
6 - 12 февруари 2023 г., година (XIX), 5 /888

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

ПРИЕХА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА
ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 

С промените се подобрява достъпът на здравноосигурените лица в отдалечени 
и труднодостъпни региони и в общини.
Приеха се окончателно промени в Закона за здравното осигуряване. С из-

мененията се цели регулиране на обхвата на Националния рамков договор за 
медицинските дейности и условията и реда за работата на аптеките с Нацио-
налната здравноосигурителна каса (НЗОК). 
Националните рамкови договори вече трябва да съдържат изисквания от-

носно основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, ра-
ботещи в лечебни заведения за болнична помощ в изпълнение на договори 
с НЗОК, които са не по-малко благоприятни от предвидените в колективния 
трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“.
Договорите ще включват и методика за финансиране на медицински персо-

нал в лечебни заведения, които извършват медицински дейности в отдалече-
ни, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност 
в общината, както и в лечебните заведения за болнична помощ. 
С промените се подобрява достъпът на здравноосигурените лица в отдале-

чени и труднодостъпни региони и в общини, в които няма други лечебни или 
здравни заведения, до медицинска помощ от основния пакет, гарантиран от 
бюджета на НЗОК, както и до лекарствени продукти, медицински изделия и 
диетични храни.

До 20 000 лв. могат да получат 
хора с увреждания за стартиране 
или развитие на самостоятелен 
бизнес. Средствата могат да бъдат 
използвани за учредяване на ново 
предприятие, инвестиционни раз-
ходи, строително-ремонтни рабо-
ти, оборудване на работни места, 
обучение на персонала и собстве-
ника на предприятието, както и за 
покриване на минимален стартов 
капитал. Нужно е кандидатите да 
са с 50 и над 50% намалена тру-
доспособност и да не участват като 
собственици или съдружници в 
друга фирма. Проектните предло-
жения се финансират Агенцията 
за хората с увреждания (AХУ) по 
Националната програма за заетост 
на хората с увреждания и трябва да 
бъдат изпратени до 06.03.2023 г.

 Агенцията ще финансира с до 
50 000 лв. и проекти със социална 
насоченост, които целят стимули-
рането на заетостта на хора с трайни увреж-
дания в специализирана работна среда. За 
средствата могат да кандидатстват предпри-
ятия и кооперации, вписани в Регистъра на 
специализираните предприятия и коопера-
ции на хората с увреждания към АХУ. Фи-
нансирането се отпуска за осигуряване на 
адекватни условия на труд и приспособяване 
на работното място за назначените при тях 
хора с трайни увреждания. Крайният срок за 
подаване на документи е 13.03.2023 г.

 АХУ ще отпуска средства и за проекти 
със стопанска насоченост, които имат за 
цел да се повиши конкурентоспособността 
на специализираните предприятия и коо-
перации на хора с трайни увреждания чрез 
обучения и закупуване на ново оборудване. 
За изпълнението на тези дейности работо-
дателите могат да получат до 90 000 лв. До-
кументи се подават до 28.03.2023 г.

 Агенцията ще финансира с до 740 000 лв. 
и предложения за създаване на Центрове за 
защитена заетост. Участници в конкурса 
могат да бъдат специализирани предприя-
тия и кооперации на хората с увреждания, 
трудово-лечебни бази или организации на 
хора с увреждания, регистрирани по дейст-
ващото законодателство. Създаването на 

тези центрове цели изграждане на трудо-
ви умения и навици на минимум 15 лица с 
множество трайни увреждания, с психични 
разстройства и/или интелектуални затруд-
нения, заедно с предоставянето на минима-
лен пакет от персонални подкрепящи услу-
ги. Документи се подават до 29.03.2023 г.

 За изграждане на достъпна архите-
ктурна среда на културни, исторически, 
спортни обекти могат да  кандидатстват 
държавни, общински, стопански и  непра-
вителствени организации, регистрирани 
по българското законодателство, прите-
жаващи или стопанисващи обектите. Чрез 
програмата могат да бъдат изградени или 
да преустроени рампи, пътеки за хора със 
зрителни увреждания, сигнализации за 
хора със зрителни и слухови увреждания 
и др. Възможно е също приспособяването 
на вътрешната среда на различни обекти 
за самостоятелно посещение и пребивава-
не в него на лица с увреждания. Проектни 
предложения се подават до 21.03.2023 г.

 Повече подробности за проектите и 
начина на кандидатстване може да види-
те на интернет страницата на Агенцията 
за хората с увреждания - https://ahu.mlsp.
government.bg/.

Д 200 000

На 26 януари 2023 г.  се проведе 
заседание на Общински съвет – 
Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча, 

прие:
- Програма за управление и раз-

пореждане с имотите – общинска 
собственост, в община Сатовча 
през 2023 г.;

- Годишен отчет за изпълнение-
то на Програма за управление на 
община Сатовча за периода 2019 
– 2023 г. за календарната 2022 г.;

- Отчет за изпълнението на ре-
шения на Общински съвет – Са-
товча, за времето от 01.07.2022 г. 
до 31.12.2022 г.;

- Отчет за дейността на звено 
„Управление и стопанисване на 
общинските горски територии“ към 
община Сатовча за 2022 г. и инфор-
мация за извършените дейности и 
ползвания  към 31.12.2022 г.;

- Информация относно финансо-
вото състояние на общински фонд 
„С един лев в помощ на болните 
деца от община Сатовча“ и изпъл-
нението на приетите решения.;

- Годишен финансов отчет на 
Комисията към Общински фонд „С 
един лев в помощ на болните деца 
от община Сатовча“.;

 - Отчет за дейността на Коми-
сията за финансово подпомагане 
на семейства и лица, живеещи на 
семейни начала, с репродуктивни 
проблеми на територията на об-
щина Сатовча за второ шестмесе-
чие на 2022 г.;

- Отчет за дейността на Общин-

ски съвет – Сатовча, и неговите 
комисии за периода юли 2022 г. – 
декември 2022 г.;
Общинският съвет даде съгла-

сие:
- за провеждане на публичен търг с 

явно наддаване за отдаване под наем 
на: помещение с площ от 26 кв. м, 
находящо се на втори етаж от сграда 
бивша поликлиника с. Сатовча, УПИ 
I, кв. 42 по сега действащия план 
на с. Сатовча  и  помещение с площ 
от 12 кв. м, находящо се на втори 
етаж от административна сграда 
с. Вълкосел, УПИ V, кв. 19 по сега 
действащия план на с. Вълкосел за 
рехабилитационни услуги;

- за кандидатстване за финанси-
ране на проект „Подобряване на 
енергийната ефективност, изграж-
дане и внедряване на инсталации за 
производство на енергия от ВЕИ за 
собствено потребление в общински 
сгради – сграда на ОДЗ – с. Вакли-
ново, общ. Сатовча“ по процедура 
чрез подбор на проектни предло-
жения № BG06RDNP001-7.020 
– Енергийна ефективност „Рекон-
струкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на общински сгради, 
в които се предоставят обществе-
ни услуги, с цел подобряване на 
тяхната енергийна ефективност“;

- за кандидатстване с проект-
но  предложение   за  инвести-
ции по процедура за подбор BG-
RRP-1.007 „Модернизация  на 
образователната среда“ Компонент 
1 с обект средно училище „Христо 
Ботев“ – с. Вълкосел.

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 103



Един мъж имал нужда да бъде избръснат и 
подстриган. Ето защо той посетил местната бръс-
нарница. Заговорили се двамата с бръснаря и така 
неволно се стигнало до темата за Господ. В този 
момент бръснарят рекъл:

- Изобщо не вярвам, че има Бог.
- Защо не вярваш в него? -запитал мъжът.
- Защото, ако имаше Господ, нямаше да има 

толкова много болни, бедни и страдащи хора по 
света! Ако Бог съществува, човечеството нямаше 
да познава ни болка, ни страдание. Не мога да си 
представя любящ Бог, който оставя нещата такива.
Като чул мнението на събеседника си, клиентът 

се смълчал, тъй като не искал да участва в ярост-
ни спорове и да противоречи на бръснаря. Щом 
бил избръснат, той тръгнал да излиза. Изведнъж 
обаче съзрял пред себе си брадясал мъж и рекъл 
на бръснаря:

- Мисля, че бръснарите не съществуват!
- Какви ги говориш! Тогава аз какъв съм според 

теб? -изумил се на коментара бръснарят.

- Убеден съм, че бръснарите не съществуват, 
защото ако имаше такива, по улиците нямаше да 
бродят обрасли хора като онзи човек.

- Виж, човече, проблемът не е в бръснарите, а в 
това, че хората не идват при тях! -заявил бръснарят.

- Съгласен съм! И аз това казвам за съществува-
нето на Господ! Бог има, но хората не го търсят и 
не се опитват да стигнат до него. Ето защо светът 
е пълен с болка и нещастие.

II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
”ДЕТСТВО – ВЪЛШЕБСТВО“

ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА: Детска градина по изкуствата 
- Хасково
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Цел: Целта на конкурса е стимулиране на развитието на 

детското творчество и въображение, и насърчаване на децата за 
творческа и индивидуална изява.

2. Рисунките ще бъдат оценявани от компетентно жури.
І. РЕГЛАМЕНТ:
1. Всеки автор може да участва само с една творба – формат А4 на тема: “Моята лю-

бима приказка”.
2. Участниците се разпределят в две възрастови групи:
- Първа група - 4 – 5 години
- Втора група - 6 - 7 години
3. Рисунките очакваме на адрес: 6300, гр. Хасково, ул. „П.Берковски“ № 7, Детска 

градина по изкуствата – за конкурса до 20.03.2023 г.
4. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: трите имена 

на автора, възраст, име на учебното заведение, ръководител, точен адрес с пощенски код, 
телефон, e-mail
ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА – съответствие по темата, композиция, оригиналност, 

техническо изпълнение.
Най-добрите творби ще бъдат отличени с 1,2,3 място и една поощрителна награда във 

всяка възрастова група.
Рисунките ще бъдат включени в изложба,която ще се проведе на 31.03.2023г.по слу-

чай Международният ден на детската книга в детски отдел на Регионална библиотека 
“Христо Смирненски “ – Хасково.
Наградените автори и техните преподаватели ще бъдат допълнително информирани и 

поканени за откриване на изложбата и връчване на наградите.На тези които не могат да 
присъстват ще бъдат изпратени по удобен за тях начин за получаване.
Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурс „Детство - въл-

шебство” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъ-
ществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на 
личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (EC) 2016/679 
на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни.
Рисунките не се връщат.
за информация и контакти:
телефон: 0886 433250 или имейл: kids_art@mail.bg.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КАРИКАТУРА
„СМЕШНОТО В УЧИЛИЩЕ В КАРИКАТУРИ”

Условия за участие:
1. В конкурса могат да участват всички деца и 

млади хора, на възраст 10 – 29 години, навършени 
към 31.12.2023 г., разпределени в четири възрастови 
групи:

o Първа възрастова група – от 10 до 12 години
o Втора възрастова група – 13 до 15 години
o Трета възрастова група – от 16 до 19 години
o Четвърта възрастова група – от 20 до 29 години
2. Всеки карикатурист може да участва в конкурса 

с не повече от 5 творби. Техниката на творбата е по 
избор.

3. Към всяка карикатура трябва да бъде приложена: 
декларация за съгласие за предоставяне на лични 
данни, както и следната контактна информация

o Трите имена
o Дата и година на раждане
o Училище, клас
o Точен адрес, телефон
Творбите е желателно да бъдат в размер ( 35/50 см.)
Карикатурите трябва да бъдат предадени в Мла-

дежки център – Добрич или изпратени с пощенско 
клеймо на адрес: гр.Добрич, п.к. 9300, пл. „Стария 
орех” №1, за конкурса „Смешното в училище в ка-
рикатури“, най-късно до 24 март 2023 г.
Ще бъдат присъдени предметни награди във всяка възрастова група.
Оценяване:
Творбите ще бъдат журирани от професионалисти.
Резултатите ще бъдат обявени до 31 март 2023 г. на FB страницата: Младежки център 

Добрич и интернет сайт: www.ycb.bg
Най-добрите карикатури ще бъдат експонирани в изложба на 1 април 2023 г.
Участвалите в конкурса карикатури остават във фонда и могат да бъдат документирани 

и използвани за целите на Центъра, без да заплащат права и обезщетения.
С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни в конкурса да бъдат 

обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения 
конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на 
Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
За контакт:
Младежки център – Добрич, тел.: 0884 311 428; 058 602 691; e-mail:info@ycd.bg

6 Февруари 2023г.,Понеделник,
Свети Фотий, патриарх Цариградски 
Имен ден празнуват: Доротея, Огнян, Огняна, 

Искра, Искрен, Пламен, Пламена, Светла, Свет-
лана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светосла-
ва, Фотий, Фотин, Фотина, Фотьо. 
Православната църква почита паметта на св. 

Фотий от гръцкото photos - светлина. Освен го-
реизброените именници празнуват всички, които имат светлина вимето си.

10 Февруари 2023 година, Петък,
Св. мъченица Валентина и Св. Харалампи и ден на пчеларя 

Имен ден празнуват: Харалампи, Ва-
лентин, Вальо, Валентина, Валя, Валери, 
Валерия, Ламбо, Пейо, Пейчо, Пейка. 
В народните представи Св. Харалам-

пий бил властелинът на всички болести. 
Държал ги със синджир и по своя воля ги 
пращал да вървят по света. Според леген-
дите свети Харалампий е заповедник и на 
чумата и поради тази причина денят му е 

наричан още „Чумин ден“. За да умилостивят чумата, жените месели питки, 
мажели ги с мед и ги раздавали на съседи и роднини. В народните представи 
чумата е стара, грозна, рошава и зла жена, която трябва да се изведе от сели-
щето. Затова оставят край населеното място питка с мед, шише вино, нова 
кърпа, сапун, гребен и вода, за да се залиса, докато мие косите си и ги сплита, 
а докато се нахрани и напие — да забрави 
за какво е слязла. Свети Харалампи е из-
бран и за покровител на пчеларите. За да 
се предпазят от лоши болести, жените не 
трябва да работят на този ден. Единствено 
разрешено е да омесят питка, която да 
занесат в църквата за освещаване. Заедно 
с нея се носи и мед. Смята се, че този 
мед е придобил лековити сили, затова се 
пази през цялата година. Ако някой се 
разболее му дават от него, та по-бързо да 
се възстанови и да оздравее.

КОНКУРС ЗА ПОЕТИЧЕН РЕЦИТАЛ НА ТЕМА 
„ЛЕВСКИ Е ВЯРА“

По повод 150 години от 
обесването на Васил Левски
Народно читалище „Васил Левски - 1928г.“ село 

Климент, общ.Карлово
организира
              КОНКУРС за поетичен рецитал
                                  на тема
                      „ЛЕВСКИ Е ВЯРА“
Регламент за участие:
Конкурсът ще се проведе в три възрастови групи:
    1 група - деца от 3 до 10г.
    2 група - ученици от 11 до 18г.
    3 група - над 18г.
Всеки може да участва с едно произведение от 

българската поезия или проза, посветено на Ва-
сил Левски. Можете да се включите и с авторски 
произведения.
Изискване към видеото: дължина до 5 минути!
Изпращайте вашите видеа до 17.02.2023 /петък/ 

на имейл chitalischte_kliment@abv.bg.
В имейла посочете трите си имена, възраст, точен адрес и телефон за връзка.
Най-добрите рецитатори ще бъдат отличени!
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на фейсбук страницата на чита-

лището на 24.02.2023 /петък/.

Кръщене в Кръщене в 

Н О В И Н И
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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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА  ЗА  БРЪСНАРЯ



ВЪПРОС: Защо е отказана помощ в конкретен 
случай (посочват се отделни факти, основно 
свързани с недостатъчен доход, здравословни 
проблеми, статут на безработен и пр.)?
ОТГОВОР: Социалните помощи се отпускат 

по нормативно определен ред и при спазване на 
конкретни условия и изисквания, регламентирани 
в Закона за социално подпомагане и правилника за 
неговото приложение. Компетентният орган за от-
пускането на тези помощи е Агенцията за социално 
подпомагане. Процедурата включва извършването 
на социална анкета, служебна проверка на факти и 
обстоятелства във всеки конкретен случай, свързан 
с работа с лични данни, издаване на заповеди и пр. 
По тази причина в тази рубрика могат да се дадат 
само принципни разяснения по дадения казус, още 
повече, че във всяка заповед за отказ се посочва 
изрично основанието, на което е направен той.

 
ВЪПРОС: Какъв е размерът на дохода или на 

средния доход на член от семейството, за да 
се отпусне месечна или целева помощ за ото-
пление?
ОТГОВОР: При отпускане на месечна и целева 

помощ за отопление се отчита общият реализиран 
от лицето/семейството доход за съответния период. 
За всеки конкретен случай доходната граница е раз-
лична. Тя е в зависимост от състава на семейството, 
като се отчита възраст, здравословно състояние, 
семейно положение, учебна и трудова заетост. Това 
става с конкретни коефициенти на базата на гаран-
тирания минимален доход, който сега е 75 лв. Така 
се получава съответния диференциран минимален 
доход (ДМД) за всеки член от семейството. След су-
миране на всички индивидуални ДМД се получава 
доходната граница за семейството. Тя се съпоставя с 
общия реализиран доход и, ако той не я превишава, 
нормативното изискване е изпълнено т. е. доходът 
няма да е пречка за получаване на помощта.

 
ВЪПРОС: Кога извършването на сделка за про-

дажба на недвижим имот не е пречка за отпус-
кане на месечна или целева помощ за отопление?
ОТГОВОР: Когато общата стойност на извърше-

ните през последните пет години сделки за продаж-
ба на недвижим имот не надвишава 60-кратния раз-
мер на гарантирания минимален доход. Към насто-
ящия момент гарантираният минимален доход е 75 
лв. Другото изключение е когато в семейството има 
човек с трайно увреждане и сделката е извършена 
с цел да му се осигури достъпна жизнена среда.

 
ВЪПРОС: Защо се отказва отпускането на 

месечна или целева помощ за отопление, ако е 
извършено дарение на жилище:
ОТГОВОР: Съгласно разпоредбата на чл. 10, 

ал. 1, т. 6а от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане се изисква от лицата/
семействата да не са прехвърляли чрез договор 
за дарение собствеността върху жилищен, вилен, 
селскостопански или горски имот и/или идеални 
части от тях през последните пет години. Това е в 
контекста на разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от Закона 
за социално подпомагане, която обвързва правото 
на социални помощи и с възможността за задово-
ляване на основните жизненоважни потребности 
с реализирани доходи от притежавано имущество.
Тук следва да се има предвид, че е предвидено 

изключение. Ако стойността на дарението е до 
60-кратния размер на гарантирания минимален 

доход т. е. 4500 лв. сега, или в семейството има човек 
с трайно увреждане и дарението е направено с оглед 
осигуряване на достъпна жизнена среда, то на основа-
ние на тази разпоредба отказ не може да бъде направен.

 
ВЪПРОС: Ако лицето е изпълнило всички останали 

критерии и изисквания, но има регистрирана фирма, 
която обаче не функционира, има ли право на месечни 
или целеви помощи за отопление?
ОТГОВОР: Задължително условие за отпускане на 

месечна или целева помощ за отопление е лицата/
семействата да не са регистрирани като еднолични тър-
говци и да не са собственици на капитала на търговско 
дружество. Това е регламентирано в чл. 10, ал. 1, т. 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално под-
помагане. Следователно, това, че фирмата не извършва 
дейност, не означава, че е изпълнено изискването. На 
това основание се издава и заповед за отказ.

УВЕДОМИТЕЛНИТЕ ПИСМА ПО СХЕМИТЕ ЗА
ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ И ОБВЪРЗАНО С 
ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЖИВОТНИ ЗА 
КАМПАНИЯ 2021 СА ПУБЛИКУВАНИ В СЕУ 
Държавен фонд 

„Земеделие“ – 
Разплащателна 
агенция  (ДФЗ-
РА) издаде и пуб-
ликува в Систе-
мата за електрон-
ни услуги (СЕУ) 
уведомителни 
писма за извър-
шена оторизация 
и изплатено финансово подпомагане по схемите за 
преходна национална помощ и обвързано с производ-
ството подпомагане за животни по реда на Наредба 
№ 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане 
на схемите за директни плащания за Кампания 2021.
Земеделските стопани, регистрирани в системата, 

имат достъп до публикуваните писма от личния си 
профил. Информацията е достъпна в СЕУ от основното 
меню ”Справки”, „Кореспонденция“ – „Уведомителни 
писма“, с възможност за „Сваляне на файл“, от където 
се зарежда и самото писмо за конкретния бенефициер. 
С изтеглянето на уведомителното писмо, то се счита 
за връчено, като от следващия ден започва да тече 
14-дневен срок, в който при несъгласие, бенефициерите 
на ДФЗ могат да обжалват писмата по реда на АПК.
Бенефициерите, които все още нямат активиран 

достъп (регистрация) в СЕУ, могат да получат уве-
домителните си писма в Областна дирекция на ДФ 
„Земеделие“ по адрес на регистрация за юридическо 
лице и едноличен търговец или постоянен адрес за 
физическо лице.
Припомняме, че в разработената индивидуална за 

всеки кандидат среда, се дава възможност за визу-
ализация на електронни документи, уведомления и 
географски данни. В публичната част на системата са 
налични регистри и справки, нормативни документи, 
калкулатори, както и специализирана географска карта.

ОФОРМЯНЕ НА ТРУДОВАТА НИ КНИЖКА ПРИ 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА

При прекратяване на 
трудовото правоотно-
шение работодателят 
е длъжен да впише 
в трудовата книжка 
данните, свързани с 
прекратяването, и да я 
предаде незабавно на 
работника или служи-
теля срещу подпис.
Какви са задълженията на работодателите и пра-

вата на работниците и служителите по отношение 
на процедурата и сроковете за оформянето и преда-
ването на трудовата книжка.
При прекратяване на трудовото правоотношение 

работодателят е длъжен да впише в трудовата книж-
ка основанието за прекратяване на изплатените на 
работника или служителя обезщетения при пре-
кратяването на трудовото правоотношение, както и 
продължителността на трудовия стаж, придобит по 
трудово правоотношение в години, месеци и дни.

Предаване на 
трудовата книжка 
следва да се осъ-
ществи в деня на 
прекратяване на 
трудовото право-
отношение, вед-
нага след вписва-
не на посочените 
данни в нея. То 
трябва да стане 

чрез връчване лично на лицето. Предаването оз-
начава фактическо поставяне на трудовата книжка 
във владението на работника или служителя.
Когато работникът или служителят не е в пред-

приятието в деня на прекратяване на трудовото 
правоотношение и оформяне на трудовата книжка, 
предаването й може да стане по три начина:

1. Чрез писмена препоръчана покана с обратна 
разписка до работника или служителя да се яви при 
работодателя, за да получи трудовата си книжка. В 
този случай работодателят ще е изпълнил задълже-
нието си за предаване на трудовата книжка в деня 
на получаването на поканата от работника или слу-
жителя, удостоверен върху обратната разписка.

2. Чрез изпращане на трудовата книжка по поща-
та. Трябва да се има предвид, че за този вид пре-
даване на трудовата книжка е необходимо пред-
варителното писмено съгласие на работника или 
служителя. В този случай моментът на предаването 
ще бъде денят на изпращането й по пощата.

3. Чрез предаване на трудовата книжка на пис-
мено упълномощено от работника или служителя 
лице. В този случай работодателят ще е изпълнил 
задължението си за предаване на трудовата книжка 
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До 10-ти февруари: 
ЗКПО
Деклариране на напра-

вените залози и данъка от 
организатори на хазарт-
ни игри и от оператори 
на телефонна или друга 
електронна съобщител-
на услуга за проведени 
през предходния месец 
хазартни игри, при които 
залогът за участие е чрез 
цената на телефонна или 
друга електронна съоб-
щителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти февруари: 
ЗДДС
1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец януари. 

2.Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с 
място на изпълнение на територията на друга държа-
ва членка за данъчния период – месец януари. Реги-
стрираното лице, което през данъчния период – месец 
януари изпраща или транспортира стоки под режим 
на складиране на стоки до поискване от територията 
на страната до територията на друга държава член-
ка и/или когато през този период настъпи промяна, 
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 
от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния 

период – месец януари е извършило вътреобщностни 
доставки, по които получатели са данъчно задълже-
ни лица или данъчно незадължени юридически лица, 
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, 
или доставки като посредник в тристранна операция, 
по които получатели са данъчно задължени лица или 
данъчно незадължени юридически лица, регистри-
рани за целите на ДДС в Северна Ирландия, подава 
VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвър-
ля стоки, представляващи част от неговите стопански 
активи, от територията на страната до територията на 
Северна Ирландия под режим на складиране на стоки 
до поискване и/или когато през този период настъпи 
промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, 
ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-де-
кларацията.
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации вътресъюзен 

внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания) 
, съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС за референтен пери-
од месец януари 2023 г. 
До 15-ти февруари: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец януари.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение 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. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2023г.

в деня на предаването й на упълномощеното лице, 
което трябва да стане срещу подпис.
При закриване на предприятието, без да е посо-

чен правоприемник, всички съхранявани от него 
разплащателни ведомости, трудови договори (за-
поведи за назначаване), заповеди за преназнача-
ване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 
работни дни, заповеди за прекратяване на трудови 
правоотношения, трудови книжки и други доку-
менти, установяващи осигурителен стаж и доход 
на лицата, които са работили в предприятието, се 
предават на териториалните поделения на НОИ и 
се пазят в специални архивохранилища. Удосто-
веренията за трудов стаж се издават от територи-
алните поделения на Националния осигурителен 
институт безплатно в срок до 30 дни въз основа на 
съхраняваните от тях разплащателни ведомости и 
други документи на прекратени осигурители без 
правоприемник.
Справка:
Наредба за трудовата книжка и трудовия 

стаж



ЗАЩО СЪХНАТ ЛИСТАТА
НА МЛАДИЯ РАЗСАД

Не  всички  зе-
ленчукови култу-
ри са капризни за 
отглеждане. При 
повечето от тях 
разсадът е уязвим 
само през първи-
те 2-3 седмици от 
покълването. Това 
е времето, в което 
новопоникналите 
растения могат да страдат от прегряване, преполиване, 
недостиг на светлина или гъбични заболявания. Поня-
кога листата се свиват и изсъхват без видима причина, 
а в действителност те са няколко.
Причини за загуба на разсада
1. Голяма част от новопоникналите растения вне-

запно повяхват и умират
Ако преобладаващата част или всички млади расте-

ния паднат и умрат за една нощ, тогава опциите не са 
много – сечене на разсада или вертицилийно увяхване.
Причинява се не само от заразена с патогенни гъбички 

почва, но и от висока влажност или ниска температура.
Какво е решението? Болните растения не могат да 

бъдат излекувани и спасени, а оцелелите спешно трябва 
да бъдат „евакуирани“ на безопасно място – в нови кон-
тейнери (най-добре в отделни). При тези заболявания е 
по-лесно да се предотвратят проблемите, отколкото да 
се води борба след това: обеззаразяване на семената и 
почвата или заселване в нея на Триходерма, защитаваща 
растенията от почвените фитопатогени.
След поява на заболяването разсадът трябва да се 

полее с разтвор на калиев перманганат, да се намали 
поливането и да се посипе с охладен пясък, чиято де-
белина на покритието е 3-5 сантиметра.
Като профилактично средство към почвената смес 

може да се добави до 30% перлит. Това ще осигури на 
растенията качествен дренаж и достъп на кислород, 
което ще намали причините за гибелта на разсада.

2. Листата се свиват и изсъхват
Растенията обикновено свиват листата си, за да съх-

ранят влагата. Осветителни тела за доосветяване, поста-
вени в близост до разсада или проникването на горещ 
и сух въздух могат да бъдат основна причина за това.
Решението е в отстраняване на причините и създа-

ване на благоприятни условия за развитие на разсада. 
Полезно е растенията да се напръскат с Имуноцитофит 
или друг подходящ растителен стимулант.

3. Повяхват и се отпускат листата на вече поот-
расналия разсад
Най-честата причина за това са вредители: листни 

въшки, акари, трипси, белокрилки и др. Тук на помощ 
може да дойде лупата или друг оптичен инструмент, но 
е важно да установим причинителя.
Решението е измиване на листата и пръскане с инсек-

тициден сапун или друг подходящ препарат в зависимост 
от причинителя. Не е излишно и обработване на почвата.
Когато не се установи наличие на вредители, а има 

свиване на листата, тогава причината може да се дължи 
на преполиване. Необходима е проверка на дренажните 
отвори и осигуряване на свободно оттичане на водата 
от контейнерите.
Силната светлина – пряка слънчева или от допълни-

телно осветление също може да бъде причина.
4. Върховете на листата на разсада сменят цвета 

си и изсъхват
Най-напред върховете, а по-късно и целите листа 

пожълтяват, потъмняват, след което изсъхват. Това 
обикновено сигнализира за прекомерно торене, а при 
тъмни листа за азотни излишъци.
Решението е промиване на почвата с повече вода и 

осигуряване на оттичането и. Така ситуацията може да се 
овладее. При тази процедура трябва да се следи стриктно 
за оптималната температура, която за отделните култури 
е различна. При проветряване е необходимо да не се 
допуска преохлаждане и излагане на разсада на течение.

КАК  ДА  ПОДДЪРЖАМЕ  ЗЪБИТЕ
НА  КУЧЕТО  ЗДРАВИ

Наличието на космат приятел включва стремеж към 
цялостното му благополучие. От техните физически 
дейности и цикли на сън до хранителните им навици, 
всеки малък детайл е от значение. Здравето на зъбите на 
кучето или устната кухина често е най-пренебрегваната 
рутина на вашия домашен любимец. Въпреки че са съз-
дадени да оцеляват без допълнителни процедури към 
оралната си рутина, обръщайки внимание на тази зона 
вие ще гарантирате, че зъбите и венците им са здрави.
Представяме ви няколко лесни начина да поддържате 

здрави зъбите на кучето.
1. Дайте им играчки за дъвчене
Вашият домашен любимец може да не се чувства 

комфортно да бъркате в муцуната или устата му. Така че 
трябва да измислите алтернативни начини да ги пред-
пазите. Първоначално им дайте играчки за дъвчене или 
лакомства за дъвчене, които наблягат на използването 
на зъбите им, а не просто на близане. Калциеви кости, 
специални кожени лакомства или просто меки гумени 
играчки, специално направени за дъвчене, ще свършат 
работа. Потупайте ги с признателност по гърбовете, 
за да посочите и внедрите повече навици за дъвчене.

2. Вземете паста и четка за зъби за домашни 
любимци
Има различни 

пасти и четки за 
зъби в зоомага-
зините. Пастата 
за зъби за до-
машни любимци 
обикновено се 
използва както 
при котки, така 
и при кучета. Те 
са формулирани да победят неприятните миризми 
от устата, образуването на плака или всякакъв вид 
пародонтални заболявания. Повечето видове пасти 
за зъби са безопасни за поглъщане, така че не трябва 
да се притеснявате, ако вашият домашен любимец ги 
погълне по време на миене на зъбите. По същия начин 
четките за зъби за домашни любимци също са напра-
вени, като се има предвид деликатното състояние на 
устната кухина на вашия домашен любимец. Четките 
са меки и приятни за зъбите им.
Постепенно свиквайте вашия домашен любимец с 

пастата и кучешката четката за зъби. Оставете го да 
подуши и опита пастата за зъби, преди да започнете 
да миете зъбите на кучето редовно.

3. Опитайте суха храна
Ако вашият домашен любимец е твърде непреклонен 

да се съобразява с миенето на зъбите, можете да при-
бегнете до други алтернативи като суха храна. Може 
да включва обичайната им храна за домашни любимци 
със средни и не толкова твърди гранули, които са дос-
татъчно хрупкави за дъвчене, но не прекалено твърди 
за зъбите им. Това ще гарантира, че няма натрупване на 
плака. Можете да въведете одобрени от ветеринарни и 
предписани добавки като перорален разтвор във водата 
им, които ще повлияят добре на оралната им хигиена.

4. Насрочете редовен ветеринарен преглед
Редовното посещение при ветеринарен лекар е 

важно, за да сте сигурни, че няма да пропуснете забо-
ляване (зъбно или друго), което може да е пропуснало 
вашето внимание. Ако забележите, че вашият космат 
приятел кърви от венците или видите намален прием 
на храна, това може да е знак, че той/тя страда от нещо 
сериозно и е най-добре да се консултирате с ветеринар.
След като вече знаете какво да правите, уверете се, 

че сте включили тези процедури, които са от полза за 
вашия домашен любимец!
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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!

Катаджия спира автомобил за проверка:
– Добър вечер! – казал катаджията.
– До’р вечир…
– Вие май сте употребили алкохол ми се струва?
– Пил съм дааа.
– Какво пихте и колко?
– Ами, днес жених дъщеря си и преди церемонията 

с приятели изпихме по няколко уискита за кураж, по-
сле в църквата пихме вино, в ресторанта шампанско 
и после толкова ги смесихме, че вече не помня. Ама 
пихме и няколко литра бира и пак уиски.

– Вие подигравате ли се с мен? Не виждате ли, 
че ви спира служител на полицията за проверка и 
алкохолен тест?

– А вие не виждате ли, че колата ми е с десен волан 
и жена ми е зад него…

ВОЛСКИ ЕЗИК  
Волският език /Phyllitis scolopendrium/ 

представлява многогодишна папрат с 
късо коренище, от което излизат едри, 
кожести и дълги листа с къса дръжка. 
Коренището е плътно и в горната си 
част е покрито с люспи. Билката има зелен цвят, без миризма, но 
горчив вкус. Спорите на волския език узряват юли-август месец.
Волският език е един от най-разпространените видове от 

отдел Папратовидни в България. Расте по сенчести, влажни и 
скалисти места, главно в широколистни гори. Среща се до 1800 
метра надморска височина. Освен у нас, волският език се среща 
в Южна, Западна и Централна Европа.
По-рано волския език се е прилагал в официалната медицина, 

но сега се използва само в народната. Листата на билката успо-
кояват кашлицата и болката.
Състав на волски език
Във волски език са открити слузни и дъбилни вещества, както 

и свободни киселини като глутаминова и аспарагинова киселина. 
Волският език съдържа редица неидентифицирани съставки.
Използваемата част на волския език са листата без дръжките, 

които се събират в края на септември и октомври, когато спорите 
на долната част на листата са придобили кафяв цвят.
Избор и съхранение на волски език
Както споменахме, листата на билката се събират в края на 

септември и октомври. Изсушават се на сухо и проветриво място. 
Изсушената билка може да се закупи и от аптеки и специализирани 
билкови магазини за цена под 2 лв.
Ползи от волски език
Волският език има благоприятно действие при бронхити и 

трахеити, хроничен нефрит, болести на далака, застойни явления. 
Листата на волския език имат омекчаващо действие, успокояват 
болка и кашлица.
Имат известно противовъзпалително и кръвоспиращо действие. 

Билката се използва при кашлица, бъбречни и жлъчни възпали-
телни заболявания, при гръдна жаба.
Народна медицина с волски език
Българската народна медицина препоръчва използването на 

волски език при воден плеврит, болести на далака, възпаление 
на бъбреците. 1 с.л. от билката се залива с 400 мл вряла вода и 
се оставя да кисне 1 час. Пие се по 1 винена чаша, 3 пъти дневно 
преди хранене.
Отвара от билката се приготвя, като 10 г сух волски език се 

заливат с 1 литър вряла вода, варят се 15 минути и се прецеждат. 
Отварата се приема топла, по 1 ч.ч. преди хранене.

БУТЕР  ОХЛЮВЧЕТА  С
ТЕЧЕН  ШОКОЛАД     

Продукти:  бутер тес-
то - 500 г, течен шоколад 
- 200 г, жълтъци - 1 бр., 
прясно мляко - 3 с.л., пуд-
ра захар - за поръсване
Приготвяне:  
Тези бутер охлювчета с 

течен шоколад се правят 
много лесно, защото се използва готово бутер тесто.
Ако имате желание и време, бихте могли и да напра-

вите домашно такова. Не е изобщо трудно, но отнема 
повече време.
Изваждаме бутер тестото от фризера и го оставяме 

на стайна температура половин час предварително.
Разточваме листа със силиконова точилка. С остър 

нож го разделяме на две половини. Започваме с първият 
малък лист. Намазваме навсякъде, но не много дебел 
слой с течен шоколад.
От долната хоризонтална страна започваме да нави-

ваме нагоре, докато не минем целият бутер лист. След 
това с остър нож го разрязваме на филийки.
Получават се охлювчета, които нареждаме в тавичка 

за печене. Всяко от тях намазваме със смес от разбит 
жълтък и прясното мляко.
Сладките бутер охлювчета се пекат на 160 градуса 

за около 20 минути.
Щом са готови и ги извадите от фурната, ги поръсете 

с пудра захар.

НАЕМАМ
земеделска земя
с. Сатовча / с. Долен 

15лв./дка
Анна-Мария Велкова

0899/91-35-24                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              


