилник да стегне.
Сервирайте шарените чийз-кремчета, завършени със
сметана и коктейлна черешка.
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!

Паднала е гъста мъгла. Шофьор се лепва за
една кола и си кара спокойно. В един момент
първата кола спира, спира и той. Шофьорът на
първата кола я изгасва, слиза, оглежда я, после
започва да рови в багажника. Вторият шофьор
губи търпение:
- Извинявайте, ще пътувате ли?
- Не, аз съм в гаража си.
Японски преводач бил уволнен, след като не
успял да се справи с превода от български на
диалога:
- Какво правиш?
- Нищо, работя.

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

