
ДО 5 000 ЛВ ГЛОБА,
АКО ЗАТВОРИТЕ ФЕРМАТА СИ ЗА ВЕТЕРИНАРИ  

Ако фермер не осигури достъп на контролен орган при осъществя-
ване на контрол, се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв, а при 
повторно нарушение – от 5000 до 10000 лв. Това гласи една от разпо-
редбите за проекта на Закона за управление на агрохранителната вери-
га, публикуван за обществено обсъждане до 2 декември 2019 г.
Лицата, които не окажат изисканото съдействие на контролен орган 

при осъществяване на контрола, се наказват с глоба в размер от 500 до 
2000 лв, а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв., казва още 
новият закон.
Според него на 

глоба подлежат и 
търговците на раз-
валена храна. Ако 
дейността се осъ-
ществява от физи-
чески лица, те ще 
се наказват с глоба 
от 1 000 до 1 500 
лв., а при повторно 
нарушение – от 1 
500 до 3 000 лв. Ко-
гато нарушението е 
извършено от юри-
дическо лице или 
едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1 500 до 3 000 
лв., а при повторно нарушение – от 3 000 до 6 000 лв.
Няма ли надлежната регистрация обектът, то тогава собственикът му 

може да се бръкне с 5 до 10 хил. лв глоба, а ако актът се повтори, тогава 
сумата нараства от 10 до 20 хил. лв.
Проектът на Закона за управление на агрохранителната верига има 

за цел да осигури прилагането на правото на Европейския съюз и на-
ционалните мерки в областта на агрохранителната верига, чрез акту-
ализиране на националната правна рамка, която да обединява цялата 
дейност по агрохранителната верига в нейната цялост като един не-
прекъснат процес. Специфичната цел на законопроекта е да гарантира 
висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите и 
прилагането на интегриран подход на контрол по цялата агрохранител-
на верига, коментира от земеделското министерство.
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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

Ученичките Елица Тушинова от 12 
клас, Естела Качанова и Десислава 
Валентинова от 11 клас, са финалисти 
в конкурс за есе, организиран от Фон-
дация Българска Памет. Техен настав-
ник бе г-жа Райка Славчева.
Учениците взеха участие в петдне-

вен младежки обмен от 7–11 октом-
ври 2019 г. в гр. София, заедно с те-
хни връстници от Република Сърбия 
и Република Северна Македония.
След усърдната си работа в рамки-

те на обмена, 60-те младежи от Бълга-
рия, Р. Северна Македония и Сърбия 
получиха сертификат за участие и 
сертификат Youth Pass, който бе връчен на всеки участник, лично от д-р Милен Врабевски.
Участниците в проекта преминаха през редица интерактивни упражнения и обучения, съз-

дадоха нови познанства и приятелства помежду си и се срещнаха с вдъхновяващи личности.
Сред лекторите, които взеха участие в проекта, бяха Диман Михнев /Visteon/, Радослав То-

чев /Seebridge/, Методи Терзиев /Betahouse/, Борис Колев /DigiMark Ventures/, Ясен Георгиев 
/Институт за икономическа политика/ и председателят на Фондация Българска Памет - д-р 
Милен Врабевски, който изнесе презентация на тема „Психология на успеха“, базирана на 
неговия личен и професионален опит.
Това е поредният проект за трансгранично сътрудничество, реализиран от Фондация Бъл-

гарска Памет и съфинансиран по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна 
мобилност за граждани“.

Ученичките Елица Тушинова от 12У ЕЕ ТТ 1122

СТАРТИРА АКЦИЯ „ЗИМА“  
Полицията започна акция „Зима“ в цялата 

страна.
От СДВР са категорични, че тази година 

няма да има толеранс за неизправни МПС-та.
И тази година акция „Зима“ ще бъде про-

ведена на три етапа – първият за безопасност 
на пътни превозни средства като велосипе-
ди, такива с животинска тяга, както и мерки 
за безопасност на водачите.
Вторият етап ще е за пешеходците, като 

много сериозна уязвима група, а третият за 
безопасно шофиране през зимата, техниче-
ска изправност на автомобилите, както и по-
ведение на водачите спрямо пешеходци.
След 15 ноември от Пътна полиция ще 

глобяват с 50 лв. водачите чиито гуми са с 
грайфер под 4 мм.
Толкова е и стойността на глобата за не-

изправни фарове и габарити. За неизправни 
спирачни системи обаче, санкциите могат да 
достигнат до 500 лв.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ 

(АПИ) планират до края на ноември да спрат 
основните ремонти по магистралите.

В четвъртък подробности по акцията ще 
бъдат обявени на специална пресконферен-
ция, в която ще присъстват началникът на 
отдел „Пътна полиция“ при Главна дирек-
ция „Национална полиция“ комисар Любо-
мир Костадинов, председателят на Съюза 
на българските автомобилисти (СБА) инж. 
Емил Панчев, представители на Българския 
Червен кръст, Изпълнителна агенция „Авто-
мобилна администрация“, Агенция „Пътна 
инфраструктура“ и Държавна агенция „Без-
опасност на движението по пътищата“

Разпространяват се фалшиви 
имейли от името на НАП, преду-
преждават от приходната агенция. 
Те представляват „покана за до-
броволно плащане“. Писмата при-
канват получателите им да отворят 
прикачен файл, в който, според оп-
исанието към него, се съдържа ин-
формация за изпълнително дело, 
банкови сметки, срокове и суми за 
плащане.
От НАП предупреждават, че 

това представлява класическа фор-
ма на „фишинг“ - атака, чрез която 
се цели измама.
Текстът на фалшивите електрон-

ни съобщения гласи:
Здравейте,
Търсим ви във връзка с извършени от Вас сделки с криптовалута. 

Тъй като криптовалутите са финансов актив по смисъла на ЗДДС, 
сделките, добивът, трансферът и плащанията с криптовалута 
трябва да бъдат декларирани в съответната данъчна декларация. 
Приложно Ви изпращаме Съобщение за доброволно изпълнение, в кое-
то ще откриете размера на задълженията, номерът на изпълнител-
ното дело, както и банковата сметка за принудително събиране на 
публични вземания. При непогасяване на задълженията, доброволно, 
в дължимия срок, задължението ще бъде събра но принудително от 
държавата, заедно с лихвите и разходите за това. Срокът за добро-
волно изпълнение е 7 /седем/ дни след получаване на поканата.
От НАП съветват клиентите си да изтрият веднага писмо с подобно 

съдържание, а ако са го отворили, да сканират компютъра си с актуал-
на версия на антивирусна програма.
От приходната агенция припомнят също, че имейлите, които офи-

циално изпраща институцията са персонализирани и че по никакъв 
повод не следва да се предоставя информация в имейл кореспон-
денция за банкови сметки, номера на банкови карти и друга чувст-
вителна финансова информация.
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Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

7 Ноември 2019, Четвъртък,
Русия отбелязва Деня на Октомврийска-

та революция 
От 2005 година датата 7 ноември отново 

започва да се чества като официален праз-
ник - „Ден на Октомврийската революция“. 
Отбелязва се съгласно федералния закон „За 
дните на войнската слава и паметните дати на 
Русия“, приет на 13 март 1995 г., с промени от 
29 декември 2004 г. и 21 юли 2005 г. До 1991 
г. Денят е отбелязван в бившия СССР като 
Ден на Великата октомврийска социалистическа революция с тържествен 
военен парад и масова манифестация. От 1996 г. до 2005 г. се чества като Ден 
на съгласието и примирението - обявен с указ на Борис Елцин от 7 ноември 
1996 г. с цел обединяване на руското общество. На 7 ноември 1917 г. (25 ок-
томври по стар стил) избухва на Октомврийската революция в Русия (някои 
руските историци защитават тезата, че събитията от 25 октомври 1917 първо 
трябва да се разглеждат в светлината на държавен преврат, който по-късно 
прераства в революция). В Петроград (Санкт Петербург) е свалено от власт 
Временното правителство и е провъзгласена диктатурата на пролетариата. На 
8 ноември 1917г. на Втория конгрес на Съветите са приети Декрет за мира 
и Декрет за земята, създадено е първото съветско правителство - Съвет на 
народните комисари - начело с Владимир Илич Ленин. По традиция всяка 
година на Червения площад в Москва се провежда тържествен парад в него 
участват привърженици на комунистическата идея, ветерани, детски и мла-
дежки обществени организации, войници от Московския гарнизон, като на 
трибуните се канят чуждестранни гости. Ден на информацията Отбелязва 
се от 1977 г. с решение на конференцията на министрите на информацията в 
Кампала, Уганда (7-11 ноември 1977) на страните членки на Организацията 
за африканско единство, която от 9 юли 2002 г. носи името Африкански съюз. 

10 Ноември 2019, Неделя,
Световен ден на младежта
 Отбелязва се от 1949 г. с решение на 

Световната федерация на демократичната 
младеж (СФДМ). Годишнина от създаване- 
то на СФДМ /1945/ по време на Световната 
конференция на младежта в Лондон, Вели-
кобритания (29 октомври-10 ноември 1945).

Годишнина от свалянето на Тодор Живков 
Годишнина от свалянето на Тодор Живков 

На 10 ноември 1989 година, часове след като 
е отворена Берлинската стена - 9 ноември, е 
свикан пленум на Централния комитет (ЦК) 
на Българската комунистическа партия (БКП). 
Официалното съобщение за двете решения 
на пленума е, че се „удовлетворява молбата 
на другаря Тодор Живков да бъде освободен 
като генерален секретар и член на Политбю-
ро на ЦК на БКП“ и му се изказва „дълбока 
благодарност за дългогодишната всеотдайна 
дейност в служба на партията и народа“. Пред-
лага се на Народното събрание да удовлетвори 
неговата молба за освобождаването му като 
председател на Държавния съвет на Народна 
република България. Другото решение е, че 

„се избира за генерален секретар на ЦК на БКП другарят Петър Младенов“. 
Негласната новина за свалянето му обикаля цялата страна за минути. Първо се 
разпространява в Софийския Университет, към 17.00 часа пред всички будки 
за вестници се появяват невиждани, огромни опашки от хора, които чакат 
за да си купят вечерното издание и за да прочетат черно на бяло новината. 
На 17 ноември 1989 г. на сесия на 9-ото Народно събрание Тодор Живков е 
освободен от длъжността председател на Държавния съвет.

Н О В И Н И
4 - 10 ноември 2019г., брой 43

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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 1.11.2019 г.
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Следващите редове ще ви напомнят за някои 
много важни неща в живота. Ако се опитаме 
поне малко да ги следваме, бихме се чувствали 
по съвсем друг начин. Кои са 7-те вида чистота?
Чистота на ръцете – да взимаш само това, 

което ти е нужно и да даваш това, което не ти 
е нужно, но е необходимо на друг.
Чистота на ушите – да не слушаш уплашени, 

озлобени и суетни хора, както и да предпазиш 
слуха си от сквернословие, сплетни и празни 
приказки. Да чуваш музиката в звуците около теб.
Чистота на очите – да пазиш очите си от 

омраза, злоба, завист и лоши въжделения. Да 
виждаш красотата, която те заобикаля.
Чистота на устата – да пазиш устата си от 

излишно многословие и сквернословие. Да пом-
ниш за силата на словото и да се съобразяваш 
с нея преди да си отвориш устата.
Чистота на тялото и дрехите – да поддържаш 

тялото си и дрехите си чисти. Не забравяй, че 
здрав дух живее в здраво тяло.
Чистота на мислите – да се откажеш от не-

гативните мисли и злите помисли. Но и да не 
проявяваш жалост спрямо себе си. Мислите 
идват по двойки – положителна (съзидателна, 
творческа) и отрицателна (отхвърляща, разру-
шаваща). Ти избираш.

Чистота на душата и сърцето – да пазиш 
и бдиш над своите душевни пориви и да не 
ги игнорираш. Сърцето е твоят пътеводител 
в живота, а душата е неговото вдъхновение. 
Чистотата им предопределя пътя ти…
И все пак, човек не може да влезе във водата, 

без да се измокри. Не се страхувайте от това 
да се изцапате, това е неизбежно и е част от 
пътя. Но и не забравяйте да почистите – това 
е ваша грижа.

КОИ СА 7-ТЕ ВИДА ЧИСТОТА 

„ЗАЕДНО В ЧАС“ НАБИРА УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА СИ ЗА 2020 Г.  
Краен срок: 15 ноември 2019 г.
“Заедно в час” търси хора със 

силна мотивация, желание за раз-
витие и работа с ученици, които 
имат нужда от повече подкрепа. 
Работата в училище е на пълен 
работен ден през двете години на 
програмата.
Мисията на “Заедно в час” е 

да открива, обучава и развива 
способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосрочно за положителна 
промяна на образованието в България. Програмата за професионално и лидерско раз-
витие включва период от 2 години, в които участниците работят като учители в най-
нуждаещите се български училища.
Желаещите да се включат в програмата могат да кандидатстват на сайта на Фонда-

ция „Заедно в час“. Няма изискване кандидатите да имат учителска правоспособност 
- одобрените участници придобиват такава в рамките на програмата. Необходими са 
завършена минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г., желание за работа с 
ученици, които имат нужда от повече подкрепа, и готовност за работа като учител на 
пълен работен ден за период от две години. Организацията разширява обхвата си и 
одобрените кандидати ще работят като учители във вече 20 области в България.
Финансови стимули от “Заедно в час”:
- 1200 лв. за периода на задължителното лятно обучение (юли – август);
- 2000 лв. за участници, които сменят настоящото си местоживеене, за да преподават 

в приоритетни за “Заедно в час” училища (изплаща се на две части в началото на всяка 
учебна година);

- За участниците, които нямат учителска правоспособност или трябва да се преква-
лифицират, “Заедно в час” покрива семестриални такси, нощувки и пътни разходи до 
и от съответния университет за лекции и изпити (ако участниците преподават/ живеят 
в друго населено място).



Въпрос: Здравейте, въпросът ми е следният: 
Адресната ми регистрация по ЛК е в едно населено 
място, а работя в друго. Мога ли да подам документи 
за детски добавки на второто място без да променям 
адресната си регистрация и нужни ли са допълни-
телни документи? 
Отговор на МТСП: Семейните помощи за деца се 

отпускат от дирекции „Социално подпомагане“ въз 
основа на заявление декларация заедно с необходимите 
документи. Съгласно чл. 2, ал. 2 от Правилника за при-
лагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) 
(изм. – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 1.08.2019 г.) заяв-
лението декларация се подава от посочените в Закона 
за семейни помощи за деца лица в дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящия им адрес: 1. лично, като 
към заявлението декларация се прилага лична карта (за 
справка); 2. чрез лицензиран пощенски оператор, като 
заявлението декларация следва да е в оригинал; 3. по 
електронен път с квалифициран електронен подпис. 
Следва да имате предвид, че в личната карта се съдър-
жат данни само за постоянен адрес, който може да бъде 
различен от настоящия адрес на лицето. Съгласно чл. 
94, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация настоящ 
адрес е адресът, на който лицето живее. В тази връзка, 
в случай че населеното място, където живеете и насе-
леното място, където работите попадат на територията 
на различни дирекции „Социално подпомагане“, няма 
нормативно основание да подадете заявлението декла-
рация за отпускане на месечни помощи за отглеждане 
на дете до завършване на средно образование, но не 
повече от 20-годишна възраст, в дирекцията „Социално 
подпомагане“, на чиято територия е Ваша месторабота. 
За удобство и при възможност може да се възползвате 
от вариантите за подаване на заявление декларация по 
реда на чл. 2, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ППЗСПД.

Въпрос: Отпуска ли се еднократна помощ за родено 
дете в чужбина, което има издаден акт за раждане в 
България? Може ли упълномощено лице с генерално 
пълномощно да получи помощта?
Отговор: На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за се-

мейни помощи за деца (ЗСПД) майката има право на 
еднократна помощ при раждане на живо дете, неза-
висимо от доходите на семейството, когато детето не 
е настанено за отглеждане извън семейството по реда 
на чл. 26 от Закона за закрила на детето. В закона няма 
условие тази помощ да не се отпуска за деца, родени 
в чужбина. Семейните помощи за деца, включително 
еднократната помощ при раждане на дете, се отпускат 
от дирекции „Социално подпомагане“ въз основа на 
заявление декларация заедно с необходимите докумен-
ти. Съгласно чл. 2, ал. 2 от Правилника за прилагане на 
Закона за семейни помощи за деца (изм. – ДВ, бр. 60 от 
2019 г., в сила от 1.08.2019г.) заявлението декларация се 
подава от посочените в ЗСПД лица в дирекция „Социал-
но подпомагане“ по настоящия им адрес: 1. лично, като 
към заявлението декларация се прилага лична карта (за 
справка); 2. чрез лицензиран пощенски оператор, като 
заявлението декларация следва да е в оригинал; 3. по 
електронен път с квалифициран електронен подпис. В 
тази връзка, няма регламентирана възможност заявлени-
ето декларация да се подаде с пълномощно. В случай, че 
майката е подала заявление-декларация за получаване 
на тази помощ в съответната дирекция „Социално под-
помагане“ по настоящ адрес и има издадена заповед за 
отпускане на помощта, на основание чл. 6, ал. 5 от ЗСПД 
помощта се изплаща на майката, а при невъзможност 
да я получи – на друг законен представител на детето. 
Изплащането на семейните помощи може да се извършва 
по касов или безкасов път. По желание на лицата, отра-
зено в заявлението декларация, помощите могат да се 
изплащат по лична платежна сметка на правоимащото 
лице, обозначена с Международен номер на банкова 
сметка (International Bank Account Number – IBAN), 
водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани 
от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, 
осъществяващи дейност на територията на страната (чл. 
7, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПД). Следва да имате предвид, 
че правото на помощта се погасява след навършване на 
тригодишна възраст от детето. За повече информация 
майката следва да се обърне по компетентност към 
съответната дирекция „Социално подпомагане“. 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ЗА ДАНЪКА НА 
КОЛАТА МИ?  

Този месец изкарах шофьорски курсове и взех 
книжка. Вече мога да шофирам. Започнах да разглеж-
дам и различни коли, за да си купя скоро. Не съм на-
ясно обаче дали имам някакви задължения след като 
си купя автомобил. Трябва ли да регистрирам новата 
си кола и да плащам данъци? Как ще стане това?
Първи стъпки след придобиването на МПС
След като вече се спра окончателно на марка и мо-

дел и с продавача се договорим за цената и останалите 
условия по продажбата на колата, трябва да сключа 
договор за покупко-продажба на въпросното МПС. 
От този момент аз ставам горд собственик на новия 
си автомобил. Тук обаче започват задълженията ми. 
За мен започва да тече 2-месечен срок, в който трябва 
да декларирам колата пред общината по постоянния 
ми адрес. Важно! Когато съм купил кола, която не е 
регистрирана за движение в България, трябва първо 
да я регистрирам за движение в КАТ и чак тогава за 
мен почва да тече 
този  двумесечен 
срок. Ако пък съм 
придобил колата по 
наследство, срокът 
за мен става 6-ме-
сечен. В този слу-
чай трябва да подам 
декларацията пред 
общината  по  по-
следното местожителство на починалия. Важно! Ако 
съм купил колата заедно с някой друг и той подаде 
декларация преди мен, то не е нужно и аз да подавам. 
Кой плаща данък за МПС?
Аз като собственик имам задължение да плащам 

данък за придобитата кола. Трябва да съм я регис-
трирал за движение по пътищата в България, за да 
се обложи тя с данък.
Важно! Няма да плащам данък, когато:
- съм с намалена работоспособност от 50-100%, 

а МПС-то е с обем на двигателя до 2000 куб. см и с 
мощност до 117,64 kW;

- съм купил електрически автомобил, мотоциклет, 
мотопед, или електрическо превозно средство кате-
гории L5е, L6е и L7е;

- предишният собственик го е платил  за времето 
до края на календарната година. След изтичането ѝ 
обаче съм длъжен да започна да го плащам.
Тези обстоятелства трябва да заявя, като подавам 

декларацията в общината или с нова данъчна де-
кларация. Само така мога да се ползвам от данъчно 
облекчение или да бъда освободен напълно от пла-
щането на данъка. 
Има ли други данъчни облекчения?
Годишният ми данък може да се намали:
- при решение на общинския съвет с 20-40%, ако 

колата ми е с мощност на двигателя до 74 kW вклю-
чително, снабдена с действащо катализаторно устрой-
ство и несъответстваща на екологичните категории 
“Евро 3”, “Евро 4”, “Евро 5”, “Евро 6” и “EEV”;

- с 50%, ако колата е с мощност на двигателя до 
74 kW включително и съответстваща на екологични 
категории “Евро 3” и “Евро 4”;

- с 60% при мощност на двигателя до 74 kW и ка-
тегория “Евро 5” и “Евро 6”.
За да получа облекчението, трябва да докажа, че 

автомобилът е от съответната екологична категория. 
Това става, като представя документ, от който е видно 
съответствието на превозното средство с определена-
та от производителя екологична категория. 
Кога се плаща данъкът?
Мога да платя на 2 равни вноски. Сроковете ми са 

съответно до 30 юни и до 31 октомври на годината, 
в която дължа данъка. Важно!  Ако предплатя до 30 
април за цялата година, получавам 5% отстъпка. 
Веднага след придобиването пък разполагам със 

срок от 2 месеца да платя данъка в размер 1/12 част от 
годишния данък за всеки месец до края на годината, 
включително месеца на придобиването. Не бива да 
забравям да си плащам данъка, защото точно това е 
условие за редовност при периодичен технически 
преглед. 
Трябва да внеса данъка в приход на бюджета на 

общината, по постоянния ми адрес.
Как се определя данъкът?
Аз като собственик съм длъжен да платя данъка си 

към общината, в която съм подал декларацията. Всяка 
община обаче сама приема наредба за определяне 
на размера на местните данъци и такси. Въпреки 
това има общи критерии. От значение е колко старо 
е превозното средство. Колкото по-ново е, толкова 
по-голям данък трябва да платя. (Например ако МПС-
то произведено през 2010, данъкът ще се умножи с 
коефицент 1,5, а ако е произведено през 2015 – с 2,8) 
Данъкът зависи и от мощността на лекия автомобил. 
Колкото по-мощна кола си купя, толкова повече ще 
плащам. 

- до 37 kW включително – от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;
- над 37 kW до 55 kW включително – от 0,40 до 

1,20 лв. за 1 kW;
- над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 до 

1,62 лв. за 1 kW;
- над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 до 

3,30 лв. за 1 kW;
- над 110 kW – от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW. 
Сега след като знам, че да си купя кола, не е просто 

игра, а влече най-вече сериозни парични задължения, 
съм готов да сключа сделката. 

До 14-ти ноември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декла-

рация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия 
ДДС за данъчния период - месец 
октомври. 

2. Подаване на VIES-декларация 
от регистрирано лице, което е извършило вътреобщ-
ностни доставки,  доставки като посредник в тристран-
на операция (с изключение на получено авансово пла-
щане (цялостно или частично) от посредник в тристран-
на операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от 
ЗДДС (включително получените авансови плащания), с 
място на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец октомври.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
4 - 10 ноември 2019г., брой 43

ПЧЕЛАРИТЕ ПОЛУЧАВАТ 4,5 МЛН. ЛЕВА 
ПО DE MINIMIS    

ДФ „Земеделие“ преве-
де по сметките 4,5 млн. 
лв. (4 496 235 лв.) на 4 
408 пчелари по държавна 
помощ de minimis. Подпо-
магане получават 601 101 
пчелни семейства, като 
размерът на субсидията 
за едно възлиза на 7,48 
лв. ДФЗ успя да обработи 
документите на земеделските стопани само за 4 ра-
ботни дни след приключване на приема, който изтече 
на 18 октомври. С решение на Управителния съвет на 
ДФ „Земеделие”, за обезпечаване на финансирането, 
бе разпределен бюджет от 4,5 млн. лв.
Помощта се предоставя на земеделски стопани, 

които притежават най-малко 20 пчелни семейства. Те 
трябва да са реализирали качествен пчелен мед през 
2018 и/или през 2019 г. Продукцията им следва да 
отговаря на изискванията, заложени както в Закона за 
пчеларството, така и в Наредбата за изискванията към 
пчелния мед, предназначен за човешка консумация.
Финансовото подпомагане, което пчеларите полу-

чават по линия на минималната държавна помощ, ще 
покрие част от годишния им разход за отглеждане на 
пчелно семейство. Подкрепата има за цел да компен-
сира направените от стопаните разходи за зазимява-
нето на кошерите и за справяне с последствията от 
неблагоприятните климатични условия, довели до 
ниски добиви на пчелен мед.

МАЛКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЩЕ МОГАТ 
ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА 

СОБСТВЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ 
От 22 октомври 2019 г., стартира прием на проект-

ни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти 
по тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвести-
ции в материални активи“ от Програма за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020 г. Ще се 
подпомагат изцяло стопанства с икономически раз-
мер между 6 000 и 7 999 евро. По процедурата могат 
да кандидатстват малки стопанства в областта на 
животновъдството, плодове и зеленчуци или на ете-
рично-маслени и лекарствени култури. Бюджетът на 
подмярката е над 3 млн. лв. и е насочен за преработка 
на селскостопански продукти. Целта е да се повиши 
жизнеспособността и устойчивото развитие на малки-
те земеделски стопанства.
Инвестициите са за ма-

териални и/или нематери-
ални активи за създаване 
или модернизация на съ-
ществуващи мощности за 
преработка, разширяване 
на капацитета на местни-
те мрежи за прибиране, 
приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и 
пакетиране на земеделска продукция.
Проектните предложения се подават по електронен 

път чрез Информационната система за управление и 
наблюдение на средствата от Европейските струк-
турни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на 
интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпро-

си на електронната поща rdd@mzh.government.bg и да 
получат разяснения по Условията за кандидатстване 
до 3 седмици преди крайния срок за подаване. Про-
ектите ще се приемат до 17:30 часа на 23.12.2019 г.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ПАРИ,
АКО ИМАТЕ ЛИХВОТОЧКИ 

Компенсациите ще се изплащат до края на годината 
Правителството одобри промени по бюджета на 

Министерството на финансите за 2019 година.
От тях 1,5 млн. лв. ще се дадат по бюджета на 

Националния компенсационен жилищен фонд за 
изплащане на натрупаните задължения за левови 
компенсации на граждани, които притежават много-
годишни жилищно- спестовни влогове.
Става въпрос за притежателите на т.нар. лихвоточ-

ки, които са одобрени за обезщетяване заради загубата 
на влоговете в някогашната Държавна спестовна каса.         
Притежателите на общо 155 хил. жилищно-спес-

товни влога получиха право през 2010 г. да получат 
обезщетение за изгубените си спестявания. 
Условието е до 30 ноември 2016 г. те да са закупили 

или започнали да строят собствено жилище, както и 
да подадат искане за компенсация.
Крайният срок за изплащане на компенсациите 

изтича в края на тази година – на 31 декември.
Това е записано в Закона за уреждане на правата 

на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 
влогове.
Той беше многократно удължаван през последните 

няколко години заради липса на средства.
През миналата година са компенсирани 5178 

жилищноспестовни влога от Националния компен-
сационен жилищен фонд, като средната изплатена 
компенсация по един влог е около 6 хил. лв.
Според сдружението на притежателите на ком-

пенсаторни инструменти обаче обезщетение чакат 
още близо 150 хил. души и парите изобщо няма да 
стигнат за всички.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 2019г.



СИНДРОМЪТ НА
НОЩНОТО ХРАНЕНЕ    
В съвременния забързан ритъм на 

живот правилното хранене е трудно 
постижима цел. Голяма част от хора-
та не хапват нищо през целия ден, но 
вечер апетитът им е вече неудържим 
и не могат да се спрат. И тъй като 
тази ситуация е част от ежедневието 
ни, започваме да я възприемаме съв-
сем нормално. Всъщност става дума 
за сериозно хранително нарушение, Синдромът на нощ-
ното хранене, който за пръв път е диагностициран през 
1955 г. от американския психиатър Алберт Стънкард.
В основата на това нарушение стоят стресът и тре-

вожността. Проявява се с целодневен глад и вечерно 
преяждане, а в тежките случаи с безсъние и хранене 
през нощта. Поведението през деня се доближава до 
анорексията, а вечер до булимията. Причината е, че при 
тези хора апетитът отсъства през деня, но се появява с 
пълна сила вечер. 
След проведените задълбочени изследвания учените са 

стигнали до извода, че страдащите от Синдрома на нощ-
ното хранене имат нарушение на хормоналния ритъм. 
Поради това при тях е биологичният часовник е прео-
бърнат, а вследствие на това и обмяната на веществата.
Нощните пристъпи на глад в повечето случаи са съпро-

водени с депресия, а понякога и с ниска самооценка. Като 
правило депресията е често последствие от нарушенията 
в храненето. Хората се срамуват от нощните си набези 
в кухнята, опитват се да скрият проблема от близките 
си и често именно това ги провокира да преяждат все 
повече и повече.
Обикновено страдащите от синдромът на нощното хра-

нене не вземат никакви мерки за борба с наднорменото 
тегло. Те бързо се предават пред излишните килограми, 
тъй като стихийният прием на храна води до трудно 
отслабване и изключително бързо напълняване.
Основният начин на лечение на синдромът на нощни-

ят глад, както и при другите хранителни нарушения, е 
психотерапията. Тя помага на засегнатият да преодолее 
стресът, който провокира проблема и така да промени 
хранителните си навици.

ЕТО КАК ДА ОТГЛЕДАШ РУКОЛА
В САНДЪЧЕ НА БАЛКОНА  

Малко известен е факта, че руколата 
- салатата, която само допреди някол-
ко десетилетия се приемаше като нещо 
съвсем екзотично или дори непознато, е 
била използвана още от времето на древ-
ните римляни и освен с това, че е много 
полезна, се е славела и като афродизиак. 
Около 18 век обаче незнайно защо е заместена от дру-

ги салати и хората започват да забравят за нея. Днес тя 
е сред най-разпространените зеленчуци по Средиземно-
морието и е с доказани антиканцерогенни свойства. Ос-
вен това съвсем не е сложно да отглеждате рукола и Вие 
в двора си или дори в сандък на балкона. 
Ето какво трябва да знаете за отглеждането на рукола: 
- Руколата се засажда от семена, като у нас най-раз-

пространени са холандските и германските сортове. 
Най-добре е да прочетете на самото упътване на какво 
разстояние и на каква дълбочина да засадите семената; 

- Ако семената израстат прекалено гъсто едно до дру-
го, изчакайте, докато руколата стане висока около 10 см 
и я разсадете; 

- Тъй като руколата расте из много средиземноморски 
държави като диворастящо растения, тя няма нужда от 
подхранване, но е добре още в самото начало да я заса-
дите в качествена почва; 

- Най-добре е да засеете семената в края на март или 
началото на април в сандъчета или малки саксии с добър 
дренаж. Когато порасне достатъчно и вече не се очакват 
сериозни застудявания, можете да я засадите вече на от-
крито; 

- Най-вкусни са младите листенца, така че ги обирай-
те, докато е време. По-големите листа също се ядат, но 
стоят по-грубо и са леко горчиви. Освен това руколата 
пуска достатъчно листенца, така че не се притеснявайте, 
че бързо ще свършат; 

- Добре е през вегетационния период на руколата, кой-
то е около 5-6 седмици, да я подхранвате за по-сигурен 
резултат; 

- Поливайте руколата редовно, тя обича водата. Не е 
добре обаче да я излагате на пряка слънчева светлина; 

- Също така имайте предвид, че руколата предпочита 
по-хладното време; 

- Ако сте отгледали правилно руколата си, от нея ще 
можете да добиете няколко реколти. За тази цел, след 
като сте обрали листенцата ѝ, я орежете добре, за да 
стимулирате новия ѝ растеж;

ВРЕМЕ Е ДА ПОЧИСТИТЕ ОРАНЖЕРИИТЕ
СРЕЩУ БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ

Дезинфекцията на оранжериите и обеззаразяването 
на почвата са необходими мероприятия, които е ред-
но да се приложат през есента, след прибиране на ре-
колтата. Интензивното монокултурно отглеждане на 
зеленчукови култури в култивационни съоръжения 
води до натрупване на много неприятели и патогенни 
микроорганизми. В случай, че 
през миналия сезон културите 
са били нападнати от сериозни 
болести и вредители, е важно 
да положите и по-големи уси-
лия при обеззаразяването.

1. Почистване
Най-напред от оранжерия-

та трябва да се изнесе всичко – остатъци от канапи и 
връзки, опори, колчета, градински инвентар, поливни 
системи и др. Всички тези вещи са необходими при от-
глеждане на растенията, но вече са безполезни, а даже 
и вредни и затова е важно да се „изселят“. Едновремен-
но с това е задължително почистването и изнасяне на 
всички растителни остатъци, но е възможно да се полу-
чи разсейване. При значително заразяване от патогени 
и голяма плътност на вредителите се препоръчва изга-
ряне на растителните остатъци с формалин – 60 л/дка. 
Оранжерията трябва да остане на гола земя и стени.
Използваните инструменти в края на сезона обеза-

телно се обеззаразяват – металните с бордолезов раз-
твор, а дървените с белина или хлорна вар.

2. Сухо почистване и миене
Най-напред се почистват стените и таваните от прах 

и замърсяване. Измиват се със сапунена вода, но ако 
растенията през изминалия сезон са боледували, към 
нея се добавят съответните средства за обеззаразява-
не. Сапунената пяна трябва да остане на повърхност-
та за 5-10 минути, след което се измива с чиста топла 
вода. Съоръженията се почистват не само отвътре, но 
и отвън.

3. Дезинфекция
Следва непосредствена дезинфекция на оранжери-

ята. Могат да се използват серни шашки, бордолезов 
разтвор или калиев перманганат. Течните разтвори се 
разпръскват с помощта на пулверизатор.
Серните шашки не са подходящи за оранжерии с ме-

тални конструкции.
Поцинкованите метални конструкции се почистват с 

9%-ен разтвор на оцет.
Могат да се използват и разтвори против болести и 

вредители (ако през изминалия сезон растенията са 
били нападнати).
В случай, че по дървените конструкции има следи 

от гъбички, то тогава те се обработват най-напред с 
белина, а след това с меден сулфат.

4. Есенна обработка на почвата в оранжерията
Преди да се пристъпи към обработване на почвата е 

наложително да се направи оценка на вида и степента 
на заразяване. Когато основен проблем през измина-
лия сезон са били болестите, тогава задължително се 
прави прекопаване.
Ако проблемите в течение на сезона не са били се-

риозни, може да се обеззарази с разтвор на железен 
сулфат – 250 гр се разтварят в 10 л вода и се напръсква 
почвата.
Ако е имало сериозни проблеми с вредители, се на-

лага щателно прекопаване, за да излязат на повърх-
ността зимуващите форми. Преди това може да се 
поръси със суха хлорна вар (100 гр на 1 квадратен ме-
тър), а след това да се напръска с бордолезов разтвор.
И в двата случая може допълнително да се направи 

пропарване на почвата или соларизация.

4 - 10 ноември 2019г., брой 43

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.

РАЙСКАТА ЯБЪЛКА 
Райската ябълка или персимон 

(англ. perssimon ) е екзотично 
дърво с красиви ярко-оранжеви 
плодове. Гръцкото й наименова-
ние „диоспирос“ означава „храна 
на боговете“.
Родината на райската ябълка е Китай, откъдето се разпростра-
нява в Източна Азия. В Европа навлиза късно, в края на 19 век. У 
нас не е много позната, отглежда се предимно в Южна България. 
Днес са известни около 500 вида райски ябълки, повечето от тях 
растат в тропиците. Тя един от най-студоустойчивите субтропични 
видове, издържа при температури до минус 20 градуса без про-
блем. Влаголюбиво овощно дърво с късен цъфтеж през май - юни, 
райската ябълка не се влияе от есенните слани и плодовете могат 
да останат на дървото и след като окапят листата. 
Подходящи за похапване са добре узрелите, но не много меки 
плодове. Кожицата им трябва да е гладка, блестяща и почти 
прозрачна. Наличието на черни петна означава, че е започнало 
гниене. При беритбата плодовете са твърди и е необходимо да 
се изчака няколко дни, за да омекнат, тогава са годни за ядене. 
В противен случай силно тръпчивият вкус няма да ни хареса. 
Другият вариант е твърдите, но узрели, ябълки да се замразят за 
12 часа във фризер и след като се размразят, вече стават сладки. 
Райската ябълка е полезна и ценна като храна, диетично и 
лечебно средство. В миналото лечителите са я използвали за 
възстановяване на хора след продължително боледуване. 
Не напразно я наричат „Храната на боговете“. Съдържа много 
бета-каротин, който оцветява плодовете в оранжево, монозахари-
ди - 17 до 20 %, като 80 % от тях се падат на фруктозата, органични 
киселини, протеини, дъбилни вещества, целулоза – повече от 
колкото обикновените ябълки, витамини А, С и Р, калий, калций, 
фосфор, желязо, магнезий, йод /до 39 мг%/. Голям източник на 
антиоксиданти, богата е на пектин и минерални соли.
Райските ябълки имат и диуретичен ефект. Магнезият в тях спо-
собства организма да изхвърли натриевите соли и така разтоварва 
работата на бъбреците, успокоява нервите и осигурява спокоен 
сън. Фруктозата и глюкозата спомагат за доброто настроение, а 
букетът от витамини се бори със сезонните настинки.
И не на последно място - с нея можете да си направите домашна 
маска за лице, която почиства черни точки и стяга разширените 
пори. Намачкайте на пюре месестата част на плода, смесете с 
един жълтък и нанесете на почистената кожа на лицето. След 20 
минути изплакнете с хладка вода.
За директна консумация райската ябълка се почиства от твърдата 
чашка и се яде обелена и нарязана на парченца или се изгребва 
с лъжичка. Може да се суши, използва се в състава на плодови 
пюрета и нектари, сладка и конфитюри. 
Райската ябълка се бере в началото на ноември, задължително 
с дръжката, която се реже внимателно до чашката на плода. В 
противен случай няма трайност и бързо загнива. Съхранението на 
обраните плодове става като се подреждат в щайги на два реда, 
като на долния ред чашките на плодовете са обърнати надолу, а 
на горния – нагоре. Държат се на тъмно и хладно място, най-добре 
при температура около 1 градус. 
При правилна грижа ябълките могат да се пазят свежи почти 
месец и дълго време да са добре дошли на трапезата ни със 
своите полезни качества. 

 „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 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Moшe, нayчиx гeниaлeн нaчин дa ce нaxpaним в 
pecтopaнт бeз пapи!

– Kaзвaй ĸaĸ, Aвpaмe!
– Oтивaш в xyбaвo зaвeдeниe мaлĸo пpeди дa гo зaтвopят. 

Πopъчвaш cи пpeдяcтиe, cпeциaлитeтa нa зaвeдeниeтo, 
дecepт и ĸoняĸ. Koгaтo cи тpъгнaт вcичĸи cepвитьopи, пocлeд-
ният идвa дa пoиcĸa дa плaтиш cмeтĸaтa. Kaзвaш мy: “Beчe 
плaтиx нa вaшия ĸoлeгa.”…

Ha cлeдвaщия дeн oтивaт нa pecтopaнт. Πopъчвaт cи пълнa 
пpoгpaмa и ceдят. Haĸpaя пpиcтигa пocлeдният cepвитьop:

– Извинeтe, нo тpябвa дa зaтвapямe. Moля ви, дa cи 
плaтитe cмeтĸaтa.

Aвpaм:
– Hиe вeчe ocтaвиxмe пapи нa вaшия ĸoлeгa.
Moшe:
– И oщe дългo ли щe чaĸaмe зa pecтoтo

ТИКВИЧКИ С ДОМАТИ И ЯЙЦА НА ФУРНА 
СЪС ЗАЛИВКА ОТ ЯЙЦА И КИСЕЛО МЛЯКО      
Необходими продукти: 4 тиквичкир, 4 

домати, 1 връзка магданоз, 1 връзка копър, 
4 скилидки чесън, 100 мл. зехтин, сол ,  3 
яйца, 300 г кисело мляко, 250 г сирене
Начин на приготвяне: Тиквичките (4 

бр) се нарязват на филийки по дължина, а 
доматите (4 бр) - на колелца. Магданозът 
(1 връзка), копърът (1 връзка), чесънът (4 
скилидки), зехтинът (100 мл.) и солта се 
поставят в блендер и се пасират до получаването на гъст 
сос. В намаслена тавичка се подреждат ред тиквички, 
ред домати, парчета сирене (250 г) и сместа от зелени 
подправки. Това се прави до изчерпване на количе-
ствата, като е желателно да се завърши с ред тиквички. 
Ястието се пече в силна фурна около 40 минути, с след 
това се залива със смес от разбитите яйца (3 бр) и кисело 
мляко (300 г). Връща се обратно във фурната за още 
20 минути. Тиквичките с домати на фурна се поднасят 
топли, но и охладени са чудесни на вкус.


