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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

НОВА ПОЕТИЧЕСКА КНИГА НА ЛЪЧЕЗАР СЕЛЯШКИ

На 14.12.2021 г., ученици и учители от партньорските училища - „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, България - координатор, Colegiul National Silvania, Румъния, Agrupamenteo de Escolas 
de Carregal do Sal, Португалия и Liceo Statale Carlo Troya, Италия, организираха международ-
на онлайн среща, която се проведе в платформата Google Meet.
Събитието започна с представяне на партньорските екипи.
Екипът на България представи: презентация на дейностите – златна есен в училище Са-

товча, почистване на биоградините в училището, есенна разходка в гората, информация за 
горите и гъбите, които се срещат в района, еко работилница с изработване на Новогодишни 
картички и послания от рециклирани материали и постери на Padlet стена за популяризиране 
идеята за чиста околна среда - https://padlet.com/raikaslavcheva/6ovx84bd0md8xpnk.
Италианският екип представи специфичните гори и растения, които се отглеждат в района 

им, виртуални поздравителни картички на френски и майчин език, за отбелязване на Колед-
ните и Новогодишните празници.
Учениците от Португалия представиха легенди за техните гори и растения, две видеа с еко 

книга на проекта, еко работилница с изработени скулптури, играчки и картички от рецикли-
рани материали.
Румънският екип представи история на горите, сред които „Дъбът Борзести“ и еко рабо-

тилница с новогодишни картички и послания. Презентацията им завърши с образователната 
игра Kahoot, за да проверят знанията на всички участници.
В края на срещата, българският екип изненада и поздрави партньорите с два фолклорни 

танца, под ръководството на г-жа Маруся Лозанова.
Eкипът на проекта изказва благодарности на всички участници.

Наскоро издателство „Астарта“, гр. Пловдив, 
публикува нова поетическа книга на Лъчезар Се-
ляшки, озаглавена „Пролетен снежник“. Тя съ-
държа стихове, издържани в жанра хайку. Илюс-
трациите и художественото оформление са на 
художничката Мария Баракова от гр. Пазарджик. 
Това е двайсет и шестата книга на поета, прозаика 
и преводача от полски език от Сатовча, който меж-
ду другото е съставител и редактор на сборника 
„Песни „на високо“ от Долен и Сатовча“, издаден 
през 2012 г.
Тук публикуваме краткото предисловие към 

„Пролетен снежник“, чийто автор е редакторът на 
книгата Станка Бонева.
ПЪТУВАНЕ КЪМ СКРИТИ ЧУДЕСА
Поетични пресекулки – като глътки резлив въздух, 

като слънчеви зайчета. Малки открития – диви цве-
тенца в горска поляна. Такива са изящните хайку на 
Лъчезар Селяшки в „Пролетен снежник“. Живата и 
неодушевената, дивата и окултурената природа не 
се противопоставят – преливат се, акомпанират си. 
Словесните „фотографии” зоват читателя да направи 
пътуване  едновременно в себе си и извън себе си, за-
щото образите са многолики и пораждат не само ес-
тетическо удоволствие, но и философски размисли, 
съпреживяване, носталгия… Пътуването не е моно-

    
 
 

               
               

                 

 
 

Общинска администрация Сатовча
Ви пожелава Новата 2022 година
да бъде мирна, изпълнена с добри 

помисли, достойни дела и
успешна във всичките Ви 

начинания. 
Весели и щастливи празнични дни!

Сатовча, декември 2021 год.
д–р Арбен Мименов
Кмет на община Сатовча

тонно – състои се от много спирки, където затаяваме дъх. И сякаш из-
качваме стъпала, които не ни изморяват – подтикват ни да продължим 
към следващото откритие. От слънчевите снежници със скрити малки 
чудеса на най-невинния сезон – пролетта, до динамичното богатство 
от багри на лятото; от птичата тревожност и тъжовност на есента до 
привидно смълчаната сцена на зимната полифония. За да се обединят 
от чувството за безвремие, в което сме щастливи. И не ни се иска маги-
ята да свърши.                                                                   Станка БОНЕВА   



Колко често се замисляте за собственото 
си щастие? Сякаш винаги има някой, който се 
опитва да ни вмени, че да поставяш себе си на 
първо място е егоистично. Дали? В рубриката ни 
„Притчи“, споделяме с вас една поучителна притча 
за любовта към себе си, която е част от сборника 
„Дар от мъдреците“ – 158 притчи от всички краища 
на света.
Живял някога един странстващ учител. Веднъж, 

докато вървял по пътя си, той видял мъж, който се 
бил натоварил с много тежък багаж. Товарът така 
го притискал, че бедният човечец едва успявал 
да помръдне. Тогава мъдрият учител го запитал:

– Защо си се нагърбил с този тежък товар? 
Нима тялото ти не страда под натиска на багажа?

– Разбира се, че страдам. Но аз върша това, 
за да са щастливи моите деца. Моят прадядо е 
страдал, за да е щастлив дядо ми, а дядо ми е 
страдал, за да може баща ми да е щастлив. После 
моят баща страда през целия си живот, за да съм 
щастлив аз. Сега е мой дълг да постъпя като тях.

След като изслушал разказа му, мъдрецът 
попитал:

– А досега някой от твоята фамилия бил ли е 
щастлив поне за кратко време?

– Не! Но пък аз съм убеден, че моите деца ще 
живеят щастливо! – отсякъл непознатият.

– Но как неграмотният ще научи другите да 
пишат, а къртицата ще научи орела да лети! – въз-
мутил се учителят. – Научи се на първо време ти да 
бъдеш щастлив. Чак тогава ще можеш да покажеш 
на децата си как и те да живеят така.

- Кой чакаш...!?- Кой чакаш...!?

Н О В И Н И
29 декември 2021г. - 3 януари 2022г., брой 48

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 БАЩАТА

КОНКУРС ЗА СЪЧИНЕНИЕ И ЕСЕ НА ТЕМА
„КОРЕЯ В СЪРЦЕТО МИ“ 

97 СУ „Братя Миладинови“ и Посолството на Република Корея 
обявяват конкурс за литературно съчинение и есе на тема „Корея 
в сърцето ми“.

 Кой има право да участва: В конкурса могат да се включат 
всички деца от страната, като те ще се състезават в две категории, 
определени според възрастта и жанровата характеристика на 
творбата. Децата до 13-годишна възраст включително трябва да 
изпратят съчинение, тъй като все още не са учили за есето като 
жанр, а децата над тази възраст – есе. 
Изисквания: Творбите трябва да са написани на MS Word, като, за да бъдат равнопоста-

вени всички участници, трябва да се използват стандартните настройки за форматиране. 
Творбите по зададената тема трябва да са авторски, а с изпращането авторското право се 
предоставя на 97 СУ „Братя Миладинови“ и Посолството на Република Корея у нас, които 
получават правото да публикуват в общественото пространство творческите текстове 
единствено с нестопанска цел, като задължително упоменават името на автора. Всеки 
участник има право да изпрати само едно лично произведение, което до този момент не 
трябва да е било публикувано никъде. Лични данни и допълнителна информация: На 
втората страница на документа трябва да са посочени името и фамилията на ученика, 
неговата възраст, както и града, в който живее и наименованието на училището, в което 
учи. Освен това ще са ни необходими имената и телефонния номер на родител, с когото 
да се свържем, ако работата на детето бъде отличена. 
Начин за изпращане на творбата: Очакваме вашите съчинения и есета на e-mail 

school@97su.bg. В полето тема напишете „Корея в сърцето ми“, а в полето за текст на-
пишете името и фамилията на автора, неговата възраст и град по настоящ адрес. Жури: 
Всички творби ще бъдат разгледани и оценени от екип от учители по български език 

и литература от 97 СУ „Братя Миладинови“, съвместно с представители на Посолството 
на Република Корея у нас. 
Награди и награждаване: Авторите в двете категории /до 13-годишна възраст и над 

13-годишна възраст/ на най-добрите есета ще получат награди и грамоти от корейското 
посолство. Награждаването на отличилите се автори ще бъде на 1.03.2022г. на церемония 
в чест на Ден на независимостта на Република Корея и българския празник „Баба Марта“. 
Най-добрите съчинения и есета ще бъдат публикувани в сборник „Корея в сърцето ми“. 
Краен срок за участие: Крайният срок да изпратите своята творба е 30.12.2021г..

29 Декември 2021 година, Сряда, 
Международен ден на биологич-

ното разнообразие 
Отбелязва се по решение на 49- ата 

сесия на Общото събрание на ООН от 
1995г. в деня на влизане в сила през 
1993 г. на Международната конвен-
ция за биологичното разнообразие, 
подписана на 14 юни 1992 г. в Рио 
де Жанейро, Бразилия. Биологичното 
разнообразие е превърнало Земята 
в уникално обитаемо място и има 
важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната 
цялостност на хората. Поради географското си положение, релеф и клима-
тични условия България притежава едно от най-богатите сред европейските 
страни и най- съхранено биологично разнообразие.

31 Декември 2021 година, Петък, 
Новогодишна нощ 
Нова година е празник, при който се отбе-

лязва краят на текущата и началото на след-
ващата календарна година. Всички култури, 
използващи годишен календар, празнуват в 
някаква форма Нова година. Посрещането 
на новата година датира отпреди 4 000 го-
дини, когато на първия ден от новата година 
(„Акиту“) са се организирали празненства в 
древен Вавилон. За римляните новата година 

е започвала от 1 април - денят в който встъпвали в длъжност новоизбраните 
консули. Но през 153 г. пр. Хр. избухва голямо въстание против римската 
власт в Иберия, което налага консулите, които са били и главнокомандващи 
армията, да заемат постовете си предсрочно на 1 януари. Този прецедент се 
превръща в традиция. С въведения през 45 г. пр. Хр. Юлиански календар 
промяната вече е окончателна. На 1 април започва да се празнува „лъжлива-
та“ нова година и постепенно този ден се превръща в празник на шегите и 
смеха. В Египет през 4241 г. пр. н.е. в Хелиополис е създаден най-древният 
календар, в който годината е разделена на 12 месеца и има 365 дни. В него 
новата година започва през месеца на разливането на Нил - Юли. Този кален-
дар бил използван в Египет до въвеждането на Юлианския през 26 г. пр. н. е. 
През 2700 г. пр. н. е. китайците съставили свой цикличен календар, според 
който новогодишните тържества, наричани „Празник на пролетта“, траят 3 
дни и се честват през февруари. Едва 3 000 г. по-късно те приели, че година-
та има 365 и половина дни. От 1949 г. в Китай се използва Григорианският 
календар, но и сега в някои области продължават да си служат с цикличния. 
Според древния японски календар, всяка година преминава под знака на един 
от всичките 12 зодиакални символа: плъх, бивол, тигър, заек, дракон, змия, 
кон, овца, маймуна, петел, куче и прасе. Новогодишният празник трае от 30 
декември до 3 януари и се отбелязва с 108 камбанни удара. Според индийския 
календар от 1952 г. новата година започва на 22 март, а високосната - на 21 
март. Виетнамската Нова година, наричана „празник Тет“, се празнува според 
лунния календар.

1 Януари 2022 година, Събота,
Международен ден на молитвата за мир
 Отбелязва се от 1967 г. Обявен от папа Павел Шести 

в рамките на католическата общност. Ден на светов-
ното семейство. Чества се от 2007 г. по инициатива 
на американската фондация „Световно семейство” с 
подкрепата на Конгреса (Парламента) на САЩ и на 
Общото събрание на ООН като ден на мира и разбира-
телството между хората и народите, за обединението 
на човечеството в едно световно семейство.

 Ден на Свети Василий Велики (Васильовден) 
Имен ден празнуват: Васил, Василка, Василия, Василена, 

Веселин, Веселина, Весела, Василий, Василина, Васияна, 
Васо, Влада, Властин, Властина, Властомир, Влайко, Ваца, 
Въло, Въла, Въто, Царена, Царил, Царила. 
На 1 януари източноправославната църква празнува Ва-

сильовден или Сурваки. На този ден източните християни 
почитат паметта на Св. Василий Велики. Един от великите 
философи и писатели на ранно християнската църква. 
Празничната трапеза на Васильовден е богата и блажна. 
Трапезата се прекадява с тамян, за да се прогонят злите 
духове. На празничната трапеза, освен новогодишната 
баница с късмети присъства и свинска пача приготвена 

от коледното прасе. В някои райони на страната в това число и Еленския 
край се коли петел. Обикновено той се приготвя с кисело зеле. На масата 
също трябва да има плодове и пуканки. 

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 23.12.2021 г.
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Въпрос: Лицето е наето след 01.06.2020 г., но за 
месец юли 2021 г. си има осигурителен доход.  Дохо-
дът на лицето през м. октомври 2021 г. е различен 
от този през м. юли 2021 г. в този случай работо-
дателят заплаща не по-малко от осигурителния 
доход за м. юли 2021 г. или се съобразява с чл.2, ал.2 
от постановлението :  „(2) Работодателят, полу-
чил средства за запазване на заетостта по реда на 
постановлението,изплаща на работниците и слу-
жителите по чл.1, ал.1, т.5, наети след 1 юни 2020 
г., трудово възнаграждение в размер, не по-малък 
от размера на минималния осигурителен доход за 
длъжността и внася дължимите осигурителни 
вноски за съответния месец.?
Отговор от МТСП: Средства по ПМС 151/2020г. 

(изм. и доп. с ПМС № 322 от 07.10.2021 г.) (Поста-
новление) могат да се предоставят за запазване на 
заетостта и на работници и служители, които са извън 
посочените в чл. 1, ал. 1, т.1-4 на Постановлението 
и които са осигурени в сектор I - „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ и икономическа дейност с код 
49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некла-
сифициран другаде,, от Класификацията на икономи-
ческите дейности (КИД–2008). 
Работодателите изплащат на работниците и слу-

жителите, наети в сектор „Хотелиерство и ресторан-
тьорство“ и икономическа дейност с код 49.39 „Друг 
пътнически сухопътен транспорт, некласифициран 
другаде след 1 юни 2020 г., трудово възнаграждение 
в размер, не по-малък от размера на минималния оси-
гурителния доход за длъжността, и внасят дължимите 
осигурителни вноски за съответния  месец.

До 31-ви декември: 
ЗМДТ
1. Краен срок за подава-

не на декларация по чл. 
61х от ЗМДТ и за плащане 
на данъка за таксиметров 
превоз на пътници за след-
ващата година /данъкът се 
плаща при получаване на 
разрешението за упражня-
ване на дейността/.

2. Подаване на деклара-
ция 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 да-
нък 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 допълни-
телните разходи на народните представители.
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справ-

ка-декларация за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии под формата 
на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща ле-
вовата равностойност на 150 евро, по които получате-
ли са данъчно незадължени лица, които са установе-
ни, 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-декла-
рацията до последния ден на месеца, включително.
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през месец ноември.

2. Подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ 
за упражняване правото на избор за облагане с данък 
върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ 
от началото на следващата година от физически лица – 
регистрирани като земеделски стопани. 

3. Подаване на декларация за избор по чл. 29а, ал. 6, 
т. 2 от ЗДДФЛ от физически лица – регистрирани като 
земеделски стопани, които са се облагали с данък вър-
ху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ поне 
пет последователни години и от началото на следваща-
та година желаят да преминат към облагане по реда на 
чл. 29 от ЗДДФЛ. 

4. Дипломатическите представителства на други дър-
жави, които са избрали от началото на следващата го-
дина да определят, удържат и внасят данък за доходи 
от трудови правоотношения, сключени с местни физи-
чески лица, във връзка с извършваните от представи-
телствата функции в Република България, уведомяват 
компетентната териториална дирекция на Национал-
ната агенция за приходите.
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ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ДВЕ И ПОВЕЧЕ ДЕЦА
Има ли право ра-

ботничка или слу-
жителка на допъл-
нителни дни платен 
отпуск за отглежда-
не на деца до 18-го-
дишната им възраст, 
в какъв размер е и 
дали може да бъде 
отложено неговото 
ползване.
Съгласно Кодекса 

на труда в Републи-
ка България, ако е уговорено в колективен трудов 
договор, работничка или служителка с две живи деца 
до 18-годишна възраст има право на два работни 
дни, а работничка или служителка с три или повече 
живи деца до 18-годишна възраст - на 4 работни 
дни платен отпуск за всяка календарна година. Този 
отпуск се ползва, когато работничката или служител-
ката пожелае, и не може да се компенсира с парично 
обезщетение освен при прекратяване на трудовото 
правоотношение.
Този отпуск в вид допълнителен отпуск, условията 

и редът за ползването на който са предмет на колек-
тивно договаряне.
Кодексът на труда установява общата рамка за него, 

като няма пречка да се договарят и по-голям брой дни 
(напр. майки на две деца до 18-годишна възраст да 
ползват три/четири и повече дни вместо два работни 
дни допълнителен отпуск).
Предпоставка за ползване на този отпуск е децата 

да са непълнолетни, а последната година, за която 
възниква право на такъв отпуск, е годината на на-
вършване на пълнолетие на едно или повече от децата.
Ако работничката или служителката не се ползва от 

полагащия ѝ се отпуск или използва само част от него, 
следва да ѝ бъде изплатено парично обезщетение от 
Държавното обществено осигуряване.
Работничката или служителката може да даде съгла-

сието си като майка (осиновителка) на детето, баща 
му (осиновителят му) или един от родителите им да 
се ползва с посочения горе отпуск, стига да работи 
по трудово правоотношение.
Ползването на отпуска за две и повече живи деца 

може да се отложи за следващата календарна година 
както следва:

1. работодателя - поради важни производствени 
причини

2. работника или служителя - когато ползва друг 
вид отпуск или по негово искане със съгласието на 
работодателя.

ПРАВА ПРИ НЕИЗПОЛЗВАН,
ИЗТИЧАЩ ПО ДАВНОСТ ОТПУСК

В края на тази годи-
на изтича давността 
на отпуска от 2019 г. 
Всички дни платен 
годишен отпуск могат 
да се ползват до края 
на двегодишната им 
давност, независимо 
дали са отложени, 
или не за следващата 
календарна година.
Част от отпуска 

може да бъде отложен 
за следващата календарна година по искане на ра-
ботниците и служителите и със съгласието на рабо-
тодателя. По важни производствени причини рабо-
тодателят също би могъл да отложи част от отпуска, 
но той е длъжен да осигури ползването на поне по-
ловината дни в годината, за която се отнася.
Когато отпускът е отложен или не е ползван до 

края на календарната година, за която се отнася, ра-
ботодателят е длъжен да осигури ползването му през 
първите шест месеца на следващата календарна го-
дина. След този срок работникът може сам да излезе 
в отпуск с 14-дневно предизвестие. Работодателят 
трябва да информира работниците в началото на го-
дината за полагаемите дни отпуск, включително и за 
останалите от предходната година.
В случай на прекратяване на трудовото правоот-

ношение работникът има право на обезщетение за 
всички дни, които не са погасени по давност, неза-
висимо дали са прехвърлени или не в следваща годи-
на. Давността на платения годишен отпуск спира да 
тече, ако работникът или служителят използва друг 
вид отпуск – за бременност и раждане, гледане на 
дете и др.
Съгласно промените в трудовото законодателство 

във връзка с пандемията от COVID-19 работодателят 
има право по време на обявена извънредната епиде-
мична обстановка, която бе удължена до 31 март, да 
предоставя половината от платения годишен отпуск 
и без искане на своите работници или служители. За 
целта трябва дейността на предприятието да е спря-
на или ограничена със заповед на държавен орган.
В условията на епидемична обстановка работода-

телят няма право и да отказва платен отпуск на някои 
категории работници от уязвими групи. Той обаче не 
може едностранно да предостави какъвто и да е вид 
неплатен отпуск. За ползването на такъв задължи-
телно следва да има искане от страна на работника.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА -
ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ

До края на декември родителите на деца и на деца 
с увреждания могат да ползват по-високите данъчни 
облекчения чрез работодателя си по основно трудово 
правоотношение. За целта те трябва да подадат декла-
рация пред него в срок до 31 декември тази година. В 
този случай работодателят може да им възстанови до 
края на януари 2022 г. удържания в повече данък за 
2021 г., припомнят от приходната администрация.
Данъчната отстъпка е значително по-висока в 

сравнение с предходни години и се прилага едно-
кратно само за доходите от 2021 г. Изчислението на 
сумата за получаване се прави въз основа на облага-
емите доходи на родителите през 2021 г. Сумите, с 
които е възможно да се намали общата годишна да-
нъчна основа при ползване на данъчно облекчение 
за деца са: 4500 лв. за едно дете, 9000 лв. за две деца 
и 13 500 лв. за три и повече деца, като родителите ще 
получат съответно до 450 лв. за едно дете, до 900 лв. 
за две и до 1350 лв. за три и повече деца. За отглеж-
дане на едно дете с увреждания намалението за тази 
година е в размер на 
9000 лв., като сумата 
за получаване е 900 лв.
Родителите на деца с 

50 и с над 50% увреж-
дания имат право да 
ползват и двете данъч-
ни облекчения. Напри-
мер за отглеждането на 
едно дете, което е с увреждания, родителят има пра-
во на данъчно облекчение за деца в размер на 4500 
лв. (сума за получаване до 450 лв.) и на данъчно 
облекчение за деца с увреждания 9000 лв. (сума за 
получаване до 900 лв.) Двете данъчни облекчения се 
сумират и така общият им размер може да достигне 
до 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.)
Освен пред работодател, данъчно облекчение 

може да се ползва и с подаване на годишна данъчна 
декларация в НАП в срок от 10 януари до 03 май 
2022 г., като паричните суми ще бъдат възстанове-
ни след проверка от приходната агенция в срок от 1 
месец след подаването на декларацията.
За да ползва данъчните облекчения, физическо-

то лице (включително едноличен търговец) трябва 
през 2021 г. да е получавало доходи, облагаеми с 
годишни данъци (данък върху общата годишна да-
нъчна основа или данък върху годишната данъчна 
основа за доходите от стопанска дейност като едно-
личен търговец).
Хората без доходи, или само с необлагаеми таки-

ва като обезщетение за майчинство например, как-
то и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или 
патентен данък, не могат да се възползват от облек-
ченията, но това може да направи другият родител.
Едно от най-важните изисквания за прилагане на 

облекченията е лицата да нямат задължения, под-
лежащи на принудително изпълнение. Съветваме 
гражданите да проверят с персонален идентифика-
ционен код данъчната си сметка онлайн за задъл-
жения преди да ползват данъчно облекчение, за да 
избегнат неудобства.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2021г.

Въпрос: Имам отработени 12 месеца през послед-
ните 18 месеца на 2021 г. на трудов договор. От 
тези 12 месеца, имам 1 месец и 21 дена неплатен 
отпуск, през който не са ми внасяни осигуровки 
за безработица, а само здравни осигуровки и съм с 
непрекъснати здравно осигурителни права.
Имам 20 г. трудов стаж във връзка с увеличението 

на 90 на броя работни дни неплатен отпуск за 2021 
г., който се зачита за трудов и осигурителен стаж, 
моля да ми отговорите:
В моя случай при регистриране на трудовата 

борса имам ли право и на парично обезщетение за 
безработица?
Отговор от МТСП: За да получавате обезщетение за 

безработица трябва да отговаряте на следните изисквания 
(съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигурява-
не): да имате внесени или дължими осигурителни вноски 
във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през по-
следните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването 
и да имате регистрация като безработна в Агенцията по 
заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен 
стаж и възраст или професионална пенсия за ранно 
пенсиониране в Република България, или отпусната 
пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате 
трудова дейност, за която да подлежите на задължително 
осигуряване по този кодекс или по законодателството на 
друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 
1 от Кодекса на труда.
Размерът на паричното обезщетение за безработица и 

периодът, през който ще се получава то се определят от 
териториалното поделение на Националния осигурите-
лен институт, занимаващо се с обезщетения за безрабо-
тица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://
www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може 
да ползвате информация и чрез Контактния център на 
Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802).



КАК СЕ ГЛЕДА БЕНДЖАМИН? 
Бенджаминът е сред най-

често отглежданите стайни 
растения. Смятано за расте-
нието на парите, той изис-
ква влажна среда, слънце 
и сянка. Какво трябва да 
знаем за грижите и отглеж-
дането на бенджамин?
Бенджаминът расте най-добре в райони предоставящи 

много слънце и частична сянка, но да не се поставят на 
места, където слънчевото греене е директно. Препоръчва 
се да е разположено на метър от прозореца, а не непо-
средствено до него. Желателно е периодично растението 
да се завърта на 45 градуса, за да се предотврати изкри-
вяването му от слънцето.
При отглеждането на бенджамин в по-тъмни поме-

щения или много ветровитите такива, се наблюдава 
окапване на листата. За това не го дръжте до отворени 
прозорци и врати.
Също, за да се избегне окапването и пожълтяването 

на листата, не го поставяйте близо до радиатори и в 
мрачни помещения. Те обичат равномерната светлина 
и умерената температура. Така през зимата трябва да 
се намали честотата на поливане и да се увеличи влаж-
ността на въздуха.
През останалото време бенджаминът има нужда от 

много поливане, особено ако се отглежда в по-топло 
помещение. Желателно е поливането да става с вода 
престояла поне един ден или такава достигнала стайна 
температура. И за да сте сигурни, че той се нуждае от 
вода, пипнете с ръка горния слой на почвата. И ако той 
е сух, полейте го.
Бенджаминът обича влажният въздух, по тази причина 

на няколко дена може с пулверизатор да се пръскат листа-
та му. А за да изглеждат те наситено зелени, се нуждаят 
от желязо под формата на таблети или течна тор.
За стимулиране развитието на кореновата система се 

препоръчва торенето с почва, богата на фосфор. За пра-
вилното развитие на листната система се прави торене 
един път в месеца с азот съдържаща тор.
Ако искате да пресадите бенджамина, то това се прави 

всяка година през февруари или март месец. Важно е да 
се знае, че това се прави само в случаите, когато корените 
са заели целият обем на саксията.

СЪВЕТИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
НА МАХМУРЛУК  

Празниците идват и ни 
чакат новогодишни партита, 
именни дни, обикаляне по ко-
ледните базари с чаша греяно 
вино в ръка. За да може да се 
забавлявате и да пийвате ал-
кохол спокойно, ето няколко 
съвета, с които ще предотвра-
тите махмурлука:

1. Яжте преди пиене
Сигурно много пъти сте чували, че е доста лоша идея 

да пиете алкохол на празен стомах. Но чудите ли се защо? 
Това е така, защото алкохолът се абсорбира много по-
бързо, ако стомахът ви е празен. Необходими са само 90 
секунди, за да се повишат нивата на алкохол в кръвта, ако 
не сте хапнали преди това. Ако има храна в стомаа ви, това 
забавя абсорбацията на алкохол. Така нивата на алкохол в 
кръвта ще се повишават по-бавно и постепенно.

2. Хидратирайте се
Знаете, че изпиването на голямо количество алкохол 

води до дехидратация. Това е така, защото алкохолът е 
диуретик, което значи, че кара бъбреците ви да отделят 
допълнително вода. За да предотвратите това, пийте чаша 
вода между коктейлите и виното.

3. Заредете се с витамини
Някои витамини и екстракти от билки помагат да се 

облекчат симптомите на махмурлук, показват някои из-
следвания. Например – витамин В6, екстракт от опунция, 
екстракт от женшен и т.н.

4. Избягвайте уиски и червено вино
Алкохолните питиета, оцветени в тъмен цвят, като 

уискито и червеното вино съдържат повече конгенер 
(вещество, което се произвежда по време на ферментаци-
ята). И това вещество прави махмурлуците още по-тежки. 
Придържайте се към по-леки питиета – тоест по-светлите.

СЪВЕТИ ПРИ ПРАНЕ
ЗА ХОРА С ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

Имате ли чувствителна кожа и изпитвате ли раздраз-
нение при употреба на повечето перилни препарати? 
Можете да намалите зачервяването и раздразнението с 
някои лесни хитринки.
Преди да споделим няколко съвета при пране за хора 

чувствителна кожа, нека започнем с основното прави-
ло: винаги използвайте хипоалергенни продукти за 
пране, ако имате чувствителна кожа. Те не съдържат 
парфюм или оцветители, така че шансът за раздразне-
ние е най-малък.
Течни продукти
Ако страдате от чувствителна кожа, най-добре е да 

използвате течни перилни препарати вместо прахоо-
бразни. Това е така, защото течните продукти често 
оставят по-малко остатъци от праха за пране.
Точното количество пране в барабана
Особено при 

чувствителна кожа е 
важно да поставите 
правилното количе-
ство пране в бара-
бана на пералнята. 
Уверете се, че ма-
шината ви не е пре-
калено пълна, за да 
може препаратът да 
се разтвори напълно 
и да не остане върху 
тъканта. Ако бараба-
нът е прекалено пъ-
лен, прането ще бъде по-трудно за изплакване.
Бъдете сигурни, че не добавяте прекалено много 

препарат и винаги се придържайте към препоръчано-
то количество на опаковката. Дори с хипоалергенни 
детергенти твърде много препарат може да доведе до 
алергична реакция.
Допълнително изплакване
Изпробвали ли сте функцията „допълнително из-

плакване“ на вашата пералня? Използвайте я особено 
ако имате чувствителна кожа. Това ще премахне всич-
ки остатъци от прах за пране.
Използвайте оцет
Много хора с чувствителна кожа не понасят добре 

омекотителя за пране. Добър заместител на омекоти-
теля е белият оцет. Той има омекотяващ ефект и не 
дразни кожата.
Против косми на домашни любимци
Особено чувствителни ли сте към космите на домаш-

ни любимци? Тогава добавяйте мокри кърпички без 
мирис към прането си. Те обират космите от прането, 
което намалява вероятността от алергична реакция.
Програма против алергии
Ако всички съвети не помогнат и случайно имате 

нужда от нова пералня, разгледайте вариант за перал-
ня с антиалергична програма. Тя прави повече изплак-
вания и пере по-дълго, така че алергените да бъдат 
по-добре отстранени от спалното бельо и дрехите ви.
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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                                                                                                              

Осъден на смърт се качвал на ешафода.Палачът 
му прошепнал:

- Ей,брат,нищо лично! Нали знаеш - такава ми е 
професията! Не влагам лоши чувства!
Обреченият въздъхнал:
- Да,знам!
Човекът с черната качулка продължил:
- И не ме мразиш?
Нещастникът поклатил вяло глава:
- Не,не те мразя!
Палачът се зарадвал:
- Супер! Ами,хайде тогава да те помоля за нещо!
Когато те попитат какво ти е последното желание 

- да кажеш да ми вдигнат заплатата!

ОРЛОВИ НОКТИ
Орл о в и  н о к т и  /

Astragalus glycyphyllos/ 
представляват многого-
дишно тревисто расте-
ние от семейство Бобови. 
Билката е известна още 
като врани нокти, жен-
ско клинавиче, клейник, 
сграбиче, астрагалус и сладколистно клинавиче.
Коренът на растението е вертикален, дълбокопроник-

ващ в почвата. Стъблото е голо или почти голо. Листата 
са нечифтоперести, снабдени с прилистници. Цвето-
вете достигат дължина до 12 мм и са събрани в грозд.
Плодът на орловите нокти е сърповидно извит боб, с 

вдаден навътре долен шев. Семената са многобройни, 
бъбрековидни и червенокафяви. Цялото растение има 
характерна миризма, а вкусът му е нагарчащ. Билката 
цъфти през юни–септември.
Растението е разпространено в почти цяла Европа и 

Северна Азия. У нас се среща по горите, храсталаците, 
скалистите места и горските поляни в цялата страна, 
предимно в предпланинските и планинските райони.
История на орловите нокти
Лековитото растение е било познато и използвано 

в Китай още преди повече от 2000 години. Прила-
гало се е в китайската медицина за подпомагане на 
защитните функции на организма. Според източните 
народи орлови нокти укрепват мускулите и подобряват 
метаболитните функции.
Счита се още, че билката тонизира енергията на 

Защитното Чи. Чи е енергията, която се движи само 
под кожата и в мускулите. Защитното Чи циркулиращо 
в подкожната тъкан, осигурява гъвкавост на плътта 
и адаптивна енергия на кожата. Тази функция е от 
изключително важно значение за живота.
Състав на орлови нокти
В съдържанието на орлови нокти са включени глици-

ризин (и в корените), 1–аспарагин, горчиви вещества, 
манит, декстроза, захари, 15–20 % протеини. В пери-
ода на цъфтенето има флавоноиди само в цветовете, 
листата и листните дръжки. Растението не съдържа 
алкалоиди.
Събиране и съхранение орлови нокти
Използват се цъфтящите връхни облистени клонки 

/Herba Astragali glycyphylli/, събрани през пролетта 
по време на цъфтежа на цветовете на орловите нокти. 
Те се отрязват през време на образуване на плода до 
30 с, от върха.
Не бива да се берат дебелите стъбла или необлисте-

ните върхари. Плодовете на орловите нокти също се 
берат. Добре узрелите шушулки имат тъмно червен до 
кафяв цвят - приличат на орлови нокти.
След като се прочисти внимателно от евентуални 

примеси, събраният материал се суши в проветриви 
сенчести помещения, като се разстила тънък пласт или 
се навързва на китки.
Те се окачват в проветриви помещения на пирони, 

канап, тел и др. Сухата дрога се съхранява в проветри-
ви помещения в добре приготвени опаковки. От 4 кг 
свежи стръкове от орлови нокти се получава 1 кг сухи.

и сушените плодове са в зависимост от 
големината на кухината на вашата тиква 
и спокойно можете да увеличите или на-
малите тяхното количество.
Също така и да промените техния състав, 
т.е. да ги замените с друг вид есенен плод, 
примерно дюля или круша, или пък суше-
ните плодове да са друг вид. Целта е да 
има сухи плодове, за да поемат и набъбнат 
от сока на сочните плодове.

Полейте плънката на тиквата с меда и завийте тавата 
с алуминиево фолио и печете в предварително нагрята 
фурна на 200 градуса за около 60- 70 минути.
След което можете да премахнете фолиото и да я 
запечете отгоре за загар. При сервиране ако желаете 
полейте с още малко мед. Вкусна и много полезна 
пълнена тиква.

ПЪЛНЕНА ТИКВА    
Продукти: • тиква – 1 бр. цигулка,           

• ябълки – 2 бр., • сушени кайсии – 100г, 
• стафиди – 50 г, • локум – 1 кутийка,            
• мед – 6 с.л., • орехи – 50 г
Приготвяне:
Изберете най-оранжевата тиква с форма 
на цигулка, измийте я много добре и 
почистете от семената и влакната в нея 
с помощта на лъжица. Разрежете внима-
телно тиквата на две равни половини и ги поставете в 
тава с отвора нагоре.
Нарежете локума, ябълката и сушените кайсии на мал-
ки кубчета, добавете стафидите и нарязаните ореховите 
ядки. Разбъркайте ги да се смесят добре и напълнете 
кухината на двете половини тиква.
Тук е мястото да кажа, че количествата на пресните 

.

.


