2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
6 - 12 декември 2021г., година (XVII), 45 /832

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.

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

За втора поредна година Кампанията на Общинска адмиБрой 90
E-mail: obs_satovcha@abv.bg
нистрация – Сатовча „Нека доброто продължи“ ще се проведе неприсъствено, предвид трудното време и тежките дни, в
На 26 ноември 2021 г. се
които живеем свързани с разпространението на COVID-19
проведе заседание на Общински
на територията на община Сатовча, страната и целия свят.
съвет – Сатовча.
Отново, Общинското ръководство призовава да бъдем заНа заседанието бяха приети:
едно и да си помагаме, както и досега. Нека доброто продъл- актуализация на Поименния
жи и се включим в инициативата на Общинска администрасписък за капиталови разходи на
ция – Сатовча за набирането на средства за деца сираци и
община Сатовча за 2021 година;
деца с трайно увреждане до 16 годишна възраст от общината.
- актуализация на Програмата
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 за управление и разпореждане с
да бъдем полезни и отговорни не само към себе си, но и към другите, разбирайки, че не трябва имотите – общинска собственост, ползване нива в начин на трайно
ползване урбанизирана теритода приемаме всичко за даденост, че от нас зависи не само нашият, но и живота на нашите близки, през 2021 година.
Общинският съвет – Сатовча:
рия за жилищно строителство,
приятели и познати. По-осъзнато разбираме за взаимовръзката, че когато сме заедно можем да
- одобри задание за проекти- обслужващи обекти и допълващо
преодолеем всички житейски препятствия, че трябва и можем да си помагаме в трудните моменране и допускане изработването застрояване;
ти, за да оцелеем и бъдем добри в примера си към идното поколение.
Тази кампания, за втора поредна година ще бъде различно проведена в сравнение с предход- на ПУП –ЧИПР за изменение на
- даде съгласие за провеждане
ните 12 години, без организиране на масови мероприятия, но всеки желаещ да бъде част от ини- регулационната граница на УПИ на публичен търг с явно надциативата може да дари средства всеки делничен ден в сградата на Общинска администрация XXVI откъм УПИ III-142, кв. даване за продажба на имот с
- Сатовча, в кметствата по населени места или по банкова сметка:
30 по плана на село Вълкосел, планоснимачен номер 1421 от кв.
Търговска банка Д-АД IBAN: BG98DEMI92408400043012
отреден за училище;
31 по плана на село Вълкосел, с
Код на вид плащане:
- одобри задание за проектира- площ от 35 кв. м и за продажба на
445100 BIC: DEMIBGSF.
не и допускане изработването на поземлен имот с планоснимачен
Банковата сметка е изписана на официалния сайт на общината.
ПУП –ПЗ в имот с идентифика- номер 295 по плана на село ОсиКметът на Общината д-р Арбен Мименов, като инициатор на Кампанията „Нека доброто про- тор
12499.54.1, местност „Алик“, на, с площ от 145 кв. м.;
дължи“ призовава всеки, който има възможност да помогне, да бъде част от инициативата, да
- даде съгласие за провежбъде съпричастен в каузата, за да успеем за поредна година да зарадваме домовете на тези от нас, землище на село Вълкосел, за
промяна
предназначението
на
тедане
на публичен търг с явно
които имат най-голяма нужда, както от морална, така и от парична подкрепа. Да бъдем отново
риторията от земеделска, с начин наддаване за отдаване под наем
причината, да стоплим сърцата и дарим усмивка на семействата, имащи нужда от това.
на трайно ползване изоставена на помещение, находящо се на
Нека бъдем заедно и в трудните моменти! Бъдете част от доброто! Бъдете благодетел!
нива в начин на трайно ползва- втори етаж от сграда бивша поВключете се в инициативата!
За първи път преди дванадесет години, по идея на Кмета на общината д-р Арбен Мименов се не урбанизирана територия за ликлиника село Сатовча, с площ
организира кампания за набирането на средства за децата сираци, на които им предстои абиту- склад за строителни материали от 19,2 кв. м, в УПИ I, кв. 42 за
риентски бал, с цел да бъдат финансово подпомогнати за закупуване на облекло за паметната за и обслужващи обекти;
лекарски кабинет;
тях абитуриентска вечер. Тази инициатива се превърна в традиция и с годините според събраната
- одобри задание за проекти- отмени свое Решение № 300
сума се подпомагат и деца сираци, които не са абитуриенти, както и деца с трайно увреждане до ране и допускане изработването от 29 октомври 2021 година за
16 годишна възраст. Всяка година през месец декември се организират благотворителни инициа- на ПУП –ПЗ в имот с иденти- приемане на Наредба за услотиви, чиято основна цел е разпространение на идеята и набирането на средства, чрез продажбата фикатор 67270.29.7, местност вията и реда за използване на
на саморъчно изработени картички, сувенири, различни произведения на изкуството, кулинарни „Папалев дол“, землище на село спортните обекти, собственост
творения, музикални изпълнения и други такива, предимно от деца и ученици от всичките детски Слащен, за промяна предназ- на община Сатовча, и Списък
градини и училища от община Сатовча.
В тази кампания няма да се организира изработването на празнични артикули за благот- начението на територията от на спортните обекти по чл. 4 от
земеделска, с начин на трайно същата Наредба.
ворителната кауза.
Като организатор на мероприятието кметът на общината се обръща към всички жители и гости
КАК ДА ПРОВЕРИМ ДО КОГА Е ВАЛИДНА
на община Сатовча, към местния бизнес, както и към всички институции имащи отношение към
местната администрация, с молба за финансова подкрепа и съпричастност към инициативата.
ВИНЕТКАТА
И ДА Я ПОДНОВИМ ОНЛАЙН
Досега в годините, във всяка една кампания, благодарение на всички вас - дарители се подпоИзтича
срокът
на
валидност
магат 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, на годишните винетки, купени
през декември 2020 г. и януаче то съществува. Нека отново го направим! Нека заедно да помогнем!
ри 2021 г. До 30 дни по-рано те
може да бъдат подновени онКАКВИ СУМИ МОГАТ ДА ВИ ВЪРНАТ ОТ ДАНЪЦИТЕ
лайн, преди предстоящите пътуНови по-високи данъчни облекчения ще не на облекченията е
могат да ползват родителите на деца и деца с лицата да нямат завания по празниците.
увреждания. Данъчната отстъпка е значително дължения, подлежаНа сайтовете Vinetki.bg и
по-висока в сравнение с предходни години и щи на принудително
Tollpass.bg, както и в мобилното
ще се прилага еднократно само за доходите от изпълнение. Съветприложение TollPass всеки може
2021 г.
ваме гражданите да
да провери датата, до която е ваЗа да ползва данъчните облекчения, физиче- проверят с персоналидна винетката за лекия му автомобил. В тази категория са всички
ското лице (включително едноличен търговец) лен идентификациопътни превозни средства до 3.5 тона включително.
трябва през 2021 г. да е получавало доходи, нен код данъчната си сметка онлайн за задълЗа всички собственици и шофьори на леки автомобили Vinetki.bg,
облагаеми с годишни данъци (данък върху об- жения преди да ползват данъчно облекчение, Tollpass.bg и Tollpass App дават възможност до един месец преди
щата годишна данъчна основа или данък върху за да избегнат неудобства.
изтичане на срока на срока на валидност да се заплати новата виДанъчните облекчения могат да се ползват нетка за следващата година, като това може да стане от компютър
годишната данъчна основа за доходите от стопо два начина, както и досега. Единият е с по- или телефон, без да се налага посещение на пункт за продажби.
панска дейност като едноличен търговец).
Хората без доходи, или само с необлагаеми даване на декларация пред работодателя по Въвежда се само регистрационен номер, държава на регистрация и
такива като обезщетение за майчинство напри- основния трудов договор в периода от 30 номер, както и само с доходи, облагаеми с окон- ември до 31 декември 2021 г. В този случай ра- начална дата на активиране на новата винетка.
Цената й остава непроменена и най-изгодна за редовни пътувания
чателен и/или патентен данък, не могат да се ботодателят може да възстанови данъка в срок
–
97
лева за една година от избраната начална дата. Не се повишавъзползват от облекченията, но това може да до края на януари 2022 г.
направи другият родител.
Втората възможност за ползване на данъчното ват цените и на винетките с по-кратък срок на валидност - уикенд
За тази година сумите, с които е възможно намаление е с подаване на годишна данъчна де- винетката остава 10 лв., седмичната – 15 лв., месечната – 30 лв.,
да се намали общата годишна данъчна основа кларация в НАП в срок от 10 януари до 03 май тримесечната – 54 лв.
Независимо откъде и как е закупена винетката, можете да въведепри ползване на данъчно облекчение за деца 2022 г., като паричните суми ще бъдат възстаноса: 4500 лв. за едно дете, 9000 лв. за две деца и вени след проверка от приходната агенция в срок те регистрационен номер на автомобил в TollPass App и мобилното
приложение ще изпрати известие на мобилния телефон преди дата13 500 лв. за три и повече деца. За отглеждане от 1 месец след подаването на декларацията.
на едно дете с увреждания намалението за тази
Подробна информация за данъчните об- та на изтичането й. Регистрирайте потребителски профил и полугодина е в размер на 9000 лв.
лекчения има в сайта на приходната агенция чавайте напомняне за изтичащ срок на валидност, за да не се налага
Непроменени остават условията за ползване www.nap.bg, а телефонна консултация по тези да проверявате периодично.
на данъчните облекчения за деца и деца с ув- въпроси може да се направи с ИнформационВ него за удобство на клиентите се съхраняват историята на всичреждания.
ния център на НАП на телефон: 0700 18 700 и ки покупки и пътните превозни средства с техните регистрационни
Едно от най-важните изисквания за прилага- имейл infocenter@nra.bg.
данни за лесно и бързо подновяване.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
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
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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

6 Декември 2021 година, Понеделник,
Ден на банкерa
Отбелязва се с решение на Асоциацията на търговските банки в България (дн.
Асоциация на банките в България) и на
Българска народна банка от 1992 г. на църковния празник Св. Николай, архиепископ.
Мирликийски, Чудотворец (Никулден). За
първи път се чества през 1992 г. в параклиса
на сградата на Българска народна банка с панахида за загиналите банкови
служители през войните в годините 1912-1913 г. и 1915-1918 г. Според
легендата Св. Николай, освен покровител на рибарите и мореплавателите,
е покровител и на банкерите. Преди да го канонизират за светец той бил
лихвар, който помагал на бедни и безпарични, като раздавал богатството си,
но гледал тези, на които правел благодеяния, да не разберат откъде идват те.
Преданието казва, че Св. Николай незабелязано подхвърлил три кесии със
злато в дома на обеднял търговец, за да може да омъжи трите си дъщери и
да ги спаси от безчестие.
Hикулден
На днешния ден Българската православна църква почита паметта на
Свети Николай Мирликийски Чудотворец (Никулден) с голям църковен
празник. Свети Николай, архиепископ
Мирликийски е един от най- почитаните християнски светци. Покровител е
на моряците и рибарите, и на банкери.
Народната традиция повелява обредният Рибник и хлябовете се освещават
в църква или в къщи, а късове от тях се раздават на съседите. По-голямата
част от рибника и хлябовете задължително се изяжда на семейната вечеря.
Трапезата на Никулден не се вдига през целия ден и е на разположение на
гостите. Свети Никола е покровител не само на тези, които са кръстени на
името му, той е личен и семеен покровител, на който се урежда семейно
родов празник, наричан служба, молитва, черква. На този празник се канят
роднини, кумове и съседи, и се освещава голяма трапеза, която завършва с
песни и веселба. След прикадяването свещеникът взима опашката на обвития
в квасено тесто шаран. Костите на никулденския шаран не се изхвърлят, а се
изгарят, закопават в земята или се пускат в реката - вярва се, че така ще се
опази и умножи плодородието и семейното благополучие. Костта от темето
на шарана, която е във формата на кръст и се нарича ”кръхче”, възрастните
жени пришивали на капиците на децата, за да ги пази от зли сили и уроки. В
деня на свети Никола на трапезата освен рибник и обредни хлябове, трябва
да има и постни ястия: варена царевица, жито, постни сърми, чушки, боб. На
Никулден празнуват Никола, Николай, Николина, Ненка, Нина.
8 Декември 2021 година, Сряда,
Студентски празник
Студентският празник - 8-ми декември
се чества в България от 1916 г. Свети
Климент Охридски. 8-ми декември е
денят на свети Климент Охридски по
нов стил на календара. Българската православна църква празнува деня на свети
Климент Охридски по стар стил (25 ноември). Свети Климент Охридски е един
от Светите Седмочисленици и е считан
за покровител на българското висше
образование. През 1897 г. за годишен
празник на Университета се предлага датата 3 октомври, на която се предвижда
и помен на дарителите Евлогий и Христо Георгиеви. На заседанието си от 2
ноември 1902 г. Академичният съвет определя деня на св. Седмочисленици –
25 ноември за празник на Висшето училище. В Правилника на Университета
от 1905 г. за пръв път е записан текстът, че 25 ноември, денят на св. Климент
Охридски, става патронен празник на Университета.
9 Декември 2021 година, Четвъртък,
Зачатие на Св. Анна
В календара на православната църква този празник
е тясно свързан с празника на Рождество на Пресвета
Богородица. На него се почита зачатието на Св. Анна майка на Богородица. Св. Анна се смята за покровителка
на брака, семейството, майчинството, закрилница на
девиците, вдовиците и бременните жени. Дълго време
Йоаким и Анна нямали деца. Освен личната си мъка
трябвало да понасят и обществения укор, тъй като без-

детството, считано за Божие наказание, не се посрещало със съчувствие. С молитва и
надежда дошла вестта за дългоочакваната рожба, която ще бъде наречена Мария. Църквата почита света Анна няколко пъти в годината: на 8 септември и 9 декември, когато
празнуваме Рождеството на Пресвета Богородица и възпоменаваме Нейните родители
- св. Йоаким и св. Анна. И на 25 юли - денят на успението (смъртта) й.
10 Декември 2021 година, Петък,
Годишнина от падането на Плeвен
Обсадата на Плевен е най-тежката
и продължителна битка в хода на Руско- турската война (1877–1878). В нея
османските сили задържат в продължение на почти пет месеца град Плевен,
обсадени от числено превъзхождаща ги
армия на Русия, Румъния и Финландия,
като с това забавят руското настъпление
в Тракия. Осман Нури паша, наричан още
Осман ал-Гази остава в историята със
защита на Плевен срещу руски войски
по време на Руско-турската война. Осман
паша е възпитаник на Военна академия
в Константинопол през 1853 г. постъпва
на служба в кавалерията, участва в Кримската война (1853-1856), по-късно в Ливан
(1860 г.), на о. Крит (1866 - 1869 т. ) в Йемен (1871 г.). В началото на Сръбско турската война през 1876 г. Осман паша получава командването на корпус от 35 000 души,
който е базиран във Видин. Но с избухването на Руско турската война през лятото на
1877 г. армията на Осман паша е прехвърлена на изток, за да блокира преминаването
на река Дунав от руснаците. Осман паша не успява да достигне навреме до Никопол и
затова избира стратегически да се укрепи в Плевен. Под командването му града остава
непревземаем в продължение на 5 месеца. Руското командване предприема 3 атаки, но
не успява да проникне в града, затова го обсажда и блокира вътре турския гарнизон.
На 10 декември 1877 г. Осман паша прави опит за разкъсване на блокадата в посока
към София. Обозите тръгват да пресичат река Вит на няколко места, но след първоначалния успех срещат силен отпор. Заедно с войските има много цивилни, именно от
тях падат най-много жертви - предимно жени и деца. Обкръженият от всички страни
Осман паша разбира, че опитите за съпротива са безсмислени и единственият разумен
изход е да сложи оръжие и запази живота на войниците от своята 20 000 армия - със
сълзи на очи той дава заповед да се прекрати стрелбата и да се издигне бяло знаме,
след което предава сабята си на генерал Иван Ганецки. След завръщането си от руски
плен Осман паша заема почетни длъжности в султанския двор и четирикратно е военен
министър на Османската империя.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 03.12.2021 г.
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 109 ɆȿɋɌȺ
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ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɒɢɜɚɱ
Ʉɚɫɢɟɪ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɤɚɛɟɥɢ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ, ɛɪɨɤɟɪ
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢ ɢɡɞɟɥɢɹ.
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ –ɝɨɬɜɚɱ
Ʉɚɦɟɪɢɟɪ,ɤɚɦɟɪɢɟɪɤɚ ɯɨɬɟɥ
Ʉɪɨɹɱ, ɬɟɤɫɬɢɥ
ɉɪɨɞɚɜɚɱ-ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ

Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɇɚɱɚɥɧɨ, Ɉɫɧɨɜɧɨ,ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
ɇɚɱɚɥɧɨ
ɋɪɟɞɧɨ
ɋɪɟɞɧɨ Word, Exel.
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɋɪɟɞɧɨ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɋɪɟɞɧɨ, Word,Excel, Internet.

ПРИТЧА ЗА ЗНАЧИМИТЕ ХОРА

- Кой чакаш...!?
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

Популярен лектор искал да покаже на своите ученици, кои са истински значимите хора в живота ни.
Той се изправил пред многобройната си аудитория
с банкнота от 100 долара в ръката си и попитал:
- Кой от вас желае да вземе тази банкнота?
Всички присъстващи на курса вдигнали ръка. Точно след пет секунди лекторът смачкал банкнотата
и тя загубила първоначалния си облик. Той отново
се обърнал към присъстващите:
- А, сега? Кой от вас я желае?
Отново всички вдигнали ръка.
- Ами, ако съвсем я обезобразя? - продължил
лекторът, пускайки банкнотата на пода и започвайки
да я тъпче.
Тя вече била смачкана, изпотъпкана и доста
мръсна. От лъскава хартийка се била превърнала
в жалко подобие на банкнота. Въпреки това хората
в залата за обучение продължавали да я искат.
Тогава лекторът казал:
- Без значение какво правя с тази 100-доларова
банкнота, вие ще продължавате да я искате, защото
знаете нейната истинска стойност. Същото е при
хората. Ние биваме мачкани и стъпквани, мразени и
отричани. Но независимо от това какво ни причиняват околните, ние не губим нашата стойност. Няма
значение дали сме грозни или красиви, дебели или
слаби, високи или ниски. Смисълът на живота е в
това какво правим и какво сме научили, а не как
изглеждаме в очите на околните.
Миг по-късно лекторът продължил:

- Сега искам да ми кажете имената на пет от найбогатите мъже в света, пет носителки на титлата
Мис Свят, десет лауреата на Нобелова награда и
пет носители на Оскар!
В обучителния център настъпила тишина. Присъстващите видимо напрегнали паметта си, но така
и не могли да изпълнят изцяло поставената им
задача. След две минути лекторът казал:
- Сега, искам всеки от вас да се сети за трима
учители, помогнали му в неговото израстване,
трима приятели, подкрепили го в тежък момент, а
също и за човек, който го е накарал да се чувства
специален!
Веднага лицата на хората в залата засияли.
- Виждате ли! - възкликнал лекторът. - Личностите, които оставят следа в живота ни, не са нито
най-красивите, нито най-богатите, нито най-талантливите. Те са онези, които са били наша опора и ги
е било грижа за това как се чувстваме.
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КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ,
АКО СЕ ОСИГУРЯВАТЕ ЗА ВТОРА ПЕНСИЯ
Пенсионните дружества са задължени да изпращат
на хартия извлечение по индивидуалната партида
на клиентите си веднъж годишно – до края на месец
май. При подаване на заявление потребителят може да
се откаже от хартиения
вариант на извлечението
по индивидуалната му
партида и да получава същата в електронен вариант.
Това се посочва в приетата от Комисията за финансов надзор актуализирана
Програма за защита на
потребителите на небанковият финансов сектор за периода 2021-2024 г.
Осигурените лица могат да проверяват личната си
партида и чрез интернет страницата на съответните
пенсионни фондове, след получаване на индивидуален код. Клиентите имат право да изискват и
допълнителни извлечения. Някои пенсионни дружества са разработили процедури в случаи на оспорване на верността на данните в извлечението по
индивидуалната партида на клиента. В областта на
пенсионното осигуряване защитата на клиентските
активи е осигурена чрез разделянето на активите
на пенсионното дружество от активите на управляваните от него фондове.
Допълнителна гаранция за потребителите е задължението пенсионното дружество да има договор с банка
попечител. Съгласно Кодекса за социално осигуряване,
попечителските съвети на пенсионноосигурителните
дружества са задължени да разгледат и отговорят
на жалбоподателите в писмена форма в срок от 2
месеца от датата на получаване на жалбата.
Пенсионно осигурителните дружества (ПОД)
поддържат актуални интернет страници, на които
потребителят може да се информира за интересуващия
го пенсионен фонд и да получи друга информация
във връзка с допълнителното пенсионно осигуряване. Правилниците за устройството и дейността на
управляваните от пенсионните дружества фондове са
публикувани и на интернет страницата на КФН.
С измененията в КСО и с приемане на НАРЕДБА
No 61 за изискванията към рекламните и писмените
информационни материали и страниците в интернет
на пенсионноосигурителните дружества се въведе
изискване за информиране на осигурените лица
чрез рекламните и информационни материали за
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване,
така че при управлението на активите на фонда не се
гарантира положителна доходност, но се запазват в
пълен размер внесените по индивидуалните партиди
средства в универсален пенсионен фонд (УПФ).
С измененията на КСО се създадоха два нови фонда:
фонд за изплащане на пожизнени пенсии и фонд за
разсрочени плащания. За пенсионноосигурителните
дружества се създаде задължение да заделят резерв
за гарантиране на брутния резерв на вноските в
УПФ. Създаде се възможност осигуреното лице, което
e придобило право на пенсия от УПФ, еднократно да
промени участието си и да прехвърли натрупаните
средства по индивидуалната си партида или сумата
допълнена от резерв за гарантиране на брутния резерв
на вноските в УПФ, което от двете суми е по голямо, в друг съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество.
Осигуреното лице в професионален пенсионен фонд
(ППФ), което не е придобило или упражнило правото
си на ранно пенсиониране, може при отпускане на
пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа
от КСО или при навършване на възрастта по чл. 68,
ал. 3 да получи еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната партида или да
ги прехвърли в УПФ или в ДПФ.
Пенсионните дружества изчисляват ежедневно и
публикуват информация за стойността на един дял
на съответните пенсионни фондове. Данните за стойността на дяловете на всички пенсионни фондове се
оповестяват на интернет страницата на КФН.
На страниците на дружествата на тримесечие се
публикуват и портфейлите им. На страницата на
КФН се оповестяват годишните одитирани финансови
отчети на ПОД.
ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКА 11
„БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.
Най-късно до 31 декември земеделските
стопани, поели едногодишен ангажимент,
или такива, които са
добавили нови площи към удължените
си ангажименти през
Кампания 2021 г. по
мярка 11 „Биологично
земеделие” от ПРСР
2014 – 2020 г., са длъжни да предоставят пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
(ДФЗ – РА) сертификат или писмено доказателство
за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти по правилата
на биологичното производство.
Документите трябва да удостоверяват състоянието на парцелите и произведената продукция
от земеделската култура, формираща размера на
подпомагане, в годината на издаването им. Те се
предоставят обобщено за подпомаганите парцели,
за които е поет ангажимент, преминали периода на
преход към биологично производство по чл. 11, ал.
5 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г.

Напомняме, че срокът за издаване на сертификатите
за биологично производство е 31 декември 2021 г.
В индивидуалните профили в Системата за електронни услуги (СЕУ) на всички бенефициери, които
следва да предоставят въпросните документи, са
достъпни Уведомителните писма, в които са описани
сроковете за предоставяне и задължителните реквизити, които следва да съдържат тези документи.
ДФ „Земеделие“ предоставя също така възможност
тези писма да бъдат получени лично или чрез упълномощено лице в съответната областна дирекция на
ДФЗ в страната.
Припомняме, че СЕУ е достъпна след индивидуална регистрация. Ако кандидатът няма създаден профил, е необходимо да подаде заявка за регистрация на
потребител след което да се яви в областна дирекция
на ДФЗ – РА, за да се идентифицира и достъпът му
да бъде активиран.

ДАВАТ

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ДО 30 ХИЛ. ЛЕВА
НА МАЛКИ СТОПАНСТВА

Министерството на
земеделието
отвори
приема по подмярка
6.3 „Стартова помощ
за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие
на селските райони
(2014-2020г.). Общият
размер на безвъзмездна финансова помощ
по процедурата е близо 40 млн. лева.
С нея се цели да бъде ускорена модернизацията
и технологично обновление на малките земеделски
стопанства, като се повиши тяхното икономическото
развитие. Приоритетно ще се разглеждат проекти на
кандидати с образование в областта на селското стопанство, биологични производители, както и тези,
които развиват дейност в планинските райони.
Документи за участие могат да се подават до 17:30
часа на 02.03.2022 г., като пълният пакет може да
бъде намерен на страницата на Министерството на
земеделието, храните и горите: https://www.mzh.
government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-zafinansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/ и
в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Кандидатстването и оценката
на предложенията ще бъде изцяло електронно.
Потенциалните кандидати трябва да се регистрирани земеделски производители и притежават
стопанството със стандартен производствен обем
(СПО) между левовата равностойност на 2000 евро
и 7999 евро, включително.
Максималният размер на средствата за един кандидат е до 30 хил. лева, като изплащането им ще се
извършва на два етапа. Първото плащане ще бъде
на стойност близо 20 хил. лева и ще се реализира
до два месеца след сключване на административния
договор. Окончателното плащане ще се извърши
след точна реализация на бизнес плана, което ще се
удостовери с проверка на място от Държавен фонд
„Земеделие“-Разплащателна агенция.
Припомняме, че малките земеделски стопани ще
могат да ползват услугите на Национална служба за
съвети в земеделието, която предоставя безплатно
специализирани консултантски услуги, включително и изготвяне на бизнес планове по подмярката.

Въпрос: Получих контузия в коляното и посетих директно ортопед. Заради съмнения за
скъсан менискус, лекарят ме изпрати на ЯМР.
При въпрос дали ще може да ми издаде болничен, лекарят отказа и каза да посетя личния ми
лекар, което за човек със затруднено движение
е абсолютно нелепо. Както и да е, отидох при
личния ми лекар, но лекарят го нямаше. Когато
отидох в съседния кабинет на общопрактикуващ
лекар, който беше указан като дежурен, същата
ми заяви, че категорично няма да ме прегледа и
съответно да ми издаде болничен, да съм дошъл
утре пак при личния си лекар. Така освен, че ненужно разкараха човек със затруднено движение,
не ми издадоха болничен и ми създават излишни
проблеми с работодателя, защото ако болничния
бъде издаден във вторник, аз дефакто няма как да
оправдая петъчното си отсъствие от работа.
Въпросът ми е защо и двата лекаря - общопрактикуващия и ортопеда, отказаха да издават
болничен, имат ли право на такива действия
и кой освен личния лекар, когато не е наличен,
при моите обстоятелства може да издава болничен лист?

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

До 14-ти декември:
ДЕКЕМВРИ 2021г.
ЗДДС
1. Подаване на справкадекларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец
ноември.
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 (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга
държава членка за данъчния период – месец ноември.
Регистрираното лице, което през данъчния период – месец ноември изпраща или транспортира стоки от територията на страната до територията на друга държава
членка под режим на складиране на стоки до поискване
и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС,
попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния
период – месец ноември е извършило вътреобщностни
доставки, по които получатели са данъчно задължени 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-декларация. 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 поискване 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 Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
ноември 2021 г.
До 15-ти декември:
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец ноември.
2. Подаване на данни от производител/вносител на
фискални устройства за сервизните техници, имащи
право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили
сервизен ключ през месец ноември.
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 уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на
свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец ноември.
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/услуги през месец ноември.
Отговор от НЗОК: Болничен лист за временна
неработоспособност се издава на осигурено лице
еднолично от лекуващия лекар, т.е. може да се издаде
както от общопрактикуващия/личния лекар, така и от
лекар специалист, независимо дали той има сключен
договор с НЗОК.
Когато личният лекар отсъства, напр. ако е в отпуск,
болничен лист може да издаде неговият заместник.
Въпросите, свързани с условията и реда за издаване
на болнични листове за временна неработоспособност
не са от компетенциите на Националната здравноосигурителна каса. Редът за издаване на болнични листове
е регламентиран в Наредбата за медицинската експертиза, където е записано, че: „Болничните листове се
издават от лекуващите лекари/лекарите по дентална
медицина (само за заболявания от тяхната специалност), и от ЛКК“.
Въпрос: Дали ще мога да си вземам лекарството
със стария протокол който вече е изтекъл ? Заради заповедта на министъра на здравеопазването
от 26.11.2021г. Диагноза: хроничен хепатит В.
Лекарство:Тенофовир дизопроксил
Отговор от НЗОК: Служебно се удължава срокът
на валидност на всеки издаден и утвърден Протокол за
предписване на лекарствени продукти, заплащани от
НЗОК/РЗОК, който срок изтича на/след 22.11.2021 г.
В случай че срокът на валидност на протокола е
изтекъл преди утвърждаване на настоящите Условия
и ред, не се прилага служебното удължаване на срока
на валидност на тези протоколи и здравноосигуреното
лице следва да подготви документация по издаване
на нов протокол за продължаване на терапията (в т.ч.
клинична оценка, лабораторни и инструментални изследвания). Т.е. издава се нов протокол по общия ред,
предвиден в НРД за МД и Правилника за устройството
и дейността на НЗОК.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ЛЕЧЕНИЕ

НА ЗАПУШЕН НОС

Запушеният нос е едно от най-неприятните странични
проявление на настинката. Когато носът е запушен, човек
трябва да диша през устата. Това не само затруднява
комуникацията, но и дава възможност на микробите да
проникнат по-лесно през отвора на устата.
Причините за запушване са много. Най-разпространената е настинка, но през пролетните месеци може да се
получи следствие на алергична реакция.
Векове наред народните рецепти успешно са се борили
със запушения нос, затова спокойно можете да се доверите на някои от тях.
Лук – изцедете сокът от една глава лук и
леко смръкнете от него
във всяка една ноздра.
Ефектът на отпушване
е почти мигновен.
Един от най-използваните бабини методи
за отпушване на носът е с ракия. Освен че е традиционно
българско питие, тя е и чудесен лек. Напоете една кърпа
с ракия и вдишвайте въздухът от нея.
Сол и вода – разтворете ¼ ч.л. сол и ¼ ч.л. сода за хляб
в 250 мл вода. Чрез малко парченце памук или тензух
вземете от течността, сложете в ноздрата и вдишайте.
Повторете процедурата по два пъти за всяка една ноздра. Солта е известен осмотичен дразнител и веднъж
попаднала в носа, тя съдейства за бързото отпушване.
Отпушване с вода пара – чрез този метод се затоплят
ноздрите и след около 2 минути вдишване на водни пари,
носът се отпушва и потича.
Когато имате хрема или запушен нос трябва да се
постараете да спите на висока възглавница. Така ще
предпазите горните дихателни пътища от запушване.
Счукайте няколко скилидки чесън и ги залейте с малко
олио. Оставете сместа да престои няколко часа и капнете
по една-две капки във всяка една ноздра. Процедурата
се повтаря три пъти дневно.
Пуснете котлона и след като се нагорещи сложете няколко щипки захар. Когато започне да пуши смръкнете
няколко пъти от излизащия дим няколко пъти.
Ако запушването на носа е продължително явление,
което не отминава най-добре се консултирайте с лекар.

КОЛКО ЧЕСТО ТРЯБВА
ДА ПОЧИСТВАМЕ ХЛАДИЛНИКА
Всяка една домакиня рано
или късно се изправят пред
това да почисти хладилника.
Със сигурност това не е от приятни занимания, но рано или
късно трябва да се направи.
Въпросът е колко често и дали
не може да се спести някакво
време в цялата подготовка. В следващите редове ще
минем стъпка по стъпка през това и ще издадем някои
тайни, с които да си спестите малко работа.
Подготовка за почистване? За начало изключете
хладилника, преди почистването. Ако не го направите,
рискувате да го повредите. Докато почиствате хладилника, помислете къде можете да поставите храните от
него. Хубаво е това да бъде хладилна чанта или пък да
ги поставите на чисто и хладно място в кутии или тави.
След това можете да преминете към почистването на хладилника. Независимо кой начин ще предпочетете, добре
е да имате микрофибърна кърпа, която ще ви помогне да
изчистите добре вътрешността на уреда.
Почистване на хладилника със сода Знаем, че содата има широко разпространение в света на кулинарията,
но и домакинството. С нея лесно и бързо можете да отстраните замърсяванията, дори и упоритите. Така няма
нужда и да използвате силни химикали или препарати.
Разтворете половин чаша сода бикарбонат в чаша вода.
По този начин ще получите гъста паста, която да нанесете
по вътрешността на хладилника. След като мръсотията
се е разтворила, използвайте кърпата, за да избършете
нея и самата сода.
Почистване с лимон Това е един натурален начин да
се справите с всички микроби и микроорганизми, без да
се налага да прилагате тежки химикали. Нужен ви един
литър вода, 1-2 лимона и кърпа.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

Изпразнете хладилника, потопете кърпата в сместа и
след това почистите всяко едно ъгълче. Ще видите колко
лесно пада мръсотията, а и лошата миризма си отива
заедно с нея. Това е един бърз и евтин начин, с който
можете да изчистите хладилника. Същото приложете и с
оцета, но трябва да имате предвид, острата му миризма.
За да се премахне, отново можете да минете с лимон
или пък просто да изплакнете само с вода. Колко често
трябва да се почиства хладилника?
Според някои веднъж на месец е напълно достатъчно.
По-педантичните към чистотата ще ви кажат, че два
пъти в месеца или най-добре всяка седмица. Истината
е, че ако държите всичко затворено, редовно си правите
вечеря стил „каквото има“ и т.н., то няма да ви се налага пълно почистване постоянно. Можете просто да
измиете рафта, който е замърсен. Разбира се, цялостно
почистване също е необходимо, но в този случай веднъж
месечно е напълно достатъчно.

ГРИЖА ЗА ДЪРВЕТАТА
Подрязване на овощните дървета – как да подготвим градината преди зимата
Най-важният етап от подготовката на градината за
зимата е подрязването на овощните дървета и ягодоплодни храсти, което трябва да се извършва в сухо време и винаги преди настъпването на стабилни студове.
Температурата на въздуха по време на процедурата не
трябва да пада под -10 °C, тъй като при по-ниски температури дървото става много крехко.
На първо място, овощните дървета трябва да бъдат
почистени от сухи, счупени и болни клони. Също така
е препоръчително да не оставяте клони, растящи навътре в короната на дървото. Когато отрязвате издънки, не
забравяйте: разрезът трябва да бъде равен и възможно
най-гладък.
Имайте предвид, че влажната среда е идеална за размножаване на спори на дървесни гъби, поради което
оголените участъци трябва да бъдат внимателно почистени и третирани с разтвор на меден сулфат (1 чаена
лъжичка на 1 литър вода). Така разрезът ще прорасне
достатъчно бързо, за да поддържа дървото здраво.
След като отрежете всички ненужни и болни клони, внимателно разгледайте дърветата. Ако откриете
мъхове, лишеи или полипори, отстранете незабавно.
Именно в такива уединени места вредителите обичат
да зимуват.
Третиране на градината против инсектициди
Ако се открият гъбични образувания по дърветата,
третирайте ги с фунгициди. За да убиете градинските
вредители, третирайте растенията с инсектициди.
За да се отървете от спорите на патогенни микроби,
които причиняват кокомикоза, краста, брашнеста мана
и други заболявания, пръскайте стволовете на дърветата с разтвор на карбамид (0,5 кг карбамид на кофа вода)
или разтвор на меден сулфат (300 г от лекарството на
кофа вода) или разтвор на сапун и калцинирана сода (50
г сапун + 400 г сода на кофа вода).
Разрохкване на почвата – метод за борба с вредителите в градината
Отлични резултати в борбата с вредителите в градината се показват чрез разрохкване на почвата на дълбочина около 20 см. Така вредителите и техните ларви,
намиращи се в горните слоеве на почвата, ще загинат.
По-добре е да разрохкате земята около овошките не
с права лопата, а с вила, така че да премахнете вероятността от нараняване на корените на дървото, особено
при фиданките.
Варосване на овошките
Кората на дърветата през зимата също се нуждае от
защита, а есенното варосване ще бъде най-доброто
нещо, което ще предпази не само от вредители, но и от
пролетно слънчево изгаряне. Преди варосването стволът на дървото се почиства от лишеи, мъхове и мъртва
кора. Необходимо е да се вароса цялата долна част на
ствола до основата на долните скелетни клони.
Използвайте предварително приготвена смес от 3 кг
вар и 500 г меден сулфат, разредени в 10 л вода. За да
запазите състава върху дървото възможно най-дълго и
да не се отмиете бързо в проливните дъждове, добавете
към него 200 г лепило за дърво.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ЕВКАЛИПТ - НЕЗАМЕНИМ ПРИ
ВЪЗПАЛЕНИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА
Евкалиптът (лат. Eucalyptus
globulus Labil) е вечно зелено
дърво от семейство Миртови
(Myrtaceae). Той се смята за найвисокото широколистно дърво в
света. Родината му е Австралия,
но днес растението може да бъде
намерено в цяла Африка, Индия и
Китай както и в страните от Средиземноморския басейн. Младите
клонки са четириръбести с приседнали, яйцевидни
листа, отгоре зелени, отдолу сребристо бели. Местното население на Австралия – аборигените са използвали евкалипта за третиране на рани – предотвратяване
на инфекции и ускоряване на заздравяването.
Действие и приложение. Евкалиптът има установено противовъзпалително действие, особено
при възпалителни процеси в дихателните пътища.
Противовъзпалителното действие на евкалипта се
свързва с богатото му съдържание на етерично масло
с главна активна съставка – монотерпенът евкалиптол.
Това му действие се употребява с голям успех при
възпалителни заболявания на горните дихателни пътища, при простуда, най-често в комбинация с други
етеричномаслени растения.
Добре известно е, че евкалиптовото масло има
мощни антисептични свойства. В миналото то е било
използвано в лечението на малария. Днес за маслото
се знае, че проявява активност срещу стафилококи,
салмонела, Helicobacter pylori. Клинични данни
потвърждават неговото широкоспектърно действие
срещу устойчиви на антибиотици заболявания. Дифузирано в помещение, маслото от евкалипт има
свойството да пречиства въздуха от събрани патогени.
Редица проучвания от последните години показват,
че евкалиптът притежава не само силен антисептичен
ефект, но има и свойството да разширява бронхиолите
в белия дроб. Втриване на масло в областта на гърдите има успокояващ ефект и облекчава дихателни
инфекции. Маслото не бива да се нанася директно
върху кожата. Добре е предварително да се разреди с
базово масло например от бадем, кокос, жожоба и т.н.
Химичен състав. Листата на евкалипта съдържат
около 3% етерично масло, състоящо се от цинеол,
евкалиптол, миртанол, пинен, алдехиди и др. Освен
етеричното масло се съдържат и танини, смоли, горчиви вещества, органични киселини.
Дрога. С лечебни цели се използват листата на
евкалипта. Интересен факт е, че за производството на
500 мл евкалиптово масло са необходими цели 25 кг
млади евкалиптови клони и листа.

МЪФИНИ СЪС СИРЕНЕ, ПРАЗ И МАСЛИНИ

Продукти:
• яйца - 2 бр.
• кисело мляко - 4 с.л.
• сода за хляб - 1/2 ч.л.
• сирене - 100 г
• праз - 100 г
• маслини - 10 бр.
• зехтин - 2 с.л.
• брашно - 50 г
• сол
• чубрица
Приготвяне: Празът се нарязва на ситно и се задушава
с 1 с.л. зехтин за около 3-4 минути, докато омекне. Не
трябва да загаря, защото след това може да горчи.
Киселото мляко се смесва със содата, докато тя шупне.
В голяма купа се разбиват двете яйца. Добавят се
другата с.л. зехтин, натрошеното сирене, задушеният
праз, нарязаните на малки парчета маслини, киселото
мляко, брашното, сол и чубрица.
Всичко се разбърква и сместа се изсипва във формички за мъфини. По желание се поръсват със сусам или
други семена.
Солените мъфини се пекат на 150 градуса в предварително загрята фурна за 25-30 мин.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

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!

Eдна жена разказва на приятелка:
- Излязохме по женски, подивяхме малко, а на
сутринта... махмурлук страшен! Цепи ме главата,
върти ми се всичко, устата ми хем пресъхнала, хем
ми се гади...
- И какво стана?
- Ами, мъжътми ми даде три хапчета, отиде до
магазина, сготви много яко шкембе и докато не се
освестих, думичка не обели!
- А после какво каза?
- После седна до мен и със спокоен глас каза „Ето
така се прави! А не да крещиш цял ден „Говедо! Пияница! А, мъчи се сега!!!“

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

