
На 30 юли 2021 г.  се проведе засе-
дание на Общински съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- актуализация на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти-
те – общинска собственост, през 2021 
година;

- Годишен доклад за наблюдение 
на изпълнението на Общинския план 
за развитие 2014-2020 година на об-
щина Сатовча за периода 01.01.2020 
– 31.12.2020 година;

- Отчет за изпълнението на решения 
на Общински съвет – Сатовча за вре-
мето 01.01.2021 година до 30.06.2021 
година;

- Отчет за дейността на Общински 
съвет – Сатовча, и неговите комисии 
за периода януари – юни 2021 година.
Общинският съвет допусна същест-

вуването на маломерни паралелки – 38 
самостоятелни и 16 слети, за учебната 
2020/2021 г.
Общинският съвет – Сатовча, даде 

съгласие:
- за  внасяне на мотивирано предло-

жение в Министерството на образова-
нието и науката за включване в Списъка 
на средищните детски градини и учи-
лища в Република България за учебната 
2021/2022 година на СУ „Св. св. Кирил 
и Методий” – Сатовча, СУ „Христо 
Смирненски” – Кочан, СУ „Христо 
Ботев” – Вълкосел, и СУ „Св. Климент 
Охридски” – Слащен;

- за формиране на група в детска гра-
дина „Калина Малина” – село  Крибул, 
в Детска градина – село  Долен, в дет-
ска градина „Кокиче” – село  Жижево, 
в Детска градина  – село  Осина, и в 
детска градина  „Снежанка”– село  Ва-
клиново, под минималния брой деца в 
група през учебната 2021/2022 година;

- за реализация на проект „Ремонт 
на спортна площадка и нова подпорна 
стена с дължина 40 м в ОбУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ – село Плетена;

- за провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за отдаване под наем 
на 2 кв. м в тротоарното пространство 
пред УПИ I – пансион, кв. 36 по плана 
на село Сатовча, публична общинска 
собственост, за поставяне на кафе ав-
томат и вендинг машина за продажба 
на пакетирани храни, топли и студени 
безалкохолни напитки;

- за провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на позем-
лен имот с идентификатор 21868.73.59, 
площ от 400 кв. м; поземлен имот с иден-
тификатор 21868.73.66, с площ от 288 
кв. м и поземлен имот с идентификатор 
21868.73.60, с площ от 190 кв. м с начин 
на трайно ползване друг вид земеделска 
земя,  находящи се в местността Банян, 
землището на село Долен. 
Одобри:
- задание за проектиране и допусна 

изработването на Подробен устрой-
ствен план за изменение на уличната 
регулация на улица в участъка от  О.Т. 
49 до О.Т. 48, между кв. 27 и кв. 15 по 
плана на село Слащен;

- разходите за командировка на 
Кмета на община Сатовча за периода 
от 01.01.2021 година до 30.06.2021 
година;
Общинският съвет определи на 

представител на община Сатовча за 
участие в извънредното заседание 
на Общото събрание на Асоциация-
та по Вик на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ – ЕООД, град Благоев-
град и на позиция му за гласуване по 
предложения дневен ред.
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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

На 09.07.2021 г., четвъртокласниците от СУ Сатовча получиха своите удос-
товерения за завършен начален етап на основно образование, които им бяха 
връчени от директора на училището – г-н Джеват Дунчев, и техните учители: 
г-жа Десислава Юзекчиева и г-жа Йорданка Шекерова.

Агенцията за хората с увреждания        
/АХУ/ обявява конкурс за финансиране 
на проекти насочени към стимулиране 
на заетостта на хора с трайни уврежда-
ния в специализирана работна среда.

 Участници в конкурса могат да бъдат 
специализираните предприятия и коо-
перации на хората с увреждания.

 Проектите се изготвят съгласно Глава 
трета. ПРОЕКТИ СЪС СТОПАНСКА 
НАСОЧЕНОСТ на  Методика за финан-
сиране на целеви проекти на специали-
зирани предприятия и кооперации на 
хората с увреждания по чл. 49 от Закона 
за хората с увреждания/ Методика /.

1. Максимален размер на субсидията 
за проект: 80 000 лв.

1.2. Краен срок за подаване на проек-
ти: 17.30 часа на  26.08.2021 год .

1.3. Електронен адрес:
ahu_stn @mlsp.government.bg
2.  Допълнителна информация:
2.1. Исканата сума за едно проектно 

предложение по т. 1 трябва да е съобра-
зена с обстоятелствата в чл.10 от Ме-
тодиката.

2.2. Посоченият размер на исканата 
субсидия по т. 1 може да се увеличава 
при спазване изискванията на чл. 32 от 
Методиката.

2.3. По Методиката се финансират и 
проекти за изграждане на онлайн плат-
форма с уебсайт, с цел популяризиране 
на услугите и продукцията на специали-
зираните предприятия и кооперации в 
глобалното интернет пространство.

3. Конкурсната документация можете 
да намерите на тази Интернет страница, 
рубрика: Проекти / програми, Работода-
тели по чл. 49 от ЗХУ.

4. Проектните предложения, ведно 
с изискваните документи, се подават в 
папка подредени систематично, по ред 
описан в таблица за административното 
съответствие  /приложение 7 за проекти 
със стопанска насоченост/, и с придру-
жително писмо в деловодството на АХУ 
по един от следните начини:

4.1 На място в офиса на Агенция за 
хората с увреждания - гр. София 1233, 
ул. „Софроний Врачански” № 104-106, 
на хартиен и електронен носител или на 
електронен носител подписани и скани-
рани, съгласно т.1.2.

4.2 Чрез лицензиран пощенски опе-
ратор с обратна разписка и пощенско 
клеймо или с куриер на посочения в 
4.1 адрес, на хартиен носител придру-
жен с електронен носител със същите 
документи или на електронен носител 

подписани и сканирани, съ-
гласно т.1.2.

 4.3 По електронен път на 
посочения електронен ад-
рес на АХУ, съгласно т.1.2.
Документите трябва да са 

подписани и сканирани или 
при условията и по реда на 
Закона за електронния доку-
мент и електронните удос-
товерителни услуги-  ahu_
stn@mlsp.government.bg.
Непосредствено след по-

даване на проектното пред-
ложение всеки кандидат е 
длъжен да изиска от АХУ 
входящ номер, с който е за-
ведено проектното предло-
жение в деловодната систе-
ма, не по-късно от крайния 
срок за подаване на проект-
ните предложения. Получе-
ният входящ номер доказва, 
че проектното предложение 
е подадено в срок.

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 87

За отлично представяне на НВО учениците Моника Хаджиева, Айрет Мо-
рали, Емел Арифова и Симона Сатовчанлиева получиха награди от ръковод-
ството на училището. Грамоти получиха всички ученици постигнали отлични 
резултати в обучението.
Поздравителна реч към бъдещите петокласници отправи директорът на учили-

щето. Той акцентира върху резултатите от НВО, поздрави ги за постигнатите от-
лични резултати и им пожела да бъдат щастливи, здрави и отговорни, да следват 
своите мечти и да не спират да се учат и образоват.
Класният ръководител – г-жа Десислава Юзекчиева, старши учител ЦОУД 

г-жа Йорданка Шекерова и главен учител по английски език г-жа Нели Коем-
джиева поздравиха любимите си ученици и на раздяла им пожелаха да бъдат 
здрави и щастливи. Ежедневието им да бъде изпълнено с много радост, успехи 
и слънчеви усмивки! Да се стремят към добротата, защото им е необходима 
в живота! Никога да не забравят, че човек се учи, докато е жив. Нека науката 
бъде съществена част от житейския им път. Да вярват в себе си и да се борят да 
реализират всички свои мечти! На добър час!

. 



Живели някога двама влюбени. Те се обичали 
много и искали това да продължи вечно, но се 
страхували, че нещо може да помрачи щастието 
им. Ето защо решили да отидат при един прочут 
мъдрец, за им каже как да опазят любовта си.

- Мъдрецо, ние сме много влюбени в момента 
- рекли те. -Но кажи ни, моля те, какво трябва да 
направим, за да е така винаги.
Като чул въпроса им, мъдрецът се усмихнал, 

но нищо не казал. Пет минути по-късно той им 
наредил:

-Искам до края на седмицата всеки от вас да е 
хванал по един орел и да ми го донесе.
Влюбените се съгласили и след няколко дни 

се върнали при мъдрия мъж, като всеки от тях 
бил уловил по един орел, точно както им било 
заръчано. Щом ги видял, мъдрецът им заповядал 
да вържат птиците една за друга, след което да 
ги пуснат.
И този път влюбените изпълнили повелята на 

своя съветник. Щом се усетили пуснати, орлите 
веднага опитали да полетят. Но тъй като били 
вързани един за друг, опитите им претърпели не-

успех. Скоро те започнали да се дърпат и нападат 
един друг.
Мъдрецът ги погледал малко, след което на-

редил на младите да ги отвържат. Почуствали 
свободата, орлите литнали нависоко в една и съща 
посока. Тогава мъдрецът рекъл:

- Разбрахте ли сега каква е тайната на вечната 
любов! Никога не се опитвайте да вържете другия 
за себе си! Оковаването на любимия човек кара 
любовта да си тръгне. За да се запази тя вечно 
между двама души, те трябва да се наслаждават 
свободно на своя собствен полет.

Ерген с къща и колаЕрген с къща и кола

Н О В И Н И
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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

ПРИТЧА ЗА ОРЛИТЕ

Богородица, когато се чества рожденият ден на Христовата майка. След тържествена 
литургия в църквата се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават 
за здраве и за умрелите. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в 
житейските проблеми. Провеждат се родови срещи, свързани с жертвоприношение - 
курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Тради-
ционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с порфорен орнамент, пиле каша, 
тиганици, варено жито, царевица и тиква. Непременно се яде диня и грозде. Вярващите 
даряват на църквата свещи, домашно тъкано платно, месал, пешкир и пари. В този ден 
празнуват всички, които носят благословеното име Мария.

КОНКУРС „ПОД ШИПКОВИЯ ХРАСТ“
1. Организатор:
БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС ООД, ЕИК 206177340, 

със седалище и адрес на управление: град Трявна, ул. „Па-
триарх Евтимий“ 40, представлявано от Иво Балевски.

2. Правила за участие:
Участник в конкурса може да бъде всяко лице, регистриран 

потребител на социалната мрежа Facebook. Участието в кон-
курса не е обвързано с покупка на стока или със сключване 
на договор за предоставяне на услуга.
Конкурса се провежда в две тематични секции:
- Конкурс за детска рисунка с тематична насоченост 

шипкови плодове – участват деца от 4 до 10 години вклю-
чително;

- Конкурс за детско есе на тема: Шипковите плодове и на-
шето здраве – участват деца от 11 до 14 години включително.
В конкурса децата се представляват от своите родители 

или представител навършил 18 години.
В конкурса нямат право да участват служители на БАЛЕВ-

СКИ И КИРОВ КОМЕРС ООД и служители на свързани 
компании за целите на провеждане на настоящата кампания.

3. Механизъм на конкурса
Конкурса се провежда в официалната страница на Balevski&Kirov във Facebook и в 

официалния сайт на БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС ООД www.balevski.eu;
За участие в конкурса участниците дават съгласие за запис и обработка на предоставе-

ните данни от Facebook платформата и платформата на БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС 
ООД www.balevski.eu, които включват:

> Собствено име и фамилия
> Регистриран e-mail адрес
> Facebook ID
> Населено място/местоположение
> Възраст
На всеки потребител ще се зачита само 1 участие.
Конкурса се провежда в периода 01.07.2021 г. – 

31.08.2021 г. в два етапа:
- 01.07.2021 г. - 15.08.2021 г. представяне на разра-

ботките на децата в двете тематични направления на 
електронен адрес info@balevski.bg

- 18.07.2021 г. – 31.08.2021 г. публикуване на раз-
работките и гласуване от аудиторията на Facebook в 
платформата на БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС ООД 
www.balevski.eu. Гласуването ще бъде достъпно от 9.00 
на 18.08.2021 г. до 23.59 часа на 31.08.2021
На 01.09.2021 г. в 12.00 часа ще бъдат обявени по 3 (три-

ма) печеливши участници във всяка тематичина секция.
Печелившите участници се определят на база събрани най-много харесвания за всяка 

отделна категория. От един IP адрес се допуска само едно гласуване.
4. Регламент за гласуване.
На Facebook страницата на БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС ООД Balevski&Kirov са 

създадени две събития по едно за всяка тематична секция: „Конкурс за рисунка” и „Конкурс 
за есе”. Във всяко от събитията ще има линк с името и града на участника в зависимост 
от съответната тематична секция, който ще води директно към творбата на детето в сайта 
на БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС ООД www.balevski.eu. Върху всяка творба ще има 
два бутона „Харесай” и „Сподели”. За зачитане на всеки глас е необходимо творбата да 
бъде едновременно харесана и споделена във Facebook страницата на гласуващия.

5. Награди
Наградите са както следва:
- Първите три класирани участника във всяка категория получават Двудневен пакет за 

почивка в Хотелски комплекс „Балювата къща“ на 10 и 11 септември 2021 година, когато 
ще се проведе и официалното награждаване на децата на специално събитие„Уикенда на 
шипката в Трявна”, което ще се проведе на 12.09.2021 година в центъра на град Трявна 
от 16:00 часа.

- Победителя във всяка категория ще получи продукти, произведени от БАЛЕВСКИ И 
КИРОВ ООД в размер на 150 лева.

- Класиралия се на второ място във всяка категория ще получи продукти, произведени 
от БАЛЕВСКИ И КИРОВ ООД в размер на 100 лева.

- Класиралия се на трето място във всяка категория ще получи продукти, произведени 
от БАЛЕВСКИ И КИРОВ ООД в размер на 50 лева.

.

.

9 Август 2021 година, Понеделник,.
 Ден на Нагасаки, Япония 
Отбелязва се годишнината от атомна-

та бомбардировка над града извършена 
от САЩ /1945/. Бомбата е пусната с па-
рашут от американски бомбардировач 
B29 в 11.02 местно време, над 73 000 са 
жертвите непосредствено след взрива 
(на 500 м над земята), а до края на 
1945 г. броят им достига 140 000 души. 
Втората атомна бомба има еквивалент 
на 22 килотона ТНТ, в нея е заложен 
плутоний за разлика от първата, разру-
шила Хирошима, в която е имало уран. Бомбата е от имплозивен тип с взрив, 
разположен около сфера от естествен уран (отражател), която съдържа в себе 
си металически плутоний около 8-9 кг и неутронен инициатор от разделени 
полоний-210 и берилий под формата на топче. При имплозията металическата 
плутониева топка намалява размерите си и увеличава плътността си над два 
пъти, като достига коефициент на размножение около 1.2 - 1.3.

12 Август 2021 година, Четвъртък,
Международен ден на младежта 
Отбелязва се 2000 г. с резолюция A/ RES/54/120 

на Общото събрание на ООН от 17 декември 
1999г., за да се поощри диалога между младежите 
от различни култури и диалога между поколенията. 

13 Август 2021 година, Петък,
 Международен ден на леворъките хора

 Обама подписва клетва като президент. Чества се от 1984 г. по инициатива 
на Международната конфедерация на леворъките във Великобритания. Разби-
ра се съществуват противоречиви стереотипи за потенциалът на „левичарите“. 
Изследвания показват, че завършили висше образование, чиято лява ръка е 
по-развита, печелят с 13-21% повече от „десноръките” си колеги. Освен това, 
левичарите по-често стават специалисти от висока класа - 53% срещу 38% и 
са по-склонни да се занимават с различни изкуства. Неоспорим е фактът, че 
левичарите са несравнимо повече сред 
художниците, музикантите, както и някои 
категории спортисти. Всеки шести човек 
в света е левичар. Известни леворъки 
политици и държавници през вековете 
са били Рамзес ІІ, Тиберий, Юлий Цезар, 
Карл Велики, Луи XVI, Наполеон Бона-
парт, Бисмарк, Симон Боливар, Махатма 
Ганди, както и много британски крале и 
кралици - кралица Виктория. В областта 
на технологиите най-известен леворък 
днес е създателят на „Майкрософт“ - Бил Гейтс. Леворък е президента на 
САЩ Барак Обама, както и редица негови предшественици като Бил Клинтън 
и Джордж Буш- старши, Бенджамин Франклин и Томас Джеферсън, Джон 
Кенеди и Роналд Рейгън. В армията от известни леворъки са Аристотел, 
Ницше, Леонардо да Винчи, Рафаело, Микеланджело, Никола Тесла, Сергей 
Рахманинов, Луис Карол, Ханс Кристиан Андерсен, Марк Твен, Исак Нютон и 
Алберт Айнщайн. Както и Моцарт, и Бетовен - техните произведения партията 
за лявата ръка често е по-сложна и затова и до днес музикантите-левичари 
изпълняват тяхната музика по-добре от останалите си колеги. Лявата ръка 
се предпочита и от Джими Хендрикс, Пол Маккартни, Кърт Кобейн, Ринго 
Стар. Към „клуба на известните актьори-левичари“ се отнасят и Чарли Ча-
плин, Мерилин Монро, Киану Рийвс, Никол Кидман и Анджелина Джоли. 

15 Август 2021 година, Неделя,
Успение Богородично (Голяма Богородица)
 Успение (заспиване) на Пресвета Богородица е един от 

12-те велики християнски празници, чествани и от право-
славни, и от католици. Според Светото писание това е де-
нят, в който Божията майка на 64-годишна възраст напуска 
земния живот и отива при сина си. Нейната смърт била тъй 
лека и блажена, че приличала на заспиване. Оттук и думата 
„успение“ - заспиване. Според народната традиция празни- 
кът се нарича Голяма Богородица за разлика от Малката 

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР



Въпрос: Здравейте къде трябва да отида и 
какво ми е необходимо за да си изкарам Е 121.
Колко време се чака?
Отговор от НЗОК: За издаване на формуляр S1 

(Е121) „Регистрация за медицинска помощ“ следва 
да се обърнете към Районната здравноосигурителна 
каса (РЗОК) по местоживеене в България. Коор-
динатите на районните здравноосигурителни каси 
може да намерите на сайта на НЗОК – www.nhif.
bg – меню Контакти.
РЗОК преценява дали са налице условията за 

издаване на регистрационния документ, съгласно 
европейските регламенти за координация на сис-
темите за социална сигурност .

Въпрос: Необходим ми е УКД, за да си прегле-
дам здравното досие. 
Отговор от НЗОК: Уникалният код за достъп 

(УКД) ще Ви бъде издаден, ако посетите която и 
да е районна здравноосигурителна каса (РЗОК), 
независимо  от местоживеенето Ви. Кодът е персо-
нален, поради което заявление за неговото издаване 
се подава лично - в РЗОК, срещу представяне на 
документ за самоличност и се получава на хартиен 
носител в запечатан плик – също лично, срещу раз-
писка по образец. Издаването на УКД е безплатно 
и става веднага (в рамките на 3-5 мин.).

Въпрос: Колоноскопията минава ли през здрав-
ната каса? Моля, за подробности. 
Отговор от НЗОК: Колоноскопия може да се 

осъществи както по клинична пътека (КП) №69 „Ви-
сокоспециализирани интервенционални процедури 
при заболявания на гастроинтестиналния тракт“, 
така и в рамките на амбулаторна процедура (АПр.) 
№34 “Ендоскопска диагностика на заболявания, 
засягащи стомашно-чревния тракт“. НЗОК поема 
всички разходи по тези процедури.
Лекуващият лекар преценява по коя КП/АПр. ще 

се проведе лечението и ще Ви издаде направление 
за хоспитализация (бл.МЗ-НЗОК №7).
Като задължително здравноосигурено лице дъл-

До 14-ти август: 
ЗДДС
1. Подаване на 

справка-деклара-
ция по ЗДДС, ве-
дно с отчетни ре-
гистри и внасяне 
на дължимия ДДС 
за данъчния пери-
од - месец юли. 

2. Подаване на 
VIES-декларация 
от регистрирано 
лице, което е из-
вършило вътреоб-
щностни достав-
ки,  доставки като 
посредник в тристранна операция (с изключение на 
получено авансово плащане (цялостно или частич-
но) от посредник в тристранна операция) или дос-
тавки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включител-
но получените авансови плащания), с място на из-
пълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец юли. Регистрираното лице, 
което през данъчния период – месец юли изпраща 
или транспортира стоки от територията на страната 
до територията на друга държава членка под режим 
на складиране на стоки до поискване и/или когато 
през този период настъпи промяна, включително за-
мяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС,  попъл-
ва раздел „Г“ на VIES-декларацията. 
Забележка: Регистрирано лице, което през данъч-

ния период – месец юли е извършило вътреобщност-
ни доставки, по които получатели са данъчно задъл-
жени лица или данъчно незадължени юридически 
лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ир-
ландия, или доставки като посредник в тристранна 
операция, по които получатели са данъчно задълже-
ни 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 те-
риторията на Северна Ирландия под режим на скла-
диране на стоки до поискване и/или когато през този 
период настъпи промяна, включително замяна на ли-
цето 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 
юли 2021 г. 
До 15-ти август:
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за август за 

корпоративния данък по ЗКПО.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец юли.

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 юли.

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 юли.

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 юли.
До 20-ти август:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации -пристигания/изпращания за месец юли 
2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.

жите само потребителска такса за болничен престой 
в лечебното заведение в размер 5.80 лв. за всеки ден 
болнично лечение, освен ако не сте освободено от нея.
Вие може да постъпите по  КП/АПр.  в лечебно заве-

дение за болнична помощ по Ваш избор. Справка кои 
лечебни заведения за болнична помощ имат сключен 
договор с НЗОК за съответна клинична пътека/амбу-
латорна процедура  може да направите на сайта на 
НЗОК - www.nhif.bg - меню „Информация за договорени 
дейности“ - линк „Търсене на договорни партньори и 
дейности“ - подлинк  „Болници“.  Има възможност за 
избор на област, община, населено място. Кликвате 
върху кода/номера на  КП/АПр. и излизат резултати за 
болниците, сключили договор по тях.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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КАКВИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА МОГА ДА ПОЛУЧА
Над 570 ми-

лиона лева ще 
бъдат отпусна-
ти тази година 
за подпомагане 
на  семейства-
та с деца. Това 
показва планът 
за 2021 г. за из-
пълнение на Ак-
туализираната 
национална стратегия за демографско развитие на 
населението в Република България (2012 – 2030 г.).
Тази година отпадна подоходният критерии за ед-

нократната помощ от 300 лева за ученици, записани в 
първи клас. За нея са предвидени 16 800 000 лв., като 
парите трябва да стигнат до 56 000 ученици. Едно-
кратно плащане от 300 лева ще получат и родителите 
на деца, записани в 8 клас.
Сумата е 18 750 000 лв. и ще я получат 62 500  уче-

ници, е записано в плана. Средствата в размер на 300 
лева за всеки ученик в първи и осми клас ще бъдат 
разделени на две части – 150 лева през първия учебен 
срок и 150 лева за втория учебен срок.
Най-голямото перо са детските надбавки. За отглеж-

дане на дете до 1 г. са заделени над 34 млн. лева, а за 
дете до завършване на средно образование – близо 
300 милиона лева. От тази година надбавката за едно 
дете в семейството вече е 50 лв., за две - 110 лв., а за 
три - 165 лв.
Право на помощ имат семейства, в които доходите 

на човек са до 510 лв., а 80% от помощта се полага 
при доход между 510 лв. и 650 лв. на човек. Според  
плана такава надбавка ще се плаща за 572 000 деца 
средно на месец.
Родителите с по-високи доходи могат да ползват 

данъчни облекчения, като им се приспадне определена 
сума от годишната данъчна основа. За едно ненавър-
шило пълнолетие дете се приспадат 4 500 лв., за две 
- 9 000 лв., а за три и повече – 15 500 лв.

РАЗМЕРЪТ НА „КЛАС“ ПРОСЛУЖЕНО 
ВРЕМЕ СЛЕД РАБОТА В ЧУЖБИНА
Взима ли се предвид стажът от друга държава 

членка на ЕС при определяне размера на допълни-
телното трудово възнаграждение за стаж и про-
фесионален опит (т. нар. „клас“).
Съгласно европейското право работник, който 

е гражданин на държава членка, не може поради 
своето гражданство да бъде третиран на тери-
торията на друга държава членка различно от 
работниците - нейни граждани, по отношение на 
условията за наемане и условията на труд и по-
специално, по отношение на трудовото възнаграж-
дение, уволнението и ако остане безработен - на 
възстановяването или новото наемане на работа.
Също така европейското законодателство в тази об-

ласт цели да улесни гражданите на държавите членки 
при упражняването на професионална дейност от 
какъвто и да е характер на територията на Съюза и 
не допускат мерки, които биха могли да поставят в 
неблагоприятно положение тези граждани, когато 
искат да полагат наемен труд на територията на друга 
държава членка.
Съгласно Ко-

декса  на  тру-
да в България, 
трудов  стаж  е 
времето ,  през 
което работни-
кът или служи-
телят е работил 
по трудово пра-
воотношение , 
доколкото друго не е предвидено в този кодекс или 
в друг закон, както и времето, през което лицето е 
работило като държавен служител.
Трудов стаж е и времето, през което е изпъл-

нявана държавна служба или работа по трудово 
правоотношение според законодателството на 
друга държава членка на Европейския съюз, в друга 
държава страна по Споразумението за Европей-
ското икономическо пространство или в Конфе-
дерация Швейцария, както и времето на заемане 
на длъжност в институция на Европейския съюз 
или международна организация, в която Република 
България членува, удостоверено с акт за възникване 
и за прекратяване на правоотношението.
Трудовият стаж, придобит в друга държава членка 

на Европейския съюз, в друга държава страна по 
Споразумението за Европейското икономическо 
пространство или в Конфедерация Швейцария, както 
и времето на заемане на длъжност в институция на 
Европейския съюз се признава от работодателя, при 
който лицето работи по трудово правоотношение.
За придобит трудов стаж и професионален опит 

на работниците и служителите се заплаща допъл-
нително месечно възнаграждение в процент върху 
основната работна заплата, определена с индиви-
дуалния трудов договор. Правото за получаване на 
допълнителното трудово възнаграждение за трудов 
стаж и професионален опит възниква при придобит 

трудов стаж и професионален опит не по-малък от 
една година.
Българското законодателство осигурява равно 

третиране между българските граждани, които са 
работили на територията на Европейския съюз, или 
гражданите на други държави членки, които идват 
да работят в Република България, и българските 
граждани, които не са напускали страната, което 
да гарантира правото им на свободно движение в 
рамките на Европейския съюз.
При определяне размера на допълнителното трудо-

во възнаграждение за придобит трудов стаж и про-
фесионален опит работодателят следва да отчита и:

1. трудовия стаж, придобит в друга държава член-
ка, на същата, сходна или със същия характер работа, 
длъжност или професия от работници или служите-
ли, които са български граждани или граждани на 
някоя от държавите членки, както и членовете на 
техните семейства, и зачетен като такъв съгласно 
законодателството на съответните държави.

2. времето, през което без трудово правоотношение 
българските граждани или гражданите на държава 
членка, както и членовете на техните семейства са 
упражнявали трудова дейност и/или професия на 
територията на държавите членки, която е същата 
или сходна с работата по сключения трудов договор в 
Република България, и са били задължително осигу-
рени за общо заболяване и майчинство, инвалидност 
поради общо заболяване, старост и смърт, трудова 
злополука и професионална болест и безработи-
ца или за инвалидност поради общо заболяване, 
старост и смърт, общо заболяване и майчинство, 
съгласно законодателството на съответните държави.
Справка:
чл. 7, пар. 1 от Регламент № 492/2011 на Европей-

ския парламент и на Съвета от 05.04.2011 г. относно 
свободното движение на работници в Съюза
чл. 351 от Кодекса на труда
чл. 13 от Наредбата за трудовата книжка и тру-

довия стаж
чл. 12, ал. 2 Наредба за структурата и организаци-

ята на работната заплата
чл. 12, ал. 4 Наредба за структурата и организаци-

ята на работната заплата
чл. 12, ал. 5 Наредба за структурата и организаци-

ята на работната заплата
Разпоредбите на Договора за функционирането на 

ЕС (ДФЕС) относно свободното движение на хора, 
както и тези на Регламент № 492/2011

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АВГУСТ 2021г.



ЗАЩО ПИПЕРЪТ НЕ ТРЯБВА
ДА СЕ ОТГЛЕЖДА НА ЕДНО МЯСТО?  

Пиперът е кул-
тура, която проя-
вява високи изис-
квания към пред-
шествениците си. 
Монокултурното 
(последователно) 
отглеждане  на 
пипер на едно и 
също място пове-
че от една година, 
както и след дру-
ги култури от сем. Картофови води до понижаване на 
качеството и добивите на продукцията. Всичко започва 
с недостиг на макро- и микроелементи, продължава с 
гъбични заболявания, дори изоставане в развитието.
Добри предшественици на пипера
Най-добре пиперът се развива на необработван пре-
ди това участък или след люцерна. Пипер може да се 
отглежда след ранни култури при уплътнено сеитбо-
обращение – салати, спанак и репички. Предпочитани 
предшественици са представителите на три семейства 
– сем. Житни, сем. Бобови и сем. Тиквови. Сравнително 
добре расте след зеле, лук, чесън и моркови.
Какви са най-общите проблеми при монокултурно 
отглеждане на пипер
Последователното отглеждане на пипер след пипер 
води до изтощаване на почвата и основните проблеми са 
свързани с недостиг на хранителни вещества – макро- и 
микроелементи. Много важен е и балансът между тях.
Ако участъкът е малък и не позволява друго разпреде-
ление на площите или има други причини за това, тогава 
е важно да познаваме проблемите, които възникват при 
монокултурното отглеждане:
1. Листата на пипера са тъмнозелени, а растенията 
почти не се развиват. Има пъпки и цветове, но завръзите 
окапват. Това очевидно се дължи на недостиг на фосфор, 
който е необходим на кореновата система и за формиране 
на репродуктивни органи или лошата му абсорбция от 
растенията. Необходимо е да се внесе допълнително 
количество, като се използва монокалиев фосфат, към 
който се добавя малко азот за кореново подхранване (1 
супена лъжица монокалиев фосфат и 20-30 г карбамид 
на 10 л вода). Това е необходимо и за стимулиране на 
страничните издънки.
2. Храстите са ниски, но имат много пъпки – такъв пи-
пер не дава добра реколта, защото растенията не могат 
да изхранят голям брой плодове. Отстраняването на 
завръзите не си струва, защото излишните ще паднат 
сами, но е необходимо да се стимулира развитието на 
кореновата система. Пазарът предлага различни проду-
кти за растеж на корените (Корневин, Рутмост, Коренов 
сок, Грандис и др.). След това трябва да се извършат 2-3 
азотни подхранвания през интервал от 7 дни, с което ще 
се ускори развитието на надземните части. След това се 
прави формиране на пипера.
3. Листата се завиват нагоре или надолу– това означава, 
че има недостиг на микроелементи. Завитите нагоре лис-
та сочат недостиг на мед и пръскането с медни препарати 
ще помогне. Ако листата се завиват надолу, най-вероятно 
има недостига цинк – това е често срещано явление след 
отглеждане на пипер след пипер или след продължително 
отглеждане на краставици на това място. Най-бързо ще 
се реши проблема с използването на хелатен цинк.
При условие, че вегетативната маса е добре развита, 
тогава растенията могат да се подхранят с фосфорно-
калиев тор, съдържащ мед или цинк и временно огра-
ничаване на поливането.
4. Горните листа са по-тъмни от останалите. Това 
показва, че има недостиг на фосфор или азот. Най-на-
пред пиперът се подхранва с фосфорен тор, съдържащ 
малки количества азот и ако всичко е наред не се прави 
нищо – в противен случай се подхранва с още малко 
амониев нитрат.
5. След подхранване с монокалиев фосфат листата 
пожълтяват. Причината за това може да бъде предо-
зиране или недостигът на азот. Тук е важно да знаем, 
че: подхранването с азот по време на формирането на 

пъпки не се прави, защото азотното торене предиз-
виква опадането им.
6. При монокултурно отглеждане на пипер подхранва-
нето с калций е задължително – при недостиг на този 
елемент той може да бъде силно засегнат от върхово 
гниене. Подхранването с пепел при такава ситуация е 
много полезно, а калциевият нитрат по време на пло-
додаване е незаменимо средство.
7. Листата стават виолетови – най-често мислим, че 
има недостиг на фосфор, но не винаги това е причината. 
Пиперът е топлолюбива култура. Виолетовият цвят се 
получава също при застудяване и рязко понижаване 
на температурите, а може да бъде просто сортова 
особеност.
Количествата основни хранителни елементи (азот, 
фосфор и калий), необходими при отглеждането на 
пипер зависят от сортовите особености, но най-често 
се тори в съотношение 1:2:1, като се вземат предвид 
почвените запаси. Много важен е балансът на храни-
телни елементи.

СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА КУЧЕТО: ЗАЩО 
ОБЩУВАНЕТО Е ТОЛКОВА ВАЖНО? 
Кучетата са едни от най-социалните животни. В ди-

вото си минало те са живели на глутници и са общува-
ли активно със себеподобните си. Били са членове на 
група със строга йерархия и в този начин на живот са 
развили много богат кучешки език на общуване. Днес 
те живеят в друг тип семейство, но са запазили тази 
вродена потребност да се чувстват членове на голяма 
и силна глутница.
Кучетата, ко-

ито са домашни 
любимци в много 
семейства, прите-
жават силно раз-
витото чувство 
за общуване чрез 
игра и го практи-
куват със стопани-
те си. Любимото им време е разходката навън и играта 
със своя човек. С хората обаче те общуват по-различ-
но, отколкото със себеподобните си.
Социализацията при кучетата протича между вто-

рия и шестия месец от живота им. Той е много важен 
за начина, по който животното ще се държи към дру-
гите представители на неговия вид в бъдеще.
За съжаление, много кучета са лишени от общуване 

с други представители на кучешкото семейство в това 
време и по-късно се страхуват от останалите от своя 
вид или проявяват явна кучешка агресия при среща.
Негативната реакция се дължи най-често на лош 

опит от общуването при кучетата. Възможно е до-
машният питомец да не харесва определена порода. 
Ако в детския му период го е застрашило рошаво 
куче, то може да проявява недоверие или агресия 
към всички рошковци в бъдеще.
Много палета изпитват затруднение в реакцията 

при среща с твърде различни непознати. Най-често 
по-особената външност на някои породи като бок-
сер, булдог, мопс, или пък прекалено дребните кут-
рета пораждат агресия.
По време на разходките лаещите домашни пи-

томци имат възможност да се срещнат с различни 
породи кучета, да се подушат взаимно и ако решат 
- да поиграят заедно. Това е важен момент за всяко 
от тях, защото такъв опит от кучешко общуване не 
може да му даде никой човек.
Не е хубава гледка куче, увиснало на нашийника 

си и задавящо се от лай при среща със себеподобно. 
Това ясно изразено разстройство в поведението се 
дължи изцяло на стопанина, който е пропуснал да 
осигури на своя питомец нужния жизнен опит.
Кучето се нуждае от приятели не само сред хора-

та, но и сред представителите на вида си и го знае 
много добре.
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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                                                                                                              

- Извинете, колко струват тези две маси?
- Двете са 200 лв. общо
- А ако купя само една?
- Едната е 130 лв.
- Ок, дайте ми другата!.

- Тази кайма е от яребица, така ли?
- Общо взето да. Е, добавяме и малко конско месо...
- В каква пропорция?
- 50/50 - една яребица - един кон.

По време на проверка в затвора инспекторът 
пита някакъв затворник:

- Защо сте тук?
- Ами, не ме пускат да изляза!

АРТИШОКЪТ Е ПОЛЕЗЕН
ЗА ЧЕРНИЯ ДРОБ, НО НЕ САМО  
Артишокът (лат. Cynara scolymus) 
е многогодишно тревисто расте-
ние от семейство Сложноцветни 
(Asteraceae). Той представлява 
бодливо тревисто растение. Ди-
вият артишок расте в южната част 
на Европа. Листата му израстват от 
основата на стъблото и са дълги и 
бодливи. Стъблата достигат до 1 м, разклонени са и завършват с 
големи бодливи цветове, които са виолетови, а понякога и бели. 
Артишокът цъфти през юли и август до септември. Листата са 
пересто нарязани, бодливи, оцветени в сребристо синьо-зелено. 
На дължина достигат от 50 до 80 см. Плодовете на растението 
представляват семена с дължина около 7 мм.
 Действие и приложение. Артишокът се е използвал като храна 
още от древните средиземноморски народи. По това време 
започва и неговата култивация и целенасочена употреба. Много 
данни сочат, че редовната консумация на артишок стимулира 
жлъчната секреция и понижава нивата на холестерол и липиди 
в кръвта. Той се използва и като храна, която засилва апетита 
и стимулира храносмилането.
Една от най-значимите и полезни съставки на артишока е ци-
нарин. Той се използва като продукт за детоксикация и защита 
на черния дроб след прием на лекарства. Тези свойства на 
артишока са доказни още през 80-те години на миналия век. Той 
влиза в състава на различни хранителни добавки и лекарствени 
средства, които се прилагат с цел предпазване на черния дроб 
от токсични увреждания, а също така съдейства за бързото му 
възстановяване при наличие на токсикоинфекциозен процес.
 Артишокът е полезен и при стеатоза на черния дроб, след пре-
каран хепатит, при хроничен запек и метеоризъм. Той стимулира 
отделянето на отпадни вещества от дейността на човешкия 
организъм. А с диуретичния си ефект ускорява отделянето на 
излишните течности и соли.
 Този така полезен зеленчук е част от много диети, целящи 
сваляне на килограми, защото е нискокалоричен, богат на фибри 
и не на последно място – много засищащ.
Артишокът не се препоръчва за хора, при които се наблюдава 
гастрит с понижена киселинност и понижено кръвно налягане.
 Химичен състав. Артишокът е изключително богат на витамини 
и минерали. Източник е на витамините А, В1, В2, В3, В4, В5, 
В9, В12, С, D, Е, К. Главното биологично активно вещество е 
депсидът цинаризин, съдържат се още флавоноиди, баластни 
вещества, инулин и минерали.

ПАСТЕТ ОТ ТИКВИЧКИ   
Продукти:
Около 500 г тиквички, 

100 г сурови слънчогле-
дови семки, 3-4 скилид-
ки чесън, 250 г рикота 
или друга фина извара, 
30-40 мл олио или зех-
тин, сол.
Начин на приготвяне:
Запечете слънчогледовите семки в сух тиган. Не 

купувайте готови опечени семки, защото вкусът им е 
различен и няма да получите аромата, който търсим на 
пастета. Тиквичките се измиват и настъргват на едро 
ренде. Обелете чесъна, смачкайте го с широката част 
на ножа и го нарежете ситно.
Загрейте избраната от вас мазнина и сложете чесъна 

да се запържи за кратко (колкото да пусне аромата си).
Внимавайте бързо прегаря! Прибавете настъргани-

те тиквички, като не е необходимо да ги отцеждате. 
Оставете ги да се задушават заедно с прясно запече-
ните семки на ниска степен на котлона, като често ги 
разбърквате. Овкусете с 1/2 чаена лъжичка сол. Щом 
водата се изпари и тиквичките омекнат, отмествате 
от котлона и пасирате до гладкост.
Добавяте изварата и отново пасирате продуктите, за 

да се смесят добре. Вашия пастет от тиквички е готов. 
Поднесете го полят със зехтин и поръсен с печени 
слънчогледови семки. Препечете филийки хляб към 
него или поднесете с домашни брускети.


