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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

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча отбеляза 109-годиш-
нината от Освобождението на родния край с туристически поход.
Учениците бяха разделени на три групи, които потеглиха в 

различни посоки: към местността „Орлов камък“, към „Кулата“ 
и към „Брезака“.
В памет на загиналите за Освобождението на родния край, 

шестокласници поднесоха цветя пред паметника „Костница“ 
в центъра на селото и пред паметната плоча на местността 
„Майоров гроб“, където са се провели сраженията за Осво-
бождението на Чеча.

Предвид преминаването на голям брой ученици към дистанционно 
обучение родителите на деца до 14 години отново имат право да получат 
месечна целева помощ, ако нямат възможност да работят дистанционно, 
да ползват платен отпуск и ако не получават парично обезщетение за 
временна неработоспособност.

• За родителите, които през миналата учебна година са подавали заяв-
ление в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) и са получавали така-
ва подкрепа, кандидатстването ще става с по-малко документи до края на 
2021 г. В случай, че не са променяли настоящия си адрес, те не трябва да 
подават ново заявление в ДСП, а единствено удостоверителни докумен-
ти от работодателя си за месеца, в който в училището/детското заведение 
са въведени ограничителните мерки. Срокът за тяхното представяне е до 
края на месеца, следващ месеца, в който в училището/детското заведе-
ние е въведено дистанционно обучение.

• При възникнала необходимост през 2022 г. обаче родителите след-
ва да подадат ново заявление-декларация с приложени необходимите 
документи.
За семейства с едно дете помощта е в размер на една минимална 

работна заплата – 650 лв., а за тези с две и повече деца – 150 % от 
месечната минимална работна заплата или 975 лв. Ако дистанционно 
обучение е въведено за срок над 10 работни дни в месеца, помощта се 
получава в пълен размер. При ограничения за срок от 6 до 10 работни 
дни месечно за семейства с едно дете размерът на помощта ще бъде 325 
лв., а за семейства с две и повече деца – 487,50 лв. При въведени огра-
ничения до 5 работни дни месечно семейство с едно дете ще получи 
162,50 лв., а семейство с две деца – 243,75 лв.
Условие за получаването на тази помощ е средномесечният доход на 

член от семейството за месеца, за който се претендира, да е по-нисък 
или равен на 150 % от минималната работна заплата или на 975 лв., 
което за семейство с едно дете означава общ доход от 2925 лв., а с две 
деца – до 3900 лв.
Право на помощта имат също безработни родители, които нямат право 

на обезщетение за безработица или размерът на обезщетението им е по-
нисък от 975 лв., както и самоосигуряващи се лица в невъзможност да 
работят поради противоепидемичните ограничения.
Заявление-декларация се подава в дирекция „Социално подпомагане“ 

по настоящ адрес на родителите. Към него се прилага документ за брутен 
доход, получен през месеца, в който в училището или детското заведение 
са въведени ограничения, служебна бележка от работодател, че лицето е 
в неплатен отпуск, не може да работи дистанционно от вкъщи, не може 
да ползва платен отпуск и не получава парично обезщетение за временна 
нетрудоспособност или обезщетение за бременност и раждане. Само-
осигуряващите се лица собственоръчно декларират в заявлението, че не 
могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения. ДСП 
извършва служебна проверка в НАП за декларираните обстоятелства.
Варианти за подаване на заявления-декларации за помощи:
• лично, като се прилага лична карта (за справка);
• чрез лицензиран пощенски оператор (заявлението-декларация трябва 

да е в оригинал);
• по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване 

с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен 
код на НОИ: http://www.egov.bg/;

• на електронната поща на съответната ДСП.
Образци на заявления за отпускане на социални помощи са публику-

вани на електронната страница на АСП, в раздел «Социални помощи», 
подраздел «Документи», както и в раздел Коронавирус COVID-19, ру-
брика „Инструкция за ползване на електронни административни услуги 
в условия на извънредно положение“. В рубриката «Контакти» на интер-
нет страницата на АСП са публикувани електронните адреси на ДСП.

След 2023 г. досегашната 
схема за обвързано подпо-
магане на овце и кози под 
селекция се преименува в 
Интервенция „Обвързано с 
производството подпомага-
не за овце и кози, включени 
в развъдни програми“. Какви 
ще са условията за допус-
тимост на стопаните, стана 
ясно на 14 октомври, когато 
Министерството на земеде-
лието представи своето предложение.
За подпомагане ще могат да подават заяв-

ление земеделски стопани, които отглеждат 
в стопанството си 50 и повече овце-майки 
от една порода, включени в развъдни про-
грами, и/или 20 и повече кози-майки от една 
порода, включени в развъдни програми.
Животновъдните обекти, в които се от-

глеждат млечни породи, трябва да са ги 
включили в система за контрол и монито-
ринг на суровото мляко.
Заявените за подпомагане животни трябва 

да са на възраст от 12 месеца до 84 месе-
ца за овце и до 108 месеца за кози. Нужно 

е те да са идентифицирани 
и регистрирани в системата 
на БАБХ. Стопаните ги за-
държат най-малко 80 дни от 
деня, следващ последния ден 
за подаване на заявленията за 
подпомагане.
Реализация на продукция
За млечни породи  – 70 кг 

мляко или 
• 35 кг мляко и 0,20 живот-

ни, родени в стопанството – 
за клане, износ или продажба в други сто-
панства;
За застрашени от изчезване местни по-

роди или биологично производство: 
• 35 кг мляко или  0,20 животни, родени в 

стопанството – за клане, износ или продажба 
в други стопанства;
За месодайни породи
•  0,5 животни родени в стопанството – за 

клане, износ, вътреобщностна търговия или 
продажба в други стопанства;
Не се допуска едновременно подпомагане 

за едно животно по тази схема и по схемата 
за преходна национална помощ.

ПРОГРАМАТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА НОИ ВЕЧЕ СЕ ПРОВЕЖДА В СЪОТВЕТСТВИЕ С

ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
От 21.10.2021 г., програмата за профилактика и рехабилитация на 

Националния осигурителен институт се провежда в съответствие със 
Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, с 
която бяха въведени временни противоепидемични мерки на територи-
ята на Република България.
Преди постъпване за профилактика и рехабилитация лицата следва 

да се информират от съответния изпълнител на дейността за въведена-
та от него организация за достъп до съответния обект.

Уважаеми учители, 
Уважаеми читалищни дейци,
Уважаеми жители на община Сатовча,
Приемете моите и на екипът ми най-сърдечни 

поздравления по повод 1-ви ноември – Ден на 
народните будители.
На този ден всички ние отдаваме своето 

признание към дейността на безброй народни 
будители, благодарение на които сме съхра-
нили своята идентичност и сме запазили своя бит и култура.
Днес е празникът и на всички тези дейци, които обогатяват традици-

ите и поддържат стремежа към образование и книжовност.
Бъдете достойни наследници на завещаната ни българска духовност 

и традиция. Дарявайте знания на нашите деца и продължавайте да бъ-
дете нашите възрожденци.
Желая на всички здраве, лични и професионални успехи!
Честит празник на духовността! Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

Уважаеми учителиУУ

б



Един ден при Буда дошъл един богаташ. Обяс-
нил му, че съпругата му се споминала, а нямал и 
наследници. Мъжът казал на учителя, че копнее да 
помогне на другите, та заслугите му най-после да 
бъдат оценени от някого.

- Какво да сторя за бедните и нуждаещите се? 
-попитал той Буда.
Внезапно Буда посърнал. Думите на мъжа го 

натъжили толкова много, че сълзи започнали да 
се стичат по бузите на мъдреца. Поведението му 
изумило богаташа и той запитал:

- Защо реагираш по този начин? Какво стана?
Учителят отговорил:
За жалост, няма как да сториш добро за другите, 

докато не помогнеш първо на себе си. Материята 
вътре в теб все още не се е превърнала в истинска 

скъпоценност. Зарядът ти е твърде слаб. Ти не 
действаш от искрено съчувствие, а поради други 
подбуди. Ако наистина искаш да си в помощ на 
бедните и страдащите, трябва първо да го осъзнаеш 
и почувстваш вътре в себе си. В теб все още липса 
центърът, от който да черпиш съчувствие и обич.

- Кой чакаш...!?- Кой чакаш...!?

Н О В И Н И
1 - 7 ноември 2021г., брой 40

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 БОГАТАША

от България. На 7 декември 1885 г. във Виена е подписано примирие, а на 19 февруари 
1886г.- Букурещкият мирен договор, който слага край на Сръбско- българската война и 
възстановява довоенното положение.

 7 Ноември 2021 година,  Неделя,
 Русия отбелязва Деня на Октомврийската революция 
От 2005 година датата 7 ноември отново започва да се чества като официален празник - 

„Ден на Октомврийската революция“. Отбелязва се съгласно федералния закон „За дните 
на войнската слава и паметните дати на Русия“, приет на 13 март 1995 г., с промени от 29 
декември 2004 г. и 21 юли 2005 г. До 1991 г. Денят е отбелязван в бившия СССР като Ден на 
Великата октомврийска социалистическа революция с тържествен военен парад и масова 
манифестация. От 1996 г. до 2005 г. се чества като Ден на съгласието и примирението - обявен 
с указ на Борис Елцин от 7 ноември 1996 г. с цел обединяване на руското общество. На 7 
ноември 1917 г. (25 октомври по стар стил) избухва на Октомврийската революция в Русия 
(някои руските историци защитават тезата, че събитията от 25 октомври 1917 първо трябва да 
се разглеждат в светлината на държавен преврат, който по-късно прераства в революция). В 
Петроград (Санкт Петербург) е свалено от власт Временното правителство и е провъзгласена 
диктатурата на пролетариата. На 8 ноември 1917г. на Втория конгрес на Съветите са приети 
Декрет за мира и Декрет за земята, създадено 
е първото съветско правителство - Съвет на 
народните комисари - начело с Владимир 
Илич Ленин. По традиция всяка година на 
Червения площад в Москва се провежда тър-
жествен парад в него участват привърженици 
на комунистическата идея, ветерани, детски и 
младежки обществени организации, войници 
от Московския гарнизон, като на трибуните се 
канят чуждестранни гости. 
Ден на информацията
Отбелязва се от 1977 г. с решение на конференцията на министрите на информацията в 

Кампала, Уганда (7-11 ноември 1977) на страните членки на Организацията за африканско 
единство, която от 9 юли 2002 г. носи името Африкански съюз.

  

Конкурсът за рисунка на тема „Мисли зелено! Събирай разделно!“ се организира от 
Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД. 
Конкурсът цели да фокусира вниманието на децата върху това как ежедневните ни 

навици се отразяват на околната среда и да насърчи тяхното отговорно отношение и 
„зелено“ мислене. 
Започва на 27.10.2021 г. и продължава до 19.11.2021 г., включително.
Организира се и се провежда на територията на общините: Кърджали, Момчилград, 

Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Сатовча, Хаджидимово и Гърмен.
Участниците в Конкурса могат да бъдат ученици от 1-ви до 12-ти клас.
В Конкурса не могат да участват лица, които са роднини по права линия и по съре-

брена до втора степен на служители на Организатора.
Малолетните/непълнолетни участници в Конкурса участват в него със съгласието и 

под надзора на своите родители/настойници.
За да участва дадено лице в Конкурса, то трябва да изпрати своята рисунка на тема 

„Мисли зелено! Събирай разделно!“ на адрес:
Общинска Администрация  с. Сатовча, п.к. 2950, ул. „Тодор Шопов“ № 37,

Отдел „Екология“, за Инцафка Укова
Наградите се разпределят между участниците по региони и възрастови групи и са:
За ученици от учебни заведения на територията на общините Петрич, Сандански, Гоце 

Делчев, Сатовча, Хаджидимово, Гърмен
Ученици 1-ви – 4-ти клас:
І-во място – Ваучер за книжарници „Хеликон“ – 100 лв.
ІІ-ро място - Ваучер за книжарници „Хеликон“ – 70 лв.
ІІІ-то място - Ваучер за книжарници „Хеликон“ – 50 лв.
Ученици 5-ми - 7-ми клас:
І-во място – Електронен четец Kindle
ІІ-ро място -  Смарт часовник Xaomi
ІІІ-то място – Безжични слушалки Xaomi
Ученици 8-ми - 12-ти клас:
І-во място – Електронен четец Kindle
ІІ-ро място -  Смарт часовник Xaomi
ІІІ-то място – Безжични слушалки Xaomi

Конкурсът се провежда на два етапа:
* ПЪРВИ ЕТАП (от 27 октомври до 19 ноември 2021 г., включително)  -  предаване/

изпращане на рисунките на адрес от настоящите условия. 
* ВТОРИ ЕТАП (от 22 ноември до 26 ноември 2021 г., включително) - оценка на рисун-

ките и определяне на победителите от комисия. Обявяване на победителите на интернет 
сайта на Организатора www.bulecopack.com, както и на страницата му във Facebook. 
Организаторът ще се свърже със спечелилите участници, на посочения от тях e-mail 

адрес или телефон. 

1 Ноември 2021 година, Понеделник,
 Ден на народните будители и на българската журналистика 
Отбелязва се с решение на 6-ия 

конгрес на Съюза на български-
те журналисти (1981) в Деня на 
народните будители. На този ден 
през 1891 г. излиза бр. 1 на в. 
„Работник“. Ден на народните 
будители Посветен на делото на 
книжовниците, просветителите, 
борците за национално освобожде-
ние съхранили духовните ценности 
и морал на българската нация през 
вековете. Сред тях са имената на 
: Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав 
Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, 
братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Ва-
сил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, 
Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст 
и българско самосъзнание. За първи път Денят на народните будители се 
чества през 1909 г. в Пловдив. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис Трети 
е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи. През 
1945 г. е забранен. Честването му се възстановява със Закона за допълнение 
на Кодекса на труда, приет от 36-ото Народно събрание на 28 октомври 1992 
г., когато е обявен официално за Ден на народните будители и неприсъствен 
ден за всички учебни заведения в страната.

2 Ноември 2021 година, Вторник,
Годишнина от началото на Сръб-

ско- българската война 
На 2 ноември 1885 г. (14 ноември 

по нов стил) сръбският крал Милан 
обявява война на България. Формален 
повод за това е недоволството на Сър-
бия от извършеното на 6 септември 
1885 г. Съединение на Източна Руме-
лия с Княжество България. На 5-7 (17 
- 19 по нов стил) ноември сръбските 

войски са разбити при Сливница и започват да отстъпват; на 10 ноември 
(22 нов стил) те са разбити отново при Драгоман, на 11-12 ноември (23-24 
нов стил) - при Цариброд. На 15 ноември (27 нов стил) българската армия 
завладява Пирот. Тази война остава в историята като „войната на генералите 
срещу капитаните“ - сръбското правителство разполага с 60-хиляден военен 
контингент и 500 оръдия. В първите няколко дни на войната сръбските войски 
бързо навлизат в българската територия. Срещу тях действат незначителни 
български части, които обаче не позволяват на сръбските войски да преми-
нат линията Драгоман - Сливница. След съсредоточаване на българските 
главни военни сили започват ожесточени боеве в района на Сливница. След 
тридневни сражения (5-7 ноември стар стил и 17-19 по нов стил) сръбските 
войски са разбити и принудени да отстъпят. Победата на българските войски 
при Сливница решава изхода на войната в полза на България. Голяма заслуга 
за тази победа имат подполковник Д. Николаев, командващ Източния корпус, 
майор А. Гуджев, командващ Западния корпус, и други български военачал-
ници. В следващите дни сръбските войски започват да понасят поражения 
и на другите военни сектори – при Драгоман, Цариброд и др. Защитниците 
на Видинската крепост под командването на капитан Ат. Узунов не допус-
кат нейното завземане от противниковите войски. След пораженията при 
Сливница, Драгоман, Цариброд и др. крал Милан се принуждава да отправи 
апел до правителствата на западните велики сили да се намесят незабавно и 
спрат настъплението на българите в пределите на неговата страна. В същото 
време сръбският владетел заповядва на своите войски да отбраняват Пирот. 
На 16 ноември (28 по нов стил) 1885 г. Австро-Унгария, Русия и Германия 
отправят ултиматум за спиране на войната (ултиматум на Кевенхюлер), приет 

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

МИСЛИ ЗЕЛЕНО,  
СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО

КОНКУРС
ИЗПРАТИ НИ ТВОЯТА РИСУНКА НА ТЕМА 



Въпрос: При издаване на направление за специ-
алист (в случая ендокринолог) и направление за 
изследване (тсх) личният лекар ме таксува два 
пъти. Това редно ли е?
Отговор от НЗОК: Съгласно чл.37 от Закона за 

здравното осигуряване, за всяко посещение при ле-
кар или в лечебното заведение, здравноосигурените 
заплащат сума, определена с Постановление на 
Министерския съвет, в размер на 2.90 лв. Посочено 
е, че се определят по-ниски суми за хората, които са 
придобили право на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст - в размер на 1.00 лв.
От заплащане на тези суми се освобождават 

определена категория хора, както и пациенти със 
заболявания, включени по списък към Национал-
ния рамков договор за медицинските дейности 
2020-2022 г.
За заплатените суми лекарят, стоматологът или 

лечебното заведение издават финансов документ. 

Контролът по издаването на финансов документ (фи-
скален бон/бележка) се осъществява от контролните 
органи на Националната агенция за приходите.
За да заплатите потребителска такса при посещени-

ето си при лекаря, той трябва да извърши преглед. Ако 
прецени, че е необходимо, ще ви издаде направление 
за консултация със специалист, за хоспитализация или 
за медико-диагностично изследване. За тази “оказана 
медицинска помощ”, съгласно Закона за здравното 
осигуряване, здравноосигурените заплащат на лекаря 
посочената по-горе сума.

Въпрос: Откъде мога да се сдобия със справка от 
РЗОК за предоставена първична и специализирана 
болнична и извънболнична медицинска помощ за 
последните 5 години? 
Отговор от НЗОК: Всеки здравноосигурен може да 

си извади уникален код за достъп (УКД), чрез който да 
има възможността за бърз и цялостен онлайн достъп 
за ползваната от него медицинска и дентална помощ.  
Това може да стане във всяка районна здравноосигу-
рителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето.
Необходимо е гражданинът да подаде заявление за 

издаване (по образец). Кодът е персонален, поради 
което заявленията за неговото издаване се подават 
лично в РЗОК, срещу представяне на документ за 
самоличност. УКД се издава за определен единен 
граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец 
(ЛНЧ) или служебен номер от регистъра на НАП (за 
лицата без ЕГН/ЛНЧ).
Подаването на заявление за издаване на УКД и/или 

получаването на такъв може да се извърши и чрез 
упълномощен от лицето пълномощник. В тези случаи 
към заявлението за издаване на УКД или към разпис-
ката за неговото получаване задължително се прилага 
(в оригинал или нотариално заверено копие) изрично 
пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Получаването на УКД се извършва в РЗОК, в която 

е подадено заявлението за издаване, срещу разписка 
(по образец). Уникалният код за достъп се получава 
на хартиен носител, в запечатан плик – лично от 
заявителя.

До 10-ти ноември: 
ЗКПО
Деклариране на на-

правените залози и да-
нъка от организатори 
на хазартни игри и от 
оператори на телефон-
на или друга електрон-
на съобщителна услуга 
за проведени през пре-
дходния месец хазарт-
ни игри, при които за-
логът за участие е чрез 
цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти ноември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец октомври. 

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка 
за данъчния период – месец октомври. Регистрираното 
лице, което през данъчния период – месец октомври 
изпраща или транспортира стоки от територията на 
страната до територията на друга държава членка под 
режим на складиране на стоки до поискване и/или ко-
гато през този период настъпи промяна, включително 
замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС,  попъл-
ва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния 

период – месец октомври е извършило вътреобщност-
ни доставки, по които получатели са данъчно задълже-
ни лица или данъчно незадължени юридически лица, 
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, 
или доставки като посредник в тристранна операция, 
по които получатели са данъчно задължени лица или 
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани 
за целите на ДДС в Северна Ирландия подава VIES-де-
кларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, 
представляващи част от неговите стопански активи, 
от територията на страната до територията на Северна 
Ирландия под режим на складиране на стоки до поиск-
ване и/или когато през този период настъпи промяна, 
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от 
ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
октомври 2021 г. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
1 - 7 ноември 2021г., брой 40

ЗАПЛАЩА ЛИ СЕ „КЛАС“
ПРИ ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР

Къде работодате-
лят следва да посочи 
условията, при които 
се зачита сходният 
характер на работата, 
и се изчислява и из-
плаща допълнител-
ното възнаграждение
Дължи ли работо-

дателят изплащане 
на допълнително трудово възнаграждение за трудов 
стаж и професионален опит за всяко трудово право-
отношение? Къде работодателят следва да посочи 
условията, при които се зачита сходният характер на 
работата, и се изчислява и изплаща допълнителното 
възнаграждение? 
Спрямо Кодекса на труда в България основното и 

допълнителните трудови възнаграждения с постоянен 
характер се договарят между страните по трудовото. 
При възникването на трудовото правоотношение ра-
ботодателят е задължен да определи, освен основното 
възнаграждение, и допълнителните възнаграждения 
с постоянен характер.
За придобит трудов стаж и професионален опит на 

работниците и служителите се заплаща допълнително 
месечно възнаграждение в процент върху основната 
работна заплата, определена с индивидуалния трудов 
договор.

КАК ДА ДОКАЖЕМ ТРУДОВИЯ СИ СТАЖ 
ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА

Българите, които се връщат в страната ни, след като 
са работили известно време в друга държава, членка 
на Европейския съюз, поставят въпроса как следва 
да докажат трудовия си стаж, натрупат в чужбина.
Съгласно закона в България, трудовият и осигу-

рителният стаж се установява с трудов договор и/
или с други документи, издадени от работодателя, 
осигурителя и/или от компетентната осигурителна 
институция съгласно законодателството на съответ-
ната държава.
За да докажат своя трудов стаж, лицата следва да 

извършат съответните действия:
1. Лицата подават заявление до работодателя, към 

което прилагат акт за възникване и за прекратяване 
на правоотношението и/или документи, издадени от 
работодателя и/или от компетентната институция 
съгласно законодателството на съответната държава, 
за обстоятелствата или за някои от тях, които дават 
основание за признаване на трудов стаж.
Документите в зависимост от страната на произход 

трябва да са оформени в съответствие с разпоредбите 
на двустранните или многостранните международни 
договори, по които Република България е страна, или 
на Правилника за легализациите, заверките и прево-
дите на документи и други книжа.
Представените документи се връщат на лицето, 

като копие от тях или техен опис се съхранява в 
трудовото досие.

2. Въз основа на предоставените документи, ако те 
дават основание да се приеме, че са налице условията 
по закон, работодателят предприема необходимите 
действия за осигуряване на ползването на права 
по трудовото правоотношение, произтичащи от на-
личието и продължителността на трудовия стаж, и 
разпорежда да бъде начислен съответният процент 
към основната заплата за признатия период като 
допълнително трудово възнаграждение за придобит 
трудов стаж и професионален опит.

Компетентен да отчете и съответно да определи 
размера на допълнителното трудово възнаграждение 
за придобит трудов стаж и професионален опит на 
база представените от работника или служителя до-
кументи, е работодателят.
Не е необходимо лицето, което представя документа 

удостоверяващ работата му по трудово правоотно-
шение в друга държава членка на Европейския съюз, 
допълнително към него да прилага и документ от 
български компетентен държавен орган, който да 
удостовери, че този стаж важи в България.
Трудовият стаж, положен в друга държава, не се 

вписва в трудовата книжка.

ДО 1 НОЕМВРИ СЕ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ 
ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ

ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.
Предприятията и самоосигуряващите се, които са 

изплатили доходи на физически лица, извън тези по 
трудов договор, и са задължени по закон да удържат 
данък, подават декларации до 31 октомври за дъл-
жими данъци за третото тримесечие на 2021 г. Тази 
година 31.10 е в неделя затова крайният срок за де-
клариране и плащане се удължава до 1 ноември.
Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 

201, ал. 1 от ЗКПО се подава в сроковете за внасяне 
на дължимите данъци. Авансовият данък за дохо-
дите от наем, от друга стопанска дейност и за па-
ричните доходи от други източници, удържан върху 
доходи, изплатени през третото тримесечие на 2021 
г., също се декларира до последния ден на октом-
ври 2021 г.  Формулярът се подава и от физически 
лица, ако предприятието или самоосигуряващото се 
лице – платец на дохода, не е задължено да удър-
жа и съответно да внася данък. Дължимите данъци 
се декларират в НАП до края на месеца, следващ 
тримесечието, през което е придобит доходът, като 
за доходи от наем или от друга стопанска дейност, 
придобити от физическите лица през третото триме-
сечие на годината, сро-
кът съответно е 31 ок-
томври 2021 г. 
Декларация за дъл-

жими данъци се подава 
в НАП и за окончател-
ните данъци, удържани 
върху доходите на чуж-
дестранни физически и юридически лица (например 
върху възнаграждения за технически услуги, доходи 
от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и 
други), както и за окончателните данъци върху дохо-
дите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпре-
делени на местни и чуждестранни физически лица, 
на чуждестранни юридически лица (в случаите, 
когато данъкът е дължим) и на местни юридически 
лица, които не са търговци, включително общини.
Информация за попълване декларациите и внася-

не на суми към бюджета, може да се получи на теле-
фона на НАП - 0700 18 700 /обажданията се таксуват 
по тарифа на съответния оператор/. 

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТВАРЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН 
ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ ПО СХЕМИТЕ

„УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”
От 27 октомври до 3 но-

ември 2021 г. ще се про-
веде допълнителен прием 
на заявления по училищ-
ните схеми за доставка 
на плодове, зеленчуци, 
мляко и млечни продукти 
през настоящата учебна 
година 2021/2022. 
Допълнителната възможност за кандидатстване се 

дава с цел да бъдат обхванати повече образователни 
институции.
Допустими за участие в допълнителния прием 

са учебни заведения, които не са одобрени или са 
се отказали от участие при първоначалния прием, 
както и тези, които не са кандидатствали за кампания 
2021/2022 г.
Заявителите по схемите подават лично или чрез 

упълномощено лице заявление за одобрение по об-
разец, утвърден от изпълнителния директор на Дър-
жавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ 2021г.



КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА
ПРЕДЗИМНОТО ЗАСЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ? 
Предзимната сеитба е практика, която се прилага за 

много зеленчукови култури. Климатичните условия в 
страната позволяват отглеждането на подходящи култури 
и сортове по този начин, като от една страна се използва 
по-пълноценно почвената влага от зимните валежи, а 
от друга се уплътнява производството при спазване на 
сеитбооборота. Не на последно място е и получаването 
на по-ранна реколта, защото закалените в зимни условия 
семена излизат по-бързо на повърхността.
Кога може да започне сеитбата?
Предзимната сеитба може да започне тогава, когато 

почвата се охлади до или под +5 градуса по Целзий. 
Това гарантира, че семената няма да покълнат прежде-
временно.
Семената се сеят само 

сухи, защото ще имат дос-
татъчно време да набъб-
нат напълно във влажната 
земя преди настъпване на 
благоприятни условия за 
покълване.
Какви култури можем да сеем предзимно?
Това са култури и сортове с повишена студоустойчи-

вост. Семената на много зеленчукови култури от сем. 
Сенникоцветни поникват бавно – целина, листен и ко-
реноплоден магданоз, пъщърнак, копър и др. Предзимно 
могат да се сеят още: лук за директна сеитба, главесто 
зеле, главеста салата, маруля, спанак, цвекло, а също 
някои сортове грах и бакла.
Какви участъци са подходящи за предзимна сеитба?
Успехът на предзимното засяване на зеленчукови кул-

тури зависи от терена и добрата подготовка на почвата. 
Подходящи са равни или слабо наклонени в южна посока 
места с богати на хранителни вещества почви, защитени 
от студени ветрове. Препоръчва се и използването на 
високи лехи.
Продукцията при този начин на засяване излиза с поне 

две седмици по-рано.
Последователност на засяване на зеленчуковите 

култури
Най-рано се засяват културите от сем. Сенникоцветни 

(при температури +5 градуса), а скоро след това, но преди 
замръзване на почвата сеем спанак. Семената му имат 
много твърда и плътна обвивка и поради това се омокрят 
и набъбват продължително време.
След това, когато температурата на почвата падне поч-

ти до нулата и сланите станат ежедневни, се извършва 
сеитбата на салатно цвекло. Използват се само ранни 
сортове, защото средно ранните и късни сортове при 
ранно поникване в студена почва имат време да преминат 
през етапа на вернализация (яровизация) във фаза на 
покълване. След затопляне на времето те не формират 
кореноплоди, а веднага стрелкуват и образуват цветоно-
си. Случва се и при някои ранни сортове, но много рядко, 
защото се развиват по-бързо.
След замръзване на горния слой на почвата и заплахата 

от нежелано продължително затопляне е минимална, 
тогава сеем нигела, лук, ряпа, репички, маруля и кресон. 
За тази цел редовете се подготвят предварително, а ако 
има опасност от снеговалежи се покриват със защитен 
материал.
Важно е да знаем, че нормата на семената се уве-

личава с 25-30% в сравнение с пролетното засяване.
За покриване на семената трябва предварително да се 

подготви суха, фина и ронлива почва. Ако в градината 
почвата е тежка и глинеста, тогава се смесва с пясък.
При предзимното засяване на зеленчуци се прилага 

една интересна практика, като между семената на ос-
новната култура се засяват семена на студоустойчиви и 
бързорастящи видове – маруля, крес, ряпа или салатен 
синап. Те се наричат „ориентири“ и се правят с цел да 
подсказват мястото на редовете. Това е много важно за 
успешното отглеждане на зеленчуковите култури, защото 
в зимните условия почвата е пренаситена с влага и силно 
уплътнена, а там прониква малко въздух. От жизненоваж-
но значение за покълване на семената е разхлабването на 
почвата в междуредията, което спомага за насищане на 
повърхностния слой с атмосферен въздух и намаляване 
на влагата до приемливи нива.
Тези растения имат един главен корен, който се развива 

вертикално и когато се прибират практически не увреж-
дат покълващите семена на основната култура.

ЕСТЕСТВЕНИ ИМУНОСТИМУЛАНТИ  
Преди сезона на настинките 

е добре да подготвите органи-
зма си срещу атаката на виру-
сите и студовете с помощта на 
имуностимуланти.
Не е задължително да купу-

вате скъпи имуностимуланти в 
аптеките, можете да използвате 
и естествени. За разлика от химичните препарати, ес-
тествените имуностимуланти спомагат за постепенното 
възстановяване на организма, без при това да нарушават 
хормоналния баланс.
Сред природните имуностимулатори се открояват 

коприва, хилядолистник, цикория, елда, грах, соя, 
боб, чесън.
Цинкът, който активно участва в изграждането на 

силния имунитет, се съдържа в елдата, сладкия червен 
пипер, моркови, цвекло, грах, овесени ядки и чесъна.
Селенът, който спомага за изработването на антитела 

от организма, се съдържа в сока от алое, пащърнак, 
лайка, евкалипт.
За създаването на антитела спомага магнезий, който 

освен това има антистресово действие, което е важно 
за нервната система.
Източници на магнезий са зеле, карфиол и броколи, 

царевица, ряпа, цвекло, орехи, лешници, лук, картофи, 
пшенични кълнове, елдата, овес, ечемик, грахът, бобът, 
шипка, чесънът.
Най-вкусният имуностимулатор е медът, който спра-

ведливо е наречен съкровищница на витамини Медът 
съдържа витамини от групата В, витамин К, витамин Е 
и витамин С, провитамин А, фолиева киселина и голям 
набор от микроелементи: калий, калций, цинк, фосфор 
и други. Този имуностимулатор не може да се използва 
само от хора, които имат алергия към мед.
Джинджифилът също съдържа голямо количество 

природни антиоксиданти, които го превръщат в ценен 
имуностимулатор.
Веществата, които се съдържат в джинджифила, 

спомагат за нормализиране на топлинния баланс на 
организма, контролира процеса на потоотделянето, 
помагат за намаляването на кашлицата и атакуват въз-
палителните процеси в носа и гърлото.

1 - 7 ноември 2021г., брой 40

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                                                                                                              

Млад мъж към русата си съпруга:
- Защо тази супа е без месо?
- Не знам. Приготвих я точно по готварската книга, 

която е останала от баба ти.
- И какво пише там?
- „Вземете месо за 50 стотинки...“.

Хванал катаджия златната рибка:
- Какво ще искаш? - попитала тя.
Той помислил, помислил:
- Всичко си ми е окей, но нещо нарушителите са 

малко. Сега спирам всеки десети, а искам - абсо-
лютно всички.

- Добре! Искаш да спираш всички, ще спираш значи 
всички. - казала рибката.
И превърнала катаджията в спящ полицай...

ЗАСАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА 
ЧУБРИЦА В САКСИЯ    

Чубрицата е едногодишно тревисто растение. Бал-
канската чубрица пък е вечнозелено многогодишно 
растение. Тя е една от малкото подправки, които при 
сушене добиват по-интензивен аромат.
Предполага се, че чубрицата идва от някъде от 

Близкия изток.
В листата и цве-

товете и се съдър-
жат етерични масла 
и танинови веще-
ства. Тя стимулира 
отделянето на сто-
машен сок, нама-
лява образуването 
на газове в червата 
и усилва апетита, оказва бактерицидно, слабодиуре-
тично, потогонно и противоглистно действие.
Чубрица също така се прилага при стомашно-чрев-

ни разстройства и повръщане. Освен това активно се 
използва в кулинарията.
Чубрицата, както почти всяка билка, е подходяща 

за отглеждане на закрито през зимата и на открито 
през пролетта и лятото. Условието за успешно от-
глеждане на подправката е саксиите с билки да бъ-
дат поставени на място, до което достига поне 5 часа 
слънчева светлина на ден. Подходящи са южните те-
раси, защитени от вятъра.
Съдът (саксия или сандъче), в който ще се посади 

чубрицата, трябва да е с дълбочина най-малко 15 см 
и да има дупки на дъното, за да може водата да се 
оттича. Добре е да се използва готова и лека почвена 
смес, за да се избегнат различни болести.
Чубрицата се засажда през пролетта. Най-отдолу в 

съда се поставят 8-10 см пръст. Семената се поста-
вят, които след това се разсаждат на разстояние не 
по-малко от 20 см едно от друго, покриват се с още 
4-5 см почва, която трябва да се разстели внимател-
но и без много притискане.
Накрая се полива с вода, колкото почвата леко да 

се навлажни. След засаждането се изчаква 3-4 дни 
преди семенцата да се полеят отново.
Чубрицата покълва за около 10 дни и достига ви-

сочина около 30 см. Първото бране за подправяне на 
ястия може да стане веднага, след като стръковете се 
разлистят и не по-късно от първия цъфтеж. То тряб-
ва да става сутрин. Цъфналите растения са неподхо-
дящи за консумация.
Сушенето на чубрица става, като растението се 

изскубва с корен в началото на цъфтежа (юли-август), 
измива се, отцежда и се окачва на сянка на проветриво 
място. Изсушените листа се оронват и се съхраняват 
в подходяща плътно затваряща се опаковка, която се 
държи на сухо място. 

Продукти за 3 порции:
- царевични спагети - 250 г
- настърган пармезан - 100 г
- 1 щипка сушен чесън
- 1 връзка див лук
- 1 връзка магданоз
- лимонов сок
- Черен пипер
- зехтин, екстра върджин
Приготвяне: Сложете тенджера с много вода на 
котлона.
Нарежете на ситно ароматните билки (лук и магда-

ноз). Настържете пармезана.
В купата, където ще поставите пастата, добавете 

всички продукти без пармезана. Когато водата заври, 
вземете черпак вода и я добавете в купата със състав-
ките и пасирайте всичко, за да получите сос.
Подсолете водата и сложете царевичните спагети да 

се готвят според времето на опаковката.
След като спагетите се сварят, ги отцедете добре и след 

това ги сложете в купата с готовия сос, поръсете ги с 
пармезан и сервирайте овкусени със смлян черен пипер.

ЦАРЕВИЧНA ПАСТА -
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ   

Царевичната паста е с перфектно качество и вкус. 
Тя е направени от съставки на базата на жълта и бяла 
царевица с италиански произход.
Обикновено царевичната паста в тях е сто процента, 

направена е без емулгатори и консерванти, изсушена 
е при ниска температура. Могат да бъдат направени 
обаче и чрез смесване на брашна като брашно от ориз 
и/или киноа.
Италианските царевични спагети се съчетават много 

добре с всякакъв вид подправки: от тези със зеленчуци, 
до класическия сос за паста с месо, та чак до рибните 
сосове. Те са без глутен, специално формулирани за хора 
с непоносимост към глутена. Царевичните спагети са 
иновация и са безспорно безглутенови тестени изделия.
С отличителен вкус са. Леки и апетитни, те се адап-

тират добре и към различни млечни сосове. Но също 
така са много деликатни, затова се препоръчва да се 
смесят със соса с помощта на пластмасови/дървени 
клещи, за да не се начупят.
Но все пак царевичната паста в комбинация със зе-

ленчуци е най-добрият начин да се насладите на тази 
паста. Безспорно царевичните спагети също са добри 
на вкус и в комбинация с класическите сосове, но в тези 
случаи те абсорбират повече подправките и аромата, 
включени в тях, и така не може да се усети напълно 
техния специфичен вкус.
Правени са експерименти с различни марки царе-

вични спагети и трябва да се отбележи, че е хубаво 
да се обърне внимание на времето на готвенето, което 
невинаги съвпада с времето, посочено на опаковката. 
Добавят се една или две минути в повече /в зависимост 
от марката/, за да бъдат добре сварени.
Ето и една примерна рецепта за царевични спагети.


