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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

ВИЖТЕ ДАЛИ СЕ ВПИСВАТЕ В ДЕФИНИЦИЯТА ЗА АКТИВЕН ФЕРМЕР

До 31 януари само-
осигуряващите се лица 
могат да променят вида 
на осигуряването си. 
Самоосигуряващите се 
лица задължително се 
осигуряват във фонд 
„Пенсии“ на държавното 
обществено осигуряване 
(ДОО), а по свой избор 
могат да се осигуряват и 
във фонд „Общо заболя-
ване и майчинство”. 
Самоосигуряващите 

се лица,  които изберат 
да внасят осигурител-
ни вноски и във фонд 
„Общо заболяване и 
майчинство”,  могат да 
се ползват от всички 
осигурени социални ри-
скове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант 
е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“  на ДОО (за 
инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче, самоосигурява-
щите се нямат право на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо 
заболяване, бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и др. изпла-
щани от държавното обществено осигуряване. 
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка кален-

дарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на 
НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. Декларацията се 
подава по утвърден образец в офис на НАП по постоянен адрес или чрез е-услугите на приход-
ната агенция с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/.
При  прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на 

друга трудова дейност от самоосигуряващото се лице през календарната година не може да се 
променя вече избрания и декларирания вид осигуряване. 
Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации мо-

жете да получите на телефон: 0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор/.

От 2023 г. няма да се отпускат директни пла-
щания на физически и юридически лица, които 
не са активни земеделски стопани. А що е то 
активен фермер от Министерството на земеде-
лието дават дефиниция. 
Най-общо казано, активният земеделски сто-

панин извършва минимална селскостопанска 
дейност и е вписан в националния Регистър на 
земеделските стопани. Може да бъде признат 
като такъв, когато докажи едно от следните из-
исквания: 

• общият размер на приходите, получени от 
селскостопанска дейност през най-близката 
данъчна година, е най-малко една трета от об-
щия размер на приходите на лицето;

• годишният размер на директните плащания 
е най-малко 5% от общия размер на приходите 
на лицето, които е получило от неселскосто-
пански дейности през най-близката данъчна 
година;

• основната дейност на юридическите лица, 
които са търговци, и едноличните търговци 
съгласно Кода на икономическата им дейност, 
определен в Търговския регистър, удостоверен 
от Националния статистически институт, е уп-
ражняване на селскостопанска дейност;

• предметът на дейност, основната иконо-
мическа дейност или упражняваната дейност 

на юридическите лица, които не са търговци, 
и физическите лица съгласно регистър БУЛС-
ТАТ, удостоверени от НСИ, е упражняване на 
селскостопанска дейност.
От ресорното министерство предлагат още 

няколко дефиниции, които са необходими съ-
гласно Регламента за стратегическите плано-
ве. Така например млад земеделски стопанин 
е кандидат до 40 години в годината на първо 
подаване на заявление по интервенцията за До-
пълнително подпомагане на доходите за мла-
ди земеделски стопани. Той е ръководител на 
стопанството – физически (включително ЕТ) 
и юридически (ЕООД). Притежава професио-
нални умения и познания в областта на селско-
то стопанство и/или ветеринарната медицина, 
и/или икономическо образование със земедел-
ска насоченост.
Министерство за земеделието  дава опреде-

ление и за минималната допустима площ на 
стопанството, за която могат да се предоставят 
необвързани директни плащания. Такива не се 
изплащат, когато отговарящата на условията за 
подпомагане площ на стопанството е под 0,5 ха. 
Стопаните, които притежават по-малко от 

0,5 ха, получават обвързано с производството 
подпомагане за животни, когато общата сума 
на директните им плащания през съответната 
година е левовата равностойност на 100 или 
повече евро.
Минималният размер на земеделските пар-

цели, които могат да бъдат заявявани за подпо-
магане, е 0,1 ха.
Вижте още как да поддържате земеделската 

площ в състояние, което я прави подходяща за 
паша или обработване, какъв е допустимият 
за подпомагане хектар, преобладаващите сел-
скостопански дейности, в случай че земята се 
използва за неселскостопански дейности и др.

• Данъчното облекчение позволява на местни физически лица и на 
чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава 
членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо 
пространство да приспадат от данъчната основа направените през 2021 г. 
плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недви-
жим жилищен имот в общ размер до 2000 лв., при  следните условия:

• недвижимият жилищен имот е на територията на Република 
България;

• физическото лице е собственик или съсобственик на недвижимия 
жилищен имот;

• подобренията и/или ремонтът са извършени от физически или 
юридически лица, местни на държава - членка на Европейския съюз, 
или на друга страна от Европейското икономическо пространство;

• недвижимият жилищен имот не е включен в дейността на предпри-
ятието в случай, че лицето извършва стопанска дейност като търговец 
по смисъла на Търговския закон;

• физическото лице притежава документ за платения труд във връзка 
с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот. До-
кументът трябва да е придружен от документ за плащането (фискален 
бон, когато е налице задължение за издаването му,  разписка, банков или 
друг документ);

• физическо-
то  лице  не  е 
свързано лице с 
лицето, извър-
шило ремонта.
Когато  не -

д в и ж и м и я т 
жилищен имот 
е собственост 
на  повече  от 
едно физическо 
лице, облекче-
нието може да 
се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на 
облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава 
максималния размер от 2000 лв.
Когато в нарушение е ползван по-голям общ размер на данъчното 

облекчение за данъчна година, всяко от лицата, ползвали облекчение-
то, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното 
облекчение.
Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност 

като едноличен търговец.
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ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ПОДОБРЕНИЯ И/ИЛИ 
РЕМОНТ НА НЕДВИЖИМ ЖИЛИЩЕН  ИМОТ

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И
НЕРАБОТНИ ДНИ ПРЕЗ 2022Г.

На националните празници правителствените, областни и об-
щински служби на Република България са затворени. 
Както е описано в член 154 от Кодекса На Труда, ако официал-

ните празници (с изключение на Великденските празници) съвпа-
дат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни 
след тях са неприсъствени.
Официалните празници, на които Общинската администрация 

няма да работи, са както следва:
• Нова година - 1 януари (почива се на 3 януари, понеделник)
• Освобождението - 3 март (четвъртък)
• Великден - 24 април (почива се от 22 до 25 април вкл.)
• Ден на труда - 1 май (почива се на 2 май, понеделник)
• Гергьовден - 6 май (петък)
• Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност - 24 май (вторник)
• Съединението - 6 септември (вторник)
• Независимостта - 22 септември (четвъртък)
• Коледа - 24, 25 и 26 декември (почива се от 24 до 28 декември вкл.)



Живял някога прочут майстор-грънчар. От 
изкусните му ръце излизали толкова красиви съ-
дове, че хората не спирали да им се дивят и да ги 
купуват като топъл хляб. Веднъж при него дошло 
младо момче, което предложило да чиракува, за 
да овладее магията на занаята.
И така, младежът се навъртал по цял ден около 

майстора и повтарял всяко негово движение, като 
обръщал внимание и на най-малката подробност. 
Колкото и да се мъчел обаче, вазите, чиниите и 
гювечетата му така и не излизали толкова красиви, 
както тези на възрастния майстор.
Все пак младокът не губел надежда и решил, 

че просто трябва да се отдели от учителя си и да 
започне свой бизнес. Надявал се, че с времето ще 
си завъди клиенти и работата ще потръгне. Това 
обаче така и не се случило.
Първоначално хората влизали от любопитство 

в работилничката му и разглеждали съдовете. Но 
след това ги оставяли и така и не закупували нищо. 

А съвсем скоро се отказали дори да влизат и той 
съвсем се отчаял. Тогава, срам не срам, отишъл 
при майстора и го попитал:

- Кажи ми, учителю, какво изпускам! Правя 
абсолютно същите движения като теб, но накрая 
резултатът никога не удовлетворява клиентите?

- Много просто, момчето ми! За да станат съ-
довете наистина качествени и изкусни, не трябва 
само здрава ръка и ловкост. Нужно е да вложиш и 
душата си. Именно в това е най-голямата разлика 
между майстора и аматьора!

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

ПРИТЧА ЗА МАЙСТОРЛЪКА

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА,
ПРИЛОЖНО ТВОРЧЕСТВО И ПРИКАЗКА НА ТЕМА: 

“ТИХО СЕ СИПЕ ПЪРВИЯТ СНЯГ”
Едва ли може да дойде по 

родните поля дългоочаква-
ната бяла зима и превърне 
в снежна приказка света 
на българското дете без 
заветните вълшебни думич-
ки: „Тихо се сипе първият 
сняг…”. Така малки и пора-
снали деца „викат” празнич-
ните зимни дни с песничка-
та за Шаро и първия сняг 
един век. А сладкодумният 
магьосник, завещал ни я с 
любов, е роденият във Враца 
поет Цветан Ангелов, идващ 
като вълшебник при нас с 
незабравимите си стихове. 
Цветан Ангелов – български 
журналист и детски писа-
тел. Роден е във Враца през 
далечната 1922 година. Издава произведения под псевдонимите „Кактус, Камен Ралев, 
Скорпион, Танчо Тантилов, Алексей Туманов“. Написва 70 книги с разкази, повести и 
стихове за деца и юноши. Много от тях са преведи на немски, руски, румънски, украински 
и други езици. По текста на най-известното му произведение „Тихо се сипе първият сняг“, 
композиторът Александър Райчев пише музика и така се ражда една от най-любимите 
на поколения поред детски песни - „Шаро и първият сняг“. Интересен факт е, че на над-
гробния камък на композитора е изписано не друго, а тъкмо „Тихо се сипе първият сняг“. 
Очакваме с нетърпение вашите рисунки и приложни творби на любимите ви животни до 
25.03.2022 г. УСПЕХ! НК “ТИХО СЕ СИПЕ ПЪРВИЯТ СНЯГ” – 2022г. 
Условия: В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 5 до 14 години, с 

до 5 рисунки, 5 приложни творби и 5 приказки от организация, групирани в две въз-
растови групи: 

I. Група- от 5 до 6 години / Детски градини 
II. Група- от 7 до 10 години / 1-4 клас
III. Група- от 7 до 14 години / 5-8 клас 
Рисунките да са с размери 35:50 см. (без 

паспарту) с материали по избор на участника. 
Приложните творби да са подходящи за транс-
портиране и обем върху маси за предстоящата 
изложба. Приказките, написани специално за 
конкурса, могат да се изпращат на електронен 
адрес: konkyrsi_hr.botev1937@abv.bg На гърба 
на всяка творба следва да има информация 
за: Трите имена на участника и възраст, клас. 
Населено място, училище или извънучилищно 
звено/ школа. Телефон и е-mail за контакт на 
ръководителя/ учителя, родителя на детето.
Награждаване: Предвидени са грамоти, 

медали, поощрителни награди и предметни награди във всяка възрастова група, от 
организаторите на конкурса– НЧ “ХРИСТО БОТЕВ 1937“ – Бургас. Рисунките и 
приложните творби няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището. За 
награждаването, което при възможност, ще се състои в НЧ ”Христо Ботев 1937” – 
Бургас, ще бъде посочена допълнително дата и час. Отличените творби ще бъдат 
подредени в изложба в читалището. При невъзможност за получаване на отличията 
от наградените, ще им бъдат изпратени по пощата за тяхна сметка. Творбите ще се 
приемат до 25.03.2022 г. на адрес: гр. Бургас, 8002, кв. ”Победа” ул. ”Кубрат” № 7, НЧ 
”Хр. Ботев 1937” – Бургас Контакти: konkyrsi_hr.botev1937@abv.bg, телефон за връзка: 
089 304 9100, 0895 506 280 и в страниците ни за конкурси: https://www.facebook.com/
groups/2134243273524011, ЛФ “Фантазия“ - https://www.facebook.com/talanti.burgas и 
на НЧ “Христо Ботев 1937“ https://www.facebook.com/profi le.php?id=100021821055012 
Личните данни на участниците в Националния конкурс за детска рисунка на тема: 
“Тихо се сипе първият сняг” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, 
задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона 
за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно 
защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни, в съответствие с Вътрешните правила на На-
родно читалище „Христо Ботев – 1937“ Бургас. Уведомяваме Ви, че снимки и видеоза-
писи, включващи участници в събитията на Народно читалище „Христо Ботев – 1937“ 
Бургас, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните 
медии. Съгласявайки се да участват, изпращайки свои рисунки, приложни творби, 
приказки, родителите/ръководителите на творците и самите участници, приемат 
личните им данни да се използват единствено за целите, задачите и осъществяването 
на настоящия конкурс. Изпратените конкурсни експонати не се връщат. Те остават 
за съхранение в галерията на читалището, за да бъдат изложени с образователни или 
представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании.

25 Януари 2022 година, Вторник,
Световен ден на средствата за масова 

информация и Ден на българското радио
 На 25 януари 1935 г. цар Борис III под-

писва указ, с който радиоразпръскването 
в България става държавна собственост. В резултат на този указ се поставя 
началото на Българското национално радио. Първата българска радиостанция 
носи името „Радио София“. На 25 януари, отбелязваме Денят на Средствата 
за Масова Информация, които отдавна не се изчерпват с радиото и печатната 
преса. В съвременния свят информацията ни залива отвсякъде и наистина е 
„масова“ - електронни медии, печатни медии, интернет, безброй радиостанции 
и дори лични блогове. Имаме широк достъп на много и всякаква информация.

 26 Януари 2022 година, Сряда,
 Международен ден на митниците и мит-

ническия служител
 Всяка година на 26 януари световната митни-

ческа общност празнува Международния ден на 
митниците в чест на първата официална сесия 
на Съвета за митническо сътрудничество (СМС), 
която се е състояла на 26 януари 1953г. Член-
ството на Република България в СМС започва на 
1 август 1973г. Поради значително нарастване 
на броя на страните членки в Съвета и все по 

-отговорната роля, която той играе в световен мащаб, през 1994г. Съветът за 
митническо сътрудничество приема неофициално името Световна митническа 
организация (СМО).

 27 Януари 2022 година, Четвъртък,
 Международен възпоменателен ден 

на Холокоста 
През 2005 г. ООН обяви датата за 

Международен възпоменателен ден на 
Холокоста. Създаден на територията 
на окупирана Полша, този концлагер се 
превръща в символ на местата за осъ-
ществяване на хитлеровото окончателно 
„решение“ на „еврейският въпрос“. В 
Аушвиц са депортирани няколко мили-
она души от цяла Европа. Общо в лагерите загиват милиони, като с точност 
цифрите трудно могат да бъдат изчислени. Унищожено е почти цялото ев-
рейско население на Европа, около 6 млн. души. 

28 Януари 2022 година, Петък,
Европейски ден за защита на 

данните 
На 28 януари Европа отбелязва 

Деня за защита на личните данни. 
На тази дата през 1981 година евро-
пейските държави, които поддържат 
прокламираните от Съвета на Европа 
фундаментални принципи за защита 
на човешките права, са получили 

възможност да се присъединят към Конвенция №108 на Съвета на Европа за 
защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. 

30 Януари 2022 година, Неделя, 
Ден на Свети Три Светители
 Най-големия религиозен празник 

в Православната църква, посветен на 
„Светата Троица“. Православната църк-
ва е отредила от векове на този ден да 
се чества заедно паметта на св. Василий 
Велики, св. Григорий Богослов и св. 
Йоан Златоуст и така да се отдава почит 
на тяхното просветителско и учителско 
дело. На този ден празнуват още право-
славните богословски факултети и духовните академии.

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР



З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ЗАЧИТА ЛИ СЕ ЗА ТРУДОВ СТАЖ ПЕРИОДЪТ НА 
НЕПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ
Отговорите на въпросите 

относно трудовия стаж на 
работниците и служителите 
са определящия за трудовите 
правоотношения. Те имат пря-
ко влияние върху определянето 
на размера на доходите, върху 
възможностите за използване 
редица права не само по закон, но и по механизмите 
на колективното трудово договаряне и други.
В практиката има една много интересна статистика, а 

тя е, че колкото по-млад e работещият, толкова и не го 
интересуват темите относно трудовия и осигурителния 
стаж. Също така и обратното – с напредването на въз-
растта, хората разбират важността на тези теми, именно 
защото натрупването на стаж (трудов и осигурителен), 
е в основата на формирането на правата им за ползване 
на полагащото им се от социалната система, системата 
на здравеопазването и др., а също така и е основа за 
професионалното им развитие и кариерното развитие.
Майките и бременните жени масово се сблъскват 

с важността на темите за трудовия и осигурителния 
стаж, защото това е определящо дали ще могат да се 
възползват от полагащите им се обезщетения за бре-
менност и майчинство. Най-често срещаният въпрос 
към бъдещите майки е какво обезщетение ще получат 
за времето, в което ще бъдат в майчинство и какъв стаж 
е необходимо да бъде натрупан.
Законът дава права на майките да ползват редица 

отпуски, свързани с отглеждането на деца. Някои от 
отпуските са с по-голяма продължителност и работ-
ничките и служителите често не са информирани дали 
това време се зачита за трудов стаж, дали пък не се 
прекъсва, защото в този период не са на работното си 
място и дали това няма да се отрази негативно занапред 
по начин, че да загубят някои от правата си.
Зачита ли се за трудов стаж периодът на използване 

на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна 
възраст? Дължат ли се осигурителни вноски за този 
период? 
Да, неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 

8-годишна възраст се признава за трудов стаж. Ли-
цата, които ползват този неплатен отпуск, са здравно 
осигурени изцяло за сметка на работодателя си. Други 
осигурителни вноски, освен здравните, не се дължат.
Тъй като времето, през което се ползва неплатен 

отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, 
се признава за трудов стаж, за този период служителят 
има право на платен годишен отпуск, който може да се 
ползва, след като се върне на работа.
Съгласно Кодекса на труда в България, трудов стаж 

е времето, през което работникът или служителят е 
работил по трудово правоотношение, доколкото друго 
не е предвидено в този кодекс или в друг закон, както и 
времето, през което лицето е работило като държавен 
служител. За трудов стаж се признава и времето по 
трудово правоотношение, през което работникът или 
служителят е ползвал неплатен отпуск за временна 
неработоспособност (болничен).
Интересен е въпросът могат ли управителите на тър-

говски дружества, назначени по договор за управление 
и контрол, да ползват неплатен отпуск за отглеждане 
на дете до 8-годишна възраст?
Тук трябва да припомним, че договорът за управле-

ние и контрол не е трудов договор и спрямо него не се 
прилагат разпоредбите на Кодекса на труда. Съответно 
родителят/осиновителят, работещ по такъв договор 
не може да ползва неплатен отпуск за отглеждане на 
дете до 8-годишна възраст, който е уреден в Кодекса 
на труда.
Същото се отнася и до въпроса могат ли самооси-

гуряващите се лица да ползват неплатен отпуск за 
отглеждане на дете до 8-годишна възраст?
Тук отговорът също е отрицателен. Дейността на 

самоосигуряващите се лица не се регулира от Кодекса 
на труда. Поради тази причина те нямат възможност да 
ползват уредения в Кодекса на труда неплатен отпуск 
за отглеждане на дете.
Справка:
чл. 167а от Кодекса на труда
чл. 40, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за здравното 

осигуряване
 

РАЗШИРЯВАТ ФИНАНСИРАНЕТО
НА ПРОЕКТИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Премахва се минималният 

праг при финансиране на 
проекти във връзка с изграж-
дането на достъпна жилищ-
на среда. Това предвижда 
Националната програма за 
достъпна жилищна среда и 
лична мобилност, качена за 
обществено обсъждане.
Тя има за цел  изграждането на достъпна среда в 

съществуващи жилищни сгради и прилежащите им 
пространства за хора с увреждания и осигуряване на 
лична мобилност за тяхното социално приобщаване, 
като се отчитат и специфичните им потребности.
Разширява се обхватът на допустимите за финансиране 

дейности, свързани с осигуряването на лична мобилност.
Така например средства ще се дават и за изменение 

в конструкцията на моторно превозно средство, в 
т.ч. за монтиране на помощно съоръжение/приспо-
собление за качване и сваляне на инвалидна количка 
в МПС, за закупуването на автомобил с извършено 
изменение в конструкцията, и/или за обучение за 
придобиване на правоспособност за управление на 
МПС, при липса на такава.     

Програмата за достъпна жилищна среда се реали-
зира в два компонента:

1. Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” – за фи-
нансиране изпълнението на инвестиционни проекти 
за изграждане на достъпна среда в съществуващи 
жилищни сгради и прилежащите им пространства, 
която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин;

2. Компонент 2 „Лична мобилност” – за финансира-
не на дейности за осигуряване на личната мобилност 
на човек с трайно увреждане съобразно функционал-
ния дефицит и потребности.

 Човек с трайно увреждане може да кандидатства в 
рамките на годината и по двата компонента по ал. 1, 
но поотделно – с две отделни заявления.
За финансиране по Програмата може да кандидат-

ства човек с трайно увреждане с изготвена индиви-
дуална оценка на потребностите по реда на Закона за 
хората с увреждания.

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КАРТОФИ, ЛУК И ЧЕСЪН
ТРЯБВА ДА ДОКАЖАТ РЕАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ

ПО ОБВЪРЗАНАТА ПОДКРЕПА ДО 31 ЯНУАРИ
Държавен  фонд 

„Земеделие“ – Раз-
плащателна агенция 
(ДФЗ – РА) напомня, 
че до 31 януари 2022 
г. земеделски произ-
водители, кандидат-
ствали по схемата за 
обвързана подкрепа 
за картофи, лук и че-
сън (СЗ – КЛЧ) за Кампания 2021, трябва да подадат 
декларация по образец и да предоставят документи, 
които доказват минимални добиви и реализация на 
произведената продукция, съгласно чл. 32 на Наредба 
3 от 17.02.2015 г. Документи се приемат в отдел „При-
лагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) в 
областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ 
(ДФЗ). Припомняме, че утвърдените образци на елек-
тронен опис на документите, доказващи реализацията 
на произведената продукция, са достъпни за изтегляне 
и попълване на сайта на ДФ „Земеделие“. При попъл-
ване на приложения файл не се обединяват редове, не 
се добавят работни страници и по никакъв начин не се 
променя формàта на зададената таблица. Попълненият 
опис по образец се подава на електронен и хартиен 
носител, придружен от копия на описаните документи.
Документите за реализирана продукция по схе-

мата СЗ – КЛЧ следва да са издадени в периода от 
01.02.2021г. до 31.01.2022 г. за Кампания 2021.
Поради епидемичната обстановка в страната ДФЗ 

предоставя възможност на кандидатите по схемата 
СЗ – КЛЧ (картофи, лук и чесън) да изпратят елек-
тронен опис на документите и техните сканирани 
копия по e-mail на съответната областна дирекция 
на ДФ „Земеделие“ по постоянен адрес на кандидата 
(за физически лица) или по адрес на управление (за 
ЕТ и юридически лица) не по-късно от 17:30 часа на 
26.01.2022 г. Големината на прикачените файлове в 
едно с електронния опис не трябва да надхвърля 12 
МВ. В случай, че файловете са по-големи от 12 МВ, 
е необходимо кандидатът да ги изпрати с повече от 
един е-mail.
Контактите на областните дирекции са публику-

вани на сайта на ДФ „Земеделие“. Не подлежат на 
подпомагане кандидатите по схемата СЗ – КЛЧ, които 
не са предоставили декларация и опис по образец, 
утвърден от изпълнителния директор на ДФ „Земе-
делие“ за произведената продукция през годината на 
кандидатстване, както и документи, които доказват 
нейната реализация в периода по чл. 32 на Наредба 3 
от 17.02.2015 г.

Въпрос: Налага ми се да остана за дълъг период при 
моята дъщеря във Франция. Бих искала да си извадя 
сертификат Е121 за прехвърляне към френската 
здравна каса в качеството си на европейски пенсионер. 
Възможно ли е мое доверено лице да изтегли серти-
фиката за мен ? Какви други документи са нужни ? 
Отговор от НЗОК: Формуляр Е121/S1 „Регистрация 

за медицинска помощ“ се издава от районната здравно-
осигурителна каса (РЗОК) по местоживеене  в България 
при наличие на законовите предпоставки съгласно ев-
ропейските регламенти за координация на системите за 
социална сигурност .
Чрез официално кандидатстване в чуждатата здравноо-

сигурителна институция,  формулярът може да се изиска 
по служебен път  от  РЗОК.  Съгласно (ЕО) Регламент 
883/2004 и (ЕО) Регламент 987/2009, уреждащи обмя-
ната на европейски удостоверителни документи между 
осигурителните институции в ЕС, местната здравна каса 
има задължението да изиска този, както и всякакви други 
документи, свързани със здравното осигуряване.
Възможен вариант за издаването на формуляр Е121/S1 

е кандидатстването лично или чрез упълномощено лице 
в РЗОК  по местоживеене. Координатите на районните 
здравноосигурителни каси ще намерите на сайта на 
НЗОК - www.nhif.bg – рубрика  „Контакти“.

Въпрос: Имам приятел, който е работил и плащал 
здравни осигуровки в Германия. Още работи и плаща, 
макар че вече е пенсионер.
Има документи за постоянно пребиваване и работа 

в Германия, но паспортът му е Босненски.
Има жилище в България.
Ако се премести да живее в България, какво покрива 

здравната му осигуровка, плащана в Германия?
Отговор от НЗОК: Ако Вашият приятел се премести 

да живее  в България и в същото време е здравнооси-
гурено лице в  Германия като пенсионер,   има право 
да се регистрира в здравноосигурителната система на 
България с формуляр S1/S072.
Документът може да се изиска по служебен път от нем-

ската здравна каса чрез районната здравноосигурителна 
каса (РЗОК) по местоживеене в България. На интернет 
страницата на НЗОК - www.nhif.bg в  меню „Контакти“ 
са публикувани адресите и телефонните номера на  ра-
йонните здравноосигурителни каси.
След регистриране с  формуляр  S1/S072  към НЗОК/

РЗОК,  Вашият приятел ще  има право на достъп до 
пълния пакет медицински услуги, който ползват и бъл-
гарските здравноосигурени лица.

До 25-ти януари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работода-

теля на авансовия данък, 
удържан през месец декем-
ври на предходната година 
за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работода-
теля 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 де-
кември на предходната година, когато пълният размер 
на начислените от работодателя доходи от трудово пра-
воотношение за този месец не е изплатен до 25 януари. 
До 31-ви януари:
ЗКПО
Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото 

тримесечие на предходната година данъци при източ-
ника по ЗКПО.
ЗДДС
1. Регистрирано лице по чл. 154 от ЗДДС за достав-

ки на услуги с получатели - данъчно незадължени 
лица и с място на изпълнение на територията на дър-
жава членка, включително на територията на страна-
та, или по чл. 156 от ЗДДС за доставки на услуги с 
получатели данъчно незадължени лица и с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка, 
в която данъчно задълженото лице не е установено, 
включително по постоянен обект, и/или вътреобщ-
ностни дистанционни продажби на стоки на данъч-
но незадължени лица, и/или вътрешни дистанционни 
продажби на стоки на данъчно незадължени лица, по-
дава справка-декларация за предходното календарно 
тримесечие и внася дължимия данък.

2. 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, ненадви-
шаваща левовата равностойност на 150 евро, с изклю-
чение на акцизни стоки, по които получатели са да-
нъчно незадължени лица, които са установени, имат 
постоянен адрес или обичайно пребиваване в държа-
ва членка, включително в страната, за данъчен пери-
од – месец декември на предходната година и внася 
дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано 

лице по чл. 154, чл. 156 и/или чл. 157а от ЗДДС на 
справка-декларация, ако последният ден на месеца, 
следващ данъчния период, за който се отнася декла-
рацията, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен 
при подаване на справка-декларацията до последния 
ден на месеца, включително.     

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ 2022г.

Въпрос: Може ли малко повече информация, какво 
се изисква от търговците на дребно, които предос-
тавят слухови апарати и консумативи за тях, при 
така направената промяна? 
Отговор от НЗОК: Към настоящия момент НЗОК 

договаря стойността на помощни средства, приспосо-
бления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) 
съгласно Наредба №7 от 31 март 2021 г. за условията и 
реда за съставяне на списък на медицинските изделия, 
като срокът за подаване на документи по процедурата 
изтече на 21.12.2021 г.
На официалната интернет страница на НЗОК (www.

nhif.bg/page/2302) е публикувана Покана до производи-
телите или търговците на едро с медицински изделия и/
или техните упълномощени представители, или лицата, 
осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на 
ПСПСМИ –30.11.2021 г.
В допълнение е Спецификация с определени и групи-

рани помощни средства, приспособления, съоръжения 
и медицински изделия извън обхвата на задължително-
то здравно осигуряване съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона 
за хората с увреждания и Спецификация с определени 
и групирани ПСПСМИ и Ремонти на медицински 
изделия, изработени по поръчка.



РАСТЕНИЯ, КОИТО НЕ ТРЯБВА
ДА СЕ ПОДХРАНВАТ С ПЕПЕЛ

Пепелта намира широко прило-
жение в градината – в качеството 
и на тор, за борба с болести и 
вредители, за намаляване кисе-
линността на почвата. Може да се 
използва в сухо състояние или под 
формата на разтвор. За качестве-
ното оползотворяване на пепелта, а и да не навредим на 
растенията – нужно е да познаваме нейния състав, както 
и да знаем как я понасят различните растения.
Пепелта съдържа полезни елементи като калий, калций, 

фосфор, бор, манган и други микроелементи, които по-
пълват запасите в почвата, а количествата има зависят от 
вида на източника. При изгарянето на слама, бряст, лозови 
отпадъци и слънчоглед доминира калият, а от широколист-
ните видове се получава повече калций. Иглолистните 
растения дават най-много фосфор.
Кога и как се тори с пепел?
Дървесната пепел се разнася равномерно преди или 

след есенната обработка, като за 1 квадратен метър са не-
обходими между 300 и 700 грама (съд с обем 1 л съдържа 
около 500 г пепел). При засаждане на растения, внесената 
пепел задължително трябва да се смесва с пръст, защото 
може да изгори корените им. Използва се и пепелна вода.
Не се внася пепел, ако почвата е с рН 7 или по-

високо.
Подхранването с пепел не се препоръчва и при леки поч-

ви, защото тя се отмива много бързо и ефектът е нищожен.
Кои растения обичат пепел?
Много градинари смятат, че пепелта е универсален тор, 

но в действителност не е така, защото не всички растения 
реагират добре на такова подхранване. Наистина, по-голя-
мата част от растителното царство обича пепел – овощни 
култури, ягодоплодни (ябълки, сливи, круши, череши), 
зеленчуци (домати, краставици, тиквички, патладжан, 
магданоз, моркови, лук, чесън), както и цветя (клематис, 
роза, хризантема, астра, божур).
Предвид факта, че пепелта осигурява хранителни 

вещества, които се усвояват лесно от растенията, може 
да се постигне увеличаване на добивите, а освен това се 
наблюдава и по-ранно разцъфване.
Кои растения не трябва да се торят с пепел?
Такива са всички растения, които обичат слабо кисели 

и кисели почви. Те не реагират добре на подхранване с 
пепел. Груба грешка е да торим всичко наред, защото това 
може да доведе до сериозни последствия – изоставане в 
развитието и намаляване на добивите.
Динята е сред типичните представители, които не 

обичат пепел. Внасянето под всякаква форма увеличава 
значително рисковете от загниване на плодовете. Пепелта 
причинява и смущения в разпределението на течностите. 
Резултатът ще бъде влошаване на качеството на плодовете 
и тяхното напукване.
Репички – отлично място за отглеждането им са участъ-

ци със слабо кисела почва. Внасянето на пепел ще направи 
почвения слой с неутрална или алкална реакция, което за 
много култури ще бъде безспорен плюс, но не и за репич-
ките. Те ще изостанат значително развитието си, което 
ще доведе до намаляване на качеството и количеството 
на продукцията.
Бобовите култури и пипера са също сред зеленчуците 

и подправките, които не харесват подхранването с пепел, 
а киселецът е типичен любител само на киселите почви.
Невен – това е друг типичен представител на растенията, 

имащи неприязъм към неутралните и алкални почви. Той 
изостава значително в своя растеж и развитие, наблюда-
ват се деформации по вегетативните части, а цъфтежът 
е незначителен.
Има много представители на декоративните растения, 

които не само не харесват торенето с пепел, но предпо-
читат само от кисели почви – азалия, хортензия, камелия, 
калуна, гардения.
Голяма част от представителите на стайните декоратив-

ни растения – циклама, кливия, драцена, каланхое, импа-
тианс, мушкато, фуксия, бегония, аспарагус и папрати не 
биха се зарадвали на подхранване с пепел, защото харесват 
слабо кисели до неутрални почви.
Кивито и боровинката също не реагират добре на торене 

с пепел.
Растенията, които не обичат подхранване с пепел, не 

харесват и използване за целта на дървесни отпадъци – 
стружки или талаш.

КАКВА ПОЧВА
ХАРЕСВАТ ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ  

Добивите от зеленчуковите култури зависят от реди-
ца фактори – температура, количество влага в почвата, 
влажност на въздуха, светлина и др. Освен изброените 
показатели, всяка култура има своите предпочитания и ре-
агира различно на вида, структурата и състава на почвата.
При отглеждане на зеленчуци е необходимо да се обър-

не внимание преди всичко върху физическите качества 
на почвата, като най-важен елемент е нейната структура.
Какви предпочитания към почвите имат отдел-

ните култури?
Някои почви са благоприятни за отглеждане на повече-

то земеделски култури. Такива са черноземите и техните 
подвидове – карбонатни, типични и излужени, които са 
най-плодородни.
Глинесто-песъчливите и песъчливо-глинестите също 

са подходящи за почти всички култури. Те се обработват 
добре, проветряват се достатъчно, хранителните веще-
ства и влагата се оползотворяват пълноценно.
Плитките почви и подтиповете им са образувани върху 

устойчива на изветряне основа. Те са най-разпростране-
ни в България и обхващат обширни територии в планин-
ските и хълмисти райони.
Всяко растение има своите предпочитания към оп-

ределен тип почва, за да расте здраво, да се развива 
оптимално и да дава добра реколта.
Ранно бяло главесто зеле и карфиол – подходящи са 

глинесто-песъчливи и песъчливо-глинести, съчетава-
щи предимствата на двата типа почви. Подходящи са 
и алувиално-ливадните наносни почви, образувани по 
поречията на големите реки.
Бяло главесто средно ранно и късно зеле – расте до-

бре на лесивирани почви, които са добре дренирани, на 
торфено-хумусни, глинести на равнинни терени, но с 
неутрална киселинност и чисти от патогени, причиня-
ващи кореново и стъблено гниене.
Моркови – предпочитанията на морковите са отцед-

ливи, рохкави, леки, песъчливи или песъчливо-глинести 
почви с неутрална реакция. На кисели терени се провеж-
да задължително разкисляване.
Магданоз, целина – растат добре върху леки песъчли-

во-глинести и глинесто-песъчливи плодородни почви с 
ниски нива на подпочвени води.
Пащърнак – глинесто-песъчливи почви, торфено-ху-

мусни и богати на хранителни вещества.
Репичка – предпочита наносни песъчливи или пе-

съчливо-глинести черноземи, култивирани торфища и 
алувиално-ливадни наносни почви.
Ряпа, дайкон – наносни песъчливи или песъчливо-

глинести черноземи, култивирани торфища.
Цвекло – обича леки глинести почви, богати на орга-

нична материя и с дълбок орен слой, неутрална реакция 
и нормална влажност.
Лук, чесън – на високоплодородни и добре обогатени 

с органични вещества почви.
Краставици, тиквички, тикви – на песъчливо-глинести 

или леки глинести почви, богати на органична материя, 
черноземи, алувиално-ливадни наносни почви и ново-
разорани угари.
Домати – на добре прогрята от слънцето почва и богата 

на органични вещества.
Маруля, копър, спанак – песъчливо-глинести или леки 

глинести почви, добре култивирани, с неутрална или 
слабо кисела реакция.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Седят български и английски професор и спорят 
чий език е по-сложен.

- Мръсен език е Вашият! - казва българина.
- Тия Ваши неправилни глаголи направо могат 

да ти скъсат нервите. Да вземем глагола „to be“: I 
am, You are, He is... Никаква логика!
Англичанинът сухо вдига рамене:
- Сър, и във Вашия език срещаме същия про-

блем. Да вземем глагола “идвам”: Аз идвам, Ти се 
мъкнеш, Той се натриса...

- Как прекара зимната отпуска?
- Половината в планината.
- А другата половина?
- В гипс.

ПЧЕЛНИК
Пчелникът /Marrubium 

vulgare L./ представлява 
многогодишно тревисто 
растение със сиво-зелен 
цвят. Принадлежи към 
семейство Устноцветни. 
Стъблата на пчелника са 
високи до 50 см, четири-
ръбести и разклонени. Листата му са срещуположни, с 
дръжки, кръгли или широко елипсовидни, назъбени, а 
отдолу със силно изпъкнали жилки.
Цветовете на пчелник са бели, разположени в па-

звите на горните листа. Чашката е с 10 еднакви завити 
зъбчета. Венчето е двуустно, като долната е с къс стра-
ничен и широк среден дял, а горната устна е двуделна 
до средата. Тичинките са четири на брой, затворени в 
тръбичката на венчето. Плодът се разпада на четири 
продълговати тристенни орехчета.
Пчелникът е разпространен из тревисти и буренливи 

места, край огради и пътища в цялата страна. Цъфти от 
юни до септември месец. Познат е още като блага трева 
и пчелинок. Освен в нашата страна, пчелникът се среща 
в Европа, но без по-голямата част от Северна Европа.
Състав на пчелник
Пчелникът съдържа горчивите дитерпенови лактони 

према-рубин и марбун, а също така марубиол и вулга-
рол. В състава му влизат урзолова и галова киселина, 
в-ситостерол, холин, горчиво вещество, етерично 
масло, танини, смоли, алкалоиди, органични киселини, 
сапонини, захар, восъци и др.
Събиране и съхранение на пчелник
С медицинска цел се събира надземната цъфтяща 

част на пчелник. Стръковете се берат през май-юли, по 
време на цъфтежа. Отрязват се на около 20 см от върха.
Сушат се на сянка и се съхраняват в хладни и прове-

триви помещения. Добре изсушената билка има бледо 
зелен цвят, горчив вкус и приятна миризма. Допусти-
мата влажност на изсушения пчелник е около 14%.
Ползи от пчелник
Пчелникът притежава много добро отхрачващо, 

дезинфекционно, запичащо, жлъчегонно и силно спа-
змолитично действие. Билката се прилага при спазми в 
гладкомускулните органи, хронична диария и сърдечна 
аритмия. Пчелникът влияе благотворно върху нарушен 
сърдечен ритъм.
Прилага се при болести на черния дроб, при възпа-

ления на бъбреците и пикочния мехур, ревматизъм, 
обриви на кожата, стомашно-чревния възпаления, 
диабет. Билката е ценно средство срещу бронхит, ма-
гарешка кашлица, задух и ларингит. Изполва се като 
понижаващо кръвното налягане средство.
В специализираните магазини се продава био сок от 

пчелник. Той е много добро средство срещу кашлица, 
стимулира отделянето на телесни течности не само в 
дихателните пътища, но и в стомаха. Помага за отхрач-
ването при катарално възпаление.
Дневната доза за възрастни и деца над 12 години е по 

10 мл сок преди хранене, три пъти дневно. Спазвайте 
стриктно упоменатите на опаковката дневни дози, за да 
се избегнат някои усложнения. Пчелникът се използва 
в парфюмерийната и пивоварната промишленост.
В резултат на експериментални данни спиртният из-

влек от дрогата на пчелника се препоръчва като добро 
откашлящо средство при хроничен бронхит и емфизем.

ПЪЛНЕНИ ПИПЕРКИ СЪС ЗРЯЛ ФАСУЛ    
Продукти:
•  сухи червени пиперки – 20 бр.
• зрял фасул – 1 и 1/2 ч.ч.
• кромид лук – 2-3 глави
• орехови ядки – 1 и 1/2 ч.ч. 
• джоджен – 1 ч.л.
• копър – 1 ч.л.
• магданоз – 1 ч.л.
• чубрица – 1 ч.л.
• олио – 3/4 ч.ч.
• червен пипер – 1 с.л.
• сол – на вкус

Приготвяне:
1. Киснем фасула една нощ в солена вода. 
Измиваме го и го сваряваме. Към отцеде-
ния от водата фасул прибавяме ореховите 
ядки, нарязания и смачкан лук, мазнината, 
червения пипер и подправките.
2. Отстраняваме дръжките и семките на 
пиперките. Заливаме ги със гореща вода, за 
да омекнат и ги пълним с фасулената смес.
3. Редим ги в намаслена тавичка, заливаме 
с малко вода, в която е врял фасула и и 
печем в умерена фурна.


