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О БЩИНСКИ

За втора поредна година Кампанията на Общинска администрация – Сатовча „Нека доброто 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 администрация – Сатовча за набирането на средства за деца сираци и
деца с трайно увреждане до 16 годишна възраст от общината.
Тази година кампанията отново ще бъде различно проведена в сравнение с предходните 12 години, без организиране на масови мероприятия, но всеки
желаещ да бъде част от инициативата може да дари средства всеки делничен ден в сградата на
Общинска администрация - Сатовча, в кметствата по населени места или по банкова сметка:
Търговска банка Д-АД

Л ЮБОПИТНИ

IBAN: BG98DEMI92408400043012
Код на вид плащане: 445100
BIC: DEMIBGSF.

ФАКТИ ЗА КОЛЕДНАТА ЕЛХА

Една от най-древните легенди е свързана с бенедиктинския монах Свети Бонифаций, почитан
като апостол на Германия. Проповядвайки християнството, той използвал елхово дърво и неговата триъгълна форма като аналогия на Светата Троица. Всеки един от ъглите представлявал Отца,
Сина и Светия Дух. Заради езическата почит към елата обаче мнозина започнали да я отричат
като Божие дърво.
Първите писмени доказателства за Коледната елха, достигнали до нас, датират от 1521 година.
В Елзас, която по това време е немска територия, принцеса Де Мекленбург показва на местните
куртизанки украсена елха. По късно след женитбата си с Орлеанския дук, принцесата занася
елхата и в Париж.
Легендата според която Мартин Лутер – основателят на Протестантското движение е откривателят на Коледното дърво е смятана за една от най-правдоподобните. В една зимна нощ, вървейки през гората, той неволно вижда как звездите блещукат между клонките на дърветата, сякаш са
украсени с безброй свещи. Възхитен от гледката, Мартин Лутер отсича една елха, която отнася
на децата си у дома, където цялото семейство поставя тънки свещички между клонките и се
любуват на красотата й.
През 17 век навлизат нови мотиви в украсата на Коледното дърво. В Германия се появяват Коледни базари, където се предлагат подаръци, храни и дребни украшения, които да се поставят върху
елхите. От тук идва традицията да се използват дребни сладки в различни форми за украсата на
дървото. В своите бележки от Страсбург през 1601 година, един изследовател описва как местните
украсяват елхите си с вафли, захарни пръчици и хартиени цветя в най-различни цветове.
Гирляндите започват да се използват като украса през 17 век. Според легендата една бедна
вдовица много искала да зарадва децата си за Коледа. Затова им украсила елха. През нощта обаче няколко паяка изплели своите мрежи между клонките на дръвчето. Когато сутринта децата
видели паяжината, решили да я оцветят в сребристо, за да не се разстрои майка им. Всъщност
гирляндите за елха започват да се произвеждат в Германия, като се използва истинско сребро, от
което се изтеглят тънки нишки.
През 17 век от Германия коледната елха е пренесена в Англия, но употребата и започва покъсно, тъй като англичаните не били в особено
топли отношения с немската монархия.
По време на Американската революция, Хесенските наемни войници, които са били на английска служба в Северна Америка, запознават
американската цивилизация с обичая на Коледните празници да се украсява дърво.
През 19 век става настъпва истинска революция в украсата на Коледната елха. Започват да се
произвеждат стъклени топки с разнообразни цветове и хартиени гирлянди. Малко бяло ангелче
кацва на върха на елхата. Родителите започват да
оставят под елхата подаръци, с които да зарадват
децата си на празника. Коледната елха се превръща в символ на просперитета в обществото – колкото по- украсено е дръвчето, толкова по-богати
са притежателите му. А през 1882 година американците патентоват електрическите лампички.
Пак през 19 век празничното дърво започва
бързо да придобива популярност в Европа. Верни на своите традиции, Средиземноморските
страни обаче трудно успяват да възприемат елхата. Те предпочитат да изобразяват Рождество
Христово и различни библейски сюжети посредством малки фигурки и специална декорация.
С навлизането на елхата като неизменен елемент от Коледните празници се появява и проблемът с изсичането на дърветата и нарушения
природен баланс. Това налага да се започне производството на изкуствени елхи. Първата такава елха е произведена от гъши пера в Германия.
Малко след това предприемчива американска
фирма за четки започва производството на изкуствени дръвчета по същата технология.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

РАЗПОРЕДБИ

С своя заповед кмета на общината
Със
б
д-р
Арбен Мименов забрани продажбата и
употребата на пиротехнически средства,
като пиратки, бомбички и други, в търговската мрежа на общината. Нарочен специалист от Общинската администрация
лично уведоми работещите в търговските
обекти за разпореждането. Кметовете по
населени места имат грижата по подходящ начин да уведомят населението за наложената забрана и да предприемат съответните мерки за недопускане на продажба и употреба.
Цялостният контрол по изпълнението на заповедта е възложена на
органите на реда от Полицейски участък Сатовча

ОТ 20 ДЕКЕМВРИ ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОМОЩТА DE MINIMIS

От 20 декември 2021 г. до
31 януари 2022 г. тютюнопроизводителите могат да кандидатстват за държавната помощ
de minimis, по която ще бъдат
компенсирани за част от производствените разходи за отглеждане на тютюн. Управителният
съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) разпредели по схемата бюджет от 3 млн.
лв. Средствата се предоставят
по Регламент (ЕС) № 1408/2013
от 18 декември 2013 г., изменен с Регламент (ЕС) № 316/2019.
Извънреден de minimis ще получат 2 113 от общо регистрираните 3
320. Това са активните тютюнопроизводители, които са реализирали
продукцията си за 2020 г. и са вписани в регистъра през 2021 г. Те ще
бъдат компенсирани заради засушаването, което нанесе значителни
щети върху отглежданата култура и високите цени на газа, които доведоха до повишаване цените на торовете и препаратите.
Помощта по схемата de minimis се предоставя за площ. Определената ставка в указанията, утвърдени от министъра на земеделието,
храните и горите, е в размер на 120 лв./дка (1 200 лв./хектар).
Право на финансова подкрепа имат регистрираните тютюнопроизводители, които се занимават с първично производство на селскостопанска продукция. Те трябва да са включени в Регистъра на тютюнопроизводителите за 2021. Кандидатите по схемата следва още
да имат вписани количества реализирана продукция в Регистъра на
тютюнопроизводителите за 2020 г.
Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на
ДФЗ. Документи се подават по постоянен адрес на физическото лице
или едноличния търговец, както и по седалището на юридическото
лице. Кандидатстването става лично или чрез упълномощено лице
след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец,
изготвен от ДФЗ.
Допустимите за финансиране тютюнопроизводители ще получат
субсидиите си до 28 февруари 2022 г.
Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърлят левовата
равностойност на 25 000 евро за период от три последователни
финансови години.
Указанията за прилагане на държавната помощ de minimis са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.
СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация –Сатовча уведомява всички тютюнопроизводители, които са предали тютюн през 2020 година и са вписани в регистъра на тютюнопроизводителите за 2021 год., че трябва
да се явят в кметствата по местоживеене за събиране на документи
за подпомагане с държавна помощ заради засушаването и високите
цени на торове и препарати съответно по 120 лв./дка.
Да се представят:
1.Лична карта;
2.Удостоверение за банкова сметка;
3.Удостоверение за регистрация в регистъра на тютюнопроизводителите за 2021 г.
От Общинска администрация - Сатовча
В навечерието сме на един от най-светлите християнски
празници – Рождество Христово.
Коледа е не просто един от християнските празници, тя
е символ на надеждата, добротата и на любовта между хората! Съхранявайки традициите, наследени от нашите деди,
нека почувстваме магията на празника и да я предадем на нашите деца. Да помогнем на нуждаещите се; да утешим страдащите; да ободрим тъжните и да дарим усмивка!
Нека магията на святата Коледна вечер влезе в
домовете ви и донесе здраве, мир и благодат!
Честита, здрава и сбъдната Коледа !
д–р Арбен Мименов
Кмет на община Сатовча

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

22 Декември 2021 година, Сряда,
Зимно слънцестоене
В Северното полукълбо се наблюдава
зимно слънцестоене и начало на астрономическата зима, а в Южното полукълбо лятно
слънцестоене.
24 Декември 2021 година, Петък,
Бъдни вечер
Бъдни вечер е един от най- важните семейни празници в българския календар. Самото му име произхожда от бдение или бъднини. В първия случай
по-силна е християнската символика – с молитва да се посрещне раждането
на Спасителя. Вторият вариант е отражение на езическите вярвания, според
които раждането на младия бог
се свързва с възкръсването на
цялата природа и се смята за
начало на новата година. Затова
на Бъдни вечер се извършват
множество ритуали, които трябва
да донесат късмет и плодородие
в дома. Според българската
традиция семейството трябва
да бъде заедно, като всеки негов
член изпълнява различни ритуали. Мъжете избират и отсичат
бъдника - дебел пън от дъб или
круша, който символизира Световното дърво (крепящо реда и хармонията в
света). То трябва да бъде запалено от най-възрастния и да бъде оставено да
гори цяла нощ. Този огън има пречистваща сила и пази от зли сили, а според
народните вярвания точно в навечерието на Коледа небето и адът временно
се отварят и сред хората бродят караконджули и таласъми. Пепелта от Бъдника не се изхвърля – една част се разпръсква за плодородие по нивите, а
друга се пази като средство срещу зли сили. Според народните вярвания на
Бъдни вечер може да се види в бъдещето, затова се правят различни гадания
за времето, плодородието и личната съдба. Например, ако бъдника гори
добре и пръска искри, това означава богата реколта. Обичай е да се гадае и
за здраве. Всеки от семейството счупва по един орех и в зависимост от това
дали ядката е хубава или гнила, го очаква здраве или болест. Младите моми
пък могат да сънуват бъдещия си жених, като сложат първата хапка от питата
под възглавницата си.
25 Декември 2021 година, Събота,
Рождество Христово, Коледа
Имен ден празнуват: Емил, Ицо, Ичо,
Младен, Радомир, Радомира, Радослав,
Радослава, Радостин, Радостина, Христалина, Христо, Христи, Христин,
Христина, Христофор.
Празникът започва в първите часове
на 25 декември. Той е своеобразно
продължение на Бъдни вечер. Според
Евангелието Христос се ражда в пещера в гр. Витлеем, провинция Юдея.
В момента на Рождеството в небето пламва необикновена светлина и ангел
възвестява, че на света е дошъл Спасителят. Витлеемските пастири са първите хора, които се покланят на Бога-Син. Почитат го и трима източни царе,
доведени на мястото от изгрялата над небето звезда. Следвайки обичаите на
времето, царете подаряват злато, ливан и смирна. Наименованието Коледа
идва от римските празници Календи, посветени на зимното слънцестоене
(от думата „календе“).

27 Декември 2021 година, Понеделник,
Свети първомъченик и архидякон Стефан (Стефановден)
Имен ден празнуват: Венчо, Венцислав, Венцислава,
Запрян, Стамен, Стамена, Стан, Стана, Стане, Станимир,
Станимира, Станислав, Станислава, Станчо, Стефан,
Стефана, Стефанка, Стефания, Стефи, Стефка, Стефко,
Стефчо, Стоил, Стоила, Стоилка, Стоимен, Стоичко,
Стою, Стоян, Стояна, Стоянка, Таня, Теки, Теньо, Фани,
Цако, Цанка, Цанко, Цано, Цанчо, Цоко, Цона, Цонко,
Цоню, Шон, Шона. Преп. Теодор Начертаний) Стефановден - денят на Свети Стефан, се чества на третия ден
след Рождество - 27 декември. Култът към този светец е
голям, почитта към него - също. От времето на Апостол
Павел насам всички наричат Св. Стефан пръв мъченик
(първомъченик), защото е една от първите жертви на христянската вяра. Това е третият ден на Коледа и последният
празник за годината. За него хората разказват, че „затваря
кръга“ на старата година. Семейството се събира около обща трапеза с месни ястия.

ОНЛАЙН КОНКУРС НА ТЕМА
„МОЯТА КОЛЕДА С БАБА И ДЯДО”

Народно читалище „Станчо Станчев 1896”
с. Сушица организира онлайн конкурс на тема
„Моята Коледа с баба и дядо”.В този конкурс
може да вземе участие всеки който желае ,
няма възрастови ограничения. Условие на конкурса: Изпратете ни снимка или ни разкажете,
как празнувате Коледа с баба и дядо .Какво
правите с тях, за да подготвите един от най –
хубавите християнски празници „Бъдни вечер“
и „Рождество Христово”. Целта на конкурса е
популяризиране на традициите за тези празници
характерни за различните региони и населени
места, да се покаже приемствеността между поколенията и предаването на традициите.
Конкурса ще се проведе в две категории:
- Първа категория „Разказ”- до 2 страници А4 1.Традициите във вашето населено
място:/Опишете ни най- стария , автентичен или специфичен обичай свързан с „Бъдни
вечер” и „Коледа” във вашето населено място/ 2.Споменът ви за най-вълшебната Коледа
с баба и дядо;
- Втора Категория” Снимки”- до 3 снимки/ в дигитален формат JPEG/ 1.Подготовка
за празника / процеса на правене на питки , ястия, украса на дома и др. и една снимка
с крайния резултат/ 2.Снимка на празничната трапеза за „Бъдни вечер” или”Рождество
Христово”-/така както са ги подреждали баба и дядо/.
Вашите снимки и разкази изпращайте на e-mail; chitalishte_sushitsa@abv.bg , с три
имена или имената на организацията която представяте, адрес, телефон за връзка , както
и кратко описание за снимката която сте изпратили до 31.12.2021 г. Жури ще оценява
вашите снимки и творби, а наградените ще бъдат обявени на 10.01. 2022г.
Всички снимки и разкази ще бъдат публикувани на страницата на НЧ”Станчо Станчев 1896” с.Сушица. В двете категории за разказ,както и в двете категории за снимки,
най- добрите ще получат предметни награди, а всички участници в конкурса ще получат
грамота за участие. Те ще бъдат изпратени по поща или куриер.
За връзка Петя Иванова – секретар НЧ”Ст. Станчев 1896”- 0877121616

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 17.12.2021 г.
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 176 ɆȿɋɌȺ
59 ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
12 ɒɢɜɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ, Ɉɫɧɨɜɧɨ,ɋɪɟɞɧɨ
2
Ʉɚɫɢɟɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
10 Ƚɥɚɞɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ
3
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɤɚɛɟɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ
1
ɉɨɦɨɳɧɢɤ, ɛɪɨɤɟɪ
ɋɪɟɞɧɨ Word, Exel
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ
1
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ
2
ɋɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢ ɢɡɞɟɥɢɹ.
8
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
2
ɉɨɦɨɳɧɢɤ –ɝɨɬɜɚɱ
ɋɪɟɞɧɨ
3
Ʉɚɦɟɪɢɟɪ,ɤɚɦɟɪɢɟɪɤɚ ɯɨɬɟɥ
ɋɪɟɞɧɨ
19 Ʉɪɨɹɱ, ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ
ɋɪɟɞɧɨ,
2
ɩɥɚɫɬɦɚɫɚ
3
Ɉɰɟɧɢɬɟɥ ɨɛɥɟɤɥɚ
ɋɪɟɞɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɨ
10 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɋɪɟɞɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ
32
ɋɪɟɞɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɨ
ɞɟɣɧɨɫɬ
7
Ɍɟɯɧɨɥɨɝ, ɨɛɥɟɤɥɨ
ɋɪɟɞɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɨ

ПРИТЧА ЗА МИСЛИТЕ НИ

- 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

Един мъж се разболял много тежко и трябвало
да остане в болницата дълго време.
Но лекарите успели да се преборят за живота му
и след дълго боледуване той най-накрая се прибрал
у дома. Най-после човекът бил здрав, но сякаш не
успявал да се зарадва за добрите новини.
Вместо това все говорел на жена си за болницата
и тежките си моменти там.
Веднъж един съсед срещнал съпругата му и я
запитал:
- Мъжът ти прибра ли се от болницата?
- Още е там, не спира да говори за нея...
Колкото и тежки моменти да сме преживели,
трябва да ги оставим в миналото и да вървим
напред. Ние сме там, където са нашите мисли.
Ако продължаваме да помним лошото и да

говорим за него, то все ще ни наранява и ще ни
пречи да се радваме на хубавите неща, които
имаме в момента.
Нека живеем в настоящето и се научим да
загърбваме неволите от минало. Нека мислите ни
са светли и добри!

20 - 28 декември 2021г., брой 47

ДО 31 ДЕКЕМВРИ КАНДИДАТИТЕ
ПО МЕРКИ 10 И 11 ДОКАЗВАТ,

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЧЕ СА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ
Земеделските стопани, поели едногодишен
ангажимент по мярка
10 „Агро екология и
климат“ и/или мярка 11
„Биологично земеделие“
от ПРСР 2014-2020 г.
през Кампания 2021, са
длъжни най-късно до 31
декември да предоставят
пред ДФЗ - РА документ за преминато обучение или
доказване на опит в извършването на дейностите по
направленията, които са избрали да прилагат.
Съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 7 от
24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и
климат“, земеделските стопани трябва да предоставят
копие на един от следните документи:
- документ за преминато обучение или документ,
удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
- диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация
земеделие или ветеринарна медицина;
- документ за преминато обучение или документ за
информационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания по
осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.
Съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 24
февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично
земеделие“, земеделските стопани трябва да предоставят копие на един от следните документи:
- документ за преминато обучение или документ,
удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
- диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор““ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация
земеделие или ветеринарна медицина;
- документ за преминато обучение или документ за
информационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания по
осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.;
- сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни, пчелни или
животински продукти с правилата на биологичното
производство, издаден от контролиращо лице.
Кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат“
и/или мярка 11 „Биологично земеделие“ предоставят
горепосочените документи в Областна дирекция на ДФ
„Земеделие“ в страната.
Кандидати, които вече са предоставили някой от
изброените по-горе документи, не е необходимо да го
предоставят отново.

ОТ 25 ДЕКЕМВРИ Т.Г. РАЗМЕРЪТ НА ТРУДОВИТЕ
ПЕНСИИ ЩЕ СЕ ИЗЧИСЛЯВА С ПО-ВИСОКА ТЕЖЕСТ
НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ

От 25 декември 2021 г. влизат в сила важни промени
в пенсионното законодателство, които ще повлияят
върху размера на трудовите пенсии.
От тази дата размерът на всички пенсии, свързани
с трудова дейност, които се отпускат с начална дата
след 24 декември 2021 г., ще се изчислява с нова тежест за годините и месеците осигурителен стаж без
превръщане.
До изменението се прилага процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж, който от 25 декември 2021 г.
се повишава на 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане, както и съответната част
от тези проценти – за всеки месец осигурителен стаж.
За пенсионерите, които имат осигурителен стаж,
положен при условията на първа и/или втора категория труд, разликата между общия им осигурителен
стаж, превърнат към трета категория труд, и осигурителния им стаж без превръщане, продължава да
участва при определяне размера на пенсията с 1,2 на
сто за всяка година осигурителен стаж и съответната
пропорционална част от този процент - за месеците
осигурителен стаж.
С оглед равнопоставеност на пенсионерите, считано от 25 декември 2021 г. НОИ ще преизчисли служебно над 2 000 000 трудови пенсии и добавки (в т.ч.
пенсии за осигурителен стаж и възраст, инвалидни
пенсии, наследствени пенсии и вдовишки добавки),
отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г.,
включително, като при това преизчисляване ще бъде
приложена по-високата тежест за всяка година и месец осигурителен стаж без превръщане.
Преизчисляването на пенсиите ще се извърши, без
да се променя доходът, от който е изчислена всяка
една от тях, след което размерът ѝ ще се осъвремени, преизчисли и индексира съобразно нормативната
уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 24
декември 2021 г. включително. Преизчисляването ще
се извърши само ако това е по-благоприятно за пенсионера. В противен случай ще се запази размерът на
пенсията, получаван до датата на преизчисляването.
Преизчислените размери на пенсиите си лицата ще
започнат да получават с редовното месечно плащане
за януари 2022 г., като към тях ще бъде изплатена и
разликата между старите и новите им размери за седемте дни от 25 до 31 декември 2021 г.
За преизчисляването на всяка пенсия ще бъде издадено разпореждане, което ще се връчва на лицето при
поискване. В зависимост от желанието на пенсионе-

ра, връчването може да се извърши на място в приемната на съответното териториално поделение на
НОИ, чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез Системата
за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. Лицата, разполагащи
с Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ,
ще могат да направят справка за разпорежданията,
касаещи техните пенсии, на интернет страницата на
НОИ след началото на месец януари 2022 г.
От 25 декември 2021 г. се увеличава от 300 лв. на
370 лв. минималният месечен размер на пенсията за
осигурителен стаж и възраст, отпусната на лица, положили пълния осигурителен стаж, изискуем от закона към момента на пенсионирането. Въз основа на
този размер се определят минималните размери и на
останалите видове пенсии, свързани с трудова дейност, като например:
С предстоящите промени пенсионерите, които получават минимален размер на съответния вид пенсия
ще достигнат 1 044 000 при 892 000 към настоящия
момент.
Максималният размер на получаваните една или
повече пенсии без добавките към тях също се увеличава – от 1440 лв. на 1500 лв. Така пенсионерите,
чиито пенсии са ограничени до т.нар. „таван“ на пенсиите ще се увеличат от около 27 500 на над 34 000.
Очакванията са при запазване на текущите параметри на макрорамката средният размер на пенсиите от
537,50 лв. през тази година да се увеличи до 580,50
лв. през 2022 г., което е нарастване с около 8%. В
сметките е включена и изплащаната през 2021 г. на
всички пенсионери еднократна допълнителна сума
към пенсиите, известна като „ковид добавка“.

ЗАВЪРШИЛИТЕ

УЧИЛИЩЕ ОСТАВАТ БЕЗ
ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ

Всички ученици, които са завършили средното си образование тази
година и са се дипломирали, но не са започнали
работа веднага, трябва
сами да внасят здравните си осигуровки.
Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение - за месеците от завършване
на средното до започване на висшето си образование
те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя
сметка, тъй като в този период не се осигуряват за
сметка на държавния бюджет.
Задължително е в тези случаи да се подаде и декларация образец 7 – за възникване на задължение за
внасяне на здравноосигурителните вноски. За месец
юли, декларация образец 7 се подава до 25-ти август
/ т.е. през месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване/.
В рубриката „Здравноосигурителен статус” на
интернет страницата на Националната агенция за
приходите е поместена и информацията за попълване
и подаване на декларация образец 7, както и образец
на формуляра, който може да бъде изтеглен. Подаването на декларацията може да стане в офис на НАП,
по пощата с обратна разписка или по електронен път
чрез Персонален идентификационен код /ПИК/, който
се получава безплатно от офис на агенцията.
При пропуски във вноските за здраве, лицето може
да се окаже с прекъснати здравни права и да няма
достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от
Националната здравноосигурителна каса. Повече от
три неплатени вноски за последните три години водят
до прекъсване на здравните права.
С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с корона вируса, препоръчваме проверката за
прекъснати здравноосигурителните права да се направи онлайн чрез Портала за е-услуги на НАП, чрез
електронната услуга на НАП - „Здравноосигурителен
статус“ на страницата на агенцията: www.nap.bg.
Сумата за месец е 26 и се внася до 25-о число на следващия месец. За вноски, които не са направени в срок,
се начислява лихва. Справка за размера на дължимите
здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може
да се направи на страницата на НАП чрез електронната
услуга „Здравноосигурителен калкулатор“.

Въпрос: От 07.12. 2021г. съпругът ми е с положителен PCR тест, получи болничен лист до
20.12.2021г. Кога трябва да направи контролен
PCR тест, за да се яви на работа на 21.12.2021г.
Ако пак е положителен какво се случва?
Отговор от НЗОК: НЗОК заплаща PCR-тестове
при издадено направление от личния лекар/лекар
специалист в случаите на изявена симптоматика за
доказване на заболяването, по определен за целта
алгоритъм, но не и за контролни изследвания. Има
времеви интервал, в който може да се извърши
тестуване. Кога е възможно това, ще Ви каже лекуващият лекар.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
До 20-ти декември:
ДЕКЕМВРИ 2021г.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11,
ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец
ноември 2021 г., за новорегистрираните Интрастат
оператори с възникнало
текущо задължение.
До 25-ти декември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи от трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния
размер на сумата от частичните плащания по трудови
правоотношения, направени през месец ноември, когато пълният размер на начислените от работодателя
доходи от трудово правоотношение за този месец не е
изплатен до 25 декември.
До 31-ви декември:
ЗМДТ
1. Краен срок за подаване на декларация по чл. 61х от
ЗМДТ и за плащане на данъка за таксиметров превоз
на пътници за следващата година /данъкът се плаща
при получаване на разрешението за упражняване на
дейността/.
2. Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които
няма да се ползват през цялата следваща година.
ЗКПО
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал. 1 от ЗКПО
за упражняване на правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.
2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО
от чуждестранни юридически лица, които са избрали
да преизчислят данъка, удържан при източника.
3. Деклариране и внасяне на данъка върху допълнителните разходи на народните представители.
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справка-декларация за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии под формата
на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в
държава членка, за данъчен период – месец ноември и
внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано
лице по чл. 157а от ЗДДС на справка-декларация, ако
последният ден на месеца, следващ данъчния период,
за който се отнася декларацията, е неприсъствен ден,
срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декларацията до последния ден на месеца, включително.
Въпрос: Предстои ми престои в ортопедична
клиника в ххх ххх ,влизам с направление номер7
по клинична пътека номер 219.Влизам за костна биопсия на кракът за която ми искат 500лв.
Здравноосигурен съм и съм инвалид по болест 80
процента, имат ли право да ми искат тези пари
за биопсията?
Отговор от НЗОК: Биопсия на кост може да се
извърши в рамките на клинична пътека № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден
обем и сложност“. Всички разходи по тази клинична
пътека при извършване на биопсия се поемат от НЗОК.
След като сте здравноосигурен и имате заболяване с
80% намалена работоспособност, не следва да заплащате нищо, вкл. потребителска такса за болничния
престой. По Ваше изрично желание може да изберете
медицински екип, който да извърши операцията, за което следва да заплатите определена от болницата сума.
Въпрос: Може ли да се видят описания на рентгенови снимки или скенер с онлайн досието към
НЗОК?
Отговор от НЗОК: Не, не може. Информацията,
която постъпва в Персонализираната информационна система не представлява копие на документа
(амбулаторен лист, епикриза), на хартиен носител - с
предписание на терапията, в т.ч. копия на рентгенови
снимки, и др. изследвания.
Електронен отчет за извършената дейност на пациента, отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат, подписан с електронен подпис на
личния лекар или на лекаря специалист, извършил
прегледа, се изпраща през портала на НЗОК.
Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител, подписан от лекаря и от пациента, се прилага към
здравното (медицинско) досие на здравноосигуреното
лице, което съдържа всички медицински документи, и
се съхранява в кабинета на лекаря. Един екземпляр от
попълнения от лекаря амбулаторен лист за извършения
преглед се предоставя на пациента при поискване.
Резултати от образни изследвания се описват и в
епикризи, издадени от лечебни заведения за болнична
помощ, копия от които могат да се предоставят на
пациента по съответния ред.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КОЛКО ЧЕСТО СЕ ПОЛИВАТ ЦВЕТЯТА?

Цветята са красиво допълнение към интериора на всеки
дом. Стайните растения внасят
в жилището уют, хармония,
положителна енергия и добро
настроение. Също така помагат
за пречистване на въздуха.
Растенията увеличават кислорода и притежават способността им да поглъщат въглероден диоксид в дома.
Доказано е, че само няколко саксии със стайни растения
могат да направят въздуха с 40 % по-чист.
Разбира се, грижата за цветята е ключът към техния
дълъг живот. Растенията се нуждаят от светлина, подходящо място без въздушни течения, достатъчна влажност
и подхранване. В тази връзка поливането на цветята е
от голямо значение.
Количеството и честотата на поливането им зависят
от много неща, като околната температура, годишният
сезон, почвата, големината на саксията и мястото и,
фазата на развитие на растението.
Най-често цветята се поливат през лятото. Тогава те се
нуждаят от всекидневно напояване пулверизиране с вода.
През есента поливанията се разреждат, а през зимата се
намаляват до едно-две седмично. В периода на растеж
цветята се нуждаят от повече вода.
Когато растежът спре поливанията се намаляват. По
време на цъфтеж растенията се нуждаят от по-често
поливане. Има няколко признака по които може да се
прецени нуждата от вода.
Когато листата започват да растат по-бавно, започнат
да губят цвета си, пожълтеят, изсъхнат и накрая окапят.
Различните видове цветя в зависимост от вида си имат
различна нужда от влага. Едни са сухолюбиви, а други
не търпят засушаване.
Водата, с която се поливат цветята, е хубаво да е
престояла поне един ден да е с минимум седем градуса
по висока от стайната температура. Най-подходяща за
поливане е дъждовната или снежната вода.
Доказано е благоприятното влияние на снежната вода
върху цветята. Поливани с нея, те ускоряват своят растеж
и развитие. През лятото поливане на цветя трябва да
се прави вечер, защото през нощта водата се изпарява
по-малко, а през късните есенни дни и зимата-cyтpин.
Грижата за цветята включва и оросяване. По-този начин се повишава влажността на въздуха и се почиства
прах, полепнал по листата им.

НАЙ-ПОЛЕЗНИТЕ ЧАСТИ ОТ ЯБЪЛКАТА

Знаем, че един от най-полезните плодове, които виреят и
у нас, е ябълката. Тя съдържа
много безценни за здравето вещества, които укрепват, пазят и
възстановяват организма.
Само от един плод получаваме над 10 милиграма калций,
подсигуряващ костите и метаболитните процеси.
Калият в една ябълка е в много високи количества. Той
работи в полза на мускулите и нервната система.
Витамините А и С пазят очното здраве, регулират
имунните процеси и подпомагат производството на
червени кръвни клетки. Витамин С е важен елемент в
процесите на синтез на колагена.
Фолиевата киселина е около 5 микрограма в един плод
и подпомага делението на клетките. Цялото количество
фолиева киселина се намира в кората на плода.
Фосфорът е друг елемент, който в ябълката е в отлични
дози, включително в кората. От него зависи здравината
на костите.
Желязо
Преносът на кислорода в кръвта зависи от протеините, чиято градивна част е желязото. В една ябълка има
около 0. 2 милиграма, заедно с количеството в кората
на ябълката.
Пектин
В кората се съдържа голямо количество пектин, който
понижава холестерола, подпомага метаболитните процеси и има противовъзпалителни свойства. Пектин има и
в ябълковите семки, като там е много по-концентриран.
Йод
Йодът се съдържа основно в семето на ябълката и може
да се извлича от него. В действителност не се използва,
защото тази част от ябълката не се консумира, нито влиза

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

в употреба по друг начин.
Изследването на ябълковия плод е доказало, че в една
ябълка се съдържат повече от 100 милиона полезни
бактерии. Те се намират в мястото около семената, тоест
в ядрото, а не в месестата част или кората. Микроелементите, действащи като пробиотик, са почти изцяло
също в семенната част.
Когато хората ядат плода, те обикновено консумират
месестата част, по-рядко кората и никога сърцевината
със семената в нея. Огризките не се преработват по
никакъв начин и най-често отиват в боклука, а там се
намират най-полезните вещества в концентриран вид.
Експертите препоръчват да не се пренебрегва сърцевината на ябълката и да се яде всичко, до дръжката. Съветът е да се консумира цялостно по един плод дневно.

Д А СПАСИМ КОРАТА НА ОВОЩНИТЕ
ДЪРВЕТА ПРИ НАПУКВАНЕ И БЕЛЕНЕ
Болести и наранявания по кората на плодните дървета могат да възникнат по всяко време. Но сега, в края
на есента, те се виждат най-добре. И ако не се намесим своевременно, тогава дърветата могат да загинат.
Кората на пострадалите дървета трябва да се лекува, а
когато се полагат необходимите грижи, тогава проблемът може да се отложи с много години. Възможно е
кората да се възстанови или за това време да се отгледа друго дърво.
Откриване на причината
Най-напред трябва да се
установят причините за напукването и беленето на кората на овощните дървета.
Какви могат да бъдат те?
1. Болестни – кората на здравите и силни дървета
е винаги здрава. Напукването, наличието на петна и
подутини по стволовете и дебелите клони са признаци
за спешна намеса.
Болестите по кората на плодните дървета са различни, но най-опасни сред тях са:
– ракът на кората напада всички дървета, но найчесто гравитира около ябълката, като най-напред се
появяват черни петна, кората изсъхва и започва да се
разпрашава;
– цитоспорозата е гъбично инфекциозно заболяване
по семковите и костилкови овощни дървета (ябълка,
круша, праскова, кайсия), като под въздействие на токсините, отделяни от жизнената дейност на гъбичките
кората се променя – става рехава, гъбеста и преустановява провеждането на соковете.
2. Вредители - вездесъщите корояди най-често атакуват отслабените дървета и могат да унищожат кората напълно, а когато тя започне да пада на парчета
– това е началото на края.
3. Гризачи - обикновено изяждат кората през зимата, когато няма друга храна и най-засегнати са младите дървета.
4. Метеорологичните условия - температурните промени причиняват по кората увреждания от измръзване
и слънчево изгаряне.
Да се справим с проблема при рак или цитоспороза
Ако проблемът е предизвикан от рак или цитоспороза, тогава трябва да предприемем следните стъпки:
– премахваме с нож или твърда четка на засегнатите
участъци от кората до здрава дървесина, а ако е възможно се отстраняват и повредените части от короната;
– промиваме наранените участъци с 5%-ен разтвор
на железен сулфат или 3%-ен разтвор на меден сулфат;
– изчаква се около седмица раните да засъхнат и
след това се третират с градинска вар или овощарска
замазка.
Какво да предприемем при наличие на корояд?
При наличие на корояд всички увредени клони се
изрязват и изгарят. С помощта на спринцовка се инжектира в отверстията някакъв инсектицид – Калипсо
480 СК, Актара и др. През пролетта, когато оцелелите
се опитват да заселят нови участъци от кората, тогава
се пръска с Би-58. Когато вредителят все още не се е
настанил сериозно – дървото може да се спаси, но когато пораженията са големи, тогава вероятно ще бъде
невъзможно.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

КАНЕЛА

Канелата представлява кафявата
кора на канеленото дърво, която се
суши, навива на
руло и приема форма, известна като
канелена пръчка.
Канелата може да
се намери във формата на пръчици канела или на прах.
Съществуват около сто сорта Cinnamonum verum
(научното наименование за канела), но Cinnamonum
zeylanicum (Цейлонската канела) и Cinnamomun
aromaticum (Китайската канела) са водещите найконсумирани сортове. Цейлонската канела е известна
също като „истинска канела”, докато Китайската
- като „касия”. Макар че и двата вида са със сравнително сходни характеристики и са с ароматен, сладък
и топъл вкус, ароматът на Цейлонската канела е порафиниран и силен.
Канелата е една от най-старите известни подправки. Тя е спомената в Библията и е била използвана
в древен Египет не само като напитка, за аромат и в
медицината, но и като средство за балсамиране. Считана е дори за по-ценна от злато. Около това време,
канелата става популярна и в Китай. В последствие
канелата става една от най-популярните подправки
и в средновековна Европа. Поради своето търсене,
канелата е една от първите редовно търгувани стоки
между Близкия Изток и Европа.
Цейлонската канела се произвежда в Шри Ланка,
Индия, Мадагаскар, Бразилия и Карибите, докато
касия се произвежда предимно в Китай, Виетнам и
Индонезия.
Състав на канелата
Канелата съдържа голямо количество етерични
масла, канелен алдехид, смола, нишесте, евгенол и
дъбилни вещества. Канелата е отличен източник на
манган и един много добър източник на диетични
фибри, калций и желязо. Две чаени лъжички канела
съдържат 11.84 калории и 0.16 гр. мазнини.

КАК ДА СИ НАПРАВИМ ДОМАШНО СИРЕНЕ

Първо излейте
киселото мляко в
дълбока тенджера. Ако имате възможност, използвайте нова тенджера или такава,
която се използва
само за направата
на млечни изделия, защото ако се използва и за друго, може да придаде
остатъчен мирис и да развали продукта.
Сложете тенджерата с млякото на огъня и включете
да загрява на 37-38 градуса. Най-добре е да измервате
температурата с кухненски термометър, но ако нямате,
измерете с кутрето си - потопете и ако ви е добре в топлото мляко, но без да ви пари, значи това е правилната
температура.
Изключете котлона. Сипете маята към млякото и разбъркайте, но задължително с дървена лъжица.
Свалете тенджерата от огъня и сложете капака отгоре.
Увийте цялата тенджера в кърпи и оставете така за 2
часа.
Отвийте и нарежете на малки калъпи. Отново сложете
капака и оставете за още 1 час, за да се утаи суроватката
от домашното сирене.
Прехвърлете подсиреното мляко в леко влажен тензух,
който се завързва на бохча. Вържете я на удобно място
и оставете за 1 нощ, за да стегне сиренето.
На следващия ден извадете от тензуха и оваляйте
сиренето в едрата морска сол. Завийте го в торбичка
и приберете в хладилник за няколко часа - солта ще
разтопи и сиренето ще стегне, готово за консумация.
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!

Вуте тръгнал на курсове по английски. Учил-що
учил и дошло време да се явява на изпит.Преподавателката го попитала:
- Господине,как ще кажете на английски:“Ела тук“?
Шопът отговорил:
- Come here!
Онази кимнала доволно:
- Много добре! А как ще кажете:
„иди там“?
Вуте мислил, мислил,чесал се зад врата,плувнал
целия в пот...
И накрая се изцепил:
- Е,па,че идем я там... И че кажем на другио:
- Come here

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

