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.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

И ф
Информацията
е за хора с различен постоянен и
настоящ адрес и за избиратели с трайни увреждания
Община Сатовча информира, че съгласно чл.3,
ал.1 от Изборния кодекс гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява
изпълнение на гражданския му дълг.
На 20-и март 2021 година изтича срокът, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са
различни в населени места, може да поиска да бъде
вписан в избирателния списък по настоящ адрес.
Искането се прави писмено до кмета на община
Сатовча или кмета на кметството по настоящ адрес
(Приложение № 12-НС). След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не
може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
Също на 20-и март 2021 година изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, но
желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма
чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС). Или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато
своевременно е направено искане по чл.36 от ИК.
На 27-и март 2021 година изтича срокът, в който избирател/гласоподавател подава до
кмета на общината/ кметството заявление за отстраняване на непълноти и грешки в изборните списъци. (Приложение № 8-НС).
На 29-и март 2021 година изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които
не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение и желаят
да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл37, ал.1
от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това, и при условие, че
на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението се подава в
писмена форма по образец ( Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и изпратено по
пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по постоянен или настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане
за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

КАК ЩЕ ГЛАСУВАМЕ, АКО СМЕ ПОД КАРАНТИНА
Централната избирателна комисия (ЦИК) определи реда за създаване на секции за хората, които са под карантина и искат да гласуват на парламентарните избори.
Заявления от тези хора се подават до 31 март. Секция ще се разкрива, ако има поне 10 заявления в съответната община по местоживеене на избирателите под карантина. Общинската администрация ще проверява дали хората, подали заявления, са наистина в
изолация. Хората ще бъдат уведомявани, че ще бъдат посетени от членове на подвижна СИК.

Въведената извънредна обстановка у нас поради пандемията от COVID-19 не позволи да се проведе тържествената церемония по награждаването на отличените в традиционните
годишни конкурси на Синдиката на българските учители и
затова всички лауреати получиха отличията си по места, организирани от местните структури. При спазване на всички
противоепидемични мерки импровизирана церемония бе организирана от Нели Бурова- председател на Общински координационен съвет на СБУ Сатовча. В 15 Национален конкурс
на СБУ „Синдикалист на годината“ за област Благоевград, бе
избран Северин Никодимов Кавалов- старши учител по математика и физика в СУ“ Св. Климент Охридски“ с.Слащен.
„ Ролята на Синдиката на българските учители е от изключително значение за всички заети в сферата на образованието- казва Северин Кавалов. От 1983г .съм член на Съюза на
българския учител, а през 1990г. преименуван в СБУ и отчитам огромната роля на синдиката при защитата на трудовите и професионални права и интересите на учителите, както и гарантирането на отпуските
и допълнителните плащания. Синдиката на българския учител допринася за повишаване на
професионалната квалификация и кариерното развитие на педагогическите специалисти, осигурява им сигурност, спокойствие
и подкрепа.“ Грамота и златна значка с емблемата на СБУ получи г-н Кавалов , които му бяха връчени от кмета на община
Сатовча д-р Арбен Мименов.
По-традиция на такива мероприятия се изпращат в заслужена
почивка и пенсиониралите се учители, членове на ИК на Общ.
КС на СБУ и председатели на СО. А това са г-жа Анелия Кумбарова- член на ИК, г-жа Марина Караколева-председател на СО
при ДГ“Елена Шомова“ и г-н Божик Джанеков- председател на
СО в СУ “Христо Смирненски“ с.Кочан. Грамота за личен принос, всеотдайност и професионализъм в синдикалната дейност и
организационното укрепване на СБУ им връчи общинския председател г-жа Н.Бурова. От името на общинска администрация и
лично от свое име Кмета на общината д-р Арбен Мименов връчи
подаръци на учителите и от все сърце им пожела здраве, позитивизъм в тези трудни дни и да реализират всичките си планове.
Нели Бурова- председател на Общ.КС на СБУ Сатовча
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail: obs_satovcha@abv.bg
Брой 83

На 5 март 2020 г. се проведе заседание на Общински съвет – Сатовча.
На заседанието бяха приети:
- бюджета на община Сатовча за
2021 година;
- Годишен план за паша за 2021
година;
Общинският съвет – Сатовча, даде
съгласие:
- за общо и индивидуално ползване
на общинските мери и пасища за отглеждане на животни за стопанската
2020-2021 година;
- община Сатовча да сключи договор
за сътрудничество с Държавна агенция
„Електронно управление“ (ДАЕУ) за безвъзмездно реализиране на дейностите
по проект по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително
нейното създаване, подобрение и
разширяване, пасивна широколентова
инфраструктура и мерки за достъп до
решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“
от мярка 7 „Основни услуги и обно-

вяване на селата в селските райони“
от Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 година;
- за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план
– План за улична регулация на улица с
О.Т. 206 до О.Т 209 по регулационния
план на село Сатовча, община Сатовча,
област Благоевград;
- изработване на проект за изменение
на Подробен устройствен план – план
за регулация за УПИ XVIII – пл. № 78,
79, 80 и 81 и УПИ XVII – пл. № 82 и 83
от кв. 6 по плана на село Туховища,
община сатовча, област Благоевград и
образуването на нов УПИ ХХII за имот
пл. № 81 от кв. 6, с Туховища и частта
от общинската улица (тупик) и
- одобри Подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП-ПП) за
въздушно кабелно отклонение 20 kV от
съществуващ въздушен електропровод
20 kV за захранване на КТП 20/0.4 kV
в имот с идентификатор 21868.74.37,
землище на село Долен.

УДЪЛЖАВАТ МЯРКАТА 60/40

Мярката 60/40 за запазване на заетостта ще бъде удължена от 1 април до
31 май - това предвижда проект на постановление.
То ще се обсъжда с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния
съвет за тристранно сътрудничество. Действието на мярката „Запази ме“
за работещите в затворени обекти в неплатен отпуск също ще бъде удължено, като срокът по нея е 30 юни 2021 година.
Промените предвиждат за изплащане на средства да могат да кандидатстват работодатели, доказали спад на приходите от продажби през месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване с не по-малко от 20 на сто спрямо
усреднените приходи за 2019 година.
До 15 април 2021 година работодателите могат да подават заявления за
изплащане на средства по тази мярка за периода от 1 януари до 31 март
2021. Заявленията ще се разглеждат и финансират по реда преди промяната в мярката.
Относно мярката „Запази ме“ се предвижда хората да имат право на
компенсация по нея за не повече от 60 дни в рамките на 2020 година и за
не повече от 90 дни в рамките на 2021 година.

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

15 Март 2021 година, Понеделник,
Ден на здравния инспектор
Всяка година от 1997 г. насам на 15
март се отбелязва като Ден на здравния
инспектор. На този ден през 1967 г. с
Постановление на Министерски съвет е
разкрита специалността „санитарен инспектор”. Завършилите специалисти получават диплома за висше образование с
образователно-квалификационна степен
„професионален бакалавър по специалност инспектор по обществено здраве“.
Световен ден на потребителя
За първи път празникът е отбелязан на 15 март 1983 г. и оттогава става
важна дата за потребителските организации в цял свят. Две години по-късно,
на 9 април 1985 година, общото събрание на Организацията на обединените
нации одобрява идеята той да стане Световен ден за защита на потребителите.
В България се чества от 1991 г.
Международен ден срещу полицейската
бруталност
За пръв път денят е отбелязан през 1997 г.,
като инициативата е на хора, пострадали от
полицейско насилие в Монреал, Канада, и
Швейцария. Денят се свързва с предполагаем
инцидент, при който две деца - на възраст
между 11 и 12 години, са били бити до смърт
от швейцарската полиция.
16 Март 2021 Вторник,
Международен ден на астрономическите обсерватории
Международният ден на астрономическите обсерватории, отбелязан е за
първи път през 1990 година в Италия по
инициатива на Асоциацията на италианските астрономически обсерватории.
Чества се близо до деня на пролетното
равноденствие, с цел разпространение
на знанията по астрономия.
21 Март 2021 година, Неделя,
Световен ден на гората
Отбелязва се от 1972 г. в деня на
пролетното равноденствие по инициатива на 23- ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие
(ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и
земеделие, за да се защити флората и
фауната на горите. Европейската земеделска федерация (CEA) направи
през 1971 г. предложение на Организацията за храни и земеделие (FAO)
към ООН, а именно 21 март, денят на пролетното равноденствие в Северното
полукълбо и съответно на есенното равноденствие в Южното полукълбо, да
бъде отбелязван като Световен
ден на гората.
Световен ден на поезията
21 март е избран за Световен
ден на поезията по решение на
30-тата сесия на Генералната конференция на ООН по въпросите
на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) (26 октомври
– 17 ноември 1999 г.) в Париж,
Франция, прието на 3 ноември
1999 г. Целта на този празник е да популяризира писането на поезия, публикуването й и четенето й пред публика по света. Презумпцията е, че поезията
е „за всеки жив читател и за всеки жив поет”.

Международен ден на кукления театър
21 март е обявен за такъв през 2003 г. по решение
на Международния съюз на куклените театри към Организацията на ООН по въпросите на образованието,
науката и културата (ЮНЕСКО) този ден се посвещава
на популяризирането и подкрепата на това изкуство –
толкова любимо на децата.
Международен ден срещу расовата дискриминация
Международния ден против всички форми на расова дискриминация е обявен през
1966 г. с резолюция на Общото събрание на ООН. Повод за обявяването на специален
ден, посветен на борба с расовата дискриминация става едно ужасно събитие, което
всява смут сред Международната общност. На този ден, 21 март през 1960 г. в Щарпвил, Южна Африка се провежда мирен студентски
протест срещу законите, установяващи режим на
расова сегрегация, един брутален режим, прилагащ на практика теорията за неравенство между
расите, по този начин зачеркващ човешкото етично
и морално развитие. 69 полицаи откриват огън
срещу мирно протестиращите студенти. Във връзка с това шокиращо събитие, Общото събрание
на ООН призовава Международната общност да
удвои усилията си по посока на елиминиране на
всички форми на расова дискриминация. Така, с
резолюция 2142 от 1966 г. на Общото събрание
на ООН, 21 март е обявен за Международен ден
срещу всички форми на расова дискриминация.
Ден на хората, болни от синдром на Даун
През декември 2001 г. Общото събрание на ООН обявява 21 март за Международен ден
на хората, болни от Синдрома на Даун. Синдромът на Даун е вид геномна мутация при
хората. Дължи се на появата на трета хромозома в 21-ва хромозомна двойка. Успоредно
с типичните за болестта симптоми на телесни аномалии, се наблюдават и намаляване
на способностите на възприемане, умствена изостаналост, вродени сърдечни пороци.
Адекватен достъп до здравни грижи, програми за ранна интервенция и до приобщаващо
образование, както и подходящи изследвания, са от жизненоважно значение за растежа
и развитието на личността.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 12.03.2021 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 4 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ
ȼɢɫɲɟ /ȻȿɅ
1
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ
ȼɢɫɲɟ / Ɉɛɳɨ ɢɧɠɟɧɟɪɫɬɜɨ
2
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
(ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ.)
ȼɢɫɲɟ (Ɇɨɞɟɥɢɟɪ – ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ
1 Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɥɟɤɥɚ
ɨɛɥɟɤɥɨ.)
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 74 ɆȿɋɌȺ
12 ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
41 ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3 ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥ ɦɟɛɟɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
7 Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1 Ʉɪɟɞɢɬɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɋɪɟɞɧɨ
1 Ɉɮɢɫ ɦɟɧɢɞɠɴɪ
ɋɪɟɞɧɨ
4 Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ
1 Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
2 Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1 Ʉɚɫɢɟɪ-ɞɨɦɚɤɢɧ
ȼɢɫɲɟ
1 Ʉɨɜɚɱ ɳɚɣɝɢ ɢ ɞɪ. ɨɩɚɤɨɜɤɢ
ɋɪɟɞɧɨ

ПРИТЧА: ЗАЩО НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЪЖАЛЯВАШ
ЗА НЕЩО, КОЕТО ВЕЧЕ СЕ Е СЛУЧИЛО!

Да работиш от вкъщи
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

Имало едно време един крал. Той имал приятел, с когото се познавали от много години.
Приятелят на краля имал особен навик – каквото
и да се случи в неговия живот – добро или лошо,
винаги казвал: „Това е добре!“.
Един ден кралят и свитата му отишли на лов.
Верният му приятел също бил с него. Той обикновено приготвял и почиствал оръжията за лова.
Този път нещо се объркало и то точно с пушката
на краля. Когато кралят се прицелил в една птица
и стрелял, пушката гръмнала настрани и отнесла
палеца на дясната му ръка.
Приятелят видял какво се е случило, но както
обикновено казал:
– Това е добре!
Този път обаче кралят се разгневил и започнал
да крещи:
– Не! Това не е добре! Не и този път!
Кралят бил толкова ядосан, че изпратил приятеля си в затвора.
След около година, когато кралят отново
бил на лов, попаднал в много опасна гориста
местност, където го нападнали канибали. Те го
хванали, вързали и го завлекли в своето селище. Запалили голям огън, донесли дълъг кол и
завързали жертвата си за него. Точно когато го
доближили до огъня обаче, един от тях забелязал, че палецът на ръката му липсва. А те имали
суеверие, че никога не бива да ядат човек, на
когото липсва някаква част от тялото. И така,
отвързали краля и го освободили.
Когато се прибрал, той се замислил дълбоко

за случилото се и за приятеля си, който вече
цяла година гниел в затвора по негово нареждане. Веднага отишъл при него, освободил го
и му казал:
– Ти беше прав! Наистина беше добре, че на
онзи лов пушката ми откъсна палеца.
И понеже в този момент се чувствал много
виновен пред другаря си, след като му разказал
премеждието с канибалите, се разкаял и му
поискал прошка:
– Чувствам се много виновен. Постъпих с теб
много лошо!
– Не! – отговорил приятелят – Това беше
добре!
– Кое беше добре? Че стоя една година в
затвора?
– Ако не бях в затвора, щях да бъда заедно
с теб при канибалите… – казал мъдрият човек.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
КАКВИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
ДЪЛЖИ РАБОТОДАТЕЛЯТ
ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА

Трябва ли да бъдат изрично вписани някъде, за
да е гарантирано изплащането им по този начин
При прекратяване на
трудово правоотношение,
работникът има право
на обезщетения както от
държавата, така и от работодателя, при спазване на
определените за това условия по закон.
В настоящата статия ще разберете на какви обезщетения има право и работника или служителя от
страна на работодателя, и трябва ли да бъдат изрично вписани някъде, за да е гарантирано изплащането
им по този начин.
При прекратяване на трудовото правоотношение
работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява
прекратяването му.
В Кодекса на труда липсва разпоредба, в която да
са посочени реквизити на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, с изключение на
заповедта за дисциплинарно наказание, когато е реализирано дисциплинарно уволнение.
От акта за прекратяване на трудовото правоотношение (заповед или друг документ) следва да става ясно кое трудово правоотношение се прекратява,
защо се прекратява, кой го прекратява и др.
Посочвам Ви примерно реквизити на заповедта
за уволнение или друг документ за прекратяване на
трудовото правоотношение:
1. Три имена и длъжност на работника/служителя;
2. Правно основание за прекратяването;
3. Посочване на други документи въз основа на които е извършено прекратяването (напр. при съкращаване на щата – № и дата на решението на управителния
орган, № и дата на протокола за подбор и др.);
4. Дължими обезщетения и правни основания (за
неспазено предизвестие; за неползван платен годишен отпуск, при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест; при прекратяване поради
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст);
5. Данни, свързани с работодателя (наименованието, седалището и адреса на управление на юридическото лице или едноличния търговец, ЕИК по
регистър БУЛСТАТ/ЕИК, името/имената на лицето/
лицата, което/които го представляват, единния граждански номер (личния номер - за чужденец);
6. Подписи на съответните длъжностни лица и печат на работодателя;
7.Други.
Особеностите при вписването в заповедта за уволнение или друг документ за прекратяване на трудовото правоотношение на обезщетението за оставане
без работа (чл. 222, ал. 1 от КТ), са както следва:
в заповедта дължимостта на това обезщетение се
вписва под условие – ако работникът/служителят
остане без работа или при постъпване на работа с
по-ниско трудово възнаграждение; вписва се максималният срок от времето на оставане без работа, за
което се дължи обезщетението – до 1 месец или за
по-дълъг срок, ако такъв е предвиден с колективен
или индивидуален трудов договор.
Работодателят може да не вписва в заповедта за
уволнение дължимостта на това обезщетение, а след
изтичане на съответния срок и след като работникът/
служителят докаже оставането си без работа или
постъпването си на работа с по-ниско трудово възнаграждение, да издаде “специална” заповед за да
бъде изплатено обезщетението.
Следва да се има предвид, че с невписването на
дължимите обезщетения, свързани с прекратяването
на трудовото правоотношение не отпада задължението на работодателя за тяхното изплащане.
Имайте предвид също, че съгласно Кодекса на
трува в трудовата книжка се вписват и изплатените
обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение.

МОЖЕ ЛИ ДА НИ УВОЛНЯТ ПРЕДИ ДА ИЗЛЕЗЕ
РЕШЕНИЕТО ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

Може ли работодател да
връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор преди да излезе решението на НОИ за придобиване
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст?
Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10
от Кодекса на труда работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя
в сроковете по чл. 326, ал. 2 при придобиване право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на посоченото основание може да бъде
отправено от работодателя, след като работникът е
придобил право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст, вкл. и при условията на втора категория труд.
Без значение е дали лицето е упражнило това свое
право, като се е пенсионирало.
В случай че към момента на прекратяване на трудовия договор на посоченото основание не сте придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
е налице трудов спор, компетентен по който да се
произнесе е съдът.
Срокът за предявяване на иск е 2 месеца, считано от
прекратяването.

ОТ 9 МАРТ СТОПАНИТЕ КАНДИДАТСТВАТ ПО
СХЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИ ПО КАРТОФИТЕ

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

МАРТ 2021г.
До 15-ти март:
Наредба № Н-18 от 13.12.2006г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални
устройства за разчетени фискални памети през месец февруари.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални
устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на
произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и
получили сервизен ключ през месец февруари.
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 уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на
свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец февруари.
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/услуги през месец февруари.
До 20-ти март:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
К АМПАНИЯ 2021 ЗА ДИРЕКТНИТЕ
февруари 2021 г., за новорегистрираните Интрастат
ПЛАЩАНИЯ ЗАПОЧНА ОНЛАЙН
Кампания 2021 по основните схеми на директните оператори с възникнало текущо задължение.
плащания тръгна онлайн. Земеделските стопани вече
могат да очертават площите си в разработената от ДФ
Отговор от НЗОК: Вероятно имате предвид удос„Земеделие” Система за електронни услуги (СЕУ). товерителен документ - формуляр Е104/S041.
Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ
След като не сте в България, редно е германската
може да въведе и изпрати към ИСАК, електронна здравна каса, в която ще се осигурявате, да изиска по
информация за обработваемите площи и схемите за служебен път формуляра от Националната здравнооподпомагане, които заявява за тазгодишната кампания. Информацията включва и пространствени данни сигурителна каса (НЗОК)/Районната здравноосигуриза използваните от земеделците площи. Тя постъпва и телна каса (РЗОК) по местоживеене.
За въпроси относно издаването на формуляр Е104/
се зарежда в ИСАК заедно със схемите и мерките, по
които стопанинът кандидатства. След това кандидатът S041 може да се обадите в ЦУ на НЗОК на тел.: +359
следва да посети лично общинската служба „Земеде- 2 965 9116 или в съответната РЗОК. На интернет стралие“, където трябва да провери дали данните му са ницата на НЗОК (www.nhif.bg) - меню „Контакти“ са
публикувани адресите и телефонните номера на ракоректно нанесени и да приключи заявлението си.
Насоките за кандидатстване, както и условията за йонните здравноосигурителни.
регистрация на данни са публикувани на интернет
Въпрос: Студентка по медицина съм в Германия и
страницата на ДФЗ - раздел „Директни плащания
след няколко месеца ми предстои да започна работа
2014-2020“, секция „Кампания 2021“.
В СЕУ на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е тук. До момента се осигурявах в България, но преди
възможна регистрацията на данни по заявленията за да започна работа в Германия ми трябва немска
подпомагане. Системата е достъпна за регистрирани здравна застраховка. В тази връзка бих искала да
потребители, като самата регистрация в системата Ви попитам дали и как мога да прекратя здравното
става с подаване на заявка от секция „Потребителски си осигуряване в България (ще Ви уведомя, когато
панел“ на https://seu.dfz.bg/.
разбера точната дата). Бихте ли ми казали дали
С цел улеснение на земеделските стопани в секция след това мога да получа потвърждение от Вас,
„Обратна връзка и помощ“ на СЕУ (https://seu.dfz.bg/ тъй като се изисква за представяне пред здравноdrupal/?q=node/49) са публикувани видео ръководства осигурителната каса в Германия? Все още не мога
за работа със системата.
да Ви кажа конкретно към коя дата бих искала да
прекратя осигуровката си, но исках да Ви попитам
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОПЪЛНЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА
как принципно стои въпросът, за да знам дали е
ДОХОДИТЕ ЩЕ СА ДОСТЪПНИ ОТ 16 МАРТ
необходимо да Ви предоставя някакви данни.
Електронната услуга за
Отговор от НЗОК: При започване на здравно осигупредварително попълнените
ряване в друга държава членка на ЕС поради трудова
данъчни декларации за облазаетост, компетентната институция/каса, която ще съгане доходите на физическите
бира здравноосигурителни вноски за Вас, е редно да се
лица ще бъде пусната на 16
свърже по служебен път с Националната здравноосигумарт. В нея, освен доходите
рителна каса (НЗОК)/Районната здравноосигурителна
по трудов договор, хонорари
каса (РЗОК) по местоживеене, с цел удостоверяване
и граждански договори, дохона
Ваш завършен период на здравно осигуряване в
дите от наем при отдаване на
България.
имот на юридически лица и
В случая НЗОК/РЗОК ще издаде удостоверителен
земеделски субсидии, за пръв
документ
- формуляр Е104 (S041). За допълнителна
път ще бъдат включени още данни за получени суми
от наложени платежи и информация за продажба на информация относно издаването на удостоверителния
моторни превозни средства, които са били собственост документ може да се обадите в ЦУ на НЗОК на тел.:
+359 2 965 9116 или в съответната РЗОК. На интернет
на декларатора по-малко от 12 месеца.
Предварително попълнените данни могат да бъдат страницата на НЗОК (www.nhif.bg) - меню „Контакти“
редактирани или премахвани, като достъпът до услугата са публикувани адресите и телефонните номера на
става или с безплатния персонален идентификационен районните здравноосигурителни.
код на приходната агенция или с електронен подпис.
Въпрос: С папиларен карцином на щитовидната
В момента пощенски оператори коригират подадени
от тях данни в приходната агенция, за да се елиминират жлеза съм, която е отстранена. Личният лекар или
случаите, в които ЕГН на служител на юридическо лице ендокринолога, при който съм диспансеризирана
е посочено като получател на суми по наложен платеж, трябва да ми издаде направление 8А по 35 процедура?
а на практика изпращачи на пратките, съответно реални
Отговор от НЗОК: Личният лекар няма право да
получатели на плащанията, са фирми.
издава направление (бланка МЗ-НЗОК 8А) за АмбулаПрез тази година крайният срок за деклариране на торна процедура № 35 „Сцинтиграфски изследвания“.
доходите от физическите лица е 5 май заради празнич- Той само може да Ви насочи към специалист от извънните дни на Великден.
болничната помощ с направление (бл. МЗ-НЗОК №3).
В случая не става ясно кой е назначил плановата
сцинтиграфия – лечебно заведение за болнична помощ
или лекар специалист от извънболничната помощ.
След като Вие сте диспансеризирана при ендокринолог, той може да Ви издаде направлението.
Направление (бл.МЗ-НЗОК №8А) се издава от лекар от специализираната извънболнична медицинска
помощ; лекар от лечебно заведение, изпълнител на
болнична помощ; лекар от комплексен онкологичен
център (КОЦ) и диализен център. Всеки един от тях
има право да издаде направление (МЗ-НЗОК №8А).
Изследването трябва да се извърши в лечебно заведеВъпрос: Живея в Германия и ми е нужен формуляр Е-140, който да представя пред Здравната ние за болнична помощ или в Комплексен онкологичен
каса тук. Мога ли да си набавя този формуляр по център, които имат сключен договор с НЗОК по съответната амбулаторна процедура.
интернет, който ще ми е нужен на латиница.
От 9 март ДФ „Земеделие“ приема заявления по
схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране
разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за
контрол на почвени неприятели по картофите от сем.
Телени червеи (Elateridae)“. Приемът ще продължи
до 14 май. До 31 май стопаните трябва да представят
отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Средствата ще бъдат
изплатени до 22 юни 2021 г. Финансовият ресурс по
помощта е 1,8 млн. лева.
Размерът на помощта за борба с вредители по
картофите е до 100 % от разходите по закупуване на
продукти за растителна защита, но не повече от 850
лв./ха, с включен ДДС. По схемата ще се компенсират
направените разходи само за тези препарати, които са
разрешени в Република България за химичен контрол на
почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи
(Elateridae). Продуктите за растителна защита следва
да са закупени от лица, които са търговци по смисъла
на Търговският закон и притежават удостоверение за
търговия с продукти за растителна защита, на основание чл. 91, ал. 1 от Закона за защита на растенията и са
включени в публичен регистър на БАБХ, на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на растенията.
От подкрепата могат да се възползват малки и средни
предприятия – земеделски стопани, които отглеждат
картофи на площи с размер над 1 дка.
Указанията по схемата са публикувани на сайта на
Държавен фонд „Земеделие“.

15 - 21 март 2021г., брой 10

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
СУХА КОЖА ПРЕЗ ЗИМАТА – ДОМАШНИ
РЕЦЕПТИ И СЪВЕТИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ

Рецепта с мед, зехтин
и лимонов сок е чудесен начин да се отървете от сухата кожа
С настъпването на
зимния сезон и застудяването много хора
започват да изпитват
сухота по кожата на
ръцете. Основната
причина за това са
климатичните условия, които възпрепятстват кожата да произвежда влага.
През зимата влажността във въздуха спада, а поради
отоплението в затворените помещения, там влажността
е още по-ниска. Това може да доведе до изсушаване
на ръцете, тъй като те са най-изложени на околната
среда. Състоянието често причинява напукване на кожата, което е особено дискомфортно и в някои случаи
болезнено. Освен сухото време, допълнителното миене
на ръцете заради пендемичната обстановка може да
усложни проблема.
Съвети за предпазване от изсушаване на кожата:
Използвайте ръкавици, докато миете съдове
Хората, които прекарват много време с ръцете си в
контакт с вода, трябва да помислят за гумени ръкавици.
Продължителния контакт с вода може да изсуши кожата,
защото отмива естествените масла, които секретира
кожата. Ръкавиците осигуряват защитен слой, който не
позволява това да се случи.
Избягвайте използването на сешоари за ръце
Сешоарите за ръце с горещ въздух действат изключително изсушаващо за кожата. По-добре използвайте
хартия или кърпа, за да изсушите ръцете си след миене.
Избягвайте прекалено горещите душове
Горещият душ е истинско удоволствие в студените зимни дни, но това спомага значително за изсушаването на
кожата. Много горещата вода отмива всички естествени
секрети, които овлажняват кожата и излизането навън,
след такъв душ, подсигурява допълнително изсушаване.
Избягването на прекалено горещи душове ще предпази
не само ръцете, но и цялото Ви тяло.
Използвайте овлажнители след миене на ръцете
и къпане
По този начин ще избегнете състоянието на сухота,
след като сте имали контакт с вода или сапуни и препарати, които често са причината за суха кожа.
Лесни домашни рецепти за лечение на суха кожа:
Мед, зехтин и лимонов сок
Медът и зехтина имат свойства, които ги правят идеалени за третиране на суха кожа. Смесете лъжица мед
и лъжица зехтин и добавете към сместа прясно изцеден
сок от лимон. Нанесете този лосион върху засегнатите
участъци на кожата и оставете да престои 20 минути,
след което избършете с нежна и топла кърпа. Повтаряйте процедурата, докато не постигнете желания ефект.
Кисело мляко
Всеки знае, че киселото мляко помага при изгаряния,
но то е изключително ефективно средство и за хидратиране на кожата. Освен това то има силни противовъзпалителни свойства, които спомагат за получаване
на желания ефект.
Използването му е изключително просто. Нанесете кисело мляко върху засегнатите области и го оставете да
престой 10-15 минути, след което отмиите с хладка вода.
Вана с овесени ядки
Овесът се използва за лечение на кожата от няколко
хиляди години. Науката е доказала, че е много ефективен, защото притежава овлажняващи, почистващи,
антиоксидантни и противовъзпалителни качества.
За приготяването изсипете 1 чаша сух овес в кухненски
робот или блендер и стрийте, докато не получите фин
прах. За да го използвате за цялото тяло, изсипете овеса във вана с течаща вода и го разнесете добре с ръце.
Накиснете се във ваната за 15-20 минути, след което
излезте и се подсушете. Ако искате да използвате същия
метод, само за ръцете си, направете същото, но в малък
съд, в който може да потопите само тях.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ЧЕРВЕНИ КАРТОФИ К А К ВО Т РЯ Б ВА Д А З Н А Е М З А Т Я Х ?

Картофите са едни от първите пренесени от Новия
свят зеленчуци, които се адаптират отлично на европейска почва и бързо намират място сред предпочитаните храни.
Сортовете картофи в световен мащаб са към 4 хиляди. Ориентирането сред това огромно разнообразие е според начина им на отглеждане, който е пряко
свързан от избора на подходяща почва; времето на
прибирането им; вкусови качества; хранителна стойност и цвят.
В България са разпространени около 70 от познатите сортове, като особен интерес предизвикват червените картофи заради по-нестандартния си цвят.
Всъщност червените сортове не са нещо ново, те са
познати отдавна у нас и са отглеждани основно като
картофи за печене.
Червените картофи са с цвят на кожата от розов до
червен, а месото им е от светложълто до жълто. Уникално вкусни и подходящи са за печене, тъй като се
разпадат лесно при топлинната обработка.
Безспорно най-търсен сорт червен картоф е Биргит.
Той принадлежи към средно-ранните сортове, отлично адаптирани на нашите почвени и атмосферни
условия, тъй като са много устойчиви на основните
болести по картофите.

Клубените, които се оформят, са от едри до много едри. Кората е светло червена, с наситено жълта
плът. Съхранява се много добре за продължително
време, а вкусовите му качества и атрактивният му
вид го правят подходящ както за домашна употреба,
така и в ресторантския бизнес. Подходящ е и за салати и готвени ястия с картофи.
Сорт Кондор представя червените сортове със
светло жълта вътрешност и много добри вкусови качества. Тези картофи са подходящи за печене, варене и пържене. Правилната им форма ги прави много
приятни при почистването и рязането им. Те също
са едър сорт, но среднокъсен. Устойчиви са на засушаване и са подходящи за съхранение и консумация
през зимата.
Ред Скарлет е сорт червени картофи, който е много
популярен и е селектиран в Холандия и се счита за
едно от най-добрите им достижения. Основното му
достойнство е бързото му узряване, той е ранен сорт.
Може да се консумира едва 45 дни след засяването
му, а масовото прибиране е след 70-80 дни. Високо
устойчив е на болести, вредители и засушаване, а отличният търговския вид на този червен картоф не е
без значение. Плодът е среден по размер, с червена
кожа, а вътрешността е нежно жълта. При топлинна
обработка не се разварява, вътрешната част не променя цвета си.
Ако имате червени картофи под ръка, лесно можете да си направите картофи на фурна, картофи соте,
картофена запеканка, картофено руло или картофени
кюфтенца.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ВЕЧЕРНАТА ИГЛИКА ЛЕКУВА АКНЕ

Според древно предание, богинята на нощта в Индия
подарила вечерната иглика на хората, за да лекуват с
нея всичките си болки. Растението е известно и под
наименованията нощна свещ, свещица, вечерна роза,
върболика, а сигурно
ще се срещнат и още
наименования.
Името нощна свещ
или вечерна иглика
идва от факта, че жълтите й цветчета се
разтварят само през
нощта и за да са видими за насекомите светят с бледа флуоресцентна
светлина. На височина, растението достига от 30 до
150 см. Цъфтежът продължава от края на пролетта до
края на лятото. Родното място на вечерната иглика е
Източна и Централна Северна Америка.
Действие и приложение. Маслото от семената на вечерната иглика се използва за намаляване на болките
и дискомфорта при предменструален синдром. Оказва
благоприятен ефект и върху кожата. Също така, лапи
от растението се прилагат при синини. Те подпомагат
заздравяването на рани, отоци и кръвонасядания.
Листата на свещицата са годни за консумация и в
миналото са се използвали като листни зеленчуци.
Маслото от вечерна иглика се използва и за лечение
на екземи и други кожни раздразнения. Тя рехидратира и успокоява зачервената и сърбяща кожа. Маслото
може да се прилага както локално, така и под формата
на таблетки за пиене.
Доказано е, че вечерната иглика леко понижава
кръвното налягане, но може да увеличи времето за
съсирване на кръвта. За това приемът й трябва да е
съгласуван с лекар. Не се препоръчва едновременния
прием на вечерна иглика и антикоагуланти (варфарин,
аспирин).
Растението е неподходящо и за пациенти с епилепсия, тъй като може да предизвика гърч.
Свещицата се прилага за лечение на акне. Гама-линоленовата киселина в растението се смята, че помага
при акне като намалява възпалението на кожата и
намалява броя на кожните клетки, които причиняват
лезии. Лечението на акне с капсули от вечерна иглика
се извършва по определена схема.
Химичен състав. Свещицата е източник на ценни
мастни киселини: омега-6-гама линоленова, линолова,
омега-9-олеинова, палмитинова, стеаринова, екозенова киселини и др, витамин Е, витамин В6.

ВЪЛШЕБНО КЮНЕФЕ

Продукти:
• кадаиф - 300 г полуготов
• моцарела - 300 г
• краве масло - 125 г разтопено
ЗА СИРОПА

• вода - 2 ч.ч.
• захар - 2 ч.ч.
• лимонов сок - 1 с.л.
Начин на приготвяне:
Използвайте полуготов
кадаиф, моцарела и разтопено масло.
Първо направете сиропа
и го оставете да изстине.
Половината от маслото
изсипвате в тавичка и слагате половината от натрошения кадаиф отгоре. Притиснете го леко..
Наредете нарязаната на парчета моцарела, притиснете
и покрийте с другата част от кадаифа.
Полейте с другата половина от маслото.
Печете на 180 градуса до готовност. Залейте с охладения сироп.
Вълшебно кюнефе - много е вкусен този сиропиран
сладкиш - и топло, и студено!
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!

Свещеник звъни в полицията:
- Ало, обажда се отец Иван, искам да ви уведомя, че намерих мъртво магаре на пътя...
- И какво, отче, прочете ли му молитва?
- Не, реших първо на роднините да кажа!..
- Гарабед, какъв искаш да станеш като пораснеш?
- Като порасна искам да водя жена си по скъпи
ресторанти, да й купувам скъпи бижута, ферарита, ламборджинита, яхти...
- Киркор, а ти какъв искаш да станеш като
пораснеш?
- Жена на Гарабед...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

