
Отново от Втора група на Ловната дружинка в село Туховища с 
отговорник по лова – Адем Ю. Цингарев се похвалиха за добрата 
слука в ловния ден – 28.11.2020 година, когато на местността 
„Орела“ се отстреляха:

-  от Мехмед А. Фърговали един глиган от 153 килограма и 
- от Джемал С. Билюкбаши една 40 килограмова вълчица.

7 - 13 декември 2020г., година (XVI), 49 /784

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

Въпреки трудното време и тежките дни, в които живеем свързани с разпространението на 
COVID-19 на територията на община Сатовча, страната и целия свят, да бъдем заедно и да си 
помагаме, както и досега. Нека доброто продължи и се включим в  инициативата  на Общинска 
администрация – Сатовча за  набирането на средства за деца сираци и деца с увреждане до 16 
годишна възраст от общината.
Пандемията определено промени хората и света около нас. Всички ние разбрахме, че не трябва 

да приемаме всичко за даденост, че от нас самите зависи не само нашият живот, но и живота на 
нашите близки, приятели и познати.
Може би по-осъзнато разбрахме, че сме зависими един от друг, не само, че може да се заразим един 

от друг, но и че трябва повече от всякога да си помагаме един на друг, да проявим повече разбиране 
към проблемите на хората, да си помагаме в трудни моменти, да бъдем заедно и в добро и лошо.
Тази кампания ще бъде различна, без организиране на масови мероприятия, но всеки желаещ 

да бъде част от инициативата може да дари средства всеки делничен ден в сградата на Общинска       
администрация - Сатовча, в кметствата по населени места или по банкова сметка: 

Търговска банка Д-АД IBAN: BG98DEMI92408400043012
Код на вид плащане: 445100 BIC: DEMIBGSF

Както всяка година като инициатор на кампанията призовавам всеки, който има възможност да 
помогне, да бъде част от инициативата, да бъде съпричастен в каузата, за да успеем и тази година 
да зарадваме домовете на тези от нас, които имат най-голяма нужда, както от морална, материална, 
така и от парична подкрепа. Да бъдем отново причината, тези семейства да бъдат по-спокойни за 
утрешният ден, да стоплим сърцата и душите им.
Да бъдем заедно и в трудните моменти! Включете се в инициативата!
Бъдете благодетел! Бъдете част от доброто!

Сатовча, декември 2020 година
Д-р Арбен Мименов, Кмет на община Сатовча

ЛОВНА  СЛУКА  

Не подценявайте зимата, подгответе автомобила си и шофи-
райте с повишено внимание. При снеговалеж и намалена види-
мост намалете скоростта и увеличете дистанцията.
Според експертите во-

дачите трябва да прове-
рят дали имат подходящи 
гуми, вериги, въже за те-
глене, лопата, сигнален 
фенер, светлоотразите-
лен триъгълник, зимна 
течност за чистачки, ап-
течка (заредена с лекар-
ства и материали за оказ-
ване на първа долекарска 
помощ), пожарогасител и 
др. Също така да напра-
вят проверка дали рабо-
тят светлините и отоплителната система на автомобила.
Експертите съветват да не се подценяват рисковете на пътя 

и ситуациите, в които можете да изпаднете и винаги, когато 
можете да си го позволите да тръгвате на път през зимата със 
зареден резервоар.
Друг съвет към водачите е да почистват изцяло автомобила 

си от снега и леда. Причината е, че неизчистените стъкла 
блокират погледа на водача около автомобила и той може да 
бъде изненадан както от пешеходец, така и от друго МПС. 
Също така при аварийно спиране или рязка маневра може 
снегът, останал на тавана на автомобила, да падне на пред-
ното стъкло и по този начин водачът да загуби напълно ви-
димост, което да доведе до инцидент.
Експертите отбелязват още, че през зимните месеци се стъм-

ва много по-рано, а хората по-често носят тъмни дрехи, което 
ги прати на практика невидими за водачите в редица ситуации. 
Затова пешеходците се съветват преди да пресекат винаги да се 
уверят, че водачът на моторното превозно средство ги е видял и 
има възможност да спре и да ги пропусне.

НЕ ПОДЦЕНЯВАЙТЕ ЗИМАТА    
Министърът на труда и социалната политика 

допълни заповедта за затворените бизнеси, чи-
ито работници могат да получават до 24 лв. на 
ден компенсация от държавата заради това, че 
са в неплатен отпуск.
Работодателите, които са преустановили дей-

ност от 29 октомври 2020 г., може да поискат 
средства за служителите си за до 60 дни. Таки-
ва са собствениците на барове, механи, винарни, 
бирарии, кафенета, на езикови и образователни 
центрове, на други обучителни центрове и шко-
ли, както и на фирми, които организират конгрес-
но-конферентни мероприятия, семинари, конкур-
си, обучения, тимбилдинги, изложения и други 
обществени мероприятия в присъствена форма. 
Към тях се добавят и професионалните колежи.
С промените в заповедта на министъра за по-

лучаване на средства по мярката „Запази ме“ са 
включени пуснатите в неплатен отпуск след 27 
ноември 2020 г. служители в игрални зали и ка-
зина, както и във фризьорски и козметични са-
лони, перални, шивашки ателиета и химическо 
чистене, намиращи се на територията на тър-
говски центрове, включително тип МОЛ.
Като допустими за подпомагане още в петък 

бяха обявени и останалите търговски обекти в 
моловете с изключение на магазини за храни-
телни стоки, дрогериите, оптиките и зоомага-
зините, които ще работят.
За компенсации може да кандидатства и пер-

соналът на частните детски градини и ясли, 
кина, дискотеки, пиано и нощни барове, нощни 
клубове и други нощни заведения за развлече-
ния на закрито.
Право имат още заетите в икономически-

те дейности, свързани с концерти, създаване 
и представяне на представления на живо като 

оперни, оперетни, циркови и други сценични 
произведения, режисьори, продуцентите, сце-
нографи, дизайнери на костюми и осветление, 
технически специалисти, работещите в музеи, 
както и в сектори, свързани с всички колек-
тивни и индивидуални спортни мероприятия с 
тренировъчен и състезателен характер и рабо-
тещите в солариуми, сауни, салони за отслаб-
ване и масаж.
Наетите на 8-часов работен ден имат право 

на 24 лв. компенсация за всеки ден в неплатен 
отпуск. Ако служителят е нает на непълно ра-
ботно време, средствата се изчисляват пропор-
ционално на записаните в трудовия договор 
часове. Всички работодатели, които кандидат-
стват по мярката „Запази ме“, ще трябва да 
задържат работниците, за които искат финан-
сиране от държавата, толкова време колкото са 
получавали пари от държавата.
Желаещите да ползват компенсации трябва 

да предоставят на работодателя си писмена де-
кларация по образец, в която посочват периода 
за ползване на неплатен отпуск и банковата си 
сметка, по която да се изплащат средствата.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА
ПО 24 ЛЕВА НА ДЕН ОТ ДЪРЖАВАТА    



Жена мечтаЖена мечта
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7 - 13 декември 2020г., брой 49

8 Декември 2020 година, Вторник,
 Студентски празник 
Студентският празник - 8-ми декем-

ври се чества в България от 1916 г. Све-
ти Климент Охридски. 8-ми декември 
е денят на свети Климент Охридски 
по нов стил на календара. Българска-
та православна църква празнува деня 
на свети Климент Охридски по стар 
стил (25 ноември). Свети Климент 
Охридски е един от Светите Седмочи-
сленици и е считан за покровител на 
българското висше образование. През 
1897 г. за годишен празник на Университета се предлага датата 3 октомври, на 
която се предвижда и помен на дарителите Евлогий и Христо Георгиеви. На 
заседанието си от 2 ноември 1902 г. Академичният съвет определя деня на св. 
Седмочисленици – 25 ноември за празник на Висшето училище. В Правилни-
ка на Университета от 1905 г. за пръв път е записан текстът, че 25 ноември, 
денят на св. Климент Охридски, става патронен празник на Университета.

 9 Декември 2020 година, Сряда,
 Зачатие на Св. Анна
 В календара на православ-

ната църква този празник е 
тясно свързан с празника 
на Рождество на Пресвета 
Богородица. На него се по-
чита зачатието на Св. Анна 
- майка на Богородица. Св. 
Анна се смята за покрови-
телка на брака, семейството, 
майчинството, закрилница 
на девиците, вдовиците и 
бременните жени. Дълго 
време Йоаким и Анна няма-
ли деца. Освен личната си 
мъка трябвало да понасят и 

обществения укор, тъй като бездетството, считано за Божие наказание, не се 
посрещало със съчувствие. С молитва и надежда дошла вестта за дългоочак-
ваната рожба, която ще бъде наречена Мария. Църквата почита света Анна 
няколко пъти в годината: на 8 септември и 9 декември, когато празнуваме 
Рождеството на Пресвета Богородица и възпоменаваме Нейните родители - св. 
Йоаким и св. Анна. И на 25 юли - денят на успението (смъртта) й. 

10 Декември 2020 година, Четвъртък,
 Годишнина от падането на Плeвен
 Обсадата на Плевен е най-тежката 

и продължителна битка в хода на Ру-
ско- турската война (1877–1878). В нея 
османските сили задържат в продълже-
ние на почти пет месеца град Плевен, 
обсадени от числено превъзхождаща ги 
армия на Русия, Румъния и Финландия, 
като с това забавят руското настъпление 
в Тракия. Осман Нури паша, наричан още 
Осман ал-Гази остава в историята със защита на Плевен срещу руски вой-
ски по време на Руско-турската война. Осман паша е възпитаник на Военна 
академия в Константинопол през 1853 г. постъпва на служба в кавалерията, 
участва в Кримската война (1853-1856), по-късно в Ливан (1860 г.), на о. Крит 
(1866 - 1869 т. ) в Йемен (1871 г.). В началото на Сръбско турската война 
през 1876 г. Осман паша получава командването на корпус от 35 000 души, 

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

В далечните времена, когато нямало още 
електричество, уличните фенери се палели ръч-
но. Имало един дребничък старец-фенерджия, 
който обикалял всяка вечер улиците, драскал 
клечки кибрит в подметката си и палел свет-
лина във всяко ъгълче. Той нямал семейство и 
бил от онези тихи и незабележими хора, които 
околните игнорират. Децата му се присмивали и 
го наричали „джудже“, а възрастните го мислели 
за лентяй, защото се подавал навън едва късно 
вечер.
Всеки път, когато дребният фенерджия драс-

кал клечка в подметката си, той се смалявал на 
ръст. Веднъж при него дошъл един от малкото 
хора, които го забелязвали и знаели какво вър-
ши, и го попитал:

- Слушай, защо продължаваш? Съкращаваш 
живота си, за да правиш добро, а в замяна по-
лучаваш само едни оскърбления.

- Ако не паля фенерите, хората ще останат 
на тъмно - отвърнал старецът. - А това е лошо! 
Представи си как някой се опитва нощем да 

стигне до дома си, но няма светлина и се лута 
цяла нощ из улиците. А когато е светло, ще се 
прибере по живо по здраво вкъщи и вътре в ду-
шата си ще ми каже „благодаря“. Това ми стига.
И той продължил да драска кибритени клечки 

в подметката си, да пали уличните фенери и 
да се смалява ден след ден, докато накрая не 
изчезнал съвсем.
Никой не забелязал, че е изчезнал.
Но всички възнегодували, че е тъмно.

ПРИТЧА ЗА ДОБРОТО, КОЕТО НЕ ВИЖДАМЕ

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 03.12.2020 г.
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който е базиран във Видин. Но с избухването на Руско турската война през лятото на 
1877 г. армията на Осман паша е прехвърлена на изток, за да блокира преминаването 
на река Дунав от руснаците. Осман паша не успява да достигне навреме до Никопол и 
затова избира стратегически да се укрепи в Плевен. Под командването му града остава 
непревземаем в продължение на 5 месеца. Руското командване предприема 3 атаки, но 
не успява да проникне в града, затова го обсажда и блокира вътре турския гарнизон. 
На 10 декември 1877 г. Осман паша прави опит за разкъсване на блокадата в посока 
към София. Обозите тръгват да пресичат река Вит на няколко места, но след първона-
чалния успех срещат силен отпор. Заедно с войските има много цивилни, именно от 
тях падат най-много жертви - предимно жени и деца. Обкръженият от всички страни 
Осман паша разбира, че опитите за съпротива са безсмислени и единственият разумен 
изход е да сложи оръжие и запази живота на войниците от своята 20 000 армия - със 
сълзи на очи той дава заповед да се прекрати стрелбата и да се издигне бяло знаме, 
след което предава сабята си на генерал Иван Ганецки. След завръщането си от руски 
плен Осман паша заема почетни длъжности в султанския двор и четирикратно е военен 
министър на Османската империя.



като такова от Кодекса за социално осигуряване, и 
този стаж има значение при определяне на правата от 
държавното обществено осигуряване. В допълнение 
на това, за целите на определяне на права от сферата 
на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигури-
телни периоди въз основа на правото на Европейския 
съюз (Регламент  (ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 
987/2009 за установяване процедурата за неговото 
прилагане) или на действащите двустранни договори 
за социална сигурност, които предвиждат сумиране и 
зачитане на такива периоди, придобити по чуждото 
законодателство.

Въпрос: Майка ми е с 91% инвалидност с право 
на чужда помощ от 2009г. сега е на 89г., а диагно-
зата и е алцхаймер и деменция. Не може да говори, 
да пише, да се придвижва, напълно зависима е от 
чужда помощ. Има право на личен асистент, но 
не може да го изяви самостоятелно. Оказва се, че 
единственият начин е да минем през съда и да я 
поставим под запрещение, за да се възползваме от 
тази възможност. Това е свързано с време, разходи 
и най-важното изискването да я водим в съда, ко-
ето е почти невъзможно. Не може ли родната й 
дъщеря да стане личен асистент, без да се минава 
през съда. Както родителите се грижат за децата 
си, логично е и децата да могат да се грижат за 
родителите си при нужда.
Отговор на МТСП: Законът за личната помощ 

(ЗЛП), урежда условията и реда за предоставянето 
и ползването на лична помощ от хора с увреждания. 
Целта на ЗЛП е да бъде създаден гарантиран от дър-
жавата механизъм за подкрепа на хората с увреждания 
по начин, позволяващ на всеки човек с увреждане да 
избира и получава услугите, които са съобразени с 
житейската му ситуация и отговарят на неговите инди-
видуални потребности, способности и желания. В тази 
връзка, съгласно ЗЛП личната помощ е регламентирана 
като механизъм за подкрепа на хора с увреждания за 
упражняване на правата им, за пълноценно участие в 
обществото, за извършване на дейности, отговарящи 
на индивидуалните им потребности и за преодоляване 
на бариерите на функционалните им ограничения. Съ-
гласно разпоредбите на ЗЛП, механизма лична помощ 
се предоставя въз основа на изготвена индивидуална 
оценка на потребностите и издадено направление по 
реда на глава трета от Закона за хората с увреждания. 
Индивидуална оценка на потребностите се изготвя 
по искане на:

 1. човека с увреждане или упълномощено от него 
лице;

 2. родителя (осиновителя), настойника или попечи-
теля на човек с увреждане;

 3. член на семейството, при когото е настанено дете 
с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на 
детето;

 4. ръководителя на специализирана институция или 
социална услуга – резидентен тип, в която е настанено 
дете с увреждане;

 5. директора на дирекция „Социално подпомагане“ 
към Агенцията за социално подпомагане при само-
сезиране.
Документите се подават в дирекция „Социално под-

помагане“ по настоящия адрес на човека с увреждане. 
Документите може да се подават лично, с писмо с 
известие за доставяне (обратна разписка) чрез ли-
цензиран пощенски оператор или по електронен път. 
Документите може да се приемат и в дома на човека 
с увреждане при доказана с медицински документ 
необходимост.
Важно е да отбележа, че в ЗЛП е регламентирано, 

че когато ползвател на лична помощ е малолетен или 
поставено под пълно запрещение лице, той се пред-
ставлява от законния му представител, а когато е не-
пълнолетен или поставено под ограничено запрещение 
лице, се иска съгласието на законния му представител.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
7 - 13 декември 2020г., брой 49

С 500 ХИЛЯДИ ЛЕВА СЕ ВДИГА
ПОМОЩТА ЗА СВИНЕВЪДИ И ПТИЦЕВЪДИ 

ПО ПОДМЯРКА 5.1 ОТ ПРСР 
Министерството на земеделието е решило да по-

виши с половин милион лева помощта за птицевъди 
и свиневъди, които повишават биосигурността в 
стопанствата си, така че таванът за един проект при 
свинефермите да се вдигне от 1 милион на 1,5 млн. 
лв., а при птицефермите – от 500 хил. лв. на 1 млн. 
лв. Предложението е записано в промените за реда 
за подпомагане на животновъдите по подмярка M 5.1 
„Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насо-
чени към ограничаване на последствията от вероятни 
природни бедствия, неблагоприятни климатични яв-
ления и катастрофични събития“ и ще бъде одобрено 
на предстоящия Комитет по наблюдение на ПРСР.
Припомняме, че през лятото на тази година мярката 

беше отворена за първи път с бюджет от 46 млн. лв. 
Средствата са за покупка или изграждане на инстала-
ции и оборудване за дезинфекция, огради и преградни 
съоръжения в рамките на стопанствата, безопасно 
съхранение на фуражи и на странични животински 
продукти, както и за инвестиции в санитарната ин-
фраструктура..
За  да  може 

тази помощ да 
отиде при повече 
фермери, агро-
министерството 
предлага втора 
промяна, а имен-
но - да се под-
помагат и земе-
делски стопани, 
регистрирани 
преди 1 януари 
2018 г., без да е налице изискване за извършване на 
съответната животновъдна дейност преди тази дата.
Така по-голям кръг от животновъди ще могат да 

повишат биосигурността във фермите си, се посочва 
в мотивите на администрацията. Ще се осигури въз-
можност за повишаване и на хигиената и подобряване 
на биологичната среда на повече животновъдни сто-
панства, което ще ги предпазва от заразни болести.
По тази подмярка се подпомагат кандидати, реги-

стрирани като земеделски стопани с икономически 
размер на фермите над 8 000 евро. Инвестицията е 
свързана с превенция и преодоляване на опасността 
от разпространение на заразни болести по свине, овце, 
кози или птици.
Кандидатите представят бизнес план, който доказ-

ва икономическа жизнеспособност на кандидата в 
резултат на изпълнението на дейностите по проекта. 
Инвестиции в животновъдни стопанства, са допустими 
за подпомагане само ако същите отговарят на изисква-
нията на  Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Кандидатите представят бизнес план, който доказ-

ва икономическа жизнеспособност на кандидата в 
резултат на изпълнението на дейностите по проекта.
Според предложението на министерството помо-

щта за овцевъдите и козевъдите остава 200 000 евро 
за ферма.
За кандидати с животновъдни стопанства отглеж-

дащи свине, максимална стойност на допустимите 
разходите за един животновъден обект е в размер до 
700 000 евро.
Вдига се таванът за птицевъдите, като максималната 

стойност на допустимите разходите за един животно-
въден обект е в размер до 500 000 евро, е записано 
още в предложенията, които ще бъдат гласувани на 
мониторинговия комитет.

ИЗДАВАНЕТО НА ПИК НА НОИ ВЕЧЕ СЕ 
ЗАЯВЯВА С НОВА УСЛУГА НА НОИ

ЧРЕЗ МОБИЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
Издаването на персонален идентификационен код 

на Националния осигурителен институт (ПИК на 
НОИ) по електронен път вече се заявява чрез нова 
електронна услуга на НОИ и подписване с електро-
нен подпис през мобилни устройства/телефони.
Електронната услуга на институцията изисква на-

личие на смартфон с инсталирано приложението на 
„Евротръст Технолъджис“ АД за подписване с мо-
билен квалифициран електронен подпис, което може 
да бъде изтеглено от Google Play или App Store.
Програмният продукт на НОИ е достъпен на ин-

тернет страницата на института в рубрика Е-услуги/
Издаване на ПИК по електронен път. Към него са 
публикувани както кратко ръководство за издаване 
на ПИК на НОИ по електронен път, така и инструк-
ция за квалифицирана идентификация на лица през 
мобилното приложение на доставчика на квалифи-
цирани удостоверителни услуги.

ДО 31 ЯНУАРИ 2021 Г. ПЧЕЛАРИ И ЗЕМЕДЕЛЦИ 
ТРЯБВА ЕЛЕКТРОННО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ 

В СИСТЕМАТА ЗА ПРЪСКАНИЯТА
До 31 януари 2021г. пче-

ларите и стопаните, обра-
ботващи площи със земе-
делски култури, трябва да 
се регистрират в оповести-
телната система на Бъл-
гарската агенция за безо-
пасността на храните за 
пръсканията. До този срок 
те са длъжни да се регис-
трират в Електронната платформа за оповестяване на 
растителнозащитните, дезинфекционните и дезин-
секционните дейности (ЕПОРД), както предвиждат 
промените в Наредба13 за мерките за опазването на 
пчелите и пчелните семейства от отравяне и начини-
те за провеждане на растителнозащитни, дезинфек-
ционни и дезинсекционни дейности, публикувана в  
Държавен вестник.
Платформата се поддържа от Българската агенция 

по безопасност на храните (БАБХ) и има за цел да 
уведомява пчеларите за предстоящи третирания. Ре-
гистрацията и използването й е безплатно за всички 
потребители. Задължително условие е всеки от тях да 
има валидна електронна поща.
Пчеларите сами ще трябва да въвеждат GPS коор-

динатите на пчелина. Това ще става лесно с помощта 
на геолокация през телефона и въвеждане на данни-
те в системата. В случай на третирания в периода до 
28 февруари 2021 г. уведомяването ще се извършва 
по досегашния ред - лично чрез кмета на населеното 
място, който обявява и разпространява информация-
та в местните средства за масово осведомяване и чрез 
новата електронна платформа.
От 1 март 2021 г. оповестяването ще се извършва 

само чрез Електронната платформа. В периода от 15 
март до 31 май, в празнични и почивни дни, на раз-
положение за приемане на сигнали и извършване на 
проверки се осигуряват мобилни инспектори и слу-
жители от ОДБХ за времето от 8 до 18 часа, като по 
този начин ще се повиши ефективността на официал-
ния контрол. Направена е промяна и в механизма за 
уведомяване от страна на пчеларите при установява-
не на подмор или признаци за отравяне на пчели.
Жалбата ще се подава до директора на ОД „Земеде-

лие“ незабавно по телефона, не по-късно от първия 
ден след констатираната смъртност. Променен е и 
начинът на взимане на проби от пчели и растител-
ност. Те ще се взимат от членове на комисията, коя-
то се сформира при постъпил сигнал за подмор. При 
наличие на пестицидни остатъци в проби от пчели, 
анализите на растителните проби ще се извършват за 
сметка на БАБХ.

До 14-ти декември: ЗДДС
1. Подаване  на справка-

декларация  по  ЗДДС,  ве-
дно  с отчетни  регистри  и  
внасяне  на дължимия ДДС 
за данъчния период - месец 
ноември.

2. Подаване на VIES-де-
кларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки, 
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено
авансово  плащане  (цялостно  или  частично)  от  

посредник  в  тристранна операция)  или доставки на 
услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително полу-
чените авансови плащания), с място на изпълнение 
на територията на друга държава членка за данъчния 
период – месец ноември. Регистрираното лице, което 
през данъчния период – месец ноември изпраща или 
транспортира стоки от територията на страната до 
територията на друга държава членка 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- декларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
ноември 2020 г.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2020г.

Въпрос: С какви документи е необходимо да се 
сдобия, преди да се завърна в България?
Отговор: Съгласно координационните регламен-

ти за социална сигурност, обменът на информация 
между компетентните институции относно реализи-
рането на права в сферата на социалната сигурност, 
се извършва изцяло по служебен път. Обмяната на 
тази информация, удостоверяваща Вашите осигури-
телни периоди, се извършва посредством специално 
създадени и утвърдени за целта формуляри/струк-
турирани електронни документи.
Въпреки това, в някои определени случаи иска-

ната от Вас информация може да ви бъде издадена 
под формата на документ, който след  това може да 
представите в съответната институция в другата 
държава членка. Тези преносими документи ви дават 
възможност, в случай на трансгранична ситуация, 
да докажете своите социалноосигурителни права. В 
случай, че не разполагате с подобен документ, ин-
ституцията на съответната държава ще ги изиска по 
служебен път, като това обаче е възможно да доведе 
до известно забавяне.
Повече информация за преносимите докумен-

ти може да получите на адрес: https://www.mlsp.
government.bg/prenosimi

Въпрос: Работил съм в чужбина. Ще ми бъде 
ли признат за осигурителен и трудов стаж този 
период?
Отговор: По смисъла на българското законодател-

ство трудов стаж е времето, през което работникът/
служителят е работил по трудово правоотношение. 
Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана 
държавна служба или работа по трудово правоотно-
шение според законодателството на друга държава - 
членка на Европейския съюз, в друга държава – стра-
на по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или в Конфедерация Швейцария, както 
и времето на заемане на длъжност в институция на 
Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване 
и за прекратяване на правоотношението.
За осигурителен стаж по българското законода-

телство се зачита времето, специално посочено 



СЪВЕТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
НА КУХНЕНСКИТЕ СЪДОВЕ  

Порцелановите и керамични съдове трябва да се по-
чистват само с топла вода и мек препарат. Същото важи 
и за емайлираните тенджери, тъй като ако се почистват с 
абразивен препарат, след време емайлът потъмнява.
Емайлираните съдове добре 

се почистват с вода и сода за 
хляб. Пропорцията е две чаени 
лъжички на един литър вода. 
Ако върху емайлираните съдове 
има ръжда, тя се отстранява с 
памучен тампон, напоен в оцет.
Добре е след измиването и подсушаването на съдовете 

да ги излъскате до блясък с мека кърпа. За да блести стък-
лото на капаците на тенджерите, както и йенското стък-
ло, изплакнете го с вода с добавка на няколко капки оцет. 
Стъклените съдове, изцапани с масло или мазнина, добре 
се измиват с помощта на горчица или утайка от кафе.
Съдове, в които сте приготвяли яйца или сте варили 

мляко, първо измийте със студена вода, а след това още 
веднъж измийте с препарат и топла вода. За да почистите 
съд, в който е варено мляко и е прегоряло в него, използ-
вайте памучен тампон с горчица или с утайка от кафе.

 Потъмнелите алуминиеви съдове се измиват лесно, ако 
предварително се натъркат с памучен тампон, напоен с 
разтвор на вода и оцет. Загорелите места по алуминиеви-
те съдове се отстраняват с помощта на разрязана ябълка.
За да отстраните загорялото по тигана, веднага след 

употреба го напълнете с гореща вода. За да почисти-
те тавите от черни налепи, измийте ги с гореща вода и 
препарат, изплакнете със студена вода, натъркайте със 
сода за хляб и след това избършете с чиста кърпа.
Тефлоновите съдове са много удобни, но изискват 

специални грижи. Никога не почиствайте тефлоновите 
съдове с метални телчета или с абразивни препарати. 
Използвайте за почистването им само меки гъби и пре-
парати с меко действие.
Загорялото по тефлоновото покритие се почиства, 

като в тигана се слагат две супени лъжици бакпулвер, 
долива се половин чаша вода, кипва се и след това се 
охлажда. Тиганът се почиства с мека гъба.

НУЖНИ ЛИ СА ВАКСИНИ ЗА КОТКАТА?
Ваксинирането на котката е въпрос, който стои пред 
всеки човек, решил да приюти в дома си пухкав домашен 
любимец. Дали да поставим ваксини на котката си, е въ-
прос, чието решение обикновено се взима предвид това 
дали котката ще излиза навън, или ще бъде отглеждана 
само в дома.
Много хора смятат, че писаните, които живеят на двора, 
или просто са пускани да се разхождат навън, трябва 
да се ваксинират задължително, защото имат контакт 
с други себеподобни. Отглежданите само у дома не се 
нуждаят задължително от ваксиниране. Други хора са 
напълно против ваксините, защото ги смятат за опасни 
както за хората, така и за домашните любимци.
Истината е, че ваксините са нужни за вашата мъркаща 
домашна приятелка. Най-тежкото заболяване зооноза се 
предава на човека чрез слюнката или само при галене на 
котето. Гъбички и бактерии също може да се предадат на 
стопанина от животното. Те са дори във въздуха.
Всеки пухкав домашен любимец оставя котешки косми 
по мебелите. Повечето гъбички са разположени в горния 
слой на кожата и могат да предизвикат проблеми с кос-
мите и кожата. С течение на времето могат да се появят 
и алергични реакции.
Рискът е най-голям за малки деца, възрастни хора и 
хронично болни. Лечението на такива проблеми е дълго и 
уморително, макар да не крие сериозни здравни рискове.
Паразити като бълхи и кърлежи също се пренасят от 
домашни животни към хората много лесно.
При контакт лесно се пренасят и яйцата на различни 
видове тении. Това налага поддържането на добра лична 
хигиена. Тя включва задължително измиване на ръцете 
не само след почистване на котешката тоалетна, но и 
след гушкането му.
Бактериите, които могат да се предадат от домашния 
любимец към човека са много, но повечето не предста-
вляват риск за здравето. По-внимателни трябва да бъдат 
хората със здравословни проблеми, но те също могат да 
отглеждат котка у дома. Споделянето на живота с тези 
удивителни същества дава много повече от това, което 
се печели от прекаленото пазене.

ОСВЕТЕНОСТТА НА ЛИМОНА Е КЛЮЧОВ 
ФАКТОР ЗА ПЛОДОДАВАНЕТО  

Отглеждането на цитрусови растения в домашни ус-
ловия поставя много и различни въпроси – каква поч-
ва е нужна, как да се поливат, подхранват и формират 
за добро плододаване. Най-често сред тези култури е 
застъпено отглеждането на лимони. Установено е, че 
осветеността е фактор, който влияе много по-силно 
върху плододаването от топлината и влагата. При не-
достиг на светлина те забавят развитието си, преста-
ват да цъфтят и плододават.
Симптоми на недостиг на светлина
Осветеността на лимоните в домашни условия оп-

ределя успешността на тяхното отглеждане. Всички 
растения се нуждаят от светлина, но за лимоните тя 
е ключов фактор за развитие, цъфтеж и плододаване.
На хладно лимонът може да се развива нормално, 

но при недостатъчна светлина -не. Преди да изберем 
място за лимоновото дръвче е важно да се съобразим 
с този фактор. При северно изложение е немислимо да 
се постигнат добри резултати.
При южно изложение, обратно – растенията ще мо-

гат да получат достатъчно количество светлина, така 
необходима за нормално израстване, цъфтеж и пло-
додаване. Тук е важно да допълним, че трябва да се 
предвиди добра вентилация и редовно проветряване 
на помещенията.
Съществува и едно правило – в по-топлите региони 

на страната лимоните могат да се развиват добре и на 
североизточно изложение на прозорците, а в северни-
те – задължително на югоизточни.
При изместване на растенията на един метър от про-

зореца, осветеността намалява с 50%. Не трябва да за-
бравяме, че вътре в помещението осветеността е по-
малка от тази на открито при същото разположение.
Интериорът влияе също върху осветеността и нор-

малното развитие на лимоните. Колкото са по-светли 
мебелите, пода, стените и таванът – толкова те ще пло-
додават по-обилно.
При недостиг на 

светлина лимони-
те не само прес-
тават да цъфтят и 
дават завръзи, но 
стъблата стават 
тънки и извити, 
а листата остават 
дребни и слабо 
развити, често по-
жълтяват и опадат.
Излишъкът от светлина застрашава само тези ли-

мони, растящи в южните региони и изложени на 
преките слънчеви лъчи. Появата на светли, сиви 
или кафяви петна по листата са сериозен признак за 
притеснение. Когато са на закрито трябва да се из-
ползват щори или тънки пердета, които намаляват 
интензивността на слънчевите лъчи. При изнасянето 
на открито е необходимо също да се вземат мерки за 
адаптиране на растенията.
Грижи при недостиг на светлина за лимоните
Симптомите на дефицит на осветеност се проявя-

ват силно през септември-октомври, когато денят за-
почва да намалява интензивно. Това може да се окаже 
пагубно за тези лимони, стоящи далеч от прозореца. 
Тогава е задължително да се използва доосветяване 
с помощта на обикновени или натриеви фитолампи.
Един път на 2-3 седмици задължително завъртай-

те лимоновото дръвче по посока на часовата стрелка 
на 10-15 градуса, за да може равномерно да развива 
короната си.
Рязкото изменение на осветеността оказва неблаго-

приято влияние върху растенията, като това се изра-
зява в опадане на листата, цветовете и завръзите и не 
е желателно да се допуска.
При кратковременно преместване на лимона от 

едно място на друго трябва да се възстанови изход-
ното положение.
Важно е да знаем, че по време на плододаване не е 

желателно да се променя мястото на контейнера, за-
щото това крие риск за плодовете.

7 - 13 декември 2020г., брой 49

П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Късна вечер. В поликлиниката звъни телефона.
- Ало, спешно е! Наш приятел току що глътна 

тирбушона. Ако може, елате по-бързо!
Докато докторът си вземе чантата, телефонът 

пак звъни. Същият мъжки глас:
- Ало, докторе, може да не идвате. Намерихме 

друг тирбушон.

В денонощния магазин.
– Колко много водки! Коя ще ми препоръчате?
– Ето тази – „Машина на времето”!
– Хубава ли е?
– Прави чудеса! Пийнеш – и вече е утре!

НАРЪТ –
ИСТИНСКИ ПРИРО-
ДЕН ЕЛЕКСИР  

Нарът е мистичен плод, по-
знат ни още от Библията, 
символ на плодовитостта. 
Според легендите той е расъл 
в Райските градини и от хиляди години се използва 
от народната медицина. Това е истинско чудотворно 
произведение на природата. В последно време е обявен 
за един от групата „супер-плодове”, които повлияват 
успешно симптомите на множество заболявания.
Наричан е още и „granatum”, от латински „зърнест“. 
Гранат се нарича и скъпоценен камък с типичния але-
но-червен цвят. Нарът е изграден от стотици малки 
семенца с красив червен цвят и с неповторим вкус и 
свежест. За негова родина се смята Персия или Афга-
нистан. Едва ли има човек, който да е опитвал нар и 
да не е негов голям привърженик.
В една чаша сок от нар се съдържа около 40% от необ-
ходимата за организма дневна доза витамин С, поради 
което е силно тонизиращ и ободряващ за тялото и духа, 
подобрява работоспособността.
Чаша сок от нар съдържа 3 пъти повече антиоксиданти 
от чаша зелен чай или червено вино, което подобряват 
кръвообращението,  намалява  риска от сърдечно-съ-
дови и злокачествени заболявания.
Нарът има богато съдържание на витамини С, В, Р, 
малко витамин А и минерали – калций, магнезий, 
фосфор, желязо, натрий, калий. Повишава хемоглобина 
и помага при лечение на анемия и различни възпали-
телни заболявания на храносмилателната система.
Нарът е най-мощният природен антиоксидант и ан-
тисептик, освен това има диуретично, противовъзпа-
лително  и обезболяващо действие. Сокът от сладките 
сортове нар е доказано ефективно средство при възста-
новяване след инфекциозни заболявания и операции, 
бъбречни колики и стомашно-чревни разстройства.
Нарът е препоръчителен в здравословното хранене, но 
като се консумира разреден  с вода или с друг некисел 
сок, например от моркови, ябълка, целина. Ефективно 
разгражда мазнините в тялото.
 Сокът от нар не се препоръчва за хора с повишена 
киселинност на стомаха, язвени заболявания на хра-
носмилателните органи и панкреатит.
Нарът може да се използва и като ефективно средство 
за почистване на лицето и тялото, за избелване  на 
кожата на лицето,  премахване на старчески петна, 
акне и лунички. Освен това, той стимулира растежа на 
косата и укрепва ноктите. Може да си направите маска 
за подхранване на кожата като добавите към сметана 
сок от нар и нанесете върху лицето. След 10 – 15 мин. 
измийте с хладка вода.
От кората и белите преградки между зрънцата пък 
може да се приготви чай подходящ при кашлица, 
ангина, пневмония, анемии, температури, както и при 
безсъние и напрежение.

ЯБЪЛКОВ  ЩРУДЕЛ  С  ТОЧЕНИ  КОРИ  
Продукти: 400 г кори за баница, 4 големи ябълки 

(около 800 г), 4 с.л. захар, 125 г краве масло, 100 г на-
трошени орехи, 100 г стафиди
Начин на приготвяне: 
Стафидите се накисват в ром. 

Ябълките се настъргват на едро 
ренде и се слагат в сух тиган. 
Прибавя се канелата и се задуша-
ва за десетина минути. Прибавят 
се захарта, изцедените стафиди и орехите. Задушава се 
още 5 минути. Изчаква се сместа да изстине напълно.
Вземат се две кори, горната се намазва с разтопено 

масло. В долния край на по-тясната част на листа се 
слага от плънката и се навива на руло. Поставя се в 
намазнена тава. По същия начин се оформят рула от 
останалите кори и ябълковата смес до изчерпване на 
количествата. Накрая всяко руло се намазва с малко 
разтопено масло. Пече се в предварително загрята фур-
на на 200 градуса до получаване на златиста коричка. 
След като изстине, се поръсва с пудра захар.


