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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

До 30 април маските остават задължителни
От 1 февруари в 

закрити обществе-
ни места е задължи-
телно носенето на 
защитни маски за 
еднократна или мно-
гократна употреба, 
гласи една от новите 
заповеди на здрав-
ния министър. 
Отпада възмож-

ността вместо маска 
да се използват шле-
мове или други средства, покриващи носа и устата.
От 1 февруари до 30 април всички граждани, които се намират в закри-

ти обществени места, в т.ч. и в обществения транспорт, трябва да носят 
защитна маска за лице.
Същото изискване важи и за откритите обществени пространства, ко-

гато струпването на хора не може да бъде избегнато.
Изключение се допуска за:
- клиентите на местата за хранене и питейните заведения, когатo 

посещенията в последните са разрешени;
- спортуващите;
- децата до 6-годишна възраст;
- изказващи се по време на семинари, пресконференции и т.н.

На 18.01.2021 г., ученици и учители от 
партньорските училища - Средно професи-
онално специализирано училище „Heureux 
Abri“- координатор, Белгия, „Св. св. Кирил 
и Методий“, България, „Liceul Tehnologic 
Birsesti“, Румъния и „Liceo Scientifi co Statale 
E. Fermi“, Италия, организираха Междуна-
родна онлайн среща за обмяна на опит по 
проекта в платформата Google Meet.
Ученици от участващите училища пред-

ставиха чрез мултимедийни презентации, 
видеоклипове и брошури кулинарни ново-
годишни и традиционни ястия на различ-
ните страни (Белгия, България, Румъния, 
Италия).
Тази дейност предостави на учениците и 

учителите възможност да работят заедно по 
една изключително интересна и актуална 
тема за традиционната храна.
Във всяка страна кулинарните традиции 

са свързани с историята и изкуството.
Чрез размяна на информация помежду си 

учениците превъзмогнаха културните раз-
личия, разшириха мирогледа си, обогатиха 
знанията си за традиционните кухни.

Учениците от училищата-партньори по 
проекта придобиха и развиха комуника-
тивни способности умения да общуват на 
френски език.
Участниците в срещата имаха възмож-

ност да се насладят на кулинарните творе-
ния на всички партньори.
Те споделиха различни рецепти, които 

ще бъдат събрани в дигитална готварска 
книга и многоезичен речник на термините 
за готвене.
Екипът на проекта изказва специални бла-

годарности на всички участници в срещата.

Н 18 010 2200211

Във връзка с удължаването на извън-
редната епидемична обстановка, Ви 
уведомяваме, че служебното удължава-
не на срока на валидност на протоколите 
за скъпоструващо лечение на хронично 
болни пациенти, предписването, отпус-
кането и отчитането на лекарствени про-
дукти, се извършва по следния ред:

1. До 30.04.2021 г. включително апте-
ките могат да отпускат лекарствени про-
дукти само по рецептурна книжка, без 
представяне на рецепта, съобразно по-
следно вписаните в рецептурната книж-
ка данни за отпуснати лекарствени про-
дукти, като здравноосигурените следва 
да посетят същата аптека, от която са получили лекарствата си предишния път.

2. Срокът на валидност на протоколите, изтичащи по време на въведената извънредна 
епидемична обстановка, т.е., в периода от 16.11.2020 г. вкл. до 30.04.2021 г. вкл., е удъл-
жен служебно за времето на извънредната епидемична обстановка. Служебно удълженият 
срок на валидност на протоколите, изтичащи по време на извънредната епидемична об-
становка, се прекратява на 30.04.2021г. и не се удължава след тази дата.

3. Издаването на нови протоколи, както и предписването и отпускането на лекарствени 
продукти по тях, се извършва по установения в Националния рамков договор (НРД) за 
медицинските дейности 2020 – 2022 г. ред и индивидуалните договори на търговците на 
дребно с лекарствени продукти (аптеките).
Договорните партньори на НЗОК, изпълнители на първична извънболнична медицин-

ска помощ (ПИМП) и специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), както 
и търговците на дребно с лекарствени продукти (аптеките), са информирани от районните 
здравноосигурителни каси за тези обстоятелства.

Във връзка с удължаването на извънВ
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ЗАПОВЕД № 067 / 27.01.2021 Г.
На основание чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА 

О  Б  Р  А  З  У  В  А  М:
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ със съответната номерация и адрес за 

произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание 
на 4 април 2021 год., съгласно приложението, което е неразделна част от 
настоящата заповед.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на ТЗ „ГРАО” - 

Благоевград, РИК – Благоевград, отдел „ГРАО” - Сатовча, кметовете на 
кметства и публикува на интернет страницата на общината.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на 

общината.
П Р И Л О Ж Е Н И Е

Към Заповед № 067 / 27.01.2021 год.
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САТОВЧА



Пернишка елха Пернишка елха 

Н О В И Н И
1 - 7 февруари 2021г., брой 4 

1 Февруари 2021г.,Понеделник,
Свети Трифон (Трифоновден) 
На 1 февруари православната църква почита Св. 

Трифон - лечител, прославил се с чудесата, които 
правел. Роден е през 225 г. сл. Хр. в семейството на 
бедни християни в малоазийската част на Римската 
империя. На 17-годишна възраст успял да излекува 
тежко болната дъщеря на император Гордиан, за 
което бил богато възнаграден от императорското 
семейство. Денят на Св. Трифон се отбелязва 
първоначално у нас на 14 февруари като Ден на 
лозаря. През 1968г. след въвеждането на Григорианския календар от Българската 
православна църква датите на църковните празници се изместват. Трифоновден 
е включен към цикъл от три последователни дни, наречени Трифунци - 1, 2, 3 
февруари. На 1 февруари се празнува Трифоновден, на 2 февруари - Сретение 
Господне, а на 3 февруари - Свети Симеон. Според българските народни традиции 
Св. Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите. На този ден се 
извършва ритуално зарязване на лозята. Обичаят повелява стопанката на къщата 
да стане рано и да опече обреден хляб, украсен с лозово листо. Вари се и пиле, а 
в бъклица се налива от най-хубавото вино. Всичко се поставя в шарена торба и с 
нея стопанинът се отправя към лозето. На лозето всеки стопанин се обръща към 
слънчевия изгрев и се прекръства три пъти. После отрязва първите три пръчки и 
полива мястото с червено вино, светена вода и пепел, които пази от Бъдни вечер.

2 Февруари, 2021г., Вторник,
Сретение Господне (Зимна Богородица) 
Един от четирите празника, посветени на Божията май-

ка. Съвпада с четиридесетия ден от рождението на Исус 
Христос, когато Богородица отива в Йерусалимския храм. 
Там благочестивият старец Симеон поема от ръцете детето 
и казва: “Ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в 
Израиля и за предмет на противоречия, и на сама тебе меч да 
прониже душата - за да се открият мислите на много сърца”. 
С тези думи фактически той осмисля целия бъдещ живот 
на Исус: въпреки че дава на човечеството един нов закон - закона на любовта, 
учението му става предмет на много спорове и противоречия. А страданията и 
кръстната смърт на любимия син, довеждат Богородица до скръб.

 Петльовден (Ден на мъжката рожба)
 Според народния календар, Петльовден е посветен на 

децата и за предпазването им от болести се коли петле 
или ярка в зависимост от това, момче или момиче има 
в къщата. Забранено е да се работи, защото се вярва, 
че денят е черен и ще се зачерни къщата. Не се правят 
годежи и сватби. Празникът на мъжките рожби води на-
чалото си от времето на турското робство, когато с кръв 
от петли българските семейства белязвали портите си, 

за да заблудят властите, че от техните къщи вече са взети момчета за еничари. 
Световен ден на влажните зони и водолюбивите птици
Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони е международно спора-

зумение, сключено на 2 февруари 1976г. в иранския град Рамсар. Официалното 
й название е Конвенция за влажните зони с международно значение и по - спе-
циално като местообитание на водолюбиви птици. Понастоящем Конвенцията 
е ратифицирана от 158 страни. България е осмата държава, ратифицирала Рам-
сарската конвенция от 1976г.

3 Февруари 2021., Сряда,
Св. Симеон Богоприимец (Зимен Симеон) 
Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, 

Мона. Празникът се нарича още: Стар Симеон, св. Симеон и с фолклорното 
Смион. Има вярване, че която жена иска да има рожба, трябва да направи и раз-
даде царевична питка. Според народния календар, този празник, както и зимната 
Богородица, почитат главно бременните жени, младите невести и майките. Гадае 
се по това, какъв човек първи ще дойде в къщата - мъж или жена, такъв добитък 
ще се роди. Зимният Симеоновден се смята за един от най-лошите дни в годината. 
Някъде го наричат Симеон бележник, защото белязва хората, оставя им рани и 
белези. Той е третият вълчи празник. На този ден не се работи с вълна, не се 
изхвърля пепел и смет навън, за да не се разсърдят вълците. 

4 Февруари 2021г., Четвъртък,
Световен ден за борба с рака
 На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с 

рака. Инициативата е на Световната здравна организация 
към ООН, а целта е да повиши обществената ангажираност 
към опасната болест, която е един от основните фактори, 
причиняващи смърт в световен мащаб. Ракът е на второ място 
сред водещите причини за смъртност и честотата тревожно 
нараства. Ако все пак бъдат открити достатъчно рано, много 
от раковите заболявания могат да бъдат лекувани ефективно. 

6 Февруари 2021г., Събота,
Свети Фотий, патриарх Цариградски 
Имен ден празнуват: Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Пламен, Пламена, 

Светла, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотий, Фотин, 
Фотина, Фотьо. 
Православната църква почита паметта на св. Фотий от гръцкото photos - светлина. 

Освен гореизброените именници празнуват всички, които имат светлина в името си.

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

Един болен старец отишъл да живее при сина 
си, снаха си и четиригодишния си внук. Ръцете 
му треперели, погледът му бил замъглен, едва 
ходел. Семейството се хранело заедно, но сла-
бото зрение на дядото и треперещите му ръце 
правели храненето истинско изпитание.
Зърната се разпилявали по масата, а вземел 

ли чашата, млякото се разливало по покривката. 
Синът и жена му се дразнели от неразборията.

– Трябва да направим нещо, не може да про-
дължава така – казал синът за баща си. – Ом-
ръзна ми от разсипаното му мляко, мляскането 
и храната по пода.
Тогава двамата решили да сложат отделна 

маса в ъгъла за стареца. Така дядото седял 
отделно, докато останалите се събирали около 
масата. След като счупил една-две чинии, дори 
започнали да му сервират храната в дървена 
купичка. Когато семейството поглеждало към 
дядото, виждали в очите му сълзи. Обръщали 
му внимание само ако трябвали да му се карат, 
че е изпуснал вилицата или е разсипал храна…
Един ден преди вечеря мъжът забелязал, че 

малкото му дете си играе с дървени кубчета 
на пода.

– Какво правиш? – попитал го той.
– Приготвям дървени купички за теб и мама, за 

да ви храня от тях, когато остареете – отговорило 
детето със сладък глас.
Родителите били поразени от чутото и не 

обелили дума. По бузите им потекли сълзи. 
И двамата знаели какво трябва да направят. 
Вечерта синът взел ръката на баща си и внима-
телно го настанил на общата маса. И той седял 
на нея с другите до края на дните си. Вече никой 
не се сърдел, когато дядото изпускал вилицата 
си, разливал млякото или изцапвал покривката.
Децата са силно чувствителни. Очите им виж-

дат, ушите им чуват, а съзнанието им запаметява 
всичко, случващо се наоколо.
Ако виждат  как  създаваме топла семейна 

среда в дома си, те ще повтарят това поведение 
и в своя живот.
Мъдрите родители разбират, че всеки ден 

добавят тухли, с които изграждат бъдещето на 
децата си.
Нека бъдем мъдри строители.

ПРИТЧАТА: ДЪРВЕНАТА КУПИЧКА

ЦЕЛ: 
Да стимулира развитието на детското 

творчество и въображение и да даде въз-
можност на децата да споделят своите меч-
ти в избраната от тях област на изкуството. 
РЕГЛАМЕНТ: 
В конкурса могат да участват деца от І до 

ХІІ клас в следните направления:
1. Литературно творчество (поезия и 

проза)
Участниците се разпределят в три въз-

растови групи:
• Първа група      -   І –  ІV клас
• Втора група      -   V -  VІІ клас 
• Трета група      -  VІІІ  - ХІІ клас
Написани от тях стихотворение, разказ, 

есе или приказка по тематиката на конкур-
са се изпращат в три екземпляра.
Всяка творба трябва да съдържа след-

ната информация: трите имена на автора, 
възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, 
ръководител, точен адрес с пощенски код, 
телефон, e-mail 

2. Изобразително изкуство (рисунка и 
приложно изкуство)
Участниците се разпределят в три въз-

растови групи:
• Първа група      -   І –  ІV клас
• Втора група      -   V -  VІІ клас
• Трета група      -   VІІІ  - ХІІ клас
А. Раздел   -  Рисунка
Всеки участник изпраща не повече от 

две рисунки по тематиката на конкурса с 
размери 35 х 50 см., без паспарту. Разреша-
ва се използването на всякаква техника и 
средства – акварел, темперни бои, пастели, 
графика, молив, туш, колаж. Рисунките не 
трябва да са гледани /копирани/ от списа-
ние, картички и илюстровани книги. На 
гърба на всяка рисунка е необходимо да 
бъдат отбелязани четливо: трите имена 
на автора, възраст, клас, училище, ЦПЛР, 
школа, ръководител, точен адрес с пощен-
ски код, телефон, e-mail
Б. Раздел  -  Приложно изкуство 
Учениците могат да участват с изра-

ботени от тях от различни материали 
– пластики, пана, керамика, дърворезба, 
обемни форми и др. Творбите трябва да 
бъдат придружени с информация за: трите 
имена на автора, възраст, клас, училище, 
ЦПЛР, школа, ръководител, точен адрес с 
пощенски код, телефон, e-mail 

3. Музикално изкуство:
Класирането ще се извърши в три въз-

растови групи:
• Първа група   -   І –  ІV клас
• Втора група   -   V -  VІІ клас
• Трета група   -   VІІІ - ХІІ клас
А.  нова детска песен с непубликувана 

музика по собствен текст, не участвала в 
други конкурси и фестивали.
Б. нова детска песен по чужд текст, не 

участвала в други конкурси и фестивали.
В. инструментално произведение - но-

тен материал или при възможност запис с 
добро техническо качество.
Творбите трябва да бъдат придружени 

с информация за: трите имена на автора, 
възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, 
ръководител, точен адрес с пощенски код, 
телефон, e-mail 
Отличените участници в трите раздела 

ще получат дипломи и материални на-
гради.
Информираме Ви, че личните данни 

на участниците в Националния конкурс 
„Моите детски мечти” ще бъдат обрабо-
тени и използвани единствено за целите, 
задачите и осъществяването на настоящия 
конкурс, съгласно изискванията на Закона 
за защита на личните данни, във връзка с 
употребата и прилагането на Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 април 2016 година относно 
защитата на физическите лица във връзка 
с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и 
в съответствие с Вътрешните правила на 
Национален дворец на децата.
Всички права на участниците относно 

обработката на личните им данни могат 
да се осъществяват писмено на адреса на 
Национален дворец на децата – София 
1309, бул. Александър Стамболийски 191 
или на електронен адрес: npc.bg@abv.bg
Уведомяваме Ви, че снимки или видео-

записи, включващи участници в събитията 
на Националния дворец на децата, могат 
да бъдат публикувани с нетърговска цел в 
електронните и печатните медии.
Конкурсните материали трябва да бъдат 

получени най-късно до 
12 февруари 2021 г. на адрес:
1309 София, бул. Ал. Стамболийски № 

191, 
Национален дворец на децата, ст. 201
Конкурсните материали не се връщат 

и се използват за благотворителни цели.
Резултатите  ще  бъдат  обявени  на 

19.02.2021г.
Награди, неполучени до три месеца след 

церемонията по награждаването, остават 
в наградния фонд на НДД.
Национален дворец на децата - тел. 02 

920 23 17 в. 201, 408; 02 929 28 95, 02 
9292 123

e-mail: npc.bg@abv.bg; www.npc-bg.org

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
“МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ” – 2021Г.



като основанието за това е без значение; на второ място 
е необходимо, към момента на прекратяването на трудо-
вия договор работникът или служителят да е придобил 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; на трето 
място, за получаване на по-големия размер от 6 брутни 
работни заплати на разглежданото обезщетение е необ-
ходимо съответният работник или служител да е работил 
при същия работодател или в същата група предприя-
тия през последните 10 или повече години от трудовия 
си стаж. Следователно, обезщетението се дължи при 
прекратяване на трудовото правоотношение и неговият 
размер се определя към момента на прекратяване.

Въпрос: Съгласно чл. 173а, ал.2, т.6 работодате-
лят е длъжен при обявена извънредна епедемична 
обстановка да разреши ползването на платен (и/или 
непалтен) отпуск на служителя, страдащ от даде-
ните заболявания (в моя случай диабет).
Въпросът ми е: Ако поискам наведнъж 30 дни (не-

ползван от миналите 2 години плюс за текущата) 
платен отпуск, считано например от 18.01.2021г., 
работодателят ми длъжен ли е да разреши всичките 
30 дни или само 10 дни (18.01-31.01), т.к. към момента 
на подаването на молбата ми извънредната епеде-
мична обстановка е обявена до 31.01?
Отговор:  Съгласно чл. 173а, ал. 2, т. 6 от Кодекса 

на труда (КТ) работодателят е длъжен да разрешава 
ползването на платен годишен отпуск или на неплатен 
отпуск при обявено извънредно положение или обявена 
извънредна епидемична обстановка по искане на работ-
ник или служител с право на закрила при уволнение по 
чл. 333, ал. 1, т. 3. Работодателят може да предостави 
както платеният годишен отпуск за текущата календарна 
година, така и отпуска за предходни календарни години, 
който не е погасен по давност. Полагащият Ви се за 
годината платен годишен отпуск може да бъде ползван 
в пълен размер и към този момент. Преценката относно 
вида на отпуска – платен годишен отпуск или неплатен 
отпуск, принадлежи на работника или служителя. Об-
ръщаме внимание на разпоредбата на чл. 173, ал. 3 от 
КТ, съгласно която времето, през което се ползва отпуск 
по ал. 1 и 2, се признава за трудов стаж.  Във връзка 
с вторият въпрос от запитването Ви, следва да имате 
предвид, че за доказване на заболяването си, бихте могли 
да представете на работодателя медицински документи 
(епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-
профилактичното заведение, където се лекувате или се 
водите на диспансерен отчет. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
1 - 7 февруари 2021г., брой 4

КАК ДА СИ ПЛАТИМ ЗДРАВНИТЕ 
ВНОСКИ, АКО НЕ РАБОТИМ

От 1 януари 2021 г. хората, които сами внасят за-
дължителните си здравни вноски (например трайно 
безработни, които не получават обезщетение за без-
работица и не се осигуряват от държавата и др.) и не 
са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъ-
ла на Кодекса за социално осигуряване, дължат ме-
сечно по 26 лева.
Промяната е 

свързана с уве-
личението на ми-
нималния осигу-
рителен доход от 
началото на тази 
година, който вече 
е 650 лв. Според 
Закона за здравно-
то осигуряване, не-
осигурените на друго основание се осигуряват вър-
ху доход, не по-малък от половината от минималния 
месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, 
здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в 
размер на 8% върху не по-малко от 325 лв. и не пове-
че от 3000 лв. месечно.
Напомняме,  че срокът за внасяне на тези вноски е 

до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който 
се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2021 
г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2021 
г. Всички, за които възниква задължение сами да 
внасят здравноосигурителните си вноски, подават в 
НАП декларация Образец 7. 
Тя се подава електронно с персонален идентифи-

кационен код /ПИК/ на НАП или КЕП, чрез порта-
ла за електронни услуги или в офиса на приходната 
агенция по постоянен адрес, в срок до 25-то число 
на месеца, следващ месеца, за който е възникнало 
задължението за внасяне на здравноосигурителните 
вноски. Санкцията за неподаване на тази декларация 
е от 500 до 1000 лева.
Здравноосигурителните права на гражданите, кои-

то се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не 
са внесени повече от три дължими месечни вноски 
за период от 36 месеца. Периодът се брои до начало-
то на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето 
потърси медицинска помощ, платена от Национал-
ната здравноосигурителна каса.
Прекъснатите здравноосигурителни права на 

гражданите се възстановяват, при условие, че запла-
тят всички дължими здравноосигурителни вноски за 
последните 60 месеца. Правата се възстановяват от 
датата на заплащане на всички дължими здравноо-
сигурителни вноски за този период.
Гражданите могат да направят справка за здравноо-

сигурителния си статус, както и да проверят периоди-
те, за които им липсват здравноосигурителни вноски, 
чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg.
Справка за здравния статус клиентите на адми-

нистрацията могат да направят и на телефон: 0700 
18 700 /на цена, съгласно тарифата на съответния 
оператор/. Услугата е автоматична и изисква само 
въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. 
Освен това системата дава данни и за всички месе-
ци и години, за които не са платени задължителните 
здравноосигурителни вноски. Справката за здравен 
статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 
часа на ден.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г.
С промените в Закона 

за данък върху добавена-
та стойност, обнародвани 
в Държавен вестник, бр. 
104 от 2020 г., считано от 
12 декември 2020 г., лица-
та, отчитащи продажбите 
чрез фискален бон и из-
ползващи софтуер за уп-
равление на продажбите 
си, вече не са задължени 
да ползват само софту-
ер, включен в публичния 
списък на НАП. Новата редакция на закона дава въз-
можност на лицата да изберат, по собствено усмотре-
ние и преценка, дали да използват за управлението на 
продажбите си в търговски обект софтуер, включен в 
публичния списък на НАП. Законът предвиди редът 
за избор и отказ от него, изискванията към лицата, 
избрали да ползват такъв софтуер, към производи-
телите/разпространителите му и към софтуера да се 
определят с Наредба № Н-18/2006 г. Също така, за да 
бъде включен даден софтуер в публичния списък на 
НАП, неговият производител/разпространител тряб-
ва да е декларирал за него съответните данни и об-
стоятелства.
Освен промените, произтичащи от редакцията на 

чл. 118 от ЗДДС, с проекта се предлагат и промени, 
касаещи лицата, ползващи електронни системи с фи-
скална памет (ЕСФП).
Останалата част от предлаганите промени са свър-

зани с работата на междуведомствената комисия и с 
прецизиране на разпоредби на наредбата.  

КАК ЩЕ СЕ ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 
ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ ИМОТ

Всеки, които иска да 
му бъде издадено удос-
товерение за тежести или 
незаверен препис от но-
тариален акт от Агенци-
ята по вписванията, ще 
може да го заяви по елек-
тронен път. Това пред-
виждат влезли в сила 
промени в Правилника 
за вписванията, които уреждат тази възможност.
Агенцията по вписванията ще е задължена да оси-

гури възможност за заявяване по електронен път на 
справки по вписванията, отбелязванията и заличава-
нията, извлечения от съдържанието на всички книги, 
незаверени преписи от всички вписани и отбелязани 
актове или актове за заличаване, както и удостовере-
ния за наличието или за отсъствието на вписване.
Това ще става чрез Единния портал за заявяване 

на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) 
към агенцията.

 Достъпът може да бъде предоставен чрез регис-
трация в ЕПЗЕУ. А заявителят ще се идентифицира 
чрез е-подпис или цифров сертификат, издаден от 
Агенцията по висванията.

 Когато се иска издаване на удостоверения за впис-
ванията, отбелязванията или заличаванията, както 
и на преписи или извлечения от съществуващите 
вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, 
или от партидата на лицата, към „молбата се прила-
гат и съответните сканирани документи за целите на 
производството“.

 А Агенцията по вписванията осигурява възмож-
ност за достъпване на електронен образ на поиска-
ните удостоверения за вписванията, отбелязванията 
или заличаванията чрез ЕПЗЕУ.

 БЕЗРАБОТНИТЕ ДЪЛЖАТ ПО 26 ЛВ. 
ЗДРАВНА ОСИГУРОВКА НА МЕСЕЦ 
От 1 януари хората, които 

не са осигурени и не са реги-
стрирани в бюрата по труда, 
дължат по-висока вноска за 
здраве. Те трябва да си внасят 
по 26 лева на месец, за да 
имат здравни права.
Причината е промяната в 

минималния месечен осигурителен доход за самооси-
гуряващите се тази година, който става 650 лв. (ръст 
от 7%), а максималният остава 3000 лв.
Според Закона за здравното осигуряване, неосигу-

рените на друго основание се осигуряват върху доход, 
не по-малък от половината от минималния месечен 
осигурителния доход за самоосигуряващите се.
Тоест за тях здравната вноска е 8% върху не по-

малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно. Или 
дължимата здравна вноска за безработни става 26 лв. 
на месец - 8% от 325 лв.
Здравната осигуровка за служителите, пуснати в 

неплатен отпуск поради производствена необходи-
мост, престой или за отглеждане на дете, е за сметка 
на работодателя, а когато неплатеният отпуск е по 
желание на работника, вноската е за негова сметка. 
Размерът й отново е 8% върху половината от 650 лв., 
т.е. 26 лв.
Минималният осигурителен доход за работещите 

на непълно работно време или месец се определя 
пропорционално на пълния брой на работните дни 
през месеца.
Тоест, ако даден служител е с брутна заплата 1000 

лв. и това е и неговият осигурителен доход, но е ра-
ботел по 4 часа на ден, то работодателят ще трябва 
да начисли дължимите осигуровки върху половината 
от сумата, или върху 500 лв.

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 съобщителна 
услуга за проведени през 
предходния месец хазарт-
ни игри, при които зало-
гът за участие е чрез цена-
та на телефонна или друга 
електронна съобщителна 
услуга. Внасяне на този данък от операторите на теле-
фонна 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 данъч-
ния 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 (цялостно или частично) от 
посредник в тристранна операция) или доставки на ус-
луги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените 
авансови плащания), с място на изпълнение на терито-
рията на друга държава членка за данъчния период – ме-
сец януари. Регистрираното лице, което през данъчния 
период – месец януари изпраща или транспортира стоки 
под режим на складиране на стоки до поискване от те-
риторията на страната до територията на друга държава 
членка 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 задължени 
лица или данъчно незадължени юридически лица, ре-
гистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или 
доставки като посредник в тристранна операция, по ко-
ито получатели са данъчно задължени лица или данъчно 
незадължени юридически лица, регистрирани за целите 
на ДДС в Северна Ирландия, подава VIES-декларация. 
Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представля-
ващи част от неговите стопански активи, от територията 
на страната до територията на Северна Ирландия под 
режим на складиране на стоки до поискване и/или ко-
гато 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 
януари 2021 г. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2021г.

Въпрос: Предстои ми пенсиониране през лятото 
на 2021г., може ли да остана да работя без да се 
пенсионирам, и да получа обещетението за пен-
сиониране при напускането ми, след година, две, 
евентуално?
Отговор: Свъгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на 

труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотно-
шение, след като работникът или служителят е придо-
бил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 
независимо от основанието за прекратяването, той 
има право на обезщетение от работодателя в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 
месеца, а ако е придобил при същия работодател или 
в същата група предприятия 10 години трудов стаж 
през последните 20 години - на обезщетение в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за срок от 
6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се 
изплаща само веднъж. Съгласно изисквания на чл. 
222, ал. 3 от КТ е необходимо, на първо място, да е 
налице прекратяването на трудовото правоотношение, 



КОЛКО КОРЕНА ДОМАТИ ДА ПОСАДИМ
В ОРАНЖЕРИЯТА ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ 
Много производители на оранжерийни домати се вълну-
ват от въпроса, какъв брой растения да бъдат засадени, 
така че реколтата да бъде богата, обслужването лесно, 
да няма застояване на влага, провокираща гниене или 
други заболявания. Съвременните сортове и хибриди 
позволяват да намалим количеството растения, без да на-
маляваме обема на реколтата. И тук е важно да подходим 
аналитично и задълбочено, а не „на око“. Компетентната 
организация на пространството ще улесни значително 
грижите.
Ето и особености-
те, които трябва да 
имате  предвид  за 
засаждане на опти-
мален брой корени 
на площта, с която 
разполагате. Плът-
ността на засаждане 
на индетерминант-
ните сортове домати, 
които обикновено се засаждат в оранжериите, за да 
запълнят максимално целия използваем обем, е 2,2-2,5 
растения на 1 квадратен метър (схема на засаждане 60 
х 70см). При размер на оранжерията 2,5 на 3 м могат да 
се засадат 19 корена ((2,5 х 3) х 2,5 = 18,75.
От получената стойност се изважда площта на сред-
ния проход, който е възможно да не стига до край – да 
се запази малко полезен обем в дъното на оранжери-
ята, когато има един вход. Между лехите трябва да  
се осигурят достатъчно широки проходи за удобно 
движение, но  същевременно да могат да се достигат 
крайните растения.
Приемаме, че ширината на централната пътека е 0,6 м, 
и тогава се получават следните оптимални стойности 
за броя на растенията:
– при оранжерия с размери 2,5 на 3 м – до 14 индетер-
минантни или 28 детерминантни;
– при 3 на 4 м – до 24 индетерминантни или 48 детер-
минантни;
– при 3 на 6 м – до 36 индетерминантни или 72 детер-
минантни;
– при 3 на 8 м – до 48 индетерминантни или 96 детер-
минантни.Разбираемо е защо детерминантните сортове 
могат да се засаждат значително по-плътно. Оптимална-
та схема за тях е 50 х 40 см. Растенията на тези сортове 
не уплътняват целия обем по вертикалата и затова може 
да се засадят два пъти повече    на същата площ.
Приемаме, че оранжерията е 3 на 4 м, разделена от 
централна пътека, широка 60 см на 2 равни части. От 
двете страни имаме правоъгълници с широчина 1,2 м 
и площ 4,8 квадратни метра.
От едната страна можем да засадим 2 реда индетерми-
нантен сорт по схема 60 х 67 см (общо 12 растения), а от 
другата страна 2 реда детерминантен сорт – 24 растения 
по схема 60 х 33. При по-голяма широчина се правят 
две пътеки и се засаждат на три лехи.
Какво е важно да се спазва?
1. В зависимост от размерите на оранжерията и сор-
товите особености на доматите могат да се променят 
схемите на засаждане.
2. В два съседни реда е добре растенията да се засаждат 
шахматно.
3. Широчината на пътеките е 60-80 см.
4. На малки пространства е по-изгодно да се засаждат 
домати с различни характеристики – комбиниране на 
светлолюбиви с устойчиви на леко засенчване, а сорто-
вете със слаба устойчивост на температурни промени 
се разполагат по-близо до страничните стени, защитени 
от теченията.
5. Допуска се засаждането на две растения в една по-
садъчна ямка, но само при отлично подготвена почва 
и хранителна среда. Отнася се за всички сортове и се 
прави в случаите, когато имаме по-голям брой качествен 
разсад. Формирането в този случай се извършва само 
в едно стъбло, а всички колтуци и излишни листа под 
плодната китка се отстраняват своевременно.

ВНИМАВАЙТЕ  С  РАННОТО  ЗАСЯВАНЕ 
НА  ДОМАТЕНИЯ  РАЗСАД!  

Оптималните срокове за сеитба на зеленчуковите 
култури са различни и се определят от вида, условията 
на отглеждане в култивационните съоръжения и кли-
матичните особености. Специалистите съветват да не 
се избързва с ранното засяване на разсадите, защото 
времето за засяване е един от най-важните фактори за 
успех. В самото начало на развитие се полагат основи-
те на бъдещата реколта.
Ето и евентуалните проблеми при ранния разсад:
1. Честа поява на сечене по разсада – опасна болест, 

която се разпространява много бързо по младите и още 
неукрепнали растения. Стъблото се издължава, почер-
нява и се огъва, растенията падат като покосени, а лис-
тата нямат време даже да повяхнат. В повечето случаи 
загиват цели контейнери, защото младите и още слаби 
растения са по-податливи на болестта. Причината е 
слабо осветление и по-ниски от необходимите темпе-
ратури. Има и друго важно правило, което трябва да 
се спазва – колкото по-ниска е температурата, толкова 
по-малко трябва да бъде поливането.

2. Негативният аспект се проявява и в развитието на 
кореновата система. Ограниченият обем на контейне-
рите не позволява на корените да се развият пълно-
ценно и да овладеят повече пространство. За ранните 
домати в южните райони сеитбата се извършва 1-10 
февруари, а разсаждането – 22-25 април. За северните 
райони на страната се засяват с 10-на дни по-късно. 
Производителите се съобразяват предимно с конкрет-
ната метеорологична обстановка.

3. Голямо значение има биологичният часовник на 
растенията, свързан с фенофазите. За пълноценното 
развитие на разсада изключително важно е премина-
ването през всички етапи в обичайното време. Това 
е свързано директно и зависи от продължителността 
на светлата част от деня. В промишлените оранжерии 
този фактор се поддържа посредством изкуствено ос-
ветление, оптимални нива на влажност и температура.
Не бързайте да сеете доматите рано – по-добре малко 

по-късно, вместо експеримент с ранен посев и фалстарт.
По-късното засяване крие по-малко опасности от ко-

лебания в температурите и недоосветяване, защото се 
увеличава светлата част от денонощието. При добри 
условия за развитие разсадът израства с къси между-
възлия, здрав и със силно развита коренова система, а 
това е предпоставка за добра реколта.
Когато не можем да осигурим подходящи условия е 

за предпочитане да засеем по-късно.

ЗА ЗДРАВИ КОСТИ И ХУБАВА КОЖА
ЯЖТЕ ПОВЕЧЕ БРОКОЛИ  
Калцият и колагенът в състава рабо-

тят заедно, за да направят костите ни 
по- здрави. Над 99% от калция в тяло-
то присъства в костите и зъбите. Тяло-
то ни също се нуждае от витамин С, за да произвежда 
колаген, а той също е част от състава на броколите.
Витамин К има роля в коагулацията на кръвта, но ня-

кои експерти също предполагат, че може да помогне за 
предотвратяване или лечение на остеопороза. Хората с 
ниски нива на витамин К може да имат по-голяма веро-
ятност да имат проблеми с образуването на кости. По-
лучаването на достатъчно витамин К от диетата може 
да помогне за поддържането на костите здрави.
Според Министерството на земеделието на САЩ 

(USDA), чаша броколи с тегло около 76 грама съдър-
жа 3% до 3,5% от дневната нужда на човек от калций, 
45–54% от дневната му нужда от витамин С и 64–86% 
от дневната им нужда от витамин К, в зависимост от 
тяхната възраст и пол.
Витамин С помага на тялото да произвежда кола-

ген, който е основната поддържаща система за те-
лесните клетки и органи, включително кожата. Като 
антиоксидант, витамин С може също да помогне за 
предотвратяване на увреждане на кожата, включи-
телно появата на бръчки поради стареене. Проуч-
ванията показват, че витамин С може да играе роля 
за предотвратяване или лечение на кожни състояния 
като херпес зостер и рак на кожата.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Руснак звъни на приятеля си в Новосибирск:
- Как сте?
- Ами добре сме.
- Студено ли е при вас?
- Е, нали знаеш, студено е!
- Колко е в момента - минус 50, минус 60 градуса?
- Ааа, няма такова нещо. Минус 15, минус 20 

най-много!
- По телевизията казаха, че било минус 60!
- Ааа, ти за навън ли питаш ?

Ерген се хвали:
- Толкова са ме молили да се оженя, ама аз винаги 

съм отказвал!
- И кой те е молил толкова много?
- Еми... нашите!

ЖАБЛЕК  -  GALEGA OFFICINALIS   
Описание: Многогодишно 
тревисто растение, с голо, 
гладко, 0,5-1,5 м високо 
стъбло. Цветовете са син-
кавовиолетови, събрани 
в гроздовидни съцветия. 
Цъфти от май до август.
Разпространение: Расте 
из влажни сенчести места, 
нарядко из цялата страна до 
1300 м надморска височина.
Употребяема част: Из-
ползват се цъфтящите над-
земни части.
Лечебно действие: Снижава съдържанието на захар 
в кръвта, т. е. има подобно на инсулина действие. Ди-
уретично, потогонно. Увеличава млечната секреция.
Приложения: • при лечение на леки форми на диабет 
и за увеличение млякото на кърмачките;
• помощно средство при лечение на диабета с инсу-
лин и други;
• внимателна употреба под лекарски контрол - може 
да доведе до покачване на артериалното налягане или 
да доведе до стомашно-чревни нарушения;
• Използва се за лечение на бъбреците и пикочния 
мехур;
• като потогенно средство при настинка и температура;
• при глисти;
• при увеличение на простатата;
Външно приложение: В прясно състояние се прила-
га за разтриване при ужилване и ухапване от насеко-
ми, за налагане на лапи при лишеи, като инсектицидно 
средство срещу мухи, бълхи, дървеници, молци.
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от билката 
се слагат в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие се по 100 
мл преди ядене, 4 пъти дневно.
Като продукт: Жаблек - суха билка
Може да се използва при: диабет, настинка, възпа-
ление на пикочните пътища, увеличава лактацията.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката 
врат 2 минути в 500гр. вода. Пие се 3 пъти дневно по 
80-100 грама преди ядене.

БАНИЧКИ С КАРТОФИ И СПАНАК  
Продукти:  кори за 

баница – 1 пакет, спанак 
– 300 г, картофи – 3 бр., 
зехтин, олио, сол, шаре-
на сол, сусам
Начин на приготвяне: 
Картофите се сваряват. 

Докато се варят, се измива 
спанакът.
Когато картофите са 

готови, се измиват със 
студена вода, за да изстинат бързо, и се обелват.
През това време се слага вода на котлона да заври и 

след като заври, се пуска спанакът за около 2 минути само 
да омекне. После с решетъчна лъжица се вади, измива 
се със студена вода и се отцежда.
В купа се намачкват картофите и се смесват със спа-

нака. Добавят се зехтин, сол и шарена сол.
Разстилат се корите. Взима се един лист и се прегъва 

на три. Намазва се с олио.
В долния край от едната страна се слага от плънката и 

се завива настрани и нататък както следва до края, за да 
стане триъгълна баничка. Това се повтаря и с останалите 
кори. Готовите банички се слагат в тава върху хартия за 
печене.
Когато баничките са наредени, се намазват леко с олио 

отгоре и се поръсват със сусам.
Пекат се в загрята на 200 градуса фурна първо отдолу, 

около 10 минути, за да не останат сурови корите и да се 
разпадат, а после се включва и горният реотан.
Когато се извадят, може първо да се затворят с друга 

тава отгоре или да се напръскат с вода и да се покрият 
с кърпа.
Баничките с картофи и спанак са много вкусни.


