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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

Община Сатовча информира, че съгласно 
чл.3, ал.1 от Изборния кодекс гласуването е 
задължително, извършва се лично от изби-
рателя и представлява изпълнение на граж-
данския му дълг. 
На 30 октомври 2021 г. изтича срокът, 

в който избирател, чийто постоянен и на-
стоящ адрес са в различни населени места, 
може да поиска да бъде вписан в избира-
телния списък по настоящ адрес. Искането 
се прави писмено до кмета на общината 
или кмета на кметството по настоящ адрес 
(Приложение №30-ПВР/НС) или чрез елек-
тронно заявление през интернет страницата 
на Главна дирекция „Гражданска регистра-
ция и административно обслужване“ в Ми-
нистерството на регионалното развитие и 
благоустройството на адрес https://regna.grao.bg/. След вписване на избирател в избирателния 
списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
На 30 октомври 2021 г. изтича срокът, в който избирател с трайни увреждания, които не им 

позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласу-
ват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по 
образец (Приложение №39-ПВР/НС) или чрез електронно заявление през интернет страницата 
на общината по постоянен адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е 
направено искане по чл. 36 от ИК.
На 06 ноември 2021 г. изтича срокът, в който избирател/гласоподавател подава до кмета на 

общината или кмета на кметството заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избор-
ните списъци (Приложение №26-ПВР/НС).
На 08 ноември 2021 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им 

позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват 
с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, 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 №39-ПВР/НС), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или 
чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянен адрес или 
настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в 
избирателния списък по настоящ адрес.

Общинска администрация – Сатовча за втора поредна година ини-
циира масова акция по събиране на пластмасови капачки на тери-
торията на Общината в помощ на организираната от Благотвори-
телната организация „Капачки за бъдеще“ кампания за набиране на 
средства за осигуряване на втора специализирана линейка за цен-
трове с неонатология клас 3, или т.н. детски линейки. Акцията тази 
година включваше и алуминиеви кенчета.

Всички капачки, събрани в металните сърца на територията на 
общината, а и от всеки един желаещ жител  на община Сатовча бяха 
предадени в петък – 08.10.2021 година на събирателният пункт – 
пред  сградата на общината. Събрани бяха и много чували с алуми-
ниеви кенчета.
На организираната от Благотворителната организация „Капачки 

за бъдеще“ кампания за региона в град Благоевград на 16 октомври 
2021 година, събраните над 600 килограма капачки и алуминиеви 
кенчета бяха предадени.

„Отново жителите на община Сатовча показаха своята активност, 
гражданска отговорност и съпричастност към идеята, както при 
всяка една организирана от Общината акция с благотворителна цел, 
за което искрено благодаря“,  коментира кметът на общината д-р 
Арбен Мименов.

„ Горд съм от това, че за пореден път жителите на община Сатовча 
показват своите добродетели, своите големи сърца, готови да по-
могнат на човек в беда и в кауза посветена на децата, на живота и на 
доброто, особено сега, в трудното време, в което живеем, свързано 
с обявената извънредна епидемична обстановка по повод заразата 
COVID-19 в страната.“, с огромно задоволство коментира кметът 
Мименов
Всеки един от вас, също може да бъде съпричастен с инициати-

вата! 
Да бъдем час от благородната кампания „Капачки за бъдеще“! 
Включете се и вие! 
Ние продължаваме да работим за каузата!
Продължаваме да събираме капачки и алуминиеви кенчета.

Кога се сменя времето през есента на 2021 
година в България?
През октомври към зимно часово време>
Сменяме времето в неделя, 31 октомври 

2021 година от 4:00 часа през нощта, когато 
сменяме часа с един назад, тоест от 4:00 часа 
става 3:00 часа.
През март към лятно часово време>
Смяната на времето през 2022 година е в не-

деля, 27 март 2022 година от 3:00 часа през 
нощта, когато часа се сменя с един напред, то-
ест от 3:00 часа става 4:00 часа.
Нямаше ли да спираме със смяната на 

времето?
България още не е решила дали оставаме на 

лятно часово време или на астрономическо 
часово време.  Няма консенсус между държа-
вите, кога да се спре със смяната на времето.
За последен път трябваше да въртим стрел-

ките през март 2021 година или през октом-
ври 2021 година в зависимост от това, дали 
щяхме да останем на лятно часово време или 
на астрономическо часово време, тоест зим-
но часово време. Но към момента няма еди-
нодушно решение както на национално ниво, 
така и на международно и изглежда, че засега 
ще продължаваме да местим часовника всеки 
март и всеки октомври.
Дискусията в ЕС да се прекрати практи-

ката със смяна на часа
Първоначалните идеи бяха да се спре със 

смяната на времето още през 2019 година, 
но… 
През септември 2018 година Европейската 

комисия излезе с предложение местенето на 

стрелките да се случи за последно през 2019 
година, като различните държави да изберат 
до март, дали искат да останат на астрономи-
ческо време (зимно) или на лятно часово вре-
ме (Daylight savings time).
През декември 2018 година се разбра, че 

предложението не среща своевременната под-
крепата на страните членки на ЕС. Желание 
има, но прибързаното решение може да дове-
де до хаос в транспорта и комуникациите и 
много различни часови зони в ЕС.
Защо сменяме часа два пъти годишно?
Астрономическото часово време е това, ко-

ето използваме от октомври до март, тоест 
зимното.  Лятното часово време се използва, 
за да се получи по-добро съвпадение между 
светлата част на деня и активните часове на 
работещите и учещите.  Това би следвало да 
намали разходите за осветление.  Първоначал-
но е въведено в началото на 20 век в Германия. 
В България се прилага от 1979 година.

КАК ЩЕ СЕ ПОДПОМАГАТ ЖИВОТНИ
В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ?

Интервенциите за подпомага-
не на животни в планински ра-
йони след 2023 г. ще бъдат две 
– „Обвързано с производството 
подпомагане за говеда в пла-
нински райони“ и „Обвързано 
с производството подпомагане 
за овце и кози в планински ра-
йони“. В момента те са на етап 
обсъждане в Тематичната работ-
на група за изработване на Стра-
тегическия план.
Относно говедата основно из-

искване е стопанинът да отглежда от 5 до 9 женски животни за произ-
водство на месо и/или мляко. Въвеждат се обаче възрастови граници 
на заявените животни – от 22 месеца до 13 години. Те трябва да са 
идентифицирани и регистрирани в системата на БАБХ.
Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените 

млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за 
подаване на заявленията за подпомагане.
При дребните преживни животни основното изискване е земедел-

ският стопанин да отглежда от 10 до 49 женски животни (овце-майки 
и/или кози-майки) в планински райони. Те отново трябва да фигури-
рат в системата на БАБХ, като допустимата за подпомагане възраст е 
от 12  месеца до 84 месеца за овце и до 108 месеца за кози.
И тук важи правилото за задържане на овцете и козите най-малко 

80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията 
за подпомагане.



Един добряк издъхнал при несправедливи об-
стоятелства и тъй като през целия си земен път се 
стараел да помага на хората и да не ги нагрубява, 
Господ веднага го настанил в Рая. Още щом прис-
тигнал там, на добряка му направило впечатление 
колко е красиво наоколо.
Птиците пеели мелодични песни, слънцето гре-

ело, а навред полята били осеяни с пъстри цветя. 
При вида на цялата тази красота добрякът се изпъл-
нил с щастие. Наслаждавал се на всеки прекрасен 
миг и не спирал да благодари, че е на това място. 
Един ден обаче го заглождило любопитство.

– Щом има Рай, значи и Ад трябва да има. Как 
ли изглежда тогава преизподнята? – замислил се 
праведникът.
Господ веднага чул мислите му и понеже човекът 

бил добряк, решил да го награди, като удовлетвори 
любопитството му. Извикал го при себе си и го отвел 
пред портите на Ада. Само след миг той отворил 
огромните врати и му показал какво има зад тях.
Надниквайки в Ада обаче, добрякът онемял. 

Та там всичко изглеждало като в Рая – времето 

било прекрасно, птичките чуроликали, поточетата 
румоляли… Само хората изглеждали тъжни и при 
цялата тази красота не спирали да се тюхкат колко 
са нещастни.

– Боже, защо тези човеци са толкова нещастни. 
Не знаят ли, че и при тях има същите блага като в 
Рая? – запитал добрякът.

– Не – отговорил Господ. Те не си дават сметка 
за това, което притежават и се измъчват, че хората 
в Рая имат нещо повече от тях. В това се състои 
тяхното най-голямо наказание.

- Кой чакаш...!?- Кой чакаш...!?

Н О В И Н И
25 - 31 октомври 2021г., брой 39

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 РАЯ И АДА

29 Октомври 2021 година, Петък, 
Ден на бесарабските българи 
Датата е избрана през 1938 г. от пото-

мците на бесарабските и таврийските 
българи по повод 100-годишнината от 
освещаването на катедралния храм „Свето 
Преображение господне“ в град Болград, 
Румъния (29 октомври 1838 г.). Тогава се 
ражда инициативата 29 октомври (16 ок-
томври ст. ст. ) да бъде Ден на бесарабските 
българи. В изграждането на храма е вложен 
доброволният труд на 10 000 преселници 
от българските земи. Храмът се освещава 
от бесарабския владика архиепископ Кишиневски в присъствието на хиляди хора - до-
макини и гости от 82-те български колонии, а тържествата по този повод продължават 
четири дни. Тогава за пръв път зазвъняват петте големи камбани на новия храм. Тази 
част на Бесарабия е била в пределите на Руската империя, а българските преселници 
са имали статут на колонисти. Основните бежански вълни на масово преселване отвъд 
Дунава съвпадат с многобройните руско-турски военни конфликти и са мотивирани от 
руската протекционистична политика спрямо изселващото се население от поробена 
България. Така в края на 18 и през 19-и век около 400 000 българи се преселват в кня-
жествата Влашко, Молдова и Бесарабия. Съгласно даде-
ните им права и привилегии, организират свои колонии, 
основават градовете Болград и Комрат, както и 64 села. 
Световен ден за борба с псориазиса 
Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на Международ-

ната федерация на дружествата за борба с псориазиса. 
Близо 125 млн. души по света страдат от това заболяване. 

30 Октомври 2021 година, Събота,
 61 години от рождението на Марадона
61 години от рождението на Марадона - Диего Армандо Марадона /1960/, аржентински 

футболист. За националния отбор на Аржентина Марадона има 91 мача и 34 гола. На Све-
товното първенство в Мексико през 1986 г., Марадона извежда Аржентина до световната 
купа (на финала Аржентина побеждава Западна Германия с 3-2). Един от най-запомнящите 
се мачове на Марадона, а и в историята на футбола, е четвърт- финала срещу Англия. В 
този мач Марадона отбелязва 2 гола, един от които с ръка. След мача Марадона произнася 
знаменитата фраза: „Ако е имало ръка, това е била ръката на Бога“. От тогава наричат 
гола „Божията ръка“. Главният съдия Али Бин Насер признава гола след консултация със 
страничния съдия българина Богдан Дочев. Вторият му гол в същият мач, е считан от 
мнозина за един от най-красивите - след грандиозен спринт през цялото игрище, фин-
тирайки шест английски играчи. ФИФА определя това попадение като „Голът на века“. 
Марадона е избран от ФИФА за най-добър футболист на Световното първенство през 
1986 г. През последните години Марадона открито показва съпричастност към левите 
идеологии - сприятелява се с кубинския лидер Фидел Кастро, докато се лекува в Куба. 
На левия си крак има татуиран портрет на Кастро, а на дясното си рамо - на Че Гевара. 
Марадона е привърженик и на венецуелския президент Уго Чавес. През 2005 г. посещава 
Венецуела за среща с Чавес. След срещата Марадона заявява, че е дошъл с цел да се срещне 
с „велик човек“, но се е срещнал с един „гигантски човек“. Умира на 25 ноември 2020г. 
Ден в памет на жертвите на политическите репресии 
Отбелязва се от 1991 г. с Постановление на Върховния съвет на РСФСР от 19 октомври 

1991 г. Годишнина от гладната стачка /1974/ на затворниците от лагерите в Мордова и 
Перм в знак на протест срещу политическите репресии в СССР. 
Отпускане на целеви помощи за отопление
Краен срок за подаване на молби-декларации в дирекциите „Социално подпомагане“ 

за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2021/2022г. Молбите 
се приемат от 1 юли 2021 г. в дирекциите по постоянен адрес. Право на помощ имат 
всички лица и семейства, които за последните шест месеца имат доходи, по-ниски или 
равни на диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията, 
посочени в чл.10 и чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпома-
гане. В молбата-декларация задължително се заявява видът на ползваното отопление 
- топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление 
с електроенергия и топлоенергия се прилага и последната платена фактура. Целевата 
помощ се отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември 2021 г. до 31 март 2022 година. 

31 Октомври 2021 година, Неделя,
 Ден на вси светии (Хелоуин) 
Католически празник, утвърден от папа Григорий Чет-

върти през 853 г., като ден за почит към всички христи-
янски светци и мъченици. Отбелязва се в нощта срещу 1 
ноември. Особено е популярен в Ирландия, Великобри-
тания, САЩ и Канада. Предполага се, че тържествата 
на този ден са свързани с древна келтска традиция. На 1 
ноември келтите празнували Нова година - Самейн. Те 
вярвали, че в нощта срещу Нова година се отваря грани-
цата между мъртвите и живите, а сенките на умрелите 
през изминалата година навестяват Земята. Тези души търсели живи тела, в които да се 
вселят. Затова живите се маскирали с животински кожи и страшни маски с надеждата 
да уплашат привиденията и да се предпазят от тях. Оставяли им храна отвън, за да не 
влизат в домовете им. След това се събирали около големи огньове, запалени от жреците.

25 Октомври 2021 година, Понеделник, 
Европейски ден на гражданското правосъдие 
Чества се от 2003 г. по решение на Европейската 

комисия и Съвета на Европа.
26 Октомври 2021 година, Вторник, 
Димитрoвдeн

 Българската православна църква почита 
паметта на Св. Великомъченик Димитрий 
Мироточец - в разговорната реч празникът 
се нарича Димитровден. Народният култ 
към Св. Димитър го представя като по-го-
лям брат- близнак на Св. Георги. Широко 
разпространена е поговорката „Св. Георги 
лято носи, а Св. Димитър - зима“. Като 
предвестник на зимата и студа светецът се 
свързва със света на мъртвите. Затова около 
празника е една от най-големите Задуш-
ници. В народния календар празникът на 
Св. Димитър бележи поврата в годишното 
време и началото на зимата. Според пове-
рията в полунощ срещу празника на Св. 
Димитър небето се отваря, след което се 
очаква и първият сняг. Светецът се смята за 
покровител на зимата, студа и снега. На 26 

октомври завършва традиционният период - от Гергьовден до Димитровден, 
за наетите сезонни работници - пастири и ратаи. Затова и празникът на Св. 
Димитър се нарича още Разпус. На Димитровден е прието на трапезата да има 
ястия от птици и зеленчуци. Свети великомъченик Димитър е роден през ІІІ 
век, бил управител на Солун и открито изповядвал християнската вяра. Но 
бил хвърлен в тъмница и убит с копия от езичниците на император Галерий на 
26 октомври 306 г. В иконографията се изобразява като светец конник, който 
язди на червен кон, в ръка държи копието си, с което убива военачалникаЛий. 
Най- рано култът към светеца възниква в Солун - през V в. Скоро след това е 
пренесен в Тракия и Македония. Св. Димитрий много пъти спасявал Солун 
от вражески нападения. Той бил почитан още от онези времена в Тракия и 
Македония. По- късно българи и гърци започнали разпалено да си оспорват 
„покровителството на небесния стратег Св. Димитрий от Солун“. Заради 
славянския му произход от древни времена всички славянски народи честват 
светеца. Българи и сърби го почитат като 
патрон на цялото славянство.

 Празник на строителя
 Обявен е с решение на Министерския 

съвет 1133/17 октомври 1996 г. По стара 
традиция се чества на Св. вмчк Димитрий 
Мироточиви (Димитровден).

 28 Октомври 2021 година, Четвъртък, 
Имен ден празнуват Лъчезара/Лъчезар 
На този ден православната църква почи-

та паметта на Св. великомъченица Парас-
кева, Св. мъченици Терентий и Неонила и чадата им, Св. преподобни Стефан 

Саваит и Св. Димитрий Ростовски. 
Международен ден на анима-

цията
 Отбелязва се от 2002 г. по ини-

циатива на Международната асо-
циация на анимационното кино. 
Годишнина от първата прожекция 
/1892/ в Париж, Франция, на т. нар. 
светлинни пантомими, осъществена 
с прожекционен апарат - пракси-
носкоп, дело на френския художник 
и фотограф Емил Рейно. 

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР



Въпрос: Какво покрива здравната каса на 
здравноосигурен пълнолетен пациент при по-
сещение на стоматолог. Да речем за лечение на 
пулпит или гангрена например? 
Отговор от НЗОК: Съгласно Наредба № 9 от 2020 

г. на Министерство на здравеопазването за опреде-
ляне на пакета от здравни дейности, гарантиран от 
бюджета на НЗОК и Националния рамков договор 
за денталните дейности за 2020-2022 г. между 
НЗОК и БЗС, Националната здравноосигурителна 
каса заплаща частично дентални дейности за здрав-
ноосигурени лица над 18 години, както следва:

1. По пакет първична извънболнична дентална 
помощ:

- обстоен преглед със снемане на орален статус;
- лечение на кариес чрез обтурация с амалгама 

или химичен композит;
- eкстракция на постоянен зъб с анестезия;
- дейности по възстановяване функцията на дъ-

вкателния апарат при цялостно обеззъбени горна и 
долна челюст, с цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. 
и контролни прегледи.

2. По пакет специализирана хирургична извън-
болнична дентална помощ:

- специализиран обстоен преглед;
- инцизия в съединителнотъканни ложи;
- екстракция на дълбоко фрактуриран (счупен) 

или дълбоко разрушен зъб;
- контролен преглед след някоя от дейностите.

При необходимост от оказване на специализирана 
хирургична извънболнична дентална помощ, общо-
практикуващият лекар по дентална медицина насочва 
здравноосигуреното лице към лекар със специалност 
„Орална хирургия“ и/или „Лицево-челюстна хирур-
гия“, сключил договор с НЗОК, с направление (бл. МЗ 
119А). В условията на болнична помощ (по клинична 
пътека) дейността вадене на ретиниран (задържан) 
мъдрец не е включена.
Съгласно действащия Националния рамков договор 

за денталните дейности, изпълнителят на дентална 
помощ има право на пряко заплащане или доплащане 
от здравноосигуреното лице за дентално лечение, ко-
ето е извън обхвата на пакета от дентални дейности, 
гарантиран от бюджета на НЗОК.

Въпрос: Ходихме до бърза помощ, бяха ни напра-
вени тестове за Covid и двамата сме положител-
ни. Изписаха ни лекарства за домашно лечение 
на стойност над 130 лв . Как стоят нещата с 
безплатните лекарства? 
Отговор от НЗОК: Пациентите с леки или със 

средно тежки симптоми на коронавирус, преминали 
през COVID зоните, получават безплатни лекарства. 
Също така те имат възможност да им бъдат извърш-
вани клинични прегледи, лабораторни изследвания, 
както и да им бъдат направени рентгенови снимки. 

До 31-ви октомври
ЗДДС
1. Регистрирано лице 

по чл. 154 от ЗДДС за 
доставки на услуги с 
получатели данъчно не-
задължени лица, които 
са установени или имат 
постоянен адрес или 
обичайно пребиваване 
в държава членка, или 
по чл. 156 от ЗДДС за 
доставки на услуги, по 
които получатели са данъчно незадължени лица, кои-
то са установени или имат постоянен адрес или оби-
чайно пребивават в друга държава членка, в която да-
нъчно задълженото лице няма постоянен обект, и/или 
вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на 
данъчно незадължени лица, и/или вътрешни дистан-
ционни продажби на стоки на данъчно незадължени 
лица, подава справка-декларация за предходното ка-
лендарно тримесечие и внася дължимия данък.

2. Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава 
справка-декларация за дистанционни продажби на сто-
ки, внасяни от трети страни или територии под форма-
та на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 
левовата равностойност на 150 евро, по които получа-
тели са данъчно незадължени лица, които са установе-
ни, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в 
държава членка, за данъчен период – месец септември 
и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрира-
но лице по чл. 154, чл. 156 и/или чл. 157а от ЗДДС на 
справка-декларация, ако последният ден на месеца, 
следващ данъчния период, за който се отнася декла-
рацията, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен 
при подаване на справка-декларацията до последния 
ден на месеца, включително.     
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от 
ЗДЗП за предходното тримесечие. 
ЗМДТ
1. Плащане на втора вноска на данъка върху недви-

жимите имоти за текущата година.
2. Плащане на втора вноска на данъка върху превоз-

ните средства за текущата година.
3. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък 

за четвърто тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по 

ЗКПО за трето тримесечие. 
ЗДДФЛ
1 Деклариране и внасяне на дължимия авансово да-

нък от физически лица, придобили доходи от стопан-
ска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго 
възмездно предоставяне за ползване на права или иму-
щество през третото тримесечие на годината, когато 
платецът на дохода не е задължен да удържа данъка.

2. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 
43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от 
предприятията и самоосигуряващите се лица за дохо-
ди, придобити от физическите лица през третото три-
месечие на годината.

3. Деклариране и внасяне на дължимите за третото 
тримесечие окончателни данъци по глава шеста от ЗД-
ДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим 
от местни физически лица за доходи от източници в 
чужбина.

4. Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-
новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през м. септември.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
25 - 31 октомври 2021г., брой 39

ДО 5 НОЕМВРИ ВЪРВИ ПРИЕМЪТ НА 
ПРОЕКТИ ЗА ДОИЛНА ТЕХНИКА

До 5 ноември 2021 
г. ще продължи при-
емът на проекти по 
схемата „Инвести-
ции за закупуване на 
съоръжения за добив 
и съхранение на су-
рово мляко и съоръ-
жения за изхранване 
на новородени жи-
вотни с мляко“.
Схемата е разработена по предложение на браншо-

вите организации в сектор „Млечно животновъдство“ 
и ще се прилага за трета поредна година. Срокът ѝ на 
действие е удължен до 31.12.2022 г.
Документите се приемат в областните дирекции 

на фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на 
животновъдната дейност. Определеният бюджет за 
тази година е 2,5 млн. лв. и той ще се разпределя до 
изчерпването му по реда на кандидатстване. Целта на 
тази държавна помощ е да стимулира земеделските 
стопани да направят инвестиции за подобряване на 
общата производителност и устойчивост на стопан-
ствата си и по-специално да намалят производстве-
ните разходи.
По схемата се възстановяват до 50% от извършените 

разходи за инвестиции, като максималният размер на 
помощта е в размер до 25 хил. лева.
С капиталовата субсидия се покриват част от раз-

ходите за реализация на инвестиции в стационарни 
и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхра-
нение на мляко и съоръжения за изкуствено изхран-
ване на новородени животни с мляко. Средствата ще 
се изплащат по банкова сметка на кандидата след 
доказване на целевото изпълнение на инвестицията.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски 

стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 
януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години 
назад, считано от датата на кандидатстване, както и 
организации и групи производители, признати със за-
повед на министъра на земеделието, храните и горите.
Схемата за държавната помощ, указанията и доку-

ментите са качени на страницата на министерството 
на земеделието.

КАКВО ДА ПРАВИМ,
АКО ИЗГУБИМ ТРУДОВАТА СИ КНИЖКА
Какви са правата 

ни, ако изгубим тру-
довата си книжка? 
Има ли институция, 
която може да ни съ-
действа да възстано-
вим информацията в 
нея и каква е проце-
дурата за това?
Според Наредбата 

за трудовата книжка и трудовия стаж, когато трудовата 
книжка бъде изгубена или унищожена, Инспекцията 
по труда издава нова въз основа на писмено заявление 
на работника или служителя, в което се посочва, че 
трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни 
за работодателите, при които е работил.
Когато трудовата книжка бъде изгубена или уни-

щожена от работника или служителя, в новата тру-
дова книжка Инспекцията по труда вписва данни за 
трудовия стаж въз основа на представените от него 
удостоверения по образец, съгласно законовите изис-
квания или други оригинални документи, съдържащи 
необходимите данни.
Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищо-

жена по вина на работодателя, Инспекцията по труда 
го задължава в срок не по-дълъг от един месец да 
представи необходимото удостоверение за издаването 
на нова трудова книжка по образец съгласно закона.
Когато работникът или служителят е работил и при 

други работодатели, работодателят изисква от тях 
удостоверения по образец съгласно закона. Събраните 
удостоверения се предоставят в Инспекцията по труда 
по опис. Работодателите са длъжни да издават искани-
те удостоверения в 7-дневен срок от поискването им.
Спрямо българското законодателство трудовата 

книжка е основния удостоверителен документ за 
факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност 
на работника или служителя и има важно значение 
за редица негови трудови права. Трудовата книжка 
винаги има публично удостоверително значение. 
Издаването й по утвърден от държавата образец и 
признаването на неговото удостоверително значение 
придава официалния характер на този документ.
Вписванията в трудовата книжка се осъществяват от 

длъжностни лица, в кръга на службата им, във форма 
и по установен в закона ред. Трудовата книжка се съх-
ранява от работника или служителя, който е длъжен 
да я представя на работодателя при поискване, както 
и за вписване на нови обстоятелства в нея.
Като удостоверителен документ, трудовата книжка 

свидетелства за фактите, отразени в нея. Тези факти 
са свързани с работата на работника или служителя 
по трудово правоотношение.
Справка:
чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и тру-

довия стаж

ПЛАЩАНЕТО ЗА МЛАДИ СТОПАНИ
СЕ ОГРАНИЧАВА ДО 300 ДКА

В новия програмен период след 2023 г. годишно 
в страната ни ще се разпределят около 1,1 млрд. лв. 
по директните плащания. От тях 3% задължително 
ще са насочени към младите земеделски стопани. 
По какъв начин ще се разпределят те, става ясно от 
модела на интервенция, представен от Министер-
ството на земеделието на 14 октомври.
Според предложението се въвежда максимален 

праг за площи (30 ха) за изплащане на допълнител-
ното подпомагане за млади стопани. То ще бъде из-
платено допълнително към основното подпомагане 
с ежегодно нарастваща ставка. Максималният срок 
за получаването му е пет години, считано от първата 
година на подаване на заявлението за плащане.
Запазва се възрасто-

вото изискване на кан-
дидатите, които в годи-
ната на първо подаване 
на заявление следва да 
не са навършили пове-
че от 40 години, а пе-
риодът на създаване на 
стопанството да е мак-
симум 5 години преди кандидатстване по схемата.
За допустими кандидати се приемат физически 

(включително ЕТ) и юридически лица (ЕООД, ООД 
и кооперации). Относно условието за участие на 
юридически лица контролът по отношение на реше-
нията, свързани с управлението, ползите и финансо-
вите рискове, трябва да се упражнява от физическо 
лице на възраст до 40 години. То трябва:

• да бъде управител или председател и/или да 
представлява половината или повече от половината 
от членовете на управителния орган на дружеството 
или кооперацията, и;

• да притежава капитала на еднолично търговско 
дружество.
За създаване на стопанството се счита:
• датата на регистрация на кандидата за първи път 

като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 
от 1999 г.;

• датата на подаване от кандидата на заявление за 
подпомагане;

• датата на започване на осигуряване на кандидата 
като земеделски производител, в случай че се осигу-
рява като такъв;

• датата на вписване на животновъден обект в ре-
гистъра по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарноме-
дицинската дейност.
При участие за първи път по схемата и/или ако не 

са предоставяли документи, кандидатите трябва да 
покажат до 1 декември на годината на кандидатства-
не документ за придобити професионални умения и 
познания (завършено средно или висше образование 
в областта на селското стопанство или ветеринарна-
та медицина, и/или завършено средно или висше 
икономическо образование със земеделска насоче-
ност, и/или  удостоверение за завършен курс или 
свидетелство за получена степен на професионална 
квалификация в областта на селското стопанство).

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2021г.



КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ НЕДОСТИГА НА 
ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА В РАСТЕНИЯТА 
До средата на есента обикнове-

но реколтата е прибрана. Време 
е да помислим какво ще засадим 
следващия сезон и подготвяйки 
почвата за бъдещата реколта, да не 
сбъркаме с подхранването. Расте-
нията са отличен индикатор за не-
достига на определени хранителни 
вещества. Опитните градинари не 
се нуждаят от анализ, а се ориентират по външния вид 
на различни култури за необходимите торове.
Невена, това красиво и непретенциозно цвете с оби-

лен и продължителен цъфтеж може да „сигнализира“ за 
недостиг на калций. Дефицитът на този микроелемент 
се отразява неблагоприятно върху цъфтежа – дава мал-
ко и деформирани цветове, а времето за цъфтеж рязко 
се свива до няколко дни. Друг признак за недостиг на 
калций е отслабеният имунитете на растенията. Те са 
изложени по-често на различни заболявания и стрдат 
от вредители – трипси, нематоди, листни въшки и др.
Ябълката е много чувствителна не само към недости-

га, но и към излишъка на азот. При дефицит растежът и 
развитието на растенията спира, а цветът на листата се 
променя поради намаляване съдържанието на хлорофил. 
Броят на завръзите рязко намалява, а плодовете често не 
порастват до обичайните си размери и преждевременно 
опадат. Излишъкът на азот се изразява в прекалено голе-
ми листа, както и в ранно падане на плодовете.
Прасковата и кайсията понасят изключително болезне-

но недостига на фосфор. Основните белези са късен 
цъфтеж и бронзово-виолетово обагряне на листата. При 
недостиг на фосфор жилките на листата придобиват ли-
лав оттенък, а плодовете вместо наситено жълти, сладки 
и сочни – остават зелени и кисели. Ако се забавим с 
внасянето на фосфор, тогава младите дървета е възможно 
да изсъхнат само за една година.
Слива и малина – индикатори за недостиг на калий. 

Поради липсата на този елемент растенията страдат 
от липса на влага. Характерен признак за калиева не-
достатъчност е изсъхване на върховете на дърветата 
и своеобразно „изгаряне“ по краищата на листата под 
формата на тъмни контури. При сериозен недостиг на 
калий листата изсъхват напълно.
При малините листата стават силно набръчкани, а 

оттенъкът се променя от зелен в сив.
Касисът може да изпрати сигнал за бедствие, ако има 

недостиг на магнезий. Храстите забавят растежа си, а 
листата между жилките пожълтяват и по тях се появяват 
кафяви петна.
При крушите листата дори почерняват, а листопадът 

започва от средата на лятото. Крушите и черешите са 
отлични индикатори и за недостиг на желязо. По правило 
този дефицит се среща на варовити почви, а в алкалните 
почви железните соли са недостъпни за растенията. Най-
голямата грешка, която можем да направим е да внесем 
торове, които допринасят за увеличаване на алкалността, 
а такива са натриев, калиев и калциев нитрат. В този 
случай по-правилно е да се използват азотни торове.
Желязото се абсорбира слабо от растенията при небла-

гоприятни  метеорологични условия – продължително 
засушаване през лятото или силни студове през зимата.
Симптомите на недостиг на железни соли в растенията 

се изразяват в промяна цвета на листата, те избледняват, 
губят яркозеления си цвят, а по върховете и периферията 
потъмняват и засъхват.
Черешите, вишните и малините „съобщават“ за недос-

тиг на манган. Най-напред пожълтяват краищата на лис-
тата, а жилките остават зелени, като промяната започва 
от по-старите листа. По върховете промяната става много 
бързо – сякаш с появата си листата започват да жълтеят.
Борният глад може да бъде разпознат по външния вид 

на ягодите и захарното цвекло. По правило се наблюдава 
на варовити и кисели почви. Младите листа на расте-
нията се свиват в тръбички и опадат преждевременно.
Пукнатини в кората, преждевременно опадане на 

листата, изсушаване на летораслите на ябълковите 
дървета сигнализират за недостиг на мед. Забавяне на 
развитието поради недостиг на този елемент може да 
се наблюдава и при зеленчукови култури, растящи на 
торфени или кисели почви. Острият дефицит може да 
доведе до напълно спиране на растежа или появата на 
много странични разклонения.

КОГА Е НАЙ-ДОБРЕ ДА ЗАСАЖДАМЕ 
ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ И ЗАЩО?  

Овощните растения могат да се засаждат през ес-
ента – след листопада или през пролетта, но преди 
настъпване на вегетационния период. При климатич-
ните условия на страната ни по-добри резултати дава 
есенното засаждане – от ноември до средата на декем-
ври и преди настъпване на зимните студове.
Защо есенното засаждане на овощните култури 

е за предпочитане?
Основният аргумент, отдаващ предимство на есен-

ното засаждане се дължи на факта, че по време на 
листопада корените имат най-висока възстановяваща 
способност – тогава овошките се подготвят за зимните 
условия и преминават към състояние на покой. Натру-
паните хранителни вещеста по време на вегетацията 
благоприятстват растежа на кореновата система. Есен-
ното засаждане позволява по-бързо зарастване на ра-
ните след опресняване на корените – почвата стяга и 
прилепва плътно, а това от своя страна създава опти-
мални условия за по-лесно адаптиране и своевремен-
но развитие на младите растения през пролетта.
Листопадът при растенията е своеобразен защитен 

механизъм, благоприятстващ презимуването им, като 
ги предпазва от прекомерно изпаряване.
Критичните температури по време на дълбок покой, 

над които е възможно да има поражения за отделните 
овощни видове и сортове са различни и това трябва да 
се има предвид.
Важно е да отбележим и още нещо – изборът през 

есента е по-голям, а посадъчният материал обикнове-
но е по-свеж.
За повечето овощни култури есента е по-добър се-

зон за засаждане, а за пролетта нека останат “нежните 
южняци“.
Ако почвата е тежка и глинеста или вече е станала 

много студена, тогава специалистите съветват да се 
изчака пролетта. В тези случаи е добре подготвител-
ната работа да се извърши предварително в есенните 
дни, а да остане само засаждането.
Избор на посадъчен материал
Основните правила при избора на посадъчен мате-

риал са няколко:
1. Колкото по-млади са фиданките, толкова по-лес-

но и безпроблемно се приспособяват и прихващат. По-
възрастните растения се адаптират бавно и боледуват 
повече – за предпочитане е двугодишни пред триго-
дишни или едногодишни пред двугодишни.

2. Препоръчва се височината на фиданките да е око-
ло 1 м, но това не е най-важно. Размерът на разсада 
не оказва влияние върху размера на короната на бъде-
щото дърво, но подложката безспорно е много важна.

3. Кореновата система е определяща за качеството 
на младите растения – колкото е по-запазена при из-
важдането, толкова по-безболезнено ще се прихване. 
Важно е да има минимум три корена с дължина над 30 
см. Те трябва да бъдат влажни и свежи и да им се оси-
гури подходяща защита до засаждане на фиданките, 
а най-добре е да се засадят по-скоро. Колкото повече 
малки влакнести корени има, толкова по-добре. При 
отрязване те трябва да бъдат отвътре бели или светло-
жълти, но не и кафяви.

4. Кората на ствола (основното стъбло) на фидан-
ките не трябва да бъде сбръчкана. В противен случай 
растенията са извадени отдавна и това е сигнал, че 
вече започват да съхнат. Пълноценният посадъчен ма-
териал има равно, чисто, гладко и ясно изразено стъб-
ло с 3-5 скелетни клони, разположени равномерно в 
различни посоки. Ъгълът на наклон на разклоненията 
спрямо основното стъбло трябва да бъде близък до 90 
градуса, но в никакъв случай не по-малък от 45. При 
остър ъгъл клоните са слабо прикрепени към основ-
ното стъбло и лесно се чупят под тежестта на зимния 
сняг и плодовете.
Важно е да се обърне необходимото внимание на 

местоположението и качеството на присадката.
5. Фиданките не трябва да имат листа по клоните. 

От друга страна, ако листата са свежи е добър сигнал 
за това, че разсадът не е престоял, но е желателно да 
се отстранят незабавно.
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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                                                                                                              

Семейство на вечеря. Жената:
- Казват, че мъжете са по-умни от жените, а при 

нас: завършила съм с по-добри оценки и средното, 
и университета от теб, имам по високо IQ от теб, 
получавам по-висока заплата ...Нещо да кажеш?
Мъжът:
- Все пак съм по-умен от теб.
- ?!?!?
- Оженил съм се по-удачно от теб.

Шерлок Холмс:
- Уотсън как беше вкуса на Баскервилкото куче?
- Какво ви кара да мислите че съм ял от него?
- Така твърди мисис Харисън.
- Защо сте склонен да вярвате на нея, а не на мен?
–Защото тя готви, не вие.

СЛАДНИК – БИЛКАТА, КОЯТО
УСПОКОЯВА КАШЛИЦА    

Сладникът или сладък корен 
(лат. Glycyrrhiza glabra) е много-
годишно тревисто растение от 
семейство Fabaceae (Бобови). 
Стъблата са изправени, в гор-
ната част разклонени, високи 
от 50 до 120 см. Листата са 
последователни, нечифтопе-
рести с 4 до 8 двойки листчета. 
Цветовете са събрани в рехави 
гроздовидни съцветия в пазвите на листата и по върховете на 
клонките. Видът е разпространен в Европа и Азия като по-големи 
находища има в Испания, Южна Франция, Италия, Мала Азия, 
Западен Китай. У нас се среща из влажни, тревисти места край 
Дунав (на места из Дунавската равнина се среща и подивяло).

 Действие и приложение. Дрогата притежава отхрачващо, 
секретолитично спазмолитично, противоязвено, диуретично и 
слабително действие. Правени са изследвания относно дейст-
вието на глициризина и глициризиновата киселина в състава 
на растението. Установено е, че проявяват антиалергично и 
противовъзпалително действие, а също хепатопротективна 
активност. Има данни, че глициризиновата киселина потиска 
развитието на хепатитния вирус, действа противовъзпалително 
като потиска синтезата на възпалителните медиатори. Устано-
вена е и противоязвена активност на дрогата, която се дължи 
на съдържащия се в него гликозид глициризин.

 Коренът на сладника се използва и при лечението на възпа-
лителни заболявания на дихателните пътища (омекчаващо и 
отхрачващо средство). Именно поради това му свойство слад-
никът е основна съставка в отхрачващите чайове и медикаменти 
(сиропи). Флавоноидите в растението проявяват значителен 
диуретичен ефект. Диурезта, която се получава след прилага-
нето на извлек от сладък корен е умерена.

 В българската народна медицина сладникът се използва и 
при възпаление, пясък и камъни в бъбреците и пикочния мехур, 
като разхлабващо средство при запек, а също и при трудно 
уриниране. Той има и спазмолитично действие.

 Химичен състав. В корените на растението се съдържат 
тритерпенови сапонини, главният от които е глициризин. Той е 
калциево-калиева сол на глициризиновата киселина и на него 
се дължи сладкият вкус на дрогата (около 50 пъти по-сладък от 
захарта). В дрогата се съдържат около 3 до 4% флавоноиди, 
кумарини, нишесте, захароза, пектини и др.

 Дрога. С лечебни свойства се използват корените на расте-
нието. Те излизат от късо дебело коренище и са дълги над 1м. 
Корените са цилиндрични, отвън кафяви, отвътре лимонено жъл-
ти. Изсушените корени са без миризма, със силно сладък вкус.

ПИЛЕ ЯХНИЯ С КАРТОФИ   
Необходими продукти: 4 

порции пилешко месо, 4 - 5 
с. л. олио, 1 глава лук, 1 чер-
вена пиперка, 1  с р е д н о 
голям морков, 2-3 скилидки 
чесън, 100 мл. бяло вино, 200 
г. домати от консерва, 3-4 
средни картофа, 1 ч. л. червен 
пипер, 1 ч. л. девисил, 1 ч. л. 
царевично нишесте, разтворено в 50 мл. вода, магданоз 
за поръсване,  вода, бульон около 500-600 мл.
Приготвяне: Месото се нарязва на хапки и се 

запържва в тенджера за 2-3 минути в сгорещеното 
олио. Добавят се лука, чесъна, моркова и пиперката, 
нарязани на ситно. Запържват се заедно с пилето за 
3-4 минути и се добавя виното. Изчаква се 2-3 минути 
да се изпари виното и се добавят доматите, червения 
пипер, картофите и девисила. Овкусява се със сол и 
щипка млян черен пипер.
Залива се с топла вода (бульон) колкото да се покрият 

продуктите и след като заври, температурата на котлона 
се намаля и яхнията се оставя да къкри на тих огън 
около 25-30 минути докато картофите са готови.
Ако прецените, че сосът ви има нужда от сгъстяване, 

добавете царевичното нишесте, разтворено в студена 
вода, оставете да къкри около минута, дръпнете от 
огъня и  добавете нарязания магданоз.

.


