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НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
За поредна дванадесета година на територията на
община Сатовча се проведе благотворителна кампания за набиране на средства за деца сираци и деца с
трайно увреждане до 16 годишна възраст. За поредна година, въпреки препятствията на пандемията,
вследствие на коронавирусна инфекция, Кампанията
„Нека доброто продължи“ успя и набра средства в
размер на 55 218 лева, с които са подпомогнати 97 семейства, от които 58 деца сираци и 39 деца с трайно
увреждане до 16 годишна възраст.
По инициативата на Кмета на общината д-р Арбен
Мименов и вече превърнала се в традиция благотворителната кауза продължава и въпреки трудното време и тежките дни, в които живеем свързани с разпространението на COVID-19 на територията
на община Сатовча, страната и целия свят, както и наложените ограничения, за втора поредна
година, кампанията беше различна, жителите на общината, местния бизнес и всеки желаещ да
бъде част от кампанията даде своя дан и благодарение на отзивчивостта на всеки един от вас се
събраха средства, с които се подпомогнаха, имащите нужда деца.
Това, че в дни на пандемия, в дни на много трудности и изпитания, всеки един от вас е дарил
според възможностите си е безценно човешко качество, достойно за уважение. Това, което
всички ние заедно направихме, тази кампания да бъде реалност е много стойностно и оценено
от всички онези семейства, имащи нуждата сега, за да бъдат по-спокойни, за да бъдат облекчени грижите им, за да бъдат топли сърцата им, за да повярваме всички, че наистина доброто е в
нас и продължава да живее, коментира кметът д-р Арбен Мименов.
Може би по-осъзнато разбрахме, че сме зависими един от друг, не само, че може да се заразим един от друг, но и че трябва повече от всякога да си помагаме един на друг, да проявим
повече разбиране към проблемите на хората, да си помагаме в трудни моменти, да бъдем заедно
и в добро и лошо, коментира кметът на общината д-р Мименов. Това, отново направиха хората
от общината - бяха съпричастни към каузата на кампанията и отново ще дадем лъч светлина на
най-нуждаещите се семейства. Благодарим! Благодарим на всеки заделил средства, независимо
от стойността! Благодарим на кметовете по населени места за организиране на кампанията, на
общинските съветници, на местния бизнес, на бизнесмени извън община Сатовча, дарили средства за каузата, на всеки един от вас, за доброто, което сте съхранили и което продължавате на
носите в сърцата си. Благодарим, че помислихте за трудностите, които преживяват другите, за
това че отворихте сърцата си и дарихте топлина за хората, имащи нужда от това. Благодарим!,
коментира кметът Мименов с признателност и огромна благодарност. Нека доброто продължи!
Средствата, които по традиция се предоставят на децата сираци и децата с трайно увреждане
до 16 годишна възраст в навечерието на Новата година се предадоха на децата чрез свой родител или пълнолетен настойник.
Кметът на общината д-р Арбен Мименов, чрез благодарствени писма и грамоти за направено
дарение благодари на всички благодетели били част от кампанията, които направиха отново успешна каузата „Нека доброто продължи“ и направиха добро на семействата, имащи най-голяма
нужда от парична помощ. Благодари на благодетелите, които дариха топлина в домовете, на
онези от нас, които имат най-голяма нужда от това и направиха дните им по-спокойни.
С огромно благодаря към усилията на всички ви, да бъде каузата ни успешна, коментира
кметът на общината д-р Арбен Мименов. Специални благодарности и към местния бизнесмен
Мустафа Шаматарев от село Вълкосел, Мелиса Нейзир от село Слащен, Мехмед Яхов от село
Вълкосел, Радослав Братанов от село Ваклиново, д-р Петър Филибев от Гоце Делчев, Емин
Кумбаров от село Кочан, фирмите: Топлотехника ЕООД от град Благоевград, Югострой- 66
ЕООД от село Туховища, БКС- ЕООД от град Гоце Делчев, Дженерис – АД от град София, Терол ЕООД от град София, Верастрой ЕООД от град София, Български енергийни решения АД
от град София, Гранд медикал ООД, Хюгамед ЕООД, Нит екс АД от град Доспат, Дара транс
ЕООД село Сатовча, Дара 95 ЕООД село Сатовча, Сокотаб – България ЕООД , Алайънс уан
табако България АД, Валентина ТМ ЕООД село Долен, ЮБИ-2 ЕООД- Бранко Дерменджиев от
село Вълкосел, ЕТ Сузана Шекерова село Плетена и други. В кампанията се включи и Николай
Шушков Областен управител на Благоевградска област.
Да бъде мир и здраве за всички ни, да бъдат успешни дните ви, да бъде благоденствие в
домовете ви! Нека продължим да бъдем сплотени и занапред, защото всички ние вявраме в
доброто, защото заедно можем всичко, коментира кмета Мименов.

Й ОРДАНОВДЕН
Празникът Йордановден е един от най- значимите в християнската религия и има различни
имена в страната - Кръстовден, Водици, Водокръщи и други. На този ден се почита светеца
Йоан Кръстител, който според библейската легенда е покръстил Исус Христос във водите на
река Йордан.
По стара традиция на този ден в село Сатовча за здраве всички жители християни, мюсюлмани и роми се събират покрай най-дълбоката
част на реката, която преминава през селото, за
ритуала по спасяването на кръста.
След тържествена литургия и богоявленско
освещаване на водата, свещеникът хвърля Светия кръст във водата и по каноните на вярата
мъже или юноши се хвърлят въпреки студа и
ниската температура и го „спасяват“/изваждат
от водата.
За спасението на кръста в ледените води на
реката в Сатовча се хвърлиха двама смелчаци –
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Давид Сарандев и Димитър Стоилов от село Сатовча. След кратка борба младежът Давид Сарандев бързо успя на извади богоявленския кръст.
Поверието за този ден е, че колкото по-студен
е денят, толкова по-богата и благодатна ще бъде
годината. Ако кръста замръзне във водата годината ще дава здраве и голям берекет, а този който извади кръста ще е здрав през цялата година.
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На 23 декември 2021 г. се
проведе заседание на Общински
съвет – Сатовча.
На заседанието бяха приети:
- План-сметка по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за
2022 година на община Сатовча;
- допълнение на Наредбата за
условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча;;
- актуализация на Поименния
списък за капиталови разходи на
община Сатовча за 2021 година;
- актуализация на Програмата
за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост,
през 2021 година;
- актуализация на продажните
цени за стояща дървесина на корен за продажба на физически и
юридически лица от общинските
горски територии и от частни
имоти по Закона за опазване на
селскостопанското имущество;
- декларация до МОСВ за
спешно финансиране на проект
„Реконструкция и модернизация
на регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Доспат,
Девин, Борино, Сатовча и Сърница“;
- решение за искане на средства
от РИОСВ;
- решение за възстановяване
на сумата в размер на 100 856,00
лева от месечните обезщетения
и отчисления за 2021 година по
чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.
1 от Закона за управление на
отпадъците.
Общинският съвет – Сатовча,
даде съгласие:
- да се продължи ползването
на оборотни средства по изпълнението на следните проекти
„Наше село за нулеви отпадъци“, „Осигуряване на топъл
обяд в условията на пандемията
от COVID – 19“, „Патронажна
грижа плюс“, „Социално-икономическа интеграция на уязвими
групи“, „Обучение и заетост“
„Обучение и заетост на младите
хора“ и „Обучение и заетост 2“ до
тяхното окончателно приключване и отчитане;
- за кандидатстване на община Сатовча по проект „Красива
България“ за 2022 година – мярка
М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект
„Енергийно ефективни мерки по
сградата на селска здравна служба село Кочан и благоустрояване
на външното ѝ пространство в
обхвата на УПИ ХIХ, кв. 21 по
плана на село Кочан, община
Сатовча“ пред Министерството
на труда и социалната политика;
- за сключване на договор с
изпълнител без провеждане на
открит конкурс или договаряне

на основание чл. 27, ал. 1, т. 2
от НУРВИГТ за извеждане на
принудителна сеч на опасни
дървета и имот с идентификатор
39089.37.93, стар номер по КВС
037093, в местността Корудере,
землище на село Кочан, общинска горска територия, подотдел
232 „б“.
- за продажба на:
• УПИ XI от кв. 50 по плана
на село Кочан, с площ от 390
кв. м, актуван с АЧОС № 1160
от 02.12.2021 година, на собственика на законно построена
жилищна сграда в имота.
• УПИ III, кв. 26 с площ от 210
кв. м по плана на село Ваклиново,
одобрен със Заповед № 3592 от
1960 година и Заповед № 789 от
2021 година,
• поземлен имот – 983, с площ
от 300 кв. м по плана на село
Сатовча, одобрен със Заповед №
51 от 1992 и Заповед № 873 от
2021 година,
• поземлен имот – 981, кв. 33, с
площ от 93 кв. м по плана на село
Сатовча, одобрен със Заповед №
51 от 1992 и Заповед № 902 от
2021 година,
• поземлен имот с идентификатор 65440.45.105, местност Бели
бряг, землището на село Сатовча,
с площ 5465 кв. м, с начин на
трайно ползване ливада,
• поземлен имот с идентификатор 65440.45.55, местност Бели
бряг, землището на село Сатовча,
с площ 8324 кв. м, с начин на
трайно ползване ливада, актуван
с АЧОС № 1161 от 13.12.2021 г.
- одобри задание за проектиране и допусна изработването на:
• Подробен устройствен план
(ПУП-ПР) за изменение на уличната регулация на улица, започваща от О.Т. 30 към УПИ VII- 315
от кв. 30, между кв. 30 и кв. 31 по
плана на село Годешево,
• подробен устройствен план
(ПУП-ПР) за изменение на
уличната регулация на улица, започваща от О.Т. 140 до О.Т. 124
между кв. 24 и кв. 25 по плана
на село Годешево,
• Подробен уст ройствен
план – план застрояване (ПУППЗ) в имот с идентификатор
65440.41.17, местност Пърлевица, землище на село Сатовча,
за промяна на предназначението
на територията от земеделска с
начин на трайно ползване нива
в начин на ползване урбанизирана територия за жилищно
застрояване.

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

10 - 16 януари 2022г., брой 1

НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

11 Януари 2022г., Вторник,
Световен ден на думата
„Благодаря“
Денят е чудесен повод да
доставим радост на близките си,
да ги накараме да се почувстват
оценени. Психолозите са на
мнение, че думите на благодарност са „словесни ласки“,
които стоплят сърцата и ни
успокояват. Според народните
поверия пък думата „Благодаря“ не трябва да се произнася в състояние на
раздразнение. Когато благодарите, най-важно е да го правите искрено и от
сърце, казват още специалистите. Достатъчно е да се усмихнете на човека
до себе си и да кажете „Благодаря“!
12 Януари 2022г., Сряда,
Света мъченица Татяна
Имен ден празнуват: Татяна, Таня. Света мъченица
Татяна произлиза от знатно и богато римско семейство,
дъщеря на един от най-известните римски префекти.
Изцяло проникната от християнската вяра, Татяна била
посветена за дяконеса и всецяло се отдала на милосърдие и непрестанна молитва. Тя се отказала от светските
радости и се обрекла на целомъдрие и по този начин още
повече засияла като достойна за мъченически светец.
Празник на българското военно разузнаване
На 12 януари българските военни
разузнавачи отбелязват своя професионален празник,
обявен със заповед на военния министър на 11 февруари
1997г. Датата не е избрана случайно: Княз Фердинанд създава Разузнавателна секция към Оперативното отделение
на Щаба на армията с Указ № 190 от 31.12.1907г., който
влиза в сила именно на 12 януари 1908 г. Тя е първият
специализиран орган за водене и ръководство на военното
разузнаване в България.
14 Януари 2022г., Петък,
Банго Васил — Циганската Нова година
От 13-ти всяка година започват големите
ромски тържества за Нова година - Банго
Васил, още и Банго Василий (Васильовден),
наричан още Василица е най-големият празник
на ромите - това е циганската Нова година.
Празникът се отбелязва на 13, 14 и 15 януари.
16 Януари 2022г. Неделя,
Професионален празник на хората, работещи в областта на растителната защита
На 16 януари се отбелязва професионалния празник на хората, работещи в областта
на растителната защита (обявен с Решение
на Министерски съвет от 28 септември
2005 г.). Преди 124 години, с указ на княз
Фердинанд от 16 януари 1896 г., е утвърден първият нормативен акт в България в
областта на растителната защита: „Закон за
мерките против филоксерната зараза (чума
по лозата) и за възстановяването на опустошените от нея лозя“. С него се
поставя официално регламентираното начало на борбата с вредителите по
растенията и на растителнозащитната дейност у нас.

КОНКУРС „КОЛЕДА В НАС“

Осмото издание на конкурса „Коледа в нас“ има за цел да номинира и отличи найдобрите Коледни тържества, разкриващи огромния творчески потенциал и енергия,
които носят българските учители и деца живеещи в страната и чужбина. С нетърпение
очакваме Рождество Христово и дядо Коледа, защото този ден е единствен и неповторим
за всеки човек. Коледа е очакване и надежда,
тя е песен, цвят, доброта и носи много радост и
подаръци. На този ден хората обгърнати от коледния дух сякаш отварят сърцата си за доброто
и обичта към другите. Този конкурс е поклон, с
уважение пред всеотдайния труд на учителя,
който пази и предава на децата българските
традиции . Ще се радваме да видим в ефира
на ИТВ „Аз мога, Аз знам“ пресъздаването на
Коледните празници и коледарски обичаи в
оригинални сценарии на педагозите.
Регламент:
Снимайте Коледното тържество на вашите деца от детските градини, на учениците от
първи до осми клас и вокални групи. Екипът на ИТВ “Аз мога, Аз знам“ се ангажира
да излъчи всички заснети и изпратени Коледни тържества, за да могат постиженията
и щастливите усмивки на децата да бъдат видяни от родители и близки по целия свят.
Материалите трябва да отговарят на следните качества и формати: Full HD video
1920x1080, 50i, 25 fps, (MOV, mpg, mpeg, mxf, mp4) audio 48khz .При заснемане с
телефон, той трябва да е в хоризонтална позиция. Материалите могат да се изпратят
чрез DVD на адрес бул. „Александър Стамболийски“ 191, 1309 София за конкурса
„КОЛЕДА В НАС“ или на имейл адрес azmogaazznam@abv.bg чрез WeTransfer или
друга платформа.
Красен срок за изпращане: 15 януари 2022 год.
Международно професионално жури и зрителите на ИТВ „Аз мога, Аз знам“ ще
определят най-добрите Коледни тържества. Награждаването на победителите ще се
състои на 12 февруари 2022г. в Национален дворец на децата.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 06.01.2022 г.

Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 2 ɆȿɋɌȺ
Ʌɨɝɨɩɟɞ
ȼɢɫɲɟ ɥɨɝɨɩɟɞ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ-ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɭɱɟɛɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 119 ɆȿɋɌȺ
30 ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
5
ɒɢɜɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ, Ɉɫɧɨɜɧɨ,ɋɪɟɞɧɨ
3
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɤɚɛɟɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ
ɋɪɟɞɧɨ
1
ɉɨɦɨɳɧɢɤ, ɛɪɨɤɟɪ
Word, Exel.
1
ɉɨɳɟɧɫɤɢ ɪɚɡɞɚɜɚɱ (ɩɨɳɚɥɶɨɧ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ
ɋɪɟɞɧɨ
2
ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢ ɢɡɞɟɥɢɹ.
4
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
19 Ʉɪɨɹɱ, ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
2
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɚ
ɋɪɟɞɧɨ,
3
Ɉɰɟɧɢɬɟɥ ɨɛɥɟɤɥɚ
ɋɪɟɞɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɨ
10 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɋɪɟɞɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɨ
32 Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬ
ɋɪɟɞɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɨ
7
Ɍɟɯɧɨɥɨɝ, ɨɛɥɟɤɥɨ
ɋɪɟɞɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɨ
1
1

ПРИТЧА ЗА АЛЧНИЯ ЧОВЕК

- 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

Хората често се оплакват, че Бог ги е забравил,
че са бедни и страдащи. Но в същото време не
виждат знаците, които Господ им изпраща, за да
живеят по-добре, и те сами си усложняват живота
заради алчност и черногледство. Това ни напомня
и притчата за алчния човек.
Живял някога един беден човек. Той непрекъснато се жалвал, че няма никакъв късмет и е
забравен от всички. Веднъж Бог се смилил над
него и решил да му изпрати дар.
Когато мъжът бил на пазар, за да си купи кокошки, сред тях Господ скрил и една специална
кокошчица. Тя снасяла всяка седмица по едно
златно яйце, но то било много мъничко. Когато за
пръв път видял чудото, бедният мъж не повярвал
на очите си.
Той извикал съседите си, за да увери, че не
е загубил разсъдъка си. Но всички те до един
потвърдили, че яйцето е златно. Тогава бедният
мъж продал златното яйце и с парите купил храна
за семейството си.
Така с всяка изминала седмица той започнал
да живее все по-добре. И тъкмо когато животът
му започнал да се променя много, една мисъл му
минала през ума.

Мъжът започнал да се чуди какво ли има вътре в
необикновената кокошка, та снася златни яйчица.
Алчността обсебила ума му и той вече не успявал
да мигне нощем. Привиждали му се диаманти и
златни късове, скрити в кокошката.
Затова една сутрин той станал и я заколил. Когато разгледал вътрешността обаче, с ужас установил, че тя е като останалите му домашни птици.
Така заради алчността си той сам се обрекъл пак
на бедност, въпреки че Бог искал да му помогне.
Притча ни учи да се радваме на това, което
имаме и да не ламтим за повече, защото накрая
можем да загубим и малкото. Търсете мярката
във всичко.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ НАП ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
НА ЕГН В ЕИК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ,
РЕГИСТРИРАНИ В БУЛСТАТ

НАП изпраща уведомление на физическите лица по
чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ
за преобразуване от 10-значен в 9-значен код/ЕИК/.
Публикуваме пълния текст на писмото.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,
С настоящото писмо Ви уведомяваме за предстоящото влизане в сила на промени в Закона за Регистър
БУЛСТАТ /обн. в ДВ. бр. 94 от 3 ноември 2020 г., изм.
ДВ. бр. 19 от 5 март 2021г./, които трябва да имате
предвид при контактите си с Национална агенция за
приходите.
След влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в закона, Агенцията по вписванията служебно
преобразува от 10-значен в 9-значен код/ЕИК/ на
физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за
Регистър БУЛСТАТ. Съгласно тази разпоредба ЕИК
по БУЛСТАТ се преобразува на:
1. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които са регистрирани
в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код (чл.3 , ал. 1, т.
9 от закона);
2. други физически лица – осигурители, които са
регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код
(чл.3 , ал. 1, т. 11 от закона).
Информацията за новия си 9-значен код, потребителите ще могат да получат чрез Портала за електронни
услуги на Агенцията по вписванията – www.bulstat.
bg, в раздел „Справки“ от 4 януари 2022 г.
Агенция по вписванията служебно ще предостави
на Национална агенция за приходите информацията
за връзката между стар и нов код на лицето, съгласно
§ 10 от ПЗР на ЗИД на ЗРБ.
Промени в НАП, които могат да се отнасят до Вас:
1. По отношение на самоосигуряващите се лица,
упражняващи свободна професия или занаятчийска
дейност, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ
на основание чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър
БУЛСТАТ:
1.1. За промяната на вашия ЕИК по БУЛСТАТ, НАП
ще уведоми НОИ по служебен път.
1.2. От 04.01.2022 г. декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите
се лица, българските граждани на работа в чужбина
и морските лица за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност ще се
попълват и подават с новия 9-значен код по БУЛСТАТ.
1.3. Декларации обр. №1 по реда на Наредба Н-13
от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на данни от
работодателите, осигурителите за осигурените при
тях лица, както и от самоосигуряващите се лица,
отнасящи се за периоди до 01.01.2022 се попълват и
подават със стария 10-значен ЕИК по БУЛСТАТ на
самоосигуряващото се лице.
1.4. Декларации обр. №1 или обр. №5 по реда на
Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се
лица (Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г.), отнасящи
се за периоди след 31.12.2021 се попълват и подават
с новия 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващото се лице.
1.5. Важно е да се отбележи, че в полето код на
задълженото лице в декларация обр. №6, която се
подава по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г.
от самоосигуряващите се лица се попълват и подават
с ЕГН (ЛН, ЛНЧ) или служебен номер, издаден от
НАП. т. е. самоосигуряващите се лица не попълват
ЕИК по БУЛСТАТ в декларация обр. №6 с месец 13.
2. По отношение на наетите лица при самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия
или занаятчийска дейност, които са регистрирани
по чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ и
други физически лица – осигурители (работодатели),
които са регистрирани по т. 11 от Закона за регистър
БУЛСТАТ:
2.1. За всички лица, с които имате сключени и
действащи трудови договори съгласно чл. 3, ал. 3 от
Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда
за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от
Кодекса на труда следва да се подаде уведомление.
Уведомлението е приложение № 5 към чл. 1, ал. 1
от наредбата. В т. 2 на уведомлението (Основание за
промяната) се попълва код 8 (При промяна на ЕИК
БУЛСТАТ/ЕИК по ТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят) в т. 5 (Дата на промяна на работодателя)
се попълва 04.01.2022 г. Уведомлението се подава в
десетдневен срок от промяната на ЕИК по регистър
БУЛСТАТ.
2.2. След 4 януари 2022 г. уведомление за сключване, изменение или прекратяване на трудов договор от
работодатели, които са лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 или т. 11
от Закона за регистър БУЛСТАТ се попълват и подават
в НАП само с 9-значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ.
2.3. След 4 януари 2022 г. декларации обр. №1 и обр.
№6 по Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за наетите лица, отнасящи се за периоди преди 01.01.2022 г.
се попълват и подават със стария 10-значен ЕИК по
БУЛСТАТ на осигурителя (работодателя).
2.4. След 4 януари 2022 г. декларации обр. №1 и обр.
№6 по Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за наетите
лица, отнасящи се за периоди след 31.12.2021 г. се попълват и подават с новия 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ.

Новият ЕИК се
вписва в платежните
документи за внасяне
на задължителните
осигурителни вноски
в съответната банкова
сметка на компетентната териториална дирекция на НАП.
3. За актуализация на данните на членове на осигурителни каси с новия ЕИК не е необходимо предприемане на действия от Ваша страна. Данните ще
се актуализират по служебен път от страна на НАП.
От 04.01.2021 г. заявления за вписване, промяна или
прекратяване на член на осигурителна каса ще се
подават само по новия ЕИК по БУЛСТАТ.
4. Подаване на декларации и данни по Закона за данъците върху доходите на физическите лица подавани
от самоосигуряващи се лица, регистрирани по чл. 3,
ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ и от лица
регистрирани по т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ:
• Декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за
дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2021
г., която следва да се подаде в срок до 31 януари на
2022 г., се подава по стария ЕИК по БУЛСТАТ.
• Справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатените през 2021 г. доходи на физически лица, както и
справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените
през годината доходи по трудови правоотношения,
които следва да се подават в срок до 28.02.2022 г. се
подават по стария ЕИК по БУЛСТАТ.
5. По отношение на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и т.11
от Закона за регистър БУЛСТАТ, които са регистрирани по ЗДДС лица:
• За физическите лица, които са вписани в регистър
БУЛСТАТ и са регистрирани по ЗДДС към 04.01.2022
г. се променя служебно идентификационният номер
за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, като от
същият от BG+ЕГН се преобразува на BG + 9 разряден код по БУЛСТАТ.
• Справка декларация и VIES декларация за данък
върху добавената стойност за данъчни периоди преди
и включително за месец декември 2021 г. се подават
като се използва стария идентификационен номер за
целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;
• Справка декларация и VIES декларация за данък
върху добавената стойност за данъчен период месец
януари 2022 г. и следващите го данъчни периоди, се
подава като се използва новият идентификационен
номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;
• Справка декларация по чл. 159, ал. 4 от ЗДДС,
когато такава следва да бъде подадена от лицата
по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ
за данъчни периоди преди и включително за месец
декември 2021 г., се подава като се използва стария
идентификационен номер за целите на ДДС по чл.
94, ал. 2 от ЗДДС;
• Справката декларация по чл. 159, ал. 4 от ЗДДС,
когато такава следва да бъде подадена от лицата по
чл. 3, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ за
данъчен период месец януари 2022 г. и следващите
го данъчни периоди се подава като се използва новия
идентификационен номер за целите на ДДС по чл.
94, ал. 2 от ЗДДС;
• СД по чл. 159а, ал. 2 от ЗДДС, когато такава следва
да бъде подадена от лицата по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона
за регистър БУЛСТАТ за данъчни периоди преди и
включително за месец декември 2021 г., се подава
като се използва стария идентификационен номер за
целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;
• СД по чл. 159а, ал. 2 от ЗДДС, когато такава следва
да бъде подадена от лицата по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона
за регистър БУЛСТАТ за данъчен период месец януари 2022 г. и следващите го данъчни периоди се подава
като се използва новия идентификационен номер за
целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС.
6. Ползване на е-услуги с квалифициран електронен
подпис (КЕП) – достъпът на лицата регистрирани
по чл. 3, ал. 1, т. 9 и т.11 от ЗРБУЛСТАТ до е-услуги,
предоставяни от НАП с КЕП, вкл. и като упълномощени лица се осъществява със съществуващия КЕП
посочен в агенцията до изтичане на валидността на
същия. След 4 януари 2022 г. заявленията за ползване
на е-услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено/упълномощено лице. се попълват и подават от
лицата с новия 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ.
7. В случай че сте лице регистрирано по чл. 3, ал.
1, т. 9 и т.11 от Закона за регистър БУЛСТАТ и имате
регистрирано фискално устройство в НАП, е необходимо да предприемете действия за дерегистрация
на същото, смяна на фискалната памет и повторна
регистрация на устройството в НАП, по реда на Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране
и отчитане чрез фискални устройства на продажбите
в търговските обекти, изискванията към софтуерите
за управлението им и изисквания към лицата, които
извършват продажби чрез електронен магазин. Действията, описани по горе, е необходимо се осъществят
от лицето, с което имате сключен писмен договор
за сервизно обслужване и ремонт на фискалното
устройство.
Подробна информация за промяната можете да
намерите на сайта на приходната агенция www.nap.
bg. Телефонна консултация по тези въпроси може да
се направи с Информационния център на НАП на
телефон 0700 18 700, на цената на градски разговор
за абонатите на стационарни телефони и според
тарифния план за абонатите на мобилна телефония.

Въпрос: На 16.12.2021 аз и семейството ми сменихме личния си лекар, тъй като предишния си прекрати
практиката. Защо когато правя проверка по ЕГН във
вашият сайт излиза името на стария ни лекар?
Отговор от НЗОК: Личният лекар подава пациентска
листа с новозаписани пациенти към НЗОК в първите
работни дни от текущия месец, която включва информацията за предходния месец. Регистрацията Ви ще бъде
обработена следващия месец.
Съгласно нормативната уредба общопрактикуващият
лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигуреното лице от датата, на която е осъществен
изборът, като лицето се включва в пациентската му листа
от тази дата
Въпрос: Пенсионерка съм. Живея временно при
дъщеря си в Германия и тук си направих и трите
ваксини за Ковид 19. (последната бустерна доза ми поставиха на 30.11.2021г. и имам и трите сертификата
за това). Интересува ме как мога да получа добавката
от 75 лв. обещана от правителството тъй като съм
българска гражданка и моята здравно - осигурителна
каса е българската.
Отговор от НЗОК: Със средствата, отпуснати от
правителството по бюджета на държавното обществено
осигуряване за насърчаване на ваксинацията срещу Ковид-19, Националният осигурителен институт (НОИ) ще
изплаща еднократна добавка от 75 лв. към пенсиите на
всички пенсионери със започнал, завършен ваксинационен курс или с поставена допълваща (бустерна) доза.
Допълнителните средства към пенсиите ще се изплащат
през месеца, следващ месеца, през който осигурителният
институт е получил информация за правоимащите. Пенсионерите не трябва да подават заявление за получаването на средствата, нито да изпращат зелен сертификат или
други здравни документи до държавните институции.
Информацията за хората, които имат право на еднократна добавка, ще се обменя всеки месец по служебен
път между НОИ и Министерството на здравеопазването.
Подобни запитвания не са от компетенциите на Националната здравноосигурителна каса.

МС УДЪЛЖИ МЯРКАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА
ЗАЕТОСТ 60/40 С ДВА МЕСЕЦА

Работодателите ще получават
средства от държавата за запазване
на заетостта на работници и служители в засегнатите от Ковид-19
икономически дейности и през
първите два месеца на 2022 г. Това
реши правителството с приемането
на промени в Постановление № 151
на Министерския съвет от 2020 г., в което се определят
условията и редът за тяхното изплащане.
Средства ще продължат да се изплащат за работници
и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време,
ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на
труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността.
Фирмите, учредени преди 1 януари 2020 г., ще могат
да получат от държавата 60 на сто от осигурителния доход на работниците и служителите за октомври 2021 г.
и от осигурителните вноски за сметка на работодателя.
За да имат това право, приходите им от продажби през
месеца, за който кандидатстват за компенсации, трябва
да са намалели с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2019 г. В случай, че спадът е с
не по-малко от 30%, подкрепата от държавата ще е 50
на сто от осигурителния доход за октомври 2021 г. и от
осигурителните вноски за сметка на работодателя.
Компаниите, учредени след 1 януари 2020 г., ще имат
право на средства от 60 на сто от осигурителния доход
на работниците и служителите за октомври 2021 г. и от
осигурителните вноски за сметка на работодателя, ако
приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за подкрепа, са се понижили с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2020 г.
При положение, че намалението е с не по-малко от 30%
спрямо средномесечните приходи за 2020 г., държавата
ще ги подкрепя с 50 на сто от осигурителния доход за
октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка
на работодателя.
Работодателите, получили средства за запазване на
заетостта на работниците и служителите, са длъжни
да изплащат трудово възнаграждение в размер, не помалък от размера на осигурителния доход за октомври
2021 г. и да внасят дължимите осигурителни вноски за
съответния месец.
Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2022 г.
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ЗА ДА НЕ СЕ ЧУДИТЕ
ЗАЩО КРУШИТЕ НЕ ПЛОДОДАВАТ

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Резитбата се извършва през пролетта и есента. След
прибиране на реколтата издънките, на които е имало
плодове се отрязват.
Днес разнообразието от круши е
Крушата реагира много добре на резитба за подмлаголямо и има богат избор от раноздяване и при добри грижи възстановява бързо короната
реещи и късни сортове, подходящи
си и започва отново да дава добри добиви.
за отглеждане във всички региони
5. Високи подпочвени води
на страната. Често се случва дървеКрушата е овощна култура, която понася по-леко
тата да се развиват добре, но да не
засушаване от излишъци на влага. По тази причина
дават никакви плодове или много
високите подпочвени води оказват много негативно
малки количества, което се дължи
на факта, че този плод е взискателен и има значителен влияние върху плододаването. Те не само отмиват
хранителните вещества, но водят до загниване на
брой фактори, влияещи върху плододаването.
кореновата система на крушата.
Особености на културата
Преобладаващата част от съвременните сортове започват да плододават на 3-4-та година, при условие че се ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО ЛИСТОПАДЪТ
спазват всички агротехнически правила. Има и сортове,
СЕ ЗАБАВЯ
при които този етап настъпва по-късно – на 6-7-та година.
Есента, когато листата на
Преди засаждане е важно да се уточни възрастта на фидан- дървета и храсти сменят цвеките. Най-бързо се адаптират едногодишните растения и та си, а след това опадат, те
при добри грижи започват да плододават с година по-рано. навлизат във фаза на покой.
Двугодишните имат добре развита коренова система, но Така в студените месеци пессе адаптират по-дълго.
тят енергия и се справят с неОсобеност на голяма част от сортовете круши е тяхната благоприятните условия през
самостерилност. При тях се наблюдава появата на цветове, зимата. Учените са установили и още един интересен
но не се образуват завръзи или не са добре оформени и факт, свързан с листопада – възможност за изхвърляне
опадат бързо. Липсата на опрашител е причината крушата на непотребните и потенциално вредните вещества от
да не дава плодове. В този случай е необходимо наблизо растенията. Това са тежки метали, оксалати и танини,
да се засаждат сортове, имащи същия период на цъфтеж. чиито количества се увеличават значително в листата
Ето и основните причини, поради които крушите не малко преди да опадат.
дават плод.
Листопад е името на месец ноември на някои езици.
1. Недостиг на хранителни вещества - за пълно- Тогава обичайно започва този процес. Денят става
ценното развитие и плододаване крушата се нуждае от все по-къс, нощните температури падат, но не всички
достатъчни количества хранителни вещества – азот, дървета са се освободили от листата си, а някои даже
фосфор и калий. При недостиг на един от тези елементи са запазили зеленината.
кореновата система на дървото се развива, разраствайки
Защо дърветата не се освобождават от листата си?
се на широчина и дълбочина. Това е един от основните
Важно е да се има предвид, че видовото разноофактори, обуславящ отсъствието на цветове и плодове.
бразие оказва влияние върху продължителността на
Излишъкът на хранителни вещества може също да живот на листата. При дюлята и черешата листопадът
влияе негативно на плододаването. Азотът предизвиква закъснява, както при повечето топлолюбиви култури.
активно развитие на леторастите и зелената маса и трябва
Слънце или сянка
да се внася рано през пролетта – по време на нарастване
Има значение и мястото – дървета, които се намират
и отваряне на пъпките. В този период могат да се внасят на слънчеви места задържат листата си по-дълго от тези,
и органични хранителни вещества – угнил оборски тор които са на сянка и изпитват постоянен стрес.
или компост, смесен с дървесна пепел.
Отглеждането на сортове, неподходящи за региона
Фосфорът и калият оказват положително влияние на
Ако листопадът е в разгара си, но има дървета, които
плододаването, имунитета и зимоустойчивостта. Те могат все още не са приключили своята вегетация, това може
да се внасят заедно в началото на лятото, през август и да означава, че сортът не е подходящ за съответните
началото на есента.
почвени и климатични условия.
Наред с хранителните вещества е необходимо да се
Азотен излишък
поддържа неутрална реакция на почвата.
Това често се случва при внасяне на прекомерни коли2. Недостиг на слънчева светлина и неправилно чества минерални азотни торове, но и органични такива
засаждане - крушите обичат слънчеви и добре осветени – оборски, птичи или зелен тор. Те трябва да се използват
места, защитени от студени ветрове. Трябва да се има през пролетта и началото на лятото и да се ограничат
предвид и това, че наблизо растящите дървета могат да или изключат напълно през втората половина на сезона.
хвърлят сянка, което ще намали плододаването.
Тогава са подходящи фосфорните и калиеви торове.
Важно е правилното засаждане – кореновата шийка
Прекомерна влага
трябва да се разполага на едно ниво с почвената повърхИзлишъците от влага са много вредни за дърветата.
ност. При по-ниско фиксиране плододаването се отсрочва Те се поливат по-рядко, но обилно. Влагозарядното
с една или две години. Това може да се поправи като се поливане се прави тогава, когато развитието на летопонижи нивото на стволовия кръг.
растите е приключило и листопадът е настъпил.
Б- при поражения от вредители крушите не дават плодоПрекомерна лятна резитба
ве. Най-сериозни вреди нанасят хоботниците, крушовата
Обяснимо е защо често прибягваме до тази резитба –
листна въшка, крушовата листна бълха и крушовият мо- топло е и се работи добре, но не трябва да прекаляваме.
лец. Вредителите унищожават цветните пъпки, цветовете Важно е и това, че дърветата, рязани през лятото се
и завръзите. Профилактичните пръскания преди цъфтеж развиват обикновено със седмица по-късно, което може
са много важни.
да ги спаси от възвратните пролетни студове.
4. Неправилно формиране на короната
Когато се изрежат дебели и голямо количество клони,
Редовната резитба е важна селскостопанска практика. тогава в дърветата протичат процеси на възстановяване
Правилното формиране на короната може да накара и сезонът се проточва, което забавя и листопада. Когато
крушата да цъфти. Короната не бива да бъде сгъстена резитбата е умерена, тогава този проблем не съществува.
от излишни разклонения, а скелетните клони, растящи
Виновно е времето – и това се случва. Когато лятото
нагоре, трябва да бъдат наклонени и фиксирани близо до е прекомерно горещо и сухо, а после паднат обилни дъхоризонтално положение. Леторастите, растящи вътре ждове или есента е твърде топла, тогава дърветата могат
в короната се отстраняват напълно, но не е желателно да задържат листата си по-дълго. В тези случаи сланите
наведнъж по много, защото растенията изпитват стрес и и студовете ще ги съборят, но няма място за тревога,
плододаването се преустановява.
защото пъпките ще бъдат пощадени.
Като се има предвид това, че крушата плододава една
Когато проблемът е само до нашите дървета или част
година на едни, а на другата – на други клони, важно е пра- от тях, тогава е важно да потърсим причините, но ако е
вилно подрязване. При формиране на короната се създават повсеместно не бива да се притесняваме. Не ни остава
три нива от скелетни клони, върху които задължително се нищо друго освен да ги варосаме и подготвим за зимата.
образуват заместващи издънки.
Скелетните клони и разклонения се подрязват на 1/3 до Попълнете празните квадратчета, така че всеки
¼ от дължината им. Водачът трябва повече да надвишава ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
скелетните клони и короната да има пирамидален вид. числата от 1 до 9.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

НА

ЖАСМИН

Жасминът /Jasminum/ представлява увивно храстовидно растение, което расте в районите с тропически
климат. Жасминът има силно ухаещи цветове, цъфти
в края на зимата и началото на пролетта, обсипвайки
се с красиви ароматни цветове. Той е много близък
роднина на маслината, с която се отнасят към едно и
също ботаническо семейство – Маслинови /Oleaceae/.
В рода Жасмин
влизат около 200
вида вечнозелени
храсти и лиани,
които са се разселили по всички
тропични и субтропични части
на света.
В домовете найчесто се отглежда
жасминът самбак,
а неговите цветове излъчват толкова приятен аромат,
че в много страни го наричат „царят на уханията“.
Цветовете му са дребни, най-често наподобяващи
бели звездички, събрани по 5-6 в едно съцветие.
Най-често са простоцветни, но съществуват и
кичести форми и видове, в някои случаи обагрени в
кремаво, жълто или нежно розово. Всяко съцветие
издържа до 20 дни преди да увехне. Когато наближи
моментът на прецъфтяването, листчетата придобиват
лилав или червеникав оттенък. Стъблата достигат
дължина до няколко метра. Те са жилави и много тънки, поради което имат нужда от подпора. В повечето
случаи цялото растение се губи под многобройните
листа, които го покриват плътно. Листата са блестящи
и овални, разположени на къси дръжки. Достигат
дължина до 10 см и имат важна роля за красивия
външен вид на жасмин.
При добри грижи жасминът самбак расте много
бързо и цъфти през цялата година. Препоръчва се да
се подрязва, а връхчетата на клонките да се прищипват, за да се получи хубаво разклонено растение. Този
жасмин се култивира от далечната 1665 година, като
през този дълъг период от време са създадени стотици
сортове, които в някои случаи имат твърде причудлива
форма на цветчетата.

БЪРЗА ТОРТА С ХАЛВА

Продукти:
• сметана - 500 г
• халва - 400 г
• бисквити - 400 г смлени
• газирана вода - според нуждите
ЗА ДЕКОРАЦИЯ
• разбита сметана - 150 г
• минерална вода
• шоколад - 50 грама (настърган)
Приготвяне:
Разбийте сметаната
според указанията от
пликчето с вода, найдобре е да е газирана,
защото сметаната ще е
по-твърда.
Добавете начупената
халва и смлените бисквити към разбитата сметана и
разбъркайте внимателно с кухненския робот.
Прехвърлете готовата смес в голяма кръгла форма и
сложете в хладилник да стегне.
След като бисквитената торта стегне и изстине, разбийте още 150 г сметана и залейте отгоре, след което
настържете шоколада.
Забележка: Тази бърза торта с халва може да бъде и в
постна версия, използвайте постни бисквити и шоколад.
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!

Влиза жена при доктора, цялата в кръв и синини.
- Къде се подредихте така?
- Докторе, всеки път, когато мъжа ми се прибере
пиян ме смазва от бой!
- Мхм... Имам рецепта за вас...Следващия път
като закъснее мъжа ви си пригответе чай от лайка
и когато влезе започнете гаргара.
След 2 седмици идва жената при доктора - без
синини
- Докторе, вие сте просто магьосник! Мъжа ми с
пръст не ме е пипнал!
- Виждате ли колко помага да не дуднете..

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

.

