
Общият брой е-услуги 
на приходната агенция, 
които могат да се използ-
ват с ПИК, надхвърля 60. 
Сред тях са подаване на 
данъчни и осигурителни 
декларации, справки за за-
дълженията с възможност 
за плащане, включително и 
за местни данъци и такси, 
справки за изплатени дохо-
ди, за осигурителен доход, 
за извършени плащания и 
погасени с тях задължения, 
актуално състояние на тру-
дови договори, подаване на 
заявления и получаване на 
удостоверения и други.
Най-новите е-услуги на НАП, достъпни с ПИК, от които могат да се въз-

ползват потребителите, са справки за връчени, получени или подадени доку-
менти при проверки и ревизии, за приключили или текущи контролни про-
изводства, както и възможност за връчване и предоставяне на документи на 
клиентите на НАП или на трети лица в рамките на контролни производства.
С ПИК на НАП могат да се ползват не само е-услугите на агенцията, а и 

тези, предоставяни от други администрации, сред които НОИ, Националната 
здравноосигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията, 
Министерство на земеделието, 60 общини, сред които и Столична и други. 
Потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификаци-

онен код от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон 
на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg, по пощата, 
както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.
bg), подържана от Държавна агенция „Електронно управление“. 
В заявлението за издаване на ПИК е необходимо потребителят да посо-

чи своите данни, задължително електронен адрес за кореспонденция, както 
и предпочитан от него офис на НАП, в който ще получи издадения ПИК. 
От съображения за сигурност, кодът се дава само лично на клиента или 
на упълномощено от него лице в запечатан плик, защото всички действия 
извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се 
считат за саморъчно подписани.
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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 

                        
      

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

През 2021 година са се родили общо 129 деца, които 
са с 31 по-малко в сравнение с 2020 година. 
През 2021 година са пресъставени 85 акта за раж-

дане, като 84 от тях на деца родени в чужбина и 1 акт 
съставен по съдебно решение. Пресъставените актове 
са от: Испания – 39 броя, Великобритания – 10 броя, 
Германия – 10 броя, САЩ – 7 броя,  Турция – 5 броя, 
Гърция – 3 броя, Финландия – 3 броя, Норвегия – 3 
броя, Португалия – 1 брой, Унгария – 1 брой, Франция 
– 1 брой и Швеция -1 брой. 
От пресъставените  през 2021 година актове за раж-

дане – 38 деца са родени през 2021 година, 33 деца са 
родени през 2020 година, 5 деца са родени през 2019 
година, 1 дете е родено през 2018 година, 1 дете е роде-
но през 2017 година, 1 дете е родено през 2016 година,  
2 деца родени през 2015 година, 1 дете родено през 

2006, 1 дете е родено през 2001 година и 1 дете родено 
през 1999 година.
Справката показва, че за 2021 година най-много деца 

са се родили в селата Кочан – 24, Слащен – 21 и Сатов-
ча - 15. Нулева раждаемост по населените места през 
2021 година няма. През 2021 година най-ниска е раж-
даемостта в село Крибул – 1  родено дете, следвано от 
селата Жижево – 2 и Долен с 3 родени деца.
Тревожната новина в статистиката през 2021 година 

е, че раждаемостта е много по-ниска от смъртността. 
Смъртните случаи през 2021 година са 221, което е 

с 30 повече отколкото през 2020 година, когато е била 
191. За съжаление високата смъртност вероятно се 
дължи и на пандемията, която обхвана света - заразата 
COVID 19, както и последиците от заболяването.
Най-многобройното население и през 2021 година 

щият броой е услугибб й

остава село Кочан с 3420 жители. Второто по жите-
ли население остава село Вълкосел с 2765 жители, 
а третото населено място по брой жители е село Са-
товча с 2405 души. 
През 2021 година най-малобройно населено място 

на територията на община Сатовча остава село Жиже-
во с население от 356 жители, следвано от  село Долен 
с  население от 381 души и село Крибул с 389 души.
В сравнение с 2020 година населението през 2021 

година се е намалило с 56 жители, което показва от-
рицателен прираст на населението в общината. 
През 2021 година сключените граждански бракове 

са 77 на брой, които са с 26 повече в сравнение с пре-
дходната 2020 година. 
Надеждата на всички ни е като брой население на 

територията на общината да се увеличава, както и 
броя на ражданията и сключването на граждански 
бракове и съответно драстично да се намалят смърт-
ните случаи.
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До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се 
лица, които са изплатили през 2021 г. доходи на физиче-
ски лица, включително и от трудови правоотношения, са 
длъжни да представят по електронен път в НАП справки 
за платените суми. 
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват из-

платените през годината доходи, удържаните данък и за-
дължителни осигурителни вноски на физически лица от 
извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна 
професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем 
или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от 
други източници,   доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, като напри-
мер дивиденти и ликвидационни дялове, облагаеми парични и предметни награди 
от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или 
възложител и др.,  доходи от прехвърляне на права и имущество и други необлагаеми 
доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите 
на физическите лица (ЗДДФЛ).
В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите обявяват изплатените през 

2021 година облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през 
годината данък и задължителни осигурителни вноски. 
За да улесни подаването на справките, НАП предоставя на сайта си клиентско 

приложение. Работодателите могат да видят декларираните от тях данни чрез две 
електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квали-
фициран електронен подпис /КЕП/:„Актуално състояние на данните, декларирани 
със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за 
удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“ и „Актуално състояние на 
данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през 
годината доходи по трудови правоотношения“.
Получените в НАП данни от предприятията ще бъдат въведени в предварително 

попълнените данъчни декларации, които ще са достъпни в Портала за електронни 
услуги в началото на март. 
Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може 

да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700,  
съобразно тарифата на съответния оператор.

.
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Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

Един мъдрец вървял из гората, когато внезапно 
видял пред себе си дървар. Мъжът изглеждал в 
окаяно състояние. Всичките му дрехи били мръсни 
и изпокъсани. С наранените си ръце местел ог-
ромни дървета. Товарът изглеждал непосилен за 
него, но с цената на живота си клетникът продъл-
жавал да се бори. Тогава мъдрецът поспрял при 
него и го заговорил. Попитал го защо си причинява 
всичко това и му предложил поне за миг да спре 
и да си почине.
Дърварят отговорил, че няма време и по цял 

ден не подвива крак.
- Трябва да работя неуморно, за да са щастливи 

децата ми. Дори и аз да съм нещастен родител, 
поне те ще са щастливи. Прадядо ми беше нещас-
тен, за да е щастлив моят дядо. След това дядо 
се жертва за щастието на татко. Той пък беше 
нещастен, за да съм щастлив аз.

- Е, след толкова много жертви на баща ти, ти 
щастлив ли си? Имало ли е изобщо някой в твоята 
фамилия, който досега е бил щастлив? - попитал 
мъдрецът.

- Досега не, но сигурно моите деца ще са щаст-
ливи, защото аз правя още повече жертви за тях.
При тези думи мъдрецът се усмихнал и до-

бавил:
- Мислиш ли, че неграмотният може да научи 

другите да четат или пишат? Ако родителите искат 
децата им да са щастливи, самите те трябва да 
живеят щастливо, а не в непрекъснато страдание. 
Децата се учат най-напред от примера, който им 
се дава, а не от това, което им се говори.

Н О В И Н И
14 - 20 февруари 2022г., брой 6

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 НЕЩАСТНИЯ РОДИТЕЛ

15 Февруари 2022 година, Вторник, 
Международен ден на скаутите 
На 15 февруари всяка година се отбелязва Междуна-

родния ден на скаутите. Думата scout в превод означава 
„разузнавач“, но в днешни дни скаутите са хора, обеди-
нени главно от идеите си за живот сред природата и от 
кодекса си на коректно поведение. Основите на скаутската 
организация са поставени през 1907 година от бившия 
военен - лорд Робърт Стивънсън Смит Бейдън -Пауел в 
Англия. Той създава първия скаустки отряд - събира 15-
20 момчета от градските улици и ги завежда на скаутски 
лагер на остров Браунси. 

20 Февруари 2022 година, Неделя,
 Световен ден на социална справедливост
 Отбелязва се от 2009 г. с резолюция 62/10 на Общото 

събрание на ООН от 26 ноември 2007 г., за да се засилят 
мерките за спазването на човешките права и свободи, 
като се има предвид, че социалното развитие и социалната справедливост допринасят 
замира и сигурността на национално и международно равнище.

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА
„ЕДИН АПОСТОЛ УМИРА, ДРУГ СЕ РАЖДА…“

Исторически музей Белоградчик организира конкурс на тема: „Един Апостол умира, 
друг се ражда…“ По случай 150 години от раждането на Гоце Делчев и 149 години от 
гибелта на Васил Левски Исторически музей Белоградчик обявява литературен конкурс 
на тема: „Един Апостол умира друг се ражда…“. Конкурсът няма възрастови огра-
ничения. В него могат да участват деца, юноши и възрастни. Желаещите да участват 
могат да подават своите произведения в административната сграда на Исторически 
музей Белоградчик или да ги изпратят на FB (Facebook) страниците „Исторически 
музей Белоградчик“ или „Muzei Belogradchik“. 
Творбите ще бъдат публикувани на горепосочените FB страници 

на 22.02.2022. Заглавията на темите, по които може да пишете са:
 1. Един Апостол умира друг се ражда…- есе, стихотворение. 
2. Гоце Делчев, забравен или не? Основателно ли е определян 

като „вторият Левски“?- есе.
3. Гоце Делчев и Васил Левски нужни ли са ни? Същите ли щяха 

да са, ако бяха родени днес?-есе.
4. Гоце Делчев - есе, стихотворение.
5. Васил Левски- есе, стихотворение.
Крайна дата за изпращане на материали: 18.02.2022 г.

ПЪРВИ ОНЛАЙН КОНКУРС „РЪЧНО ИЗРАБОТЕНА КАР-
ТИЧКА ЗА 8-МИ МАРТ”, 2022 ГОДИНА

 Народно читалище „Димитър Иванов Полянов - 1870”, село Гарван, община Ситово, 
област Силистра организира от 31 януари (понеделник) до 1 март (вторник) 2022 година 
първи онлайн конкурс на тема „Ръчно изработена картичка за 8-ми март, 2022 година. 
Всяко читалище има право да участва с до двама свои представители без възрастови 

ограничения. 
Всички изработени изделия трябва да се изпращат (с краен срок 1март) по пощата 

или чрез куриерска фирма до адрес за сметка на участника.
Адрес на получателя: НЧ „Димитър Иванов Полянов - 1870”, улица „Първа”, № 14, 

област Силистра, община Ситово, село Гарван, пощенски код: 7589.
Необходимо е преди изпращането на ръчно изработените картички (до 2 броя) на 

отделен лист, прикрепен с кламер, да се впише следната информация: 
1. Наименование на читалището. 
2. Адрес и телефон за контакт на участващото чита-

лище.
3. Електронна поща на читалището.
4. Трите имена на участника.
5. Възраст на участника.
При изработката могат да се използват различни по вид 

материали и техники.
Важно е изделието сàмо да бъде оформено (декорира-

но). В него не трябва да се съдържа текст с пожелание 
за празника.
Всички получени картички ще се представят в изложба, 

която ще се отрази във фейсбук профила Читалище Село 
Гарван https://www.facebook.com/chitalishte.garvan/
Оценяването ще се извърши от компетентно жури. 
Участниците, класирани на призовите места (първо, 

второ и трето място), ще бъдат удостоени с дипломи и пре-
дметни награди, а всички останали ще получат грамоти.  
Обявяването на крайните резултати, отличените и пъл-

ния списък с участници  ще се поместят във фейсбук Читалище Село Гарван 
https://www.facebook.com/chitalishte.garvan/ на 8 март (вторник) 2022 година.        
Произведенията няма да се връщат на участниците.Те ще се използват с благотвори-

телна цел и ще бъдат подарени.

14 Февруари 2022 година, Понеделник,
Трифон Зарезан (по нов стил)
 На 14 – ти февруари по стара българ-

ска традиция честваме Трифон Зарезан 
– денят на виното, лозарите, кръчмарите 
и градинарите. Независимо от своя про-
изход в миналото, Трифон Зарезан е бил 
обвързван с много обичаи, някои от които 
са запазени и до днес. Традицията пове-
лявала стопанката да стане рано сутрин и 
да омеси и опече обреден хляб, украсен с 
лозово листо. Освен питата задължително 
се приготвяла и кокошка, пълнена с ориз или булгур. Тя поставяла всичко 
заедно с бъклица с вино в нова вълнена торба и с този товар изпращала мъжа 
си на лозята. Там стопанинът се прекръствал и с косера отрязвал три пръчки 
от три корена. От пръчките правел венец и закичвал калпака си, а корените 
поливал с донесеното вино, светена вода и поръсвал с пепел, запазена от 
Бъдни вечер – този ритуал се нарича „зарязване“. 

Ден на българския археолог 
Началото на отбелязването на 

този професионален празник е 
през 1971 година по инициатива 
на Националния археологиче-
ски институт с музей при БАН. 
Свързва се с празниците на 
древногръцкия бог Дионис. На 
този ден всяка година се открива 
изложба с експонати и фотоси 
на най-важните открития от 
предходната година. 

Успение на св. Кирил Славяно български 
Свети Кирил Славянобългарски напуска този свят на 14 февруари 869 г. - 14 

години след като заедно с брат си Методий открива по божий промисъл гла-
голицата, първата славянска азбука. 
Свети Валентин
 Имен ден празнуват: Валентин, 

Валентина, Вальо, Валя. 
Свети Валентин е празник, който 

се празнува на 14 февруари. На тази 
дата влюбените разкриват един на 
друг, че се обичат. Първоначално 
стар римокатолически празник в 
чест на Св. Валентин, той вероятно 
започва да се свързва с романтичната 
любов през Средновековието. На 
този ден още през 14 век започва 
да става традиция да се разменят 
любовни послания под формата на 
т. нар. валентинки. Съвременните символи на любовта сега са сърцето и 
образа на крилатия Купидон. През 20 век ръчно написаните послания биват 
заменени от масово произвежданите готови картички. АПК (Асоциацията за 
Поздравителни Картички) е изчислила, че всяка година се изпращат 1 милиард 
поздравителни картички, като така изостават по масовост само от коледните 
картички. Асоциацията също е изчислила, че жените купуват около 85% от 
всички валентинки. През втората половина на 20 век в САЩ и други места 
по света установената практика на размяна на картички се разширява и се 
въвежда раздаването на подаръци, като при хетеросексуалните двойки това 
се прави обикновено от мъжа. Най-популярните подаръци са рози и шоколад. 
През 80-те, диамантната индустрия започва да насърчава Св. Валентин в 
неговото ориентиране към подаряване на бижута без примеси. Когато двама 
влюбени вечерят на Св. Валентин, тяхната връзка често се счита за сериозна.

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР



З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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С КОЛКО ЩЕ СЕ ВДИГАТ ПЕНСИИТЕ 
И ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
В периода 2022-2024 г. е предвидено пенсиите за 

трудова дейност, отпуснати до 31 декември на пре-
дходната година, да се осъвременяват от 1 юли на 
съответната година по т. нар. „швейцарско правило“ 
(чл. 100 от КСО) с процент, равен на сбора от 50 на сто 
от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто 
от индекса на потребителските цени през предходната 
календарна година.
За тази година е предвидено процентът на нара-

стване да е с 6,1 на сто, през 2023 г. – с 6,9 на сто, а 
през 2024 – 5,3 на сто. Това е записано в Проект на 
актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за 
периода 2022-2024 г.
През периода продължава увеличаването на възрас-

тта за пенсиониране при непълен стаж с по 2 месеца 
до достигане на 67 години през 2023 г. През 2024 г. 
пенсионната възраст се запазва на достигнатото през 
2023 г. ниво.

Минималната възраст за пенсиониране на работе-
щите в сектор „Отбрана и сигурност” продължава да 
се увеличава с по 2 месеца до достигане на 54 години 
и 2 месеца в 2024 г.
Минималната възраст за пенсиониране на лицата, 

работили при условията на първа и втора категория 
труд, които не отговарят на условията за пенсиониране 
от професионален пенсионен фонд по чл. 168 на КСО 
или са променили осигуряването си по чл. 4в на КСО, 
продължава да се увеличава с по 4 месеца за жените и 
с по 2 месеца за мъжете до достигане през 2024 г. на 50 
години и 8 месеца за жените и 54 години и 2 месеца за 
мъжете от първа категория и на 55 години и 8 месеца 
за жените и 59 години и 2 месеца за мъжете от втора 
категория труд.
В периода 2022-2024 г., считано от 25 декември 2021 

г., стойността на процента (тежестта) по чл. 70, ал. 1 
от КСО се увеличава от 1,2 на 1,35, за всяка година 
осигурителен стаж без превръщане и съответната 
пропорционална част от този процент за месеците 
осигурителен стаж без превръщане. За останалата част 
от зачетения осигурителен стаж процентът се запазва 
1,2 на сто.
В периода 2022-2024 г. е предвидено размерите на 

минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и 
на социалната пенсия за старост, както и на свързаните 
с тях пенсии и добавки, да се увеличават от 1 юли на 
съответната година с процентите по чл. 100 на КСО.
Не така обаче стоят нещата с максималния размер 

на получаваните една или повече пенсии. За 2022 г. 
той е увеличен от 1 440 лв. на 1 500 лв., считано от 25 
декември 2021 г. Размерът се запазва на това ниво в 
периода 2023-2024 г., като в този период не се прилага 
швейцарското правило, пише в документа.

КАК СЕ ПРОМЕНЯ ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ 
ОТ УНИВЕРСАЛЕН ФОНД ПРЕЗ 2022 Г.

Възрастта за пенсиони-
ране на всяко осигурено 
лице, което е навършило 
възрастта по чл. 68, ал.1 
от Кодекса за социално 
осигуряване (КСО), и 
което ще има право на 
допълнителна пенсия при 
пенсиониране от универ-
сален пенсионен фонд за 2022 г. ще бъде 61 години и 
10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете.
В зависимост от натрупаните средства по осигу-

рителната партида за целия период на осигуряване, 
бъдещите пенсионери имат право на няколко вида 
на изплащане на средствата при пенсиониране от 
УПФ – допълнителна пожизнена пенсия за старост, 
разсрочено изплащане и еднократно изплащане.
Ако ви предстои да навършите възрастта за пенси-

ониране от универсален пенсионен фонд и искате да 
се информирате за вида на пенсионното плащане и 
прогнозния размер на вашата допълнителна пожиз-
нена пенсия или разсрочено изплащане се обърнете 
към пенсионноосигурителното дружество, където се 
осигурявате.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК
ПРИ ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Здравословното състояние на работещите трябва да 
бъде водещ фактор в организацията на работното мяс-
то, изпълнението на служебните ангажименти, както и 
придвижването от дома до работа и обратно.
Осигуряването на здравословни и безопасни условия 

на труд е не само морално, но и законово задължение 
на работодателите, което е ясно разписано в норма-
тивните уредби. Там е записано също, че разходите за 
осигуряване на здравословните условия на труда са 
изцяло за сметка на работодателите.
Не са рядкост случаите, в които се злоупотребява 

с незнанието на работещите и те биват поставяни в 
ситуацията, да работят в изключително лоши условия 
труд, които често са опасни не само за здравето, но и 

за живота на хората. В 
практика се наблюдават 
и своеобразни „удръж-
ки“ от работни заплати 
за да бъдат закупувани 
всякакви видове консу-
мативи за осигуряването 
на добри битови условия 
в работната среда, което е 
изключително некоректно и незаконосъобразно.
България е една от страните в Европейския съюз, в 

която процентът на заболеваемостта на населението 
е един от най-високите. Това се дължи на много ком-
плексни фактори, включително и неспазване на пра-
вилата за здравословни и безопасни условия на труд.
По Конституция България е социална държава, 

съответно и законите в страната ни имат социална 
насоченост, което означава, че можем да намерим отго-
ворите, относно взаимоотношенията между работник 
и работодател в случаите на общо заболяване и трудова 
злополука. Тези взаимоотношения се регулират, като 
трета страна в тях са редица институции и експертни 
комисии, мнението на които е отправна точка за при-
ложението на законите.
Кодексът на труда регламентира случаите, при 

които е необходимо трудоустрояване на работници 
или служители. Трудоустрояването се извършва по 
предписание на здравните органи. В 7-дневен срок 
от получаване на предписанието работодателят е за-
дължен да премести работника на подходяща работа. 
При неизпълнение на това задължение работодателят 
дължи на работника или служителя обезщетение по 
чл. 217 от Кодекса на труда.
Обезщетението е в размер на брутното трудово 

възнаграждение на работника или служителя от деня, 
в който работодателят е получил предписанието за 
трудоустрояване, до деня на неговото изпълнение.
Работник или служител, който без уважителни при-

чини откаже да приеме работата, на която се трудоу-
строява, няма право на това обезщетение.
Трудоустрояване вследствие на общо заболяване, 

трудова злополука или професионална болест.
Ако работник или служител поради болест или 

трудова злополука не може да изпълнява възложената 
му работа, но без опасност за здравето си може да 
изпълнява друга подходяща или същата работа при 
облекчени условия, той се трудоустроява на друга 
работа или на същата работа при подходящи условия 
по предписание на здравните органи.
С предписанието се определя характерът на рабо-

тата, условията на труда и срокът на преместването. 
Необходимостта от преместване на работника или 
служителя на друга подходяща работа или на същата 
работа при облекчени условия, характерът на работа-
та, условията на труда и срокът на преместването се 
определят по предписание на здравните органи. Пред-
писанието за трудоустрояване, издадено от здравните 
органи, задължава работника или служителя да не 
изпълнява работата, от която се премества, а работо-
дателя - да не го допуска до тази работа.
Лекуващият лекар може да трудоустроява с болничен 

лист до един месец в една календарна година, а ЛКК - с 
болничен лист до две години, но за не повече от шест 
месеца еднократно.
При необходимост от продължаване на трудоустро-

яването на всеки шест месеца се прави контролен 
преглед от ЛКК, която ако е необходимо, издава нов 
болничен лист. След изтичане на двете години оси-
гуреният се насочва за освидетелстване от ТЕЛК. 
Ако ТЕЛК установи, че здравословното състояние на 
лицето не е довело до трайна неработоспособност и 
се налага то да продължи да работи при облекчени 
условия, ТЕЛК прави предписание трудоустрояването 
да се продължи от ЛКК.

УС НА ДФЗ ОДОБРИ 24 МЛН. ЛЕВА
ПО DE MINIMIS ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеде-

лие“ утвърди 24 000 000 лв. по помощта de minimis за 
земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, 
и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки за 2022 г.
На подпомагане подлежат стопани с допустими за 

подпомагане животни по схемите за обвързано подпо-
магане за животни за Кампания 2021 или по Преходна 
национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, 
обвързана с производството (ПНДЖ3). Животновъди-
те се подпомагат за допустимия брой животни, след 
проверка за реализация по схемите за обвързано под-
помагане за животни за Кампания 2021 или (ПНДЖ3).
Предвидените ставки за подпомагане са:

• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то 
животно за млечни крави под селекционен контрол;

• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то 
животно за млечни крави;

• до 45 лв. за млечни крави в планински райони;
• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то 

животно за месодайни крави и/или юници;
• до 55 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то 

животно за месодайни крави под селекционен контрол;
• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то 

животно за биволи;
• до 16 лв. до 200-то животно, вкл. и до 11 лв. от 

201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под 
селекционен контрол;

• до 11 лв. за овце майки и/или кози майки в планин-
ски райони;

 • до 11 лв. за овце майки и/или кози майки, които не 
са под селекционен контрол.
Предстои ДФ „Земеделие“ да изготви указания за 

прилагане на схемата съвместно с компетентните 
дирекции на Министерство на земеделието. След ут-
върждаването им, указанията ще бъдат публикувани 
на сайта на Фонда.

Въпрос: Желая да подам молба за разрешение за 
смяна на личния си лекар като това да стане през 
месец март 2022 година, без да изчаквам средата 
на годината. Защо се налага: Аз и съпругът ми сме 
пенсионери. Имаме проблем с пътуването и достъ-
па до кабинета на личния ни лекар, който е в друго 
населено място. Сблъскахме се с изключително 
неудобство за посещения при здравословен проблем 
- поради отдалеченост, дълго пътуване в болестно 
състояние, невъзможност за преглед след обяд и 
други. Изборът ни на този кабинет е бил отдавна, 
във времето, когато сме били активно работещи, 
по-млади хора. 
Моля, да ми кажете къде и как да подам молба за 

да получа разрешение от НЗОК. 
Възможно ли е да подам молбата си онлайн чрез 

сайта или на посочен от Вас електронен адрес.
Отговор от НЗОК: Принципно, online избор на 

общопрактикуващ лекар може да се направи, но само 
ако здравноосигуреното лице има издаден електронен 
подпис.
По електронен път може да бъде изтеглен и форму-

лярът за избор на общопрактикуващ лекар - от сайта 
на НЗОК - www.nhif.bg - меню „За гражданите“ - линк 
„Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ 
лекар“- „Регистрационна форма за постоянен избор на 
общопрактикуващ лекар“. На гърба на формуляра има 
указания за попълването му. Този формуляр трябва 
да попълните с новоизбрания личен лекар. Носете 
и здравноосигурителната си книжка, в която той ще 
впише трите си имена и датата на избора. Общопрак-
тикуващият (личният)  лекар е длъжен да оказва меди-
цинска помощ на здравноосигуреното лице от датата, 
на която е осъществен изборът, като лицето се включва 
в пациентската му листа от тази дата.
Относно смяната на общопрактикуващия (личния) 

лекар извън установените срокове за промяна на 
избора - от 1 до 30.VI.2022 г. и от 1 до 31.ХII.2022 г. 
следва да се обърнете към директора на РЗОК-София 
(ул. „Енос“10, вх.Б.) и да подадете заявление, в което 
да посочите причините, поради които искате да извър-
шите смяната. В зависимост от казуса Ви, колегите 
от районната каса ще ви информират и ще Ви окажат 
съдействие.
Имайте предвид, че съгласно нормативната уредба 

нов избор на личен лекар по всяко време на годината 
може да се извърши само при определени обстоятел-
ства, сред които са смяна на настоящия адрес на здрав-
ноосигуреното лице или прекратяване на договора на 
личния лекар с РЗОК.

До 15-ти февруари: 
Наредба № Н-18 

от 13.12.2006 г.
1. Подаване на 

данни от произво-
дител/ вносител на 
фискални устрой-
ства за разчетени 
фискални памети  
през месец януари.

2. Подаване на 
данни от произво-
дител/вносител на 
фискални устрой-
ства за сервизните 
техници, имащи право да извършват сервизна дей-
ност на произведените от тях ЕСФП, преминали обу-
чение и получили сервизен ключ през месец януари.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец януари.

4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски 
файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с 
документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ 
информация за направените в електронния магазин 
поръчки, по които са извършени доставки на стоки/
услуги през месец януари. 
До 20-и февруари:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен 

внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), 
съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрирани-
те Интрастат оператори с възникнало текущо задълже-
ние с първи референтен период месец януари 2022 г.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2022г.



КАКВО МОЖЕ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ
ЗАСАЖДА ДО ПИПЕРА?

Съвместното засаждане на различни култури позволява 
не само да се икономисва място в градината, но и да се 
създават хармонични комбинации между зеленчуци, деко-
ративни растения и подправки. Доброто съседство оказва 
благотворно влияние и води до увеличаване на добивите, 
но има и такива, близостта с които трябва да се избягва.
Предимства на комбинираното засаждане
Съвместното засаждане на 

сладък и лют пипер, заедно 
с подправки, цветя и други 
зеленчуци е метод, широко 
използван в биологичното 
земеделие и има своите пре-
димства. На първо място, това 
се отнася до привличането на 
полезни насекоми и отблъск-
ването на вредителите. Не е 
без значение и максималното използване на градинското 
пространство. Специалистите твърдят, че удачното съсед-
ство влияе благоприятно върху вкуса и аромата на пипера.
Засаждането на правилните придружаващи растения 

заедно с пипера е добър начин да се избегне използването 
на високи дози препарати в борбата с болести и вредители.
Обикновено в близост засаждаме растения, които из-

искват сходни условия на отглеждане. Това се отнася до 
близки температурни режими, влажност на въздуха, видо-
ве и честота на подхранване, а също и режим на напояване.
Пиперът – сладък или лют обича максимална освете-

ност и е добре да се засажда там, където може да получи 
много слънце.  Някои култури могат да се нарекат подхо-
дящи спътници просто защото не вредят на съседите си. 
Други оказват някакъв вид положително влияние, като 
установяват симбиотична връзка, а трети ще навредят на 
основната култура.
Добри съседи на пипера
Пиперът и доматите са добри компаньони и се съвместя-

ват успешно при оранжерийно отглеждане. Те принадлежт 
към едно семейство и имат нужда от еднакви средства 
за защита от болести и вредители. Не оказват взаимно 
влияние върху вкусовите качества.
Доматите се нуждаят от голям приток на свеж въздух 

в затворените съоръжения, което ги отличава от пипера.
Пиперът се развива добре заедно с патладжан, лук, 

моркови и краставици.
Подправки, които могат да се развиват добре в ком-

панията на пипера
Босилек, копър и кориандър са най-добрите компаньо-

ни на пипера. Ароматът на босилек прогонва трипси, 
мухи и комари.
Копърът и кориандърът, засадени в близост до пипера, 

помагат за отблъскване на въшките и привличат калинки 
и златоочици.
Майоран, риган, зелен лук и магданоз могат също да се 

засаждат в близост до пипера.
Цветя, които са добри компаньони на пипера
Декоративните растения не само внасят свежа нотка сред 

лехите с пипер, но се явяват ценни спътници. При засаж-
дане на близко разстояние Римската лайка увеличава съп-
ротивителните сили на пипера към различни заболявания.
Тагетисите, засадени в близост до пипера предпазва 

почвата от нематоди и убива гъбичките, които вредят на 
много зеленчукови култури.
Латинката е ярко цвете с ядливи цветове и семена, 

което привлича и задържа листните въшки, а също обо-
гатява почвата.
Пеларгонията със своите ефирни масла прогонва япон-

ския бръмбар, който нанася много сериозни щети.
Може ли да се садят заедно сладък и лют пипер?
Сладкият и лютият пипер са сходни в много отношения, 

което означава, че няма проблем да растат един до друг, но 
на практика не могат да се отглеждат заедно. Причината 
се крие в това, че пиперът е факултативно самоопрашваща 
се култура с голямо вариране на естественото кръстосано 
опрашване. То зависи от генотипа, морфологията на цвета 
и условията на околната среда.
Пиперът не страда от липса на прашец от други рас-

тения, за да дава реколта – можем да отглеждаме едно 
растение в саксия на терасата или прозореца, но при 
повишени температури и в много горещо време често се 
случва кръстосано опрашване. В оранжерийни условия 
също се наблюдава такова опрашване.
При опрашване на сладък пипер с лют, плодовете на 

сладкия придобиват лют или горчив вкус. Ако прашецът 
на сладък пипер опраши лютив, тогава последният може 
да загуби част от своята острота. Понякога това може 
да промени формата, дебелината на стените и размера 
на плодовете.
Култури, които не трябва да се отглеждат в бли-

зост до пипера
Има култури, които не трябва да се отглеждат в бли-

зост до пипера, а това негативно въздействие може да 
се наблюдава дори тогава, когато грешният съсед е в 
съседната градина.
Представителите на сем. Кръстоцветни, включващи 

бяло главесто зеле, броколи, брюкселско зеле, синап и 
други култури не трябва да се отглеждат в близост до 
сладък или лютив пипер.
Лоши спътници на пипера са фасулът, грахът и соята. 

Фенхелът (резене, коренов копър), който е близък родни-
на на копъра има много силен отрицателен ефект върху 
много зеленчукови култури, включително и пипера.
Понякога пиперът може да навреди на вкуса на други 

зеленчуци, отглеждани с него. Такава комбинация може 
да се нарече взаимно вредна. В частност пиперът не се 
съчетава добре с картофите и цвеклото. Грудковите и ко-
реноплодните култури е добре да бъдат далеч от пипера, 
а освен това картофите са „ненаситни“ в усвояването на 
хранителни вещества.

КАК ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ ДОМАШНИЯ ПРАХ
Домашният прах е коварен про-

блем, който се появява постоянно 
макар ежедневното бърсане. Но 
какво можем да направим, за да се 
отървем от домашния прах?

1. Подовете
Подовете са основният и сериозен източник за появата 

на домашния прах, тъй като чрез дрехите и обувките 
внасяме голям процент от прахта. Поради това е много 
важно, да почиствате редовно всички подове в къщата, 
като обръщате специално внимание на този в антрето, 
както и подовете на гардеробите.

2. Обувки
Винаги почиствайте обувките си и ги прибирайте в 

кутия. Така, освен че ще намалите прахта в дома ви, но и 
обувките ви ще бъдат защитени по време на почистване.

3. Дрехи
Прибирайте дрехите, които рядко носите или на ко-

ито вече не им е сезонът. Тъй като тъканите са едни от 
основните причинители за появата на домашния прах.

4. Почистващи препарати
Използвайте специални антибактериални препарати 

за почистване. Те със своята формула задържат по-дълго 
време чисто, отколкото нормален почистващ препарат.

5. Добавете бебешко олио към препарата ви за 
почистване на дърво
Много домакини добавят бебешко олио към своя 

почистващ препарат, като по този начин успешно се 
преборват с ежедневното бърсане на прах, а и мебелите 
от дърво имат приятен блясък.

6. Правилно премахванне на домашния прах
Почистването на прах трябва да е винаги с влажна 

кърпа или специални кърпички, които улавят прахта. 
Сухото бърсане не е ефективен начин, поради това, че 
то разпръсква прахта, а не го улавя.

7. Смяна на спалното бельо
Препоръчително е смяната на спалното бельо да се 

извършва на всеки 3 дни, но ако искате да се отървете 
от прахта - смяната на спалното бельо да се извършва 
ежедневно.

8. Изтупвайте всичко - килими, възглавници и 
всичко останало, което знаете или предполагате, че е 
източник на домашен прах, ежедневно или през ден.

9. Прахосмукачка
Прахосмукачката също разпръсква част от прахта и 

поради това се препоръчва да се полза по-рядко или на 
по-труднодостъпни места. Винаги започнете почиства-
нето с прахосмукачката, след което започнете с бърсане 
на под и така нататък.
Тези съвети няма да ви спасят завинаги от почистване 

на прах, но сами ще забележите, че той е намалял драс-
тично, а това е чудесна възможност, за да се възползвате 
от новото ви свободно време.
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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!

НАЕМАМ
земеделска земя
с. Сатовча 15лв./дка
Анна-Мария Велкова
0899/91-35-24                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Две комшийки на село си говорят през оградата 
и едната вика:

- Пено ма, да няма някой болен у вас? Гледам 
доктора ден през ден все притичва за по час – два?

- А, що да има болен… Лани, кога у вас всеки ден 
идваше един военен, да нямаше война?

Питат студент:
- Как ти мина сесията?
- Божествено.
- Как така?
- Ми те ме питат, аз се кръстя. Аз отговарям, те 

се кръстят. 

РАКИТНИК
Ракитник или облепиха /Hippophae rhamnoides/ 

представлява многогодишно растение от семейство 
Миризливовърбови. Ракитникът е бодлив храст или 
малко дърво, достигащо до 6 м височина. Растението 
има силно развита коренова система. Листата на ра-
китника са дребни, линейни или линейно – ланцетни, 
отгоре голи и зелени, до 8 см дълги, тесни, целокрайни, 
с къси дръжки.
Както листа-

та на билката, 
така и на мла-
дите ѝ клонки 
са покрити със 
сребърнобели 
люспи. Цвето-
вете са еднопо-
лови, жълтени-
кави, разположени на отделни растения. Женските 
цветове са единични, дребни, разположени в пазвите 
на листата. Те са с тръбест, слабо двуразделен око-
лоцветник и с едногнезден яйчник.
Мъжките цветове на ракитник са събрани в стра-

нични, почти сферични групички. Всеки цвят е снаб-
ден с две околоцветни листчета и с четири тичинки. 
Плодовете на ракитника са топчести, оранжевожълте-
никави, сочни, лъскави, само с една малка костилка. 
Вкусът на свежият плод е слабо нагарчащ. Ракитникът 
цъфти в началото на летните месеци, а плодовете му 
узряват от септември до декември.
Ракитникът е разпространен в цяла Европа, Афга-

нистан, Хималаите, Тибет, Монголия, Русия. У нас 
вирее около Варна, край морето и граничните райони 
с Турция, като запасите от растението в България са 
сравнително малки.
История на ракитник
Древните гърци наричали ракитника Hippophae, 

което в превод означава блестящ кон. Причината е, че 
листата от растението били неизменна част от диетата 
на състезателните и бойни коне. Легенда разказва 
още, че Пегас – митичният крилат кон от старогръц-
ката митология, придобил чудната си способност, 
след като изял плодове от ракитника.
В миналото се смятало, че войните на Чингис Хан 

дължали силата и гъвкавостта си на редовната кон-
сумация на масло от ракитник. Но славната история 
на ракитника не свършва до тук. През 80-те години 
сокът от плодовете на ракитника става първият плодов 
сок, консумиран в космоса.

ЛИМОНОВИ БИСКВИТКИ БЕЗ ГЛУТЕН    
Продукти:

• оризово брашно - 90 г
• царевично брашно - 90 г 
• масло - 80 г студено
• яйца - 1 бр.
• бакпулвер - 1 к.л.
• захар - 60 г. пудра
• лимони - 1/2 бр. кората
Приготвяне:
1. Пресейте брашната в купа и към тях сипете захарта и 
фино настърганата лимонова кора (само жълтата част).
2. Добавете твърдото масло на парченца и с пръсти 
втривайте до получаване на трохи.
3. Чукнете яйцето, което също трябва да е студено, от 
хладилника и добавете бакпулвера накрая.
4. Замесете гладко тесто, от което откъсвайте и оф-
ормяйте топчета с големина на орех. Подредете ги на 
около 3 см разстояние едно от друго в тавичка, покрита 
с хартия за печене.
Пъхнете бисквитките в загрята на 180 градуса фурна 
за 18-20 минути. Изчакайте да изстинат и поднесете. В 
случай че няма да консумирате веднага, съхранявайте 
в херметически затворен съд.


