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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

КАКВИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА МОГА ДА ПОЛУЧА

За втора поредна година Кампанията на Общинска администрация – Сатовча „Нека до-
брото продължи“ ще се проведе неприсъствено, предвид трудното време и тежките дни, 
в които живеем свързани с разпространението на COVID-19 на територията на община 
Сатовча, страната и целия свят. 
Отново, Общинското ръководство призовава да бъдем заедно и да си помагаме, както и 

досега. Нека доброто продължи и се включим в  инициативата  на Общинска администра-
ция – Сатовча за  набирането на средства за деца сираци и деца с трайно увреждане до 16 
годишна възраст от общината.
Пандемията, промени не само хората, но и всичко около нас, включително и начинът ни 

на живот. Промени се и разбирането ни за взаимопомощ, за това да бъдем полезни и отго-
ворни не само към себе си, но и към другите, разбирайки, че не трябва да приемаме всичко 
за даденост, че от нас зависи не само нашият, но и живота на нашите близки, приятели и 
познати. По-осъзнато разбираме за взаимовръзката, че когато сме заедно можем да преодо-
леем всички житейски препятствия, че трябва и можем да си помагаме в трудните моменти, 

за да оцелеем и бъдем добри в приме-
ра си към идното поколение.
Тази кампания, за втора поредна го-

дина ще бъде различно проведена в 
сравнение с предходните 12 години, 
без организиране на масови меропри-
ятия, но всеки желаещ да бъде част 
от инициативата може да дари сред-
ства всеки делничен ден в сградата на 
Общинска администрация - Сатовча, 
в кметствата по населени места или 
по банкова сметка:

Търговска банка Д-АД IBAN: 
BG98DEMI92408400043012

Код на вид плащане:
445100 BIC: DEMIBGSF.

Банковата сметка е изписана на официалния сайт на общината.
Кметът на Общината д-р Арбен Мименов, като инициатор на Кампанията „Нека доброто 

продължи“ призовава всеки, който има възможност да помогне, да бъде част от инициати-
вата, да бъде съпричастен в каузата, за да успеем за поредна година да зарадваме домовете 
на тези от нас, които имат най-голяма нужда, както от морална, така и от парична подкрепа. 
Да бъдем отново причината, да стоплим сърцата и дарим усмивка на семействата, имащи 
нужда от това.
Нека бъдем заедно и в трудните моменти! Бъдете част от доброто! Бъдете благодетел!
Включете се в инициативата! 
За първи път преди дванадесет  години, по идея на Кмета на общината д-р Арбен Ми-

менов се организира кампания за набирането на средства за децата сираци, на които им 
предстои абитуриентски бал, с цел да бъдат финансово подпомогнати за закупуване на 
облекло за паметната за тях абитуриентска вечер. Тази инициатива се превърна в традиция 
и с годините според събраната сума се подпомагат и деца сираци, които не са абитуриенти, 
както и деца с трайно увреждане до 16 годишна възраст. Всяка година през месец декем-
ври се организират благотворителни инициативи, чиято основна цел е разпространение 
на идеята и набирането на средства, чрез продажбата на саморъчно изработени картички, 
сувенири, различни произведения на изкуството, кулинарни творения, музикални изпълне-
ния и други такива, предимно от деца и ученици от всичките детски градини и училища от 
община Сатовча. 
В тази кампания няма да се организира изработването на празнични артикули за 

благотворителната кауза. 
Като организатор на мероприятието  кметът на общината се обръща към всички жители 

Над 570 милиона лева ще бъдат отпуснати тази 
година за подпомагане на семействата с деца. 
Това показва планът за 2021 г. за изпълнение на 
Актуализираната национална стратегия за демо-
графско развитие на населението в Република 
България (2012 – 2030 г.).
Тази година отпадна подоходният критерии за 

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

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

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

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

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

ОТ 4 ЯНУАРИ СЕ ОТВАРЯ ПРИЕМЪТ
ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г.
На 4 януари Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) отваря приема 

за 2022 г. по Националната програма по пчеларство (НПП), която 
действа в периода 2020 – 2022 г. 
За 2022 г. финансовият ресурс е в размер на 8 073 092.57 лева. 

Документи за финансовата 2022 г. ще се приемат в областните ди-
рекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическо лице и по адрес-
на регистрация на юридическо лице. 

Приемът ще продължи до 17 януари 2022 г.
Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за подпо-

магане от интернет страницата на ДФЗ. Там е публикувана и ин-
формация за условията за финансиране по мерките от НПП 2020 
– 2022 г. 
Заинтересованите от пчеларската програма, които нямат онлайн 

достъп, могат да се осведомят и на място в областните дирекции 
на фонда, както и в Централното управление на ДФЗ в отдел „Пче-
ларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански па-
зарни механизми“.
Мерки Б, Г и Д от НПП 2020 – 2022 г. включват дейности за 

борба срещу вароатозата за извършване на лабораторен анализ на 
меда и купуване на кошери, пчелни семейства и майки. 
По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при купуване-

то на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към 
подвижното пчеларство.
За новия прием през 2022 г., с изменение на Наредбата от ок-

томври 2021 г., се добавят нови видове инвентар, които стопаните 
могат да купят.
Пчеларите могат да кандидатстват и по Мярка Г „Изследване на 

проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, пра-
шец) за остатъчни количества вещества от пестициди над предел-
ните норми“. Досега мярката беше достъпна само за сдружения и 
организации.
Пчеларските сдружения и организации също могат да кандидат-

стват за подпомагане по мерки А, Б и Г от Национална програма 
по пчеларство от 4 до 17 януари 2022 г. 
Отворена е и мярка Е дейност 3 „Мониторинг на остатъци от 

пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие“. 
Документи по тези мерки ще се приемат в централно управле-

ние на ДФЗ.
Приемът по мерките от НПП 2020 – 2022 г. се осъществява съ-

гласно заповед на изпълнителния директор на институцията, пуб-
ликувана на сайта на ДФЗ – РА.
Ръководството на ДФЗ уверява пчеларите, че след приключване 

на приема по НПП за 2022 г. в най-кратки срокове ще бъдат раз-
гледани и одобрени заявленията на всички кандидати, допълват от 
ведомството. 

и гости на общи-
на Сатовча, към 
местния бизнес, 
както и към всич-
ки институции 
имащи отноше-
ние към местната 
администрация, с 
молба за финансо-
ва подкрепа и съ-
причастност към 
инициативата.
Досега в годи-

ните, във всяка една кампания, благодарение на всички вас - да-
рители се подпомагат около 100- 120 деца, към които животът 
е бил труден, но с усилията на всички вас – благодетели, тези 
семейства са имали миг светлина, миг на радост и надежда, че 
доброто е още в нас, че то съществува. Нека отново го направим! 
Нека заедно да помогнем!



На една зелена поляна растяло нежно и красиво 
Цвете. То било толкова прекрасно, че когато Слън-
цето го видело, се усмихвало, а птиците запявали 
още по-силно. Всички наоколо били възхитени от 
прелестното създание на природата и не спирали 
да говорят за него.
Веднъж, когато по този край минал Вятърът, 

дочул за неземната красота на Цветето и решил на 
всяко цена да го види. Още щом го зърнал, дъхът му 
спрял – в действителност то било най-изящното от 
всички цветя, които той бил виждал някога.
Влюбил се Вятърът от пръв поглед в прекрасното 

растение и решил да му загатне за чувствата си, 
като леко го разлюшкал. Цветето, което до този 
момент не знаело що е нежен полъх, също се 
влюбило. В знак на своите чувства то размърдало 
леко листчетата си и окъпало цялата поляна с 
аромата си.
На Вятъра обаче това му се сторило крайно 

недостатъчно. Ето защо той решил, че ако завее 
още по-силно, Цветето ще се впечатли повече от 
него и ще му отвърне по същия пламенен начин. 

Затова той впрегнал всичките си сили и изразил 
любовта си, като духнал Цветето.
Разбира се, крехкото растение не могло да 

устои на мощната буря, пречупило се и паднало 
на поляната. Шокиран от реакцията на Цветето, 
Вятърът сърдито се развикал:

– Аз ти отдадох любовта си по възможно най-
гръмкия начин, а ти какво стори в замяна! Пречупи 
се! Очевидно никога не си ме обичало!
Цветето обаче не можело да отговори нищо на 

упреците му. То лежало мъртво на земята…

- 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 ЗА ВЯТЪРА И ПРЕЛЕСТНОТО ЦВЕТЕ

ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА 
ЦЕЛ: Конкурсът е насочен към деца и младежи на територията на общината на въз-

раст от 6 до 18 години. Има за цел да провокира желание у подрастващите да изработят 
коледна картичка, която да зарадва самотен човек от община Севлиево. Участниците в 
конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на 
поведение и разбиране на другия. Дейността цели и превенция на асоциалното пове-
дение на малолетните и непълнолетните. 
ОРГАНИЗАТОР: Местната комисия за борба сре-

щу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните при Община Севлиево, подпома-
гана от Младежки център – Севлиево. 
РЕГЛАМЕНТ: Конкурсът е индивидуален. Гру-

повите творби няма да бъдат класирани за награди. 
2.Възрастови групи:
- Първа възрастова група – от 6 до 10 години;
- Втора възрастова група – от 11 до 13 години
- Трета възрастова група - от 14 до 18 години.
3.Изисквания към оформлението на картичките: 

снимка на изработената коледна картичка jpeg фор-
мат и размер не по-малък от 2 MB; всяка картичка 
да е придружена с коледно пожелание; към всяка 
картичка да бъдат посочени имената, възрастта на 
участника, детско/учебно заведение или социална 
услуга за деца/младежи и точен адрес. При изпра-
щане на коледната творба задължително условие е и 
да се посочи телефон за контакт с участника (негов 
родител/учител/настойник/попечител). Картичка, 
за която не са посочени всички данни не може да 
бъде класирана.
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КАРТИЧ-

КИТЕ: 18.00ч. на 10.12.2021г. на електронен адрес: mladejkicentar_sevlievo@abv.bg.

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2022 ГОДИНА 

29 Ноември 2021 година, Понеделник,
Международен ден за солидарност с 

палестинския народ 
Отбелязва се от 1978 г. с резолюция 

32/40В на Общото събрание на ООН от 2 
декември 1977 г. и във връзка с резолюция 
181 (тт) по въпросите на Палестина от 29 
ноември 1947 г.

30 Ноември 2021 година, Вторник,
 На 30 ноември имен ден празнуват всички, които носят името: Андрей (оз-

начава - мъжествен), Андриан, Андриана, Андриян, Андрея, Андро, Храбър, 
Храбрин, Силен, Дешка, Първан.

 1 Декември 2021 година, Сряда,
Празник на Военномедицинска 

академия София, 
Празникът на академията е оп-

ределен съгласно чл.3, ал. 2 от 
Правилника за устройството и дей-
ността на ВМА, приет с ПМС 168/2 
юли 2009 г. На този ден през 1891 г. 
влиза в сила Заповед 439 от 19 но-
ември 1891 г. на военния министър 
полк. Михаил Савов за създаване на 

Софийска обща гарнизонна болница. За първи началник е назначен д-р Георги 
Золотович, лекар на Военното училище, участвал в изготвянето на законо-
проекти за здравеопазването и един от основателите на Българския лекарски 
съюз. От 1 януари 1893 г. до края на 1918 г. тя съществува като Първа софийска 
дивизионна болница със 100 войнишки и 10 офицерски легла. По време на 
Балканската война (1912-1913) Първа софийска дивизионна болница работи 
като клон на Разпределителната болница в София. През 1946 г. се създава 
ново медицинско учреждение за военните чинове в София - Общовойскова 
поликлиника, която първоначално е самостоятелно лечебно учреждение, но 
от юли 1950 г. болницата и поликлиниката се обединяват в Общовойскова 
болница с поликлиника. През 1954 г. на базата на съществуващия от 1945 г. 
Общовойскови хигиенен институт в Овча купел се създава Научноизследо-
вателски военномедицински институт. На 12 август 1960 г. с Постановление 
196 на Министерския съвет се създава Висш военномедицински институт 
(ВВМИ), който включва Научно- изследователския военномедицински инсти-
тут, Общоармейската болница и Отдела за военномедицинската подготовка 
към Медицинско управление при Министерство на народната отбрана. На 7 
април 1989 г. с Указ 546 на Държавния съвет се създава Военномедицинска 
академия (ВМА) към Министерство на отбраната като единен лечебен и 
учебно-научен комплекс със задача да развива военномедицинската наука 
и да провежда обучение, специализация и усъвършенстване на военноме-
дицинските кадри. Тогава тя обединява ВВМИ, Обединен авиомедицински 
научноизследователски институт, Военноморска болница - Варна, и Първа 
клинична болница „Д-р К. Хавезов“ (Клинична база „Лозенец“) в София. В 
структурата на ВМА влизат пет многопрофилни болници за активно лечение 
в София, Пловдив, Варна, Плевен, Сливен, три болнични бази за рехабили-
тация и профилактика в Банкя, Хисар и Поморие, медицински пунктове в 
поделенията на Българската армия и специали-
зирани звена.

 5 Декември 2021 година, Неделя,
Годишнина от рождението на Уолт Дисни 
На 5 декември 1901 година е роден Уолт Дисни, 

американски режисьор на документални и мул-
типликационни филми. Създател на един от най-
популярните анимационни герои - Мики Маус. 

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

• Две стипендии по 600 лв. месечно за 
студенти, обучаващи се за придобиване на 
образователно-квалификационна степен 
(ОКС) „магистър”.

• Една стипендия от 800 лв. месечно 
за лица, обучаващи се за придобиване 
на образователна и научна степен (ОНС) 
„доктор” (докторанти).
Стипендиите се изплащат за период от 

9 месеца.
Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани;
2. Към датата на кандидатстването за 

стипендия да са докторанти в редовна 
форма на обучение или студенти, обуча-
ващи се в редовна форма за придобиване 
на ОКС „магистър”, в акредитирани ви-
сши училища или академични институти 
в страната или чужбина, с подходящи за 
БНБ специалности;

3. Студентите, обучаващи се за придо-
биване на ОКС „магистър”:
след придобита степен „професионален 

бакалавър“ или степен „бакалавър“, да 
имат среден семестриален успех най-
малко много добър (5.00) и среден успех 
от държавните изпити или от защитата 
на дипломната работа най-малко много 
добър (5.00);
без придобита степен „професионален 

бакалавър“ или степен „бакалавър“, да 
имат завършени поне шест семестъра и 
среден успех от следването си към момента 
на кандидатстване най-малко много добър 
(5.00);

4. Да не са служители на БНБ;
5. Да не са роднини по права линия, 

съпрузи, роднини по съребрена линия до 
четвърта степен или роднини по сватов-
ство до втора степен и да не са във факти-
ческо съжителство с членове на Комисията 
за подбор и работа със стипендианти на 
БНБ или с членове на Управителния съвет 
на БНБ.

6. Лице, което е било стипендиант на 
БНБ, няма право да кандидатства отново 
за стипендия на БНБ, освен ако е получа-
вало стипендия на БНБ за студент редовно 
обучение, обучаващ се за придобиване на 
ОКС „магистър” и кандидатства за сти-

пендия като обучаващ се за придобиване 
на ОНС „доктор”.
Необходими документи за кандидатства-

не на студентите-магистри и докторантите:
1. Мотивационно писмо;
2. Автобиография (при докторантите 

автобиографията да бъде с акцент върху 
научната активност на кандидата, напри-
мер с информация за публикувани статии, 
участия в конференции и семинари, под-
готвени и представени реферати);

3. За студентите-магистри - документи 
от университетската администрация за 
записан семестър за ОКС „магистър” за 
текущата година и:

- диплома за завършена степен „профе-
сионален бакалавър“ или степен „бакала-
вър“ за студентите-магистри с придобита 
степен „професионален бакалавър“ или 
степен „бакалавър”; или

- документ за завършени шест семес-
търа и за успех от следването до момента 
(уверение, академична справка) за сту-
дентите-магистри без придобита степен 
„професионален бакалавър” или степен 
„бакалавър”;

4. За докторантите - документ, удос-
товеряващ зачисляването в програма за 
придобиване на ОНС „доктор”;

5. Есе в обем до 5 стандартни страници 
на български или на английски език по 
следните теми:
За студентите – магистри: Негативни 

ефекти от стимулиращите икономически 
политики;
За докторантите: Структурни сътресения 

и инфлация.
6. Декларация по образец;
7. Съгласие за обработване на лични 

данни по образец.
Подаване на документите:
Документите на кандидатите се подават 

до до 19 декември 2021 г. включително на 
електронна поща: scholarship@bnbank.org, 
като приложените документи за участие 
трябва да бъдат във формат .pdf.
В работни дни информация за конкурса 

може да бъде получена на тел. 02 / 9145 
2723 от секретаря на Комисията за подбор 
и работа със стипендианти на БНБ.



Въпрос: Здравейте, трябва да си направя ЯМР 
с контраст на глава и шия. Изследването поема 
ли се от здравна каса? 

До 1-ви декември: 
ЗКПО
1. Внасяне на месечните 

авансови вноски за декем-
ври за корпоративния да-
нък по ЗКПО.

2. Внасяне на тримесеч-
ните авансови вноски за 
трето тримесечие за корпо-
ративния данък по ЗКПО.
До 10-ти декември: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът 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.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
29 ноември - 5 декември 2021г., брой 44

ОТ 1 ДЕКЕМВРИ СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ 
ЗА ДОКАЗВАНЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ОБВЪРЗАНАТА 

ПОДКРЕПА ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
От 1 декември земеделски-

те производители, кандидат-
ствали по схемите за обвър-
зано подпомагане за плодове 
и зеленчуци и за зеленчуци 
– оранжерийно производство 
за Кампания 2021, трябва да 
подадат документи за реа-
лизация на произведената 
продукция. Подаването на декларацията и електронния 
опис на документите за реализация по схеми СП основна 
група, СП сливи и десертно грозде, СЗ–ДККП, СЗ-пипер, 
СЗ-МЗДП и СЗо се извършва в периода от 01.12.2021 г. 
до 31.12.2021 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки 
за подпомагане“ (ПСМП) в областните дирекции на 
Държавен фонд „Земеделие”. Изискуемите документи 
по изброените схеми следва да са издадени в периода от 
01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
Утвърдените образци на електронния опис на доку-

ментите, доказващи реализацията на произведената 
продукция са достъпни за попълване след изтегляне от 
сайта на ДФ „Земеделие“.
При попълване на приложения файл не се обединяват 

редове, не се добавят работни страници и по никакъв 
начин не се променя формáта на зададената таблица. 
Попълненият опис по образец се подава на електронен 
и хартиен носител, придружен от копия на описаните в 
него документи.
Във връзка с усложнената епидемична обстановка, ДФ 

„Земеделие“ предоставя възможност на кандидатите по 
схемите за обвързано подпомагане да изпратят попълне-
ния електронен опис на документите за реализираната 
продукция на имейла на съответната областна дирекция 
на ДФЗ. За кандидати физически лица това е областната 
дирекция на Фонда по постоянен адрес на кандидата, а за 
ЕТ и юридически лица – областната дирекция по адрес 
на управление. Имейлите с електронния опис на доку-
ментите за реализация по гореизброените схеми следва 
се изпращат не по късно от 17:30 часа на 23.12.2021 г. 
Контактите на областните дирекции са публикувани на 
сайта на ДФ „Земеделие“.
Всеки един имейл следва да съдържа попълнен елек-

тронен опис на предоставяните документи по образец, 
изтеглен от сайта на ДФ „Земеделие“, фотокопия на опи-
саните документи или сканирани техни копия в различни 
формати на файловете (за предпочитане PDF). Големина-
та на прикачените файлове заедно с електронния опис не 
трябва да надхвърля 12 МВ. В случай, че файловете са 
по-големи от 12 МВ, то е необходимо кандидатът да ги 
изпрати с повече от един имейл.        След получаване на 
електронния опис и импортирането му в ИСАК, служител 
от ОПСМП ще се свърже с кандидата за уточняване на 
деня, в който той следва да се яви в съответната област-
на дирекция за заверка с подпис на въведените данни в 
ИСАК и приложените документи, както и за подписване 
на декларацията по чл. 32, ал. 1 на Наредба 3 от 17.02.2015 
г., което се явява последен етап от процедурата по прием.
От 4 януари 2022 г. кандидатите по схемата СЗ – КЛЧ 

(картофи, лук и чесън) ще могат да подават деклараци-
ята и електронния опис на документите за реализирана 
продукция по схемата. Документи ще се приемат до 
31.01.2022 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за 
подпомагане“ (ПСМП) в областните дирекции на Дър-
жавен фонд „Земеделие“. Документите за реализирана 
продукция по схемата СЗ-КЛЧ следва да са издадени в 
периода от 01.02.2021 г. до 31.01.2022 г. за Кампания 2021.
Кандидатите по схемата СЗ – КЛЧ (картофи, лук и 

чесън) също ще могат да изпращат електронен опис на 
документите и техните сканирани копия по имейл на 
съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ в 
срок от 04.01.2022 г. до 17:30 часа на 26.01.2022 г. След 
това те ще бъдат поканени от служител на съответната 
ОД на ДФЗ за полагане на необходимите подписи и фи-
нализиране на процедурата по прием на декларацията за 
реализирана продукция.

 ДФЗ напомня, че допустимите документи по обвър-
заните схеми за плодове и зеленчуци СП – основна, СП 
– други, СЗ – ДККП, СЗ – П, СЗ – МЗДП, СЗ - КЛЧ и СЗо 
са описани в чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от НАРЕДБА № 3 от 17 
февруари 2015 г.
Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите 

за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които 
не са предоставили и подписали декларация и опис по 
образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ 
„Земеделие“ за произведената от тях продукция, както и 
копията на документите, които доказват нейната реали-
зация в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.
Имейли, описи и документи, изпратени на грешна об-

ластна дирекция на ДФЗ или извън сроковете, определени 
за електронно изпращане на същите за съответните схеми, 
няма да бъдат обработвани.

НОВА УСЛУГА ПРЕДЛАГА НАП
Електронните адреси за 

кореспонденция, на които 
НАП изпраща съобщения 
и документи до физиче-
ските и юридически лица, 
вече могат да се заявяват и 
коригират онлайн от кли-
ентите чрез използване на 
нова електронна услуга 
„Управление на достъпи и 
на контактна информация“.
Притежателите на ПИК, издаден от агенцията, или 

електронен подпис, могат да променят имейлите и те-
лефоните за контакт с НАП за целите на изпълнението 
на данъчно-осигурителните изисквания.
По този начин комуникацията между данъчната ад-

министрация и потребителите ще се улесни, намаля-

вайки значително случаите на неактуална контактна 
информация.
Електронният адрес за кореспонденция по чл. 28, 

ал. 2 от ДОПК за получаване на съобщения от НАП 
е задължителен за лицата, регистрирани по Закона 
за данъка върху добавената стойност, и поради тази 
причина актуалният имейл трябва да е един, поясня-
ват от НАП. 
При всяко актуализиране на имейл, системата 

изпраща линк  на електронна поща, който изисква 
потвърждение преди промяната да влезе в сила. Смя-
ната на телефон за контакт се извършва в 2 стъпки, 
като няма пречка да бъде посочен мобилен номер, 
уточняват от приходната агенция.
Новата услуга е достъпна под името „Управление 

на достъпи и на контактна информация“ в портала за 
е-услуги на НАП - https://portal.nra.bg/ .

 От НАП съветват потребителите да предоставят 
актуален имейл за кореспонденция, за да може ко-
муникацията с приходната агенция да се извършва 
изцяло електронно, а не на хартия.

ТРИ ЧЕСТО СРЕЩАНИ ЗАБЛУДИ ПРИ
ПОКУПКАТА НА ИМОТ В СТРОЕЖ С КРЕДИТ
Горещият имотен пазар и липсата на достатъчно 

предлагане в комбинация с растящи цени, води все 
повече купувачи, които по принцип търсят готов 
имот, към проекти на зелено и имоти в строеж.
Това са напълно стандартни и възможни сделки, но 

крият специфики, които могат да се окажат същест-
вена пречка за клиенти, които за първи път купуват 
ново строителство.
Кои са най-разпростра-

нените митове, за които да 
внимавате, ако ви предстои 
подобен избор?
Незавършеният имот ви-

наги излиза по-изгодно от 
построен. 
Това не винаги е така. Цените на имоти в един и 

същи район, близки като качество на използвани ма-
териали и изпълнение, на първо четене показват раз-
лики от по над 20% в полза на незавършените проек-
ти. Това сравнение е непълно, ако не вземете предвид, 
че в готовия имот можете да се нанесете веднага, а за 
другия ще трябва да изчакате – понякога години в за-
висимост от големината на обекта.
Ако добавите към уравнението и цената на кредита 

под формата на лихви и разхода по наем докато стане 
готово жилището, сметките може да се променят. До-
пълнителен риск за проект в съвсем начална фаза на 
изграждане, носи фактът, че имотът може да не бъде 
завършен или да се отличава съществено от идейния 
проект, което да доведе до допълнителни разходи за 
довършителни и коригиращи дейности. 
Банките не финансират имоти в строеж и ви тряб-

ват 100% лични спестявания. 
Всъщност не е задължително да е така. Действи-

телно, не всяка банка финансира незавършени имо-
ти. Това ограничение се преодолява лесно, ако имате 
друг имот и предложите него за обезпечение. Дори 
да не сте в тази привелигирована позиция обаче, оп-
итен консултант може да намери варианти, стига да 
са спазени някои условия. 
Като начало, имотът трябва да бъде изграден поне до 

груб строеж (акт 14), за да може банката да го приеме 
за обезпечение. Не рядко строителят е предварително 
одобрен от някои банки и те са по-склонни да приемат 
имоти преди акт 15 или акт 16 от този проект. Не всяка 
банка обаче ще даде еднакво максимално финансира-
не, затова си струва да проверите всички банки.
Размерът на заема ще зависи от оценката на про-

екта - някои банки ще оценяват имота в готов вид, 
а други към моментното състояние, например на акт 
14, а тази стойност ще е значително по-ниска от дого-
ворената продажна цена. Тази оценка допълнително 
ще се ревизира и занижи от някои банки и всяка ще 
отпусне различен максимален дял. Така финалната 
максимална сума на кредита може да варира с до 50%.   
Траншовете нямат значение, ако сделката е добра. 
Няма един приет правилен начин за разпределяне 

на цената на траншове. Пазарът е доста либерален 
и всеки договаря схема, която му се струва удобна. 
Продавачите все по-често опитват да вземат по-голя-
ма част от сумата рано. Винаги е добре за собствена 
гаранция купувачът да остави транш, който да плати 
при завършване и приемане на акт 16 на сградата.
Ако покупката се обезпечава с кредит същото ис-

кат и банките и ако купувачът е платил целия имот 
по-рано на един или два големи транша, това съз-
дава риск за нормалното усвояване на кредита. Те 
съветват за покупка на имот в строителство винаги 
да се говори с няколко банки, за да се намери най-
удачната структура на кредит. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2021г.

Отговор от НЗОК: Високоспециализираното 
изследване ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) се из-
вършва от лекар специалист по образна диагностика 
на основание на издадено „Направление за медико-
диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) от лекар 
специалист от извънболничната помощ. В случая е 
необходимо Вашият личен лекар - при необходимост 
и по преценка, да издаде направление (бл.МЗ-НЗОК 
№3) към лекар специалист, който ще назначи изслед-
ването. Тъй като ЯМР е скъпоструващо изследване, 
на лекарите специалисти от извънболничната меди-
цинска помощ е дадена допълнителна възможност да 
го назначават - освен от определените им средства 
за медико-диагностични дейности за тримесечието, 
и чрез допълнителни средства - допълнителен брой 
за ЯМР, разпределяни от директора на съответната 
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 изследване-
то 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.

Въпрос: Детето ми, на 6 години, се разболява, 
бива прегледан от личния си лекар, назначава му 
се лечение. В рамките на 5 дни детето оздравява 
и аз отивам при личния лекар да получа бележка, 
че детето ми вече е здраво и може да посещава 
отново детска градина. За тази бележка бях так-
сувана 3 лева. Същата ситуация се повтаря всеки 
път, когато ми се издава такава бележка. Имам 
и по-голям син на 14 години, за когото също съм 
била винаги таксувана за такава бележка от същия 
личен лекар. 
Въпросът ми е трябва ли аз като здравноосигу-

рено лице да заплащам тези медицински бележки? 
Още повече , че те са за деца под 18 годишна въз-
раст в училищна и предучилищна група. 
Отговор от НЗОК: Родителите не заплащат на 

личния лекар на децата за издаване на медицинска 
бележка за липсата на контакт със заразно болен, 
необходими за детска градина/училище, съгласно На-
ционалния рамков договор за медицински дейности 
2020-2022 г. (Приложение 9 към НРД) и Наредба 9 
от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни 
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Децата/
учениците не дължат потребителска такса на личния 
лекар, но заплащат за т.нар. извинителни бележки за 
отсъствие от училище.

Въпрос: Мога ли да си извадя притурка за здрав-
ната книжка от РЗОК гр. хххххх, въпреки че по-
стоянният ми адрес е в гр. zzzzz? 
Отговор от НЗОК: При изчерпване на страниците 

в здравноосигурителната книжка се използва допъл-
нителен лист - притурка към нея по образец. Притур-
ката се предоставя на здравноосигуреното лице чрез 
районната здравноосигурителната каса (РЗОК) след 
представяне на здравноосигурителната книжка (и на 
последната заверена притурка в случаите, когато има 
издадена такава).
Няма изрично посочен текст в нормативната уредба, 

който забранява притурката към здравноосигурител-
ната книжка да бъде издавана от РЗОК, различна от 
тази по избор на личен лекар. 
От въпроса не става ясно точно, за какъв срок пре-

бивавате в гр.хххххх и дали Вашият личен лекар е в 
гр. хххххх. Постоянният адрес е този, който е записан 
в личната карта, на който лицето упражнява избира-
телното си право, получава социални помощи, и т.н. 
Здравноосигурените лица не е необходимо да сменят 
адресната си регистрация (постоянната адресна ре-
гистрация) при евентуален избор на личен лекар по 
повод промяна на настоящия им адрес.
На сайта на НЗОК в меню „Контакти“ са публику-

вани адресите и телефоните за връзка с районните 
здравноосигурителни каси (РЗОК).



ТЪНКОСТИ И ХИТРИНКИ
ПРИ ПРИГОТВЯНЕТО НА КИСЕЛО ЗЕЛЕ 
Трапезата на българина през зимата е бедна без тради-

ционното кисело зеле! Туршията се приготвя от всички 
сортове обикновено зеле, стига то да е здраво, добре 
развито, неразпукнало се и съвършено прясно.
Ако зелките са загнили, омекнали и измръзнали – не 

може да очаквате качествена туршия. Туршията пригот-
вена от такова зеле омеква, а зелевият сок се проточва 
и потъмнява. На повърхността се образува гъста бяла 
покривка, а миризмата е доста неприятна.
Трайността на туршията зависи много от това през кое 

време е сложена. Най-добре е да се слага, когато започват 
студовете. Киселото зеле се приготвя късно през есента, 
след захладняване на времето, но и преди да започнат 
големите студове.
Ако зелето се приготви 

при високи температури, 
ферментацията протича 
бързо и трябва да се кон-
сумира веднага.
За да си приготвите 

кисело зеле, трябва да 
спазите следните неща:

– Почистете зелките 
от зелените външни листа. Отстранете пожълтелите и 
загнили листа, ако има такива;

– Изрежете кочана до самата зелка и го разцепете на 
кръст на дълбочина 4-5 см.;

– Измийте почистеното зеле;
– Подготвените зелки се подреждат плътно в бидон 

или каче, като се обръщат с кочаните нагоре;
– За подобряване вкуса на зелето и сока, може да 

добавите някоя подправка /хрян/ или царевични зърна;
– Ако искате да оцветите зелевия сок, добавете няколко 

сини зелки;
– Залейте зелето със саламура, приготвена от вода и 

готварска или ситна морска сол. На 10 литра вода доба-
вете 400-500 г сол. Сместа се кипва, прецежда се и се 
оставя да изстине;

– Може да приготвите зелевата туршия, като поръсите 
зелките със сол и ги залеете с вода;

– Притиснете зелето с дървена кръстачка и речен 
камък;

– Саламурата трябва да покрива зелето най-малко 10 
см отгоре и да облее всички зелки;

– Претакайте зелето през първата седмица най-малко 
3-4 пъти;

– Готовото зеле съхранявайте в хладно и сухо поме-
щение;

– Готовото зеле има светложълт цвят и е сочно и 
хрупкаво;

– Ако по време на съхранението се образува бяла ципа, 
почистете я без да разбърквате саламурата;

– Саламурата не може да се заменя с нова, тъй като в 
нея няма да има млечна киселина и зелето бързо ще се 
развали.
Трябва да положите грижи, за да можете добре да съх-

раните готовото кисело зеле и блажено да се насладите 
на гозбите, приготвени с него!

ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАНДАРИНИ В САКСИЯ  
Макар  и  климатът 

в по-голямата част от 
страната да не е подхо-
дящ за отглеждане на 
мандарини, всеки има 
възможност да отглеж-
да вкусните цитруси у 
дома. Не е лесна рабо-
та да се отгледа такова 
дръвче в домашни условия. Трябва да имате повече тър-
пение и поне в началото да полагате ежедневни грижи. 
Плодовете се появяват след време, но след като са готови 
и узрели, всички усилия ще са си заслужавали.
Какво е нужно, за да отгледате мандарини в саксия? 

За да засадите мандарини, първо проберете подходящи 
семена. Вземете ги от добре узрял плод. Набавете си 
повече, за да сте сигурни, че ще имате покълнали семена, 
които да засадите. След като набавите семената, ги увий-
те във влажен памук или марля. Трябва да ги оставите 
на тъмно, докато поникнат.

Засадете мандарините в специална почва. Тя трябва 
да е мека и богата на минерали. Препоръчваме ви да я 
закупите от магазин за цветя, а да не експериментирате. 
Саксията, в която ще посадите цитрусовото дръвче, 
трябва да е поне 25 – 30 сантиметра дълбока. На дъното 
ѝ поставете две шепи пясък и камъчетата, които да ви 
послужат за дренаж.
След като посадите мандарините, очаквайте първите 

издънки след 3 седмици. Цитрусите обичат светлината, 
но тя не трябва да е прекалена. Ако са изложени на 
пряка светлина, листата им изгарят. Температурата, на 
която виреят, не трябва да е по-малко от 21 градуса.
Поливайте мандарините редовно. През лятото пръс-

кайте листата с пулверизатор. През зимата намалете 
интензитета на поливане, но е важно да не забравяте, 
че почвата не трябва в никакъв случай да пресъхва.
Мандарината не се подрязва, отстраняват се само 

изсъхналите ѝ краища. Цитрусовото дръвче започва 
да дава плодове едва когато стане на 6-8 години. През 
останалото време се радвате на ароматно растение с 
красиви цветчета и тъмнозелени листа.
Ако ви се наложи да пресадите цитрусовото дръвче, 

идеалният момент за тази дейност е в края на март и 
първата половина на април. Мандарините, отгледани 
в домашни условия, не порастват повече от 1.5 метра. 
Възрастното растение се оформя в красиво малко дърво, 
което е чудесно попълнение за всеки дом.

ГРИЖА ЗА ДЪРВЕТАТА – 
КАК ДА ПОДГОТВИМ ГРАДИНАТА ПРЕДИ ЗИМАТА
Как да подготвим градината преди зимата – и така, 

есента дойде… Реколтата вече е прибрана, цветните 
лехи са покрити с редки късни цветя, които ще изблед-
неят само за няколко дни, а дърветата и храстите са 
изхвърлили шикозното си жълто-оранжево облекло, 
разкривайки своите стволове.
Но преди любимата ви градина да се потопи в състо-

яние на покой и да заспи под пухкавото бяло одеяло, тя 
трябва да бъде подготвена за студеното време. Само ня-
колко дни, прекарани през есента в грижи за градината, 
ще бъдат възнаградени стократно още през следващата 
година. А дърветата и храстите ще ви се отблагодарят 
не само със здравия си вид, но и с обилна реколта.
Подготовката на градината за зимата е не само по-

лезна, но и вълнуваща: защо да не се насладите на по-
следните топли есенни дни, особено когато времето е 
прекрасно навън. 
От началото на октомври овощните дръвчета тряб-

ва да се огледат внимателно за повреди, а останалите 
плодове да се премахнат напълно. Когато ги откъсвате 
от клоните, в никакъв случай не оставяйте развалени-
те плодове на земята – те трябва да бъдат изхвърлени.
Също така не ги хвърляйте в компостера, по-добре 

е да ги заровите дълбоко в земята или ги изхвърлете в 
контейнера за боклук. Ще трябва да премахнете дру-
гите растителни остатъци, които могат да бъдат опас-
ни за градината.
Нека да разгледаме какво 

да правим с овошките преди 
зимата. И така:
ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИСТАТА
По-добре е да съберете 

падналите листа на куп и да 
поръсите с овощарска вар. 
През следващата година ще 
получите чудесен органичен 
тор. А ако в близко бъдеще ви е необходим тор, компо-
стирайте го по експресния метод.
Повечето опитни градинари днес казват, че листа-

та трябва да се събират навреме, в идеалния случай в 
средата на есента. В падналите листа има много вре-
дители и патогени, които могат да причинят непопра-
вима вреда на вашата градина в близко бъдеще.
Но има и такива, които използват листната посте-

ля за укрепване на имунитета на присадени с калеми 
овощни дървета. Не бива да изгаряте падналите лис-
та, защото първо е грозно и второ може да използвате 
листната маса много по-умно.
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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                                                                                                              

Офицер от отдела за борба с наркотиците отива в 
една ферма и иска да провери района за забранени от 
закона растения.
Фермерът казва:
- Няма проблем, сър, само не ходете в ей онова поле...
Офицерът избухва:
- Мистър, аз представлявам щатската власт!
И гордо вади значката от джоба си:
- Виждате ли тази значка?! Тази значка ми дава право 

да ходя където пожелая, за да си свърша работата! 
- Окей, сър! Можете да ходите, където си поискате. - 

съгласява се фермерът.
След пет минути фермерът вижда, че офицерът бяга 

с пълни сили, а след него - разярен бик. Фермерът 
притичва след тях, крещейки:

- Значката! Покажи му значката!

КАК ДА СЕ ЛЕКУВАМЕ С БИЛКИ – 
ШИПКАТА   

Какви продукти мо-
жем да направим вкъ-
щи от шипките? Нека 
да видим за какво е 
полезна шипката и как 
да я използваме?
Шипката е една от най-разпространените и ши-

роко използвани билки у нас. Малките плодчета са 
с изключително лечебно действие, доказано през 
годините. Тя неслучайно носи името „царицата на 
билките“, и е една от най-добрите билки в България 
и света. Шипката представлява храст с дължина до 
3 метра. Цъфти от май до юли, а плодовете узряват 
през есента. Може да се развива в различни клима-
тични условия и географски ширини, среща се дори 
и на 2000 м надморска височина.
Какво съдържа шипката – най-често се използват 

плодовете на шипката, които природата е превърнала 
в своеобразен склад за витамини. Плодът е характе-
рен с богатото съдържание на витамин C, каротин 
(провитамин A), ликопен, пектин, витамин B1 и B2, 
както и от витамините PP, K. По съдържанието си 
на витамин C шипковият плод няма аналог в расти-
телния свят! Пресните зрели плодове съдържат до 
600 мг (на 100 грама плод) витамин C, според някои 
източници – до 2 грама (при определени сортове). 
В семената се съдържа витамин E. Високо е съдър-
жанието на минерални соли – най-вече калиеви, 
калциеви, фосфорни, магнезиеви и др., флавоноиди 
(кемпферол, кверцетин, рутин). Така шипката пре-
възхожда по съдържание на минерали и елементи 
като калий, магнезий, натрий, калций и фосфор 
много плодове и зеленчуци.
Здравословни ползи от шипката 
Шипката е „Царицата на билките“
Как да се лекуваме с билки – шипката съдържа 

много високи количества витамин С. Предпазва и 
облекчава симптомите на грип и настинка. Шипката 
стимулира работата на имунната система. Подобрява 
съня и повишава нивото на енергия. Още от древни 
времена шипките са предписвани като противовъз-
палително средство за различни заболявания. Можем 
да направим компреси при възпаления на очите с 
помощта на отвара и чай от шипков цвят. Стимулира 
образуването на червени кръвни телца, затова се пре-
поръчва при анемия и диабет, заради понижаващото 
захарта свойство на шипката. Пречиства и подобрява 
обмяната на веществата в организма.
Как да ползваме шипката в нашето ежедневие
Чай от шипка – прави се от плодовете на шипковия 

храст, като слагаме 1 с.л. сушена шипка в 250 мл вряща 
вода. Освен плодовете могат да се използват и венче-
листчетата. Помага за доброто храносмилане. Има и 
успокояващ ефект върху централната нервна система.
Противовъзпалителен билков чай
Съставки:

o царевична коса – 10 г
o бреза – 10 г листа
o пирей – 10 г коренища
o хвощ – 10 г стръкове
o червена боровинка – 15 г листа
o гръмотрън – 10 г корени
o шипка – 15 г плодове
o синя метличина – 5 г цвят
Смесваме всички билки. Заливаме 1 супена лъ-

жица от сместа с 250 мл вряща вода. Прецеждаме и 
пием около 30 минути преди хранене. Тази билковата 
смес се прави и приема при наличие на възпалителни 
процеси на отделителната система. Чаят има проти-
вовъзпалително и диуретично действие.


