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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

Във връзка с предстоящия есенно-
зимен сезон, Общинското ръководство 
извърши необходимите организацион-
ни действия по зимното поддържане на 
пътищата на територията на общината, 
включващи мероприятия по снегопо-
чистване и опесъчаване на третоклас-
ните и общински пътища в общината. 
Проведена е процедура по Закона за 
обществените поръчки  с предмет „ 
Зимна поддръжка, снегопочистване и 
ососолен пясък на общински пътища в 
община Сатовча за сезон 2021-2022 го-
дина, като в обявения срок не постъпиха 
оферти на кандидати. 
Съгласно ЗОП процедурата е прекра-

тена и е започната подготовка за извоз-
ване на услугата от общината със собст-
вена техника и средства.
Изготвен е и утвърден от кмета на об-

щината План за подготовка и дейности при зимни условия в община Сатовча за периода 
месец ноември 2021 – месец март 2022 година. С нарочна заповед на Кмета на общи-
ната са определени районите и пътните отсечки, които ще се снегопочистват и опесъ-
чават. За район Кочан, включващ пътна отсечка разклон на м. “Казаня” до Ваклиново 
– Кочан – Жижево, контрол по изпълнението на заповедта е възложена на кмета на село 
Кочан. За район Слащен, включващ пътна отсечка Вълкосел – Слащен, отговорността 
и контролът по изпълнението на заповедта е възложена на кмета на село Слащен. От-
говорник за отсечка Годешево –Туховища е кметът на село Годешево. Отговорник за 
отсечка Туховища – Слащен е кметът на село Туховища. За район Сатовча отговорник 
за пътна отсечка разклон за село Фъргово – село Фъргово е кметът на село Фъргово. 
Отговорник за отсечка м.”Караманица” – село Плетена е кметът на село Плетена. Отго-
ворник за отсечка разклон Долен – село Долен е кметът на село Долен. Отговорността 
и контрола по изпълнението на заповедта за район Сатовча е възложена на кметовете на 
селата Фъргово, Долен, Плетена и Димитър Неделчев –специалист „Гражданска защи-
та” при Общинска администрация - Сатовча. За район Осина, включващ пътна отсечка 
разклон Осина – село Осина, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта 
е възложена на кмета на село Осина. За район Крибул, включващ пътна отсечка раз-
клон Крибул - село Крибул, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта е 
възложена на кмета на село Крибул. В изпълнение на заповедта кметовете по населени 
места носят отговорност за състоянието на пътищата, както и се задължават да дават 
информация за пътната обстановката на дежурния по Общински съвет за отбрана на 
тел. 07541 2066, село Сатовча. Цялостната организация, отговорност и контрол за из-
пълнение на заповедта са възложени на Илхан Карагьозов - директор дирекция при Об-
щинска администрация. Определени са лицата, които ще извършват снегопочистването 
и лицата, които ще опесъчават. Определени са депата за складиране на пясък и сол, 
както и лицата ангажирани с товаренето на материалите за опесъчаването. Съгласно из-
искванията на Закона за пътищата и Плана за подготовка и дейности при зимни условия 
в община Сатовча приоритетно ще бъдат почиствани пътищата водещи до подстанции, 
трафопостове, учебни заведения, пречиствателни станции за питейни води и предприя-
тия, както и до места за оказване на помощ на лица, нуждаещи се от спешна медицин-
ска помощ. След почистване на междуселищните пътища, ще бъдат снегопочиствани 
и опесъчени главните и оживени улици в населените места. На стръмните участъци от 
улиците, по банкетите са осигурени купчини с пясък, които ще се използват при нужда. 
Собствениците на фирми, търговски обекти и жилищни сгради са длъжни да почистват 
тротоарите и пешеходните пътеки около обектите им, напомнят от Общинското ръко-
водство. За снегопочистването през предстоящия зимен сезон ще работят единадесет 
(11) трактора, снабдени със снегорини, шест (6) автомобила за опесъчаване, три багера 
за товарене и 18 човека опесъчители. При необходимост ще бъде наета допълнителна 
техника и работна ръка за създаване на нормални условия за работа и придвижване 
на жителите и гостите на общината. Пътищата на територията на общината са местни 
(общински) и пътища от трети клас ( републикански). Пътищата от трети клас, каквито 
са отсечките: Гоце Делчев - Дряново – Сатовча – Доспат и отсечката Гоце Делчев – 
Абланица – Боголин - Вълкосел– Фъргово – Сатовча се поддържат от Областно пътно 
Управление гр. Благоевград, чрез определена от тях поддържаща фирма.

1. Кога се допуска гласуване с придружител 
на избиратели с трайни увреждания?
Гласуването с посочен от избирателя при-

дружител се допуска, когато избирателят е с 
увредено зрение, с увреден слух или с друго 
увреждане, което не му позволява да извърши 
сам необходимите действия при гласуването.
За избирател, който се придвижва с придру-

жител, но може сам да извърши необходимите 
действия при гласуването, придружителят се 
допуска само до машината/кабината за гласу-
ване, след което придружителят се отстраня-
ва, докато избирателят гласува.

На 29 октомври 2021 г.  се 
проведе заседание на Общин-
ски съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети: 
- Наредба за условията и реда 

за използване на спортните 
обекти, собственост на община 
Сатовча;

- Годишен план за ползване 
на дървесина от общински гор-
ски територии – собственост 
на община Сатовча, през 2022 
година; 

- актуализация на Програмата за 
управление и разпореждане с имо-
тите – общинска собственост, през 
2021 година.

 Общинският съвет – Сатовча:
-  даде съгласие да се продаде на 

съсобствениците – наследниците на 
Стефан Малинов Тундоров, имот 
20/340 идеални части от УПИ I с 
пл. № 813, кв. 36 по плана на село 
Кочан, с площ за целия имот 340 
кв. м;

- одобри задания за проектиране 
и допусна изработването на Специ-
ализирани устройствени планове 
(СПУП) за промяна на предназна-
чението на имот с идентификатор 
56740.16.80, находящ се в мест-
ността „Посеки“ и имот с иденти-
фикатор 56740.38.48, находящ се в 
местността „Вриско Бърдо“, зем-
лището на село Плетена, от начин 
на трайно ползване земеделска в 
начин на трайно ползване кариера 
за добив на скалнооблицовъчни 
материали, гнаси, гнойсошисти и 
амфиболити;

- отказа одобряване на задания за 
проектиране и не допусна изработ-
ването на Специализирани устрой-
ствени планове (СПУП) за промяна 
на предназначението на имот с иден-
тификатор 56740.16.54, находящ се 
в местността „Посеки“ и имоти 
с идентификатори  56740.38.32 
и проектен 56740.38.100 (част 
от  ПИ  56740.38.31), местност 
„Вриско Бърдо“, землището на 
село Плетена, от начин на трайно 
ползване земеделска в начин на 
трайно ползване кариера за добив 
на скалнооблицовъчни материали, 
гнаси, гнойсошисти и амфиболити, 
предвид факта, че срокът съгласно 
§14, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ 
не е изтекъл;

- отмени свое Решение № 291 от 
17 септември 2021 година за без-
възмездно ползване на футболно 
игрище  с площ 11420 кв. м и сграда 
– съблекалня, с площ 130 кв. м, на-
ходящи се в имот от кв. 41 по плана 
на село Слащен, представляващ 
публична общинска собственост.

.: 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 89

Допускането на избирател да гла-
сува с придружител е по преценка на 
председателя на СИК. Избирателят 
не е длъжен да представи документ 
от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят 
трябва да удостовери самоличността 
си с лична карта. Отказът на предсе-
дателя може да се оспори пред СИК. 
Секционната избирателна комисия 
се произнася с решение, което е 
окончателно.
Неграмотността не е основание за 

гласуване с придружител.
Не може да бъде придружител 

кандидат за народен представи-
тел, член на СИК, представител на 
партия, коалиция или инициативен 
комитет, застъпник, наблюдател, ан-
кетьор.

2. Възможно ли е да се гласува в 
място и държава, които са различни 
от посочените в подаденото заявле-
ние за гласуване извън страната?
Да, избирателят може да гласува 

във всяко място, където има разкри-
та избирателна секция за гласуване 
извън страната. В случай че заяв-
лението за гласуване извън страна-
та е подадено за място и държава, 
различни от местонахождението на 
избирателя в изборния ден, избира-
телят ще бъде допуснат да гласува, 
след като представи декларация по 
образец пред СИК (Приложение № 
38-ПВР/НС от изборните книжа).

3. Кои лица имат право да гласу-

ват в изборите за президент и ви-
цепрезидент на републиката и за 
народни представители?
За да упражнят избирателното 

си право в изборите за президент 
и вицепрезидент на републиката и 
за народни представители, лицата 
трябва да отговарят на следните ус-
ловия:

- да имат българско гражданство;
- да са навършили 18 години към 

изборния ден включително;
- да не са поставени под запреще-

ние;
- да не изтърпяват наказание ли-

шаване от свобода.
4. В секциите извън страната 

може ли да се гласува с преферен-
ции, както и за независим кандидат 
за народен представител?
На 14.11.2021 г. в изборите за на-

родни представители в секциите из-
вън страната се гласува с бюлетина 
само за партии и коалиции, незави-
симо дали гласуването е машинно 
или с хартиена бюлетина.
Съгласно Изборния кодекс при 

гласуване извън страната в избори 
за народни представители, изби-
рателят няма възможност да посо-
чи предпочитание (преференция) 
в бюлетината за избран от него 
кандидат на партия или коалиция, 
както и да гласува за независим 
кандидат издигнат от инициативен 
комитет.            .....Следва на стр. 2 



Живял някога един могъщ крал. Той си построил 
огромен дворец. Но този дворец бил доста странен. 
Той целият бил покрит с огледала отвътре – стените, 
пода, тавана, абсолютно всичко. Милиони огледала.
Веднъж от някъде притичало едно куче и влязло 

в двореца. Изненадано от непознатото място, то се 
заогледало наоколо. И тогава с ужас видяло, че от 
всички страни е заобиколено от огромно множество 
кучета. Те били навсякъде и толкова много! С наме-
рение да се защити от тях, за всеки случай кучето 
им се озъбило, за да ги сплаши. В отговор обаче 
всичките кучета наоколо също му се озъбили. Кучето 
почнало да ръмжи – срещу него всички кучета му 
отговорили със същото. Виждайки това, кучето вече 
било сигурно, че животът му наистина е в опасност 
и започнало да лае с всички сили, много отчаяно. 
Но щом залаяло и онези милиони кучета също за-
почнали да лаят насреща му. И колкото повече то 
лаяло, толкова по-силно те му отговаряли…
На сутринта намерили нещастното куче мъртво. 

А то било там сам самичко. Освен него, в двореца 
нямало никой друг. Там били само милионите 
огледала. Никой не се е борил с него, защото не 

е имало кой да го направи. Но то видяло себе си в 
огледалата и се изплашило. И когато започнало да 
се сражава, отраженията в огледалата също влезли 
в бой. То загинало в борбата с милионите собствени 
отражения, които го заобикаляли от всички страни…
Поуката:
Ако няма никакви препятствия вътре в нас, то не 

може да има и никакви препятствия извън нас. Нищо 
не може да застане на пътя ни.
Такъв е законът! Защото, светът е 

само едно отражение, той е едно огромно 
огледало.

- Кой чакаш...!?- Кой чакаш...!?
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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: ПОДОБНОТО ПРИВЛИЧА ПОДОБНО

Ден в памет на загиналите във войните 
Годишнина от Компиенското при-

мирие /1918/, което слага край на 
Първата световна война (1914-1918). 
Отбелязва се от 1919 г. като Ден на 
примирието във Великобритания, 
САЩ и страните от Общността на 
нациите (бивша Британска общ-
ност). След Втората световна война 
(1939 -1945) е преименуван на Ден 
на ветерана в САЩ. Във Велико-
британия и в някои страни от Общ-
ността на нациите - на Ден в памет 
на загиналите във войните, като се 
отбелязва през втората неделя на м. ноември (най-близката до датата 11 загиналите във 
войните и диктаторските режими и първоначално се чества през петата неделя преди 
Великден, от 1952г. - през третата неделя на месец ноември. 

Професионален празник на охранителите 
Професионален празник на охранителя и частната охра-

нителна дейност. Обявен с Решение 50/4 февруари 2010 г. 
на Министерски съвет. Отбелязва се в деня на църковния 
празник св. Мина - 11 ноември. 

12 Ноември 2021 година, Петък,
 Световен ден за борба с пневмонията 
От болестта умират най-

много деца под 5-годишна възраст. Отбелязва се от 2009г. 
по инициатива на Световната здравна организация, Гло-
балната коалиция за борба с детската пневмония и 140 
неправителствени организации. Целта е информиране и 
финансиране в глобален план относно болестта, от която 
умират най- много деца под 5-годишна възраст в света.

10 Ноември 2021 година, Сряда,
Световен ден на младежта 
Отбелязва се от 1949 г. с решение на Све-

товната федерация на демократичната младеж 
(СФДМ). Годишнина от създаването на СФДМ 
/1945/ по време на Световната конференция 
на младежта в Лондон, Великобритания (29 
октомври-10 ноември 1945). 
Годишнина  от  свалянето  на  Тодор 

Живков 
На 10 ноември 1989 година, часове след 

като е отворена Берлинската стена - 9 ноем-
ври, е свикан пленум на Централния комитет 
(ЦК) на Българската комунистическа партия 
(БКП). Официалното съобщение за двете 
решения на пленума е, че се „удовлетворява 
молбата на другаря Тодор Живков да бъде 
освободен като генерален секретар и член на 
Политбюро на ЦК на БКП“ и му се изказва 
„дълбока благодарност за дългогодишната 
всеотдайна дейност в служба на партията и 
народа“. Предлага се на Народното събрание 
да удовлетвори неговата молба за освобож-
даването му като председател на Държавния 
съвет на Народна република България. Дру-
гото решение е, че „се избира за генерален 
секретар на ЦК на БКП другарят Петър 

Младенов“. Негласната новина за свалянето му обикаля цялата страна за 
минути. Първо се разпространява в Софийския Университет, към 17.00 часа 
пред всички будки за вестници се появяват невиждани, огромни опашки от 
хора, които чакат за да си купят вечерното издание и за да прочетат черно на 
бяло новината. На 17 ноември 1989 г. на сесия на 9-ото Народно събрание 
Тодор Живков е освободен от длъжността председател на Държавния съвет. 

11 Ноември 2021 година, Четвъртък,
 Имен ден празнуват всички с името Виктор
 На 11 ноември имен ден празнуват всички, които носят името: Виктор, 

Виктория (означава - победител на латински) и Минчо, Минка (на този ден 
се почита паметта на Свети Мина). 
Почита се паметта на Свети Мина. 
В този ден православната църква почита паметта 

на мъченици Мина, Виктор и Викентий - от тримата 
най-популярен и най-почитан е Свети Мина, който е 
известен чудотворец и се счита за покровител на се-
мейството. Свети мъченик Мина е египтянин (284-
305 г.), но изповядвал християнската вяра и служил 
във войската, разположена в Котуанската област, под 
началството на военачалника Фирмилиан. По това 
време властта в Рим се поделяла между императо-
рите Диоклетиан и Максимиан. Те издали указ да се 
предават намъчения и да се убиват всички христия-
ни, които не се покланят на идолите. Според указа 
вярващите в Христа навсякъде били принуждавани 
да извършат жертвоприношения. Тогава война Мина 
не пожелаел да гледа това почитане на идоли, оставил войнското си звание и 
се оттеглил в пустинните места на Северна Африка. Предпочел да живее със 
зверовете, отколкото с хора, които не познават Бога. Свети Мина дълго време 
се скитал, поучавайки се в Божия Закон, с пост и молитва очиствайки душата 
си и служейки ден и нощ на Единия Истински Бог. Бил заловен и жестоко 
измъчван, когато в тялото му не останала сила, главата му била отсечена, а 
тялото му изгорено. Но щом като огънят изгаснал, вярващите дошли и на 
мястото събрали останалите мощи на светеца - обвили ги с чисти кърпи и ги 
помазали с благовония. Пренесли ги в Александрия, където ги погребали с 
почести. Впоследствие на това място е била построена и църква в името на 
светия мъченик и по молитвите към светеца в нея станали множество чудеса. В 
околностите на София се намира обрадовският манастир „Св. великомъченик 
Мина“ - на около 7 км североизточно от столицата, нарича се „Обрадовски“ 
по името на бившето село Обрадовци, сега квартал Бенковски. 

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

.....продължава от стр. 1
На интернет страницата на Централ-

ната избирателна комисия в рубриката 
„Регистри“ – https://www.cik.bg/bg/pvr-
ns14.11.2021/registers, са публикувани 
регистрираните в ЦИК партии, коалиции 
и инициативни комитети, за двата вида 
избори.

5. На кой адрес се упражнява правото 
на глас?
Гласуването в страната се извършва по 

постоянен адрес или по настоящ адрес, 
ако избирателят има регистриран насто-
ящ адрес в населено място, различно от 
населеното място по постоянния му адрес 
и при условие, че е подал заявление за гла-
суване по настоящ адрес до 30.10.2021г. 
включително.
Постоянният адрес е вписан в лична-

та карта и по този адрес избирателите се 
включват в избирателните списъци.
Настоящият адрес се регистрира от об-

щинската администрация по искане на 
избирателя при условията и по реда на 
Закона за гражданската регистрация.
Когато избирателят бъде вписан в изби-

рателен списък за гласуване по настоящ 
адрес, той не може да гласува по постоян-
ния си адрес.
Вписването в избирателен списък за 

гласуване по настоящ адрес се отнася и 
за двата вида избори на 14.11.2021 г., как-
то и за 21.11.2021 г. при евентуален нов 
избор за президент и вицепрезидент на 
републиката.

6. В кои случаи избирателят може да 
гласува в секция, различна от секцията по 
постоянния или настоящия си адрес?
Изключенията от правилото, че правото 

на глас се упражнява само по постоянния 
адрес на избирателя или по настоящия му 
адрес в предвидените в Изборния кодекс 
случаи, се отнася за следните категории 
лица:

- Лицата, които имат право да гласуват с 
удостоверение за гласуване на друго мяс-
то. Това са кандидатите в съответния вид 
избор, членовете на ЦИК и РИК и реги-
стрираните за изборите наблюдатели (чл. 
34 ИК);

- Лицата, заети в произвеждането на 

изборите. Това са членовете на СИК, ох-
раната на съответната секция и лицата 
ангажирани с техническата поддръжка на 
машините за гласуване (чл. 233 ИК);

- Избирателите с увредено зрение или 
със затруднение в придвижването, когато 
гласуват в избрана от тях подходяща сек-
ция или в определена за тази цел секция 
(чл. 10, ал. 1 и чл. 235, ал. 3 ИК);

- Ученици, студенти и докторанти 
(включително курсанти, дипломанти, 
специализанти) – редовно обучение, кога-
то гласуват в секция в населеното място в 
което се обучават, когато то е различно от 
населеното място по постоянния им адрес 
(чл. 241 ИК);

- Избирателите, които са постъпили в 
лечебни заведения, домове за стари хора 
и други специализирани институции за 
предоставяне на социални услуги при ус-
ловие, че в съответното заведение/дом има 
разкрита избирателна секция (чл. 28 ИК);

- Избирателите, които се намират в мес-
тата за изтърпяване на наказание лишава-
не от свобода и за задържане, ако в място-
то има разкрита секция (чл. 29 ИК);

- Избирателите, поставени под задъл-
жителна карантина или задължителна из-
олация, гласуват в мястото където са по-
ставени под задължителна карантина или 
задължителна изолация с подвижна изби-
рателна кутия при условие, че е образува-
на избирателна секция и са подали заявле-
ние за гласуване (чл. 28, ал. 3 ЗМДВИП).

7. Може ли да се гласува с лична карта 
или паспорт с изтекъл срок на валидност?
Избирателите, притежаващи доку-

мент за самоличност с изтекъл срок на 
валидност в периода от 13.03.2020 г. до 
изборния ден включително имат право 
да гласуват в изборите за президент и ви-
цепрезидент на републиката и за народ-
ни представители на 14 ноември 2021 г., 
както и на 21.11.2021 г. при евентуален 
нов избор за президент и вицепрезидент 
на републиката, като удостоверяват само-
личността си пред секционните избира-
телни комисии в страната и извън стра-
ната с лична карта или паспорт, като не 
се изисква удостоверение за издаване на 
лични документи.



Въпрос: Подадох заявление за ядрено магнитен 
резонанс и ми казаха, че ще получа отговор до един 
месец и че повече от този период не могат да ме 
бавят! Измина повече от месец, още не съм полу-
чил отговор.
Отговор от НЗОК: Тъй като ЯМР е скъпоструващо 

изследване, на лекарите специалисти от извънболнич-
ната медицинска помощ е дадена допълнителна въз-
можност да го назначават - освен от определените им 
средства за медико-диагностични дейности за триме-
сечието, и чрез допълнителни средства - допълнителен 
брой за ЯМР, разпределяни от директора на съответ-
ната районна здравноосигурителна каса (РЗОК). За 
целта лекар специалист (по профила на заболяването) 
от извънболничната помощ подготвя и представя 
в РЗОК заявление за отпускане на направление за 
изследването ЯМР с придружаваща документация, 
установяваща необходимостта от извършването му. 
Директорът на РЗОК дава своето становище, а  лекарят 
специалист по служебен път получава становището 
на директора и уведомява пациента.
В Централното управление (ЦУ) на Националната 

здравноосигурителна каса (НЗОК) няма информация 
за разрешенията/отказите, които директорите на ра-
йонните здравноосигурителни каси (РЗОК) издават 
за извършването на ЯМР. В този смисъл следва да 
получите информация от вашия лекуващ лекар или 
от РЗОК, като предоставите своите данни и тези на 
лекаря специалист, подал молбата за ЯМР.

Въпрос: Трябва ли при всеки преглед при пулмолог 
/за лице, което се води под наблюдение с асма/ да се 
прави спирометрия? И ако не е направена защо се 
отбелязва в амбулаторните листи, че е направена? 
Отговор от НЗОК: Здравноосигурени лица със 

заболявания „Астма с преобладаващ алергичен 
компонент“ (МКБ-код J45.0) и „Неалергична астма“ 
(МКБ-код J45.1) подлежат на диспансерно наблюде-
ние от лекар специалист по клинична алергология 
или пневмология и фтизиатрия - до края на живота. 
Диспансерните прегледи се провеждат 3 пъти годиш-
но със снемане на пълен обективен статус с насоче-
ност към дихателната и сърдечно-съдовата система 
(спирометрия). Ежегодно се извършва изследването 
диференциално броене на левкоцити. Рентгенография 
на гръден кош и бял дроб се извършва един път на 
две години.
По отношение на неизвършена дейност, която е впи-

сана в медицинската документация като извършена, 
може да подадете сигнал до РЗОК.

До 15-ти ноември: 
ЗКПО
1. Краен срок за деклариране 

на намаляване или увеличаване 
на месечните и тримесечните 
авансови вноски за корпора-
тивен данък съгласно чл. 88 от 
ЗКПО.

2. Внасяне на месечните аван-
сови вноски за ноември за кор-
поративния 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 октомври.

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 октомври.

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 октомври.

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

декларации - пристигания/изпращания за месец октом-
ври 2021 г., за новорегистрираните Интрастат операто-
ри с възникнало текущо задължение.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
8 - 14 ноември 2021г., брой 41

ОТ 8 НОЕМВРИ СЕ ПОДАВАТ
ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА КОВИД МЯРКАТА
До 72 млн. лв. е бю-

джетът, който разпре-
дели  УС  на  Държа-
вен фонд „Земеделие“ 
(ДФЗ )  в  помощ  на 
земеделските произ-
водители за смекчава-
не и преодоляване на 
икономическите щети, причинени от пандемията 
заради Covid-19. Държавната помощ се предоставя 
по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на 
земеделски стопани за преодоляване на негативното 
икономическо въздействие на Covid-19. Схемата 
е нотифицирана от Европейската комисия по Вре-
менната рамка за мерки за държавна помощ заради 
коронакризата.
Стопаните могат да подават заявления за подпома-

гане в областните дирекции на Фонда от 8 ноември 
до 26 ноември 2021 г. Субсидиите ще бъдат изплатени 
най-късно до 10 декември 2021 г.
Фермерите, които отглеждат едри и дребни пре-

живни животни, ще бъдат подкрепени с до 37 млн. 
лв. Общо 5 млн. лв. се предоставят на пчеларите 
за обезпечаване грижите за пчелните семейства.
Производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат 
подпомогнати с до 29,5 млн. лв.

 Размерът на помощта за едно животно се раз-
пределя, както следва:

- млечни крави под селекционен контрол – 77 лв.;
- млечни крави – 77 лв.;
- млечни крави в планински райони – 45 лв.;
- месодайни крави и/или юници – 45 лв.;
- •месодайни крави под селекционен контрол – 77 лв.;
- биволи – 77 лв.;
- овце-майки и/или кози-майки под селекционен 

контрол – 19 лв.;
- овце майки и/или кози майки в планински райони 

– 15 лв.;
- овце майки и/или кози майки, за животните по 

Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-
майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 15 лв.
Размерът на помощта за едно пчелно семейство 

е 7 лв.
 Подпомагането на производителите на плодове 

и зеленчуци е, както следва:
- ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нек-

тарини, череши/вишни, ягоди, малини – 550 лв./ха;
- сливи и десертно грозде – 280 лв./ха;
- винени лозя – 170 лв./ха;
- домати полски, краставици полски, корнишони, 

патладжан  – 800 лв./ха;
- пипер полски – 1120 лв./ха;
- домати оранжерийни, пипер оранжериен, крас-

тавици оранжерийни – 3300 лв./ха;
- картофи, лук, чесън – 600 лв./ха;
- моркови, зеле, дини и пъпеши – 300 лв./ха
Право на подпомагане по схемата ще имат реги-

стрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 
3. Средствата за държавната помощ ще се предоставят 
под формата на пряко безвъзмездно финансиране.
Бюджетът на помощта е в размер до 72 млн. лв., от 

които 70 млн. лв. са осигурени с Постановление на 
Министерски съвет № 352/21.10.2021 г., а останалите 
2 млн. лв. са от неусвоен ресурс по инвестиционни 
схеми за държавни помощи.

ЗАЕМИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ СЕ
ОТСРОЧВАТ С ЕДНА ГОДИНА

Кредитите, които 
фермерите са взели 
за изхранване на жи-
вотните от Държавен 
фонд „Земеделие“ 
(ДФЗ) през периода 
2008 – 2012 г., се 
отсрочват с една го-
дина. Това реши на 
своето редовно за-
седание Управител-
ният съвет (УС) на 

Фонда по искане на браншовите организации.
Животновъдите могат да подават заявления за от-

срочване на задълженията си в областните дирекции 
на ДФ „Земеделие“ от 22 ноември 2021 г. до 31 януари 
2022 г. От тази възможност могат да се възползват 
кредитополучатели с отсрочени кредити до края на 
ноември 2021 г. – птицевъди, свиневъди и фермери, 
отглеждащи едри и дребни преживни животни, полу-
чили кредити през 2008, 2009, 2010 и 2012 г.
Заемите, които стопаните дължат на ДФЗ, трябва 

да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга 
(главница и лихва). Обезпеченията следва да бъдат 
учредени в полза на Фонда най-късно до 29 април 
2022 г. Средствата трябва да бъдат погасени до 25 
ноември 2022 г. Размерът на лихвата е 2%.
Мотивът за удължаване периода за погасяване на 

задълженията на стопаните е задълбочаващата се 
икономическа криза, причинена от разпространението 
на пандемията от COVID-19. В създалата се ситуация, 
голяма част от фермерите изпитват остра нужда от 
финансов ресурс за оборотни средства, жизненоважен 
за стопанствата.

   Припомняме, че не се допуска отсрочване на заеми 
на кредитополучател, за който е открито производство 
по несъстоятелност по реда на Търговския закон към 
датата на сключване на анекса.

ОФОРМЯНЕ НА ТРУДОВАТА НИ КНИЖКА 
ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА

При прекратяване на трудовото правоотноше-
ние работодателят е длъжен да впише в трудовата 
книжка данните, свързани с прекратяването, и да 
я предаде незабавно на работника или служителя 
срещу подпис.
При прекратяване на трудовото правоотноше-

ние работодателят е длъжен да впише в трудовата 
книжка основанието за прекратяване на изплатените 
на работника или служителя обезщетения при пре-
кратяването на трудовото правоотношение, както и 
продължителността на трудовия стаж, придобит по 
трудово правоотношение в години, месеци и дни.
Предаване на трудовата книжка следва да се осъ-

ществи в деня на прекратяване на трудовото право-
отношение, веднага след вписване на посочените 
данни в нея. То трябва да стане чрез връчване лично 
на лицето. Предаването означава фактическо поста-
вяне на трудовата книжка във владението на работ-
ника или служителя.
Когато работни-

кът или служителят 
не е в предприятие-
то в деня на прекра-
тяване на трудовото 
правоотношение и 
оформяне на трудо-
вата книжка, пре-
даването й може да 
стане по три начина:

1. Чрез писмена препоръчана покана с обратна 
разписка до работника или служителя да се яви при 
работодателя, за да получи трудовата си книжка. В 
този случай работодателят ще е изпълнил задълже-
нието си за предаване на трудовата книжка в деня на 
получаването на поканата от работника или служи-
теля, удостоверен върху обратната разписка.

2. Чрез изпращане на трудовата книжка по пощата. 
Трябва да се има предвид, че за този вид предаване 
на трудовата книжка е необходимо предварително-
то писмено съгласие на работника или служителя. В 
този случай моментът на предаването ще бъде денят 
на изпращането й по пощата.

3. Чрез предаване на трудовата книжка на писмено 
упълномощено от работника или служителя лице. В 
този случай работодателят ще е изпълнил задълже-
нието си за предаване на трудовата книжка в деня на 
предаването й на упълномощеното лице, което тряб-
ва да стане срещу подпис.
При закриване на предприятието, без да е посочен 

правоприемник, всички съхранявани от него разпла-
щателни ведомости, трудови договори (заповеди за 
назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди 
за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, за-
поведи за прекратяване на трудови правоотношения, 
трудови книжки и други документи, установяващи 
осигурителен стаж и доход на лицата, които са ра-
ботили в предприятието, се предават на територи-
алните поделения на НОИ и се пазят в специални 
архивохранилища. Удостоверенията за трудов стаж 
се издават от териториалните поделения на Нацио-
налния осигурителен институт безплатно в срок до 
30 дни въз основа на съхраняваните от тях разпла-
щателни ведомости и други документи на прекрате-
ни осигурители без правоприемник.

КАК СЕ ВАДИ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

Удостоверенията за осигурителен стаж/доход се 
издават безплатно, в срок до 30 дни.

Удостоверенията се получават:
- лично или от упълномощено лице. Не е необ-

ходимо пълномощното да е нотариално заверено, в 
случай че упълномощеното лице е родител, съпруг 
или дете. В пълномощното задължително се посочва 
родствената връзка;

- чрез лицензиран пощенски оператор – когато 
заявлението не е подписано и при съмнение дали то 
изхожда от посочения в него гражданин, админи-
стративният орган изисква неговото потвърждение 
със собственоръчен или електронен подпис в трид-
невен срок от съобщението за това.
При непотвърждаване в срок, производството по 

подаденото заявление се прекратява.
- по електронен път на посочен e-mail адрес.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ 2021г.



ЕТО КАК ДА ПОВИШИМ
ЗИМОУСТОЙЧИВОСТТА НА РАСТЕНИЯТА 
Повредите на рас-

тенията през зима-
та не се причиняват 
само от ниски от-
рицателни темпера-
тури, но и от въз-
действието на други 
фактори като дебела 
снежна покривка, 
рязка смяна на днев-
ните и нощни темпе-
ратури, образуване на ледена кора и др. Свикнали сме да 
приемаме студа като основна опасност за многогодишните 
растения, което съвсем не е вярно. Ето затова е важно да 
знаем как да повишим зимоустойчивостта на растенията.
Зимата може да бъде топла и снежна, а напролет да ус-

тановим, че растения, които са преживели благополучно 
по-студени зими – тази са измръзнали.
Когато лятото е по-хладно, дъждовно и продължително 

влажно, растенията встъпват в зимните условия отслабе-
ни, защото не успяват да натрупат достатъчно количество 
хранителни вещества. Те са неподготвени даже за слабите 
застудявания, които могат да се окажат фатални.
Когато зимата е по-дълга и заснежена, а под дебелия 

сняг е топло и влажно, тогава растенията дишат по-ин-
тензивно поради повишаване на температурата, силно 
намалява количеството на захарите и те могат да загинат 
от изтощение.
Зимоустойчивостта на растенията е важна характерис-

тика, която им позволява да се справят с разнообразни 
климатични трудности и последствията от тях – това е 
способността им да противостоят на неблагоприятните 
условия. През зимата и ранна пролет растенията се сре-
щат с група от фактори, които им въздействат активно и 
проверяват тяхната издръжливост. При тези условия фо-
тосинтеза не се извършва – тя практически е прекратена, 
но анаеробното дишане продължава, което довежда след 
изчерпване на захарите до хидролиза на белтъци и бързо 
повишаване на небелтъчния азот.
В условията на безснежна зима, когато горният слой 

замръзне от ниските температури, се образува ледена 
кора. При замръзване обемът се увеличава и почвата се 
приповдига заедно с растенията, а кореновата система 
се разкъсва. Това явление е известно като изтегляне на 
растенията. То е особено опасно тогава, когато възелът на 
братене излезе на повърхността на почвата и при следващо 
засушаване може да изсъхне , а растенията умират.
Зимоустойчивостта е сложно и многокомплексно ка-

чество, на което влияят не само външни фактори, но и 
различните сортови особености на растенията.
Студоустойчивостта е заложена генетично и се отнася 

само до устойчивостта към ниски температури. Тя трябва 
да е установена при избора на посадъчен материал.
На възрастта на растенията не можем да повлияем, но 

трябва да е съобразима с нея и да бъдем по-внимателни 
– младите и по-старите растения са по-слаби и зимуват 
по-трудно.
Времето не зависи от нас и не можем да го променим, 

но можем да осигурим по-благоприятни условия за рас-
тенията на малки участъци.

1. Да подпомогнем задържането на снега или при нали-
чие на много сняг, да отстраним част от него.

2. Използване на подходящи укрития през зимата, като 
за култури, които са склонни към отслабване и загниване 
те трябва да бъдат сухи с възможност за проветряване 
при затопляне.

3. Избор на подходящ терен при засаждане – слънце, 
сянка, сухо или влажно място.
Грижите са фактор, зависещ изключително от нас. 

Своевременно взетите мерки помагат за натрупване на 
достатъчни количества хранителни вещества за зимата 
и навременно узряване на дървесината. Тези мерки 
включват:

– подходящо и навременно подхранване;
– борба с болести и вредители;
– обработване с подходящи антистресови препарати – 

адаптогени.
За различните растения се използват конкретни методи 

при подготовката им за зимата.
За плодните култури е много важно да се подхранват 

есенно с фосфор и калий, преди да са опадали листата. Мо-
жем да отдадем предпочитания на листното подхранване, 

защото така хранителните вещества ще бъдат доставени 
бързо. Използваме суперфосфат (30 г на 1 л) и калиев 
сулфат (10 г на 1 л) – пръскат се листата.
Влагозарядното есенно поливане помага да се пре-

дотврати пресъхване на клоните при замръзване. При 
това поливане влагата в почвата трябва да проникне 
на дълбочина 1,0-1,5 м. Влажната почва притежава по-
висока топлопроводимост и топлината от по-дълбоките 
слоеве лесно ще достигне до корените и ще ги предпази 
от измръзване.
Отстраняването на листата (дефолиация) през есента 

спомага за ускоряване съзряването на дървесината, а това 
повишава студоустойчивостта на дърветата и храстите. 
Прави се  ръчно, но за тази операция могат да се използ-
ват и химични средства – амониев сулфат.

НЯКОЛКО ВАЖНИ ПРАВИЛА
ЗА ХРАНЕНЕТО НА КУЧЕ  

Когато имате куче, трябва да запомните няколко ва-
жни правила за храненето му. Ето какво е наложително 
да знаете за храненето на кучето:
Хранене по определено време
Препоръчително е да сложите кучешката храна в па-

ничката на домашния любимец, преди вие да седнете 
да ядете. То със сигурност 
ще дойде с влажен поглед 
да ви се помоли да му да-
дете от вашето хранене, но 
в никакъв случай не тряб-
ва да го правите. Освен 
това се старайте винаги да 
храните кучето по едно и 
също време.
Покажете на кучето, че вие го храните
За да научите домашния си любимец да ви възприема 

като пълноправен стопанин, трябва да му покажете, че 
вие го храните. Когато му сложите суха храна в купич-
ката, извикайте името на кучето. Когато то започне да 
яде, ще разбере, че вашата ръка е тази, която го храни.
Не прекалявайте с порциите
Придържайте се към нормата, която е оказана от 

производителя на мократа или гранулираната кучешка 
храна. Често стопаните се притесняват, че животинка-
та ще остане гладна с това количество. Но ако кучето 
ви често преяжда, това може сериозно да повлияе на 
кучешкото здраве. Един от страничните ефекти ще е 
затлъстяване при кучето.
Специализирана или човешка храна?
Така наречените промишлени храни за кучета са 

специално разработени за домашни любимци. В тях 
се съдържат всички необходими вещества и микроеле-
менти, от които се нуждае кучето. Ако смесите кучеш-
ката храна с човешка (натурална), може да навредите 
на здравето му. Например, може да причини стомашно 
разстройство при кучето, а дори и язва.
Сменяйте водата на кучето всеки ден
Това е едно от задължителните правила за собстве-

ниците на кучета. Винаги оставяйте прясна вода до 
купичката му със суха храна. Гранулите почти не 
съдържат вода, което понякога е истинско мъчение за 
домашния ви любимец.
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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                                                                                                              

В семейството на Иванчо се раждат близнаци. 
Баща му казва:

- Иванчо, отиди днес до училище и кажи на учи-
телката, че тази седмица няма да ходиш... и кажи 
каква е причината.
Връща се той у дома и баща му го пита:
- Каза ли?
- Казах, да... и госпожата ни поздравява с ражда-

нето на бебето.
- Как на „бебето“ имаме близнаци?!
- Аааа... аз второто си го запазих за следващата 

седмица!

- Мило, сънувах, че си ме завел в Дубай!
- Поспи още малко мила, докато се върнем!

САНАТОРИУМ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ: 
КОИ БИЛКИ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ

В ШКАФА    
Боднете си в сандъче мента, градински чай, ма-

точина
Градината е пълна, когато 

в нея освен зеленчуци растат 
и билки. Това предполага, 
че стопанката ще има от 
всичко под ръка. Лечебните 
растения са голяма група, 
позната от около 3000 г. 
пр.н. е. Специфичните им свойства се обуславят от 
съдържанието на активни химически вещества, които 
се образуват в живата растителна клетка. Такива веще-
ства са алкалоиди, гликозиди, сапонини, флавоноиди, 
дъбилни вещества, етерични масла, витамини. Те 
действат специфично върху организма – седативно, съ-
нотворно, наркотично, болкоуспокояващо, слабително, 
кръвоспиращо, антибиотично. За някои специфични 
и тежки заболявания се използват изключително ле-
карствени средства от растителен произход, тъй като 
не се синтезират. Едни лекарствени растения обаче са 
отровни, когато се приемат над определени количества. 
Създадени са български сортове, например, блатно 
кокиче, беладона, босилек, валериана, гипсофила, мак, 
мента, напръсник, пелин, пиретрум, татул, градински 
чай, медицинска ружа, анасон.
Ментата успокоява болката, градинският чай 

– възпаления
Ментата действа болкоуспокояващо, препоръчва се 

при възпаление на дихателните пътища, антисептик е 
при стомашни и чревни разстройства. Дори да ви няма 
нищо чаят от мента е чудесен през студената зима. 
Полезните свойства се дължат на етеричното масло с 
главна съставна част метанол. През октомври-ноември 
разделете коренищата на парчета и ги засадете в бразди 
на дълбочина около 15 см, разстоянието между редо-
вете да е 60-70 см. Мястото да е слънчево и да може 
да се полива редовно. Почвата да е рехава и богата на 
хранителни вещества с неутрална реакция.
Градинският чай е също богат на етерично масло. 

Листата служат в медицината като дезинфекционно 
и противовъзпалително средство, против ларингити, 
стоматит, кашлица, изобилно изпотяване. Използва се 
при бронхит и възпаление на устната кухина. Действа 
добре при възпаление на стомаха, червата, на черния 
дроб, на жлъчния мехур, на бъбреците, на стомашни 
язви. Препоръчва се за гаргара при възпаление на 
сливиците и зъбобол. Градинският чай се отглежда на 
едно място около 10 години. Той е сухоустойчив и сту-
доустойчив, не е взискателен към почвата. Размножава 
се чрез директна сеитба или чрез разсад, получен в 
открити лехи. И по двата начина се хваща през ноември 
– декември. За 1квадрат са необходими 8-10 г семена.

 Ружата лекува венците
Медицинската ружа е лекарство и украшение в двора 

с красивите си цветове. Листата и цветовете съдържат 
слизестите вещества, които действат омекчаващо и 
болкоуспокояващо при възпаление на лигавицата, на 
дихателните, храносмилателните и пикочните пъти-
ща. Със запарка се прави гаргара при възпаление на 
венците, сливиците и гърлото, компреси на възпалени 
очи и кожа. Размножава се най-добре чрез семена, но 
може от разсад и от издънки, взети от многогодишни 
коренища. Ружата е светлолюбива, взискателна към 
влажността и хранителните вещества в почвата.

 Маточината срещу неврози
Маточината има също антисептично, болкоуспокоя-

ващо действие, стимулира апетита и храносмилането. 
Влиза в състава на много билкови чайове за лечение на 
неврози, мигрени, високо артериално налягане, виене 
на свят. Служи за гаргара при възпаление на венците 
и устната лигавица. Маточината се размножава чрез 
семена. Но може и от коренища, които се разделят на 
3-4 части и се засаждат през октомври или в началото 
на ноември. Тя е високодоходна култура, която може 
да се отглежда и на по-големи площи за износ.

ТУРСКИ ПОРТОКАЛОВ КЕКС   
Продукти: яйца – 4 бр., захар – 1. 5 ч.ч., портокалова 

кора – настъргана кора на ситно ренде от 2 портока-
ла,  портокалов сок – сок от 2 портокала,  олио – 1 ч.ч.,  
прясно мляко – 1 ч.ч., бакпулвер – 1 бр., ванилия – 1 бр., 
брашно – 3 ч.ч., пудра захар – 
по желание за поръсване
Приготвяне:   Разбийте яйца-
та със захарта, прибавете сока 
и настърганата кора от 2 порто-
кала, олиото, прясното мляко.
В дълбок съд сложете браш-
ното, бакпулвера, 1 ванилия и 
започнете да разреждате с течната смес.
Разбъркайте добре. Сложете сместа в тавичка и пе-
чете на умерена температура. По желание поръсете 
с пудра захар.


