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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

Министерството на здравеопазването предостави информация относно това какво трябва 
да знаем и как да направим информиран избор за ваксинацията, ако сме решили, че искаме 
да се имунизираме срещу Covid-19, както и какви са нормалните странични реакции непо-
средствено след като сме си сложили ваксината. 
Преди:
- В общественото пространство освен достоверна, базирана на научни данни информация 

за ваксините срещу COVID-19, все по-често се разпространяват неверни твърдения като 
тези, че ваксините водят до безплодие, че с тях в човешкото тяло се поставя чип, че не са 
минали клинични изпитвания, че имат опасни странични ефекти и т.н. Основен канал за 
разпространение на т.нар. „фалшиви новини“ е интернет. 

- За да направите своя информиран избор, осведомете се от сигурни източници, каквито са 
Световната здравна организация, Европейския център за превенция и контрол на заболявани-
ята, УНИЦЕФ, Министерството на здравеопазването, регионалните здравни инспекции и т.н.

- Ако се колебаете дали да се ваксинирате, с оглед здравословното Ви 
състояние, консултирайте се с Вашия личен или лекуващ лекар.

- Споделете с медицинския специалист, който ще извърши ваксинация-
та, ако имате специфични здравословни проблеми.
След:
- След ваксинация е препоръчително да останете 15 минути в близост 

до имунизационния пункт/ кабинета на общопрактикуващия лекар, къде-
то е приложена ваксината.

- Не се притеснявайте от страничните реакции! Те са нормални и показ-
ват, че организмът Ви реагира на ваксината, като изгражда имунитет срещу 
заболяването. 

- Най-често проявяваните странични реакции след ваксинация са леки 
до умерени и отшумяват бързо. Такива са:

- болка на мястото на убождане;
- лека температура;
- умора;
- главоболие;
- болки в мускулите или ставите.
 Счита се, че имате изграден имунитет срещу COVID-19 две седмици 

след завършването на ваксинационния цикъл.
 Гражданите със завършен ваксинационен курс получават цифров 

COVID сертификат на ЕС за ваксинация.

Откриването на новия ловен сезон на 
пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бе-
кас и обикновена бекасина ще бъде на 
14.08.2021 г. (събота). 
Писмени разрешения от директорите 

на ДГС/ДЛС
Ловуването ще се извършва само с пис-

мени разрешения (по образец), издадени 
от директорите на ДГС/ДЛС за държавни-
те ловностопански райони, специалистите 
по лова към юридическите лица, сключи-
ли договори за стопанисване и ползване 
на дивеча в дивечовъдните участъци към 

ДГС и от председателя на съответната лов-
на дружина за предоставения й ловносто-
пански район.
В разрешителното за ловуване се впис-

ват датата, имената на ловците, името на 
ръководителя и участниците в лова при 
групов лов, номерата на ловните билети и 
членските карти, начина и мястото на ло-
вуване, вида и броя на разрешения за от-
стрел дивеч.
Разрешителните за индивидуален лов на 

мигриращ и водоплаващ дивеч се издават 
от председателя на ловната дружина, в чи-

Уважаеми жители на община Сатовча,
Приемете моите най-искрени поздравления 

по случай празника Курбан Байрам!
Това е празник на споделянето и 

опрощението. На заедността, на стремежа 
ни към разбирателство чрез взаимно 
уважение, за да постигнем общите си цели 
за подобряване на съвместният ни живот.
Нека всички отворим сърцата си за 

милосърдие, да помагаме на ближните и 
по-слабите от нас, да бъдем обронамерени 
един към друг и да съумеем да предадем 
тези ценности на децата си! 
Пожелавам ви здраве и благоденствие, 

лично и семейно щастие, мир и хармония в 
домовете ви!

 Честит Курбан Байрам!
д–р Арбен Мименов,

Кмет на община Сатовча

ито ловностопански район ще се 
проведе ловът, за срок не по-дълъг 
от един календарен месец.
Групово и индивидуално ловува-

не на дребен дивеч се извършва в 
събота, неделя и в дните обявени 
за официални празници. Груповото 
ловуване и лов на мигриращ дивеч 
се извършва само през деня – един 
час преди изгрев и един час след 
залеза на слънцето.
Норми за отстрел от един ловец 

за един ловен излет
• пъдпъдък – до 15 бр.;
• гривяк, гълъби, гургулица, гу-

гутка-до 10 бр.;
• горски бекас, обикновена бека-

сина-до 10 бр.;

Контрол за използването на 
нелегални ловни уреди
Строго ще се следи за използ-

ването на електрически звуковъз-
произвеждащи устройства, живи 
птици за примамка, ловни соколи 
и други грабливи птици, независи-
мо от вида и произхода им, както 
и ловни хрътки и други забранени 
средства и методи за ловуване.
И през този ловен сезон ще про-

дължи да се следи за спазването на 
установените норми за огранича-
ване разпространението на АЧС по 
време на ловните излети, включи-
телно спазване на мерките за био-
сигурност и оповестяване за откри-
ти трупове на умрели диви свине.



Един стар индианец решил да разкаже на внука 
си за борбата, която постоянно се води между до-
брото и злото. Старият индианец казал, че доброто 
и злото са два вълка, които живеят в нас.
Единият е вълкът на злото. Той е гневът, за-

вистта, недоволството, отрицанието, алчността, 
надменността, самосъжалението, чувството за 
малоценност или пък за превъзходство, лъжата, 
фалшивата гордост, егоизмът.
Другият е вълкът на доброто. Той е радостта, 

мирът, любовта, надеждата, спокойствието, скром-
ността, добротата, благосклонността, взаимността, 
щедростта, искреността, състраданието и вярата.
Всеки ден между вълците избухва огромна 

борба, за да победят и да властват над човешката 
душа, в която живеят.

Тогава внука погледна дядо си и го попитал в 
неговата душа кой ще бъде вълкът-победител.

- Този, когото нахраниш – отговорил стария 
индианец.

Ерген с къща и колаЕрген с къща и кола
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

ПРИТЧА ЗА БОРБАТА МЕЖДУ
ДОБРОТО И ЗЛОТО ВЪВ ВСЕКИ ЧОВЕК

гробът празен. Смутена от видяното, Мария Магдалина отива при апостолите. Те дошли 
в пещерата, видели, че тялото на Иисуса го няма и се върнали, а Мария останала на 
гроба, стояла и плачела. И докато плачела, надникнала в гроба и видяла два ангела в 
бяло облекло да седят – единият при главата, а другият при нозете, гдето било лежало 
тялото Иисусово. Те й казали: „Жено, защо плачеш?“ Вдигнали Господа моего отгово-
рила тя и не зная где са Го положили. Като казала това, тя се обърнала назад и видяла 
Самия Иисус, но не Го познала и мислила, че е градинарят. – Жено – казал й Той – защо 
плачеш, кого търсиш? – Ако си Го ти изнесъл – казала тя, – кажи ми где си Го положил 
и аз ще Го взема. – Марийо! –казал й тогава Спасителят. Едва сега Мария Го познала 
и радостно извикала: „Учителю!“ – Не се допирай до мене – казал й Господ, – но иди 
при братята ми и им кажи че възлизам при Моя Отец и при 
вашия Отец при Моя Бог и при вашия Бог! 
На днешния ден имен ден празнуват Магдалена, Меглена, 

Малена и др. 
25 Юли 2021 година, Неделя,
Успение на Св. Анна 
На този ден православната църква почита успението на 

Света Анна - майката на Света Дева Мария. Чества се като по-
кровителка на бременността, раждането и майчинството. На 
този ден не се работи, защото жените ще раждат трудно или 
ще помятат. Иконата на св. Ана се окичва с цветя, пред нея се 
поставят дарове. Имен ден имат хората, носещи името Анна, 
Янa, Eнчo. Това е вторият ден през годината, посветен на 
света Анна. На 9 декември се отбелязва Зачатие на Св. Анна.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 16.07.2021 г.
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20 Юли 2021 година, Вторник,
Илинден - св. пророк Илия 
Свети Пророк Илия се тачи от всички христи-

яни като най-големия библейски пророк и заедно 
с Моисей - като един от двамата най-велики 
старозаветни мъже. Живял около 900 години пр. 
Христа в град Тесвия (Палестина), по времето на 
израилския цар Ахав. Когато се родил, баща му по-
лучил видение – внушителни мъже го поздравили, 
повили бебето с огнени пелени и го накърмили с 
пламък. Смутен, той разказал това на свещениците 
в Йерусалим, а те го успокоили с думите: „Не бой 
се, твоят син ще живее в светлина и ще съди изра-
илския народ с огън и меч.“ Това обяснява и името 
- означава „крепост Господня“. Израилските царе 
се покланяли на идоли и живеели нечестиво. От 
всички най-недостойни били Ахав и жена му. Илия 
отишъл при нечестивия цар и му предрекъл поради 
греховете суша, която продължила три години и шест месеца. Тогава Илия 
събрал народа, жреците и пророците на Ваал в планината Кармил. Помолил 
се на истинския Бог и огън паднал от небето и запалил жертвеника. При смър-
тта му огнена колесница с огнени коне го отнесла с вихър на небето. Същия 
образ рисува и иконографията - Свети Илия е в позлатена небесна колесница, 
теглена от четири бели коня. Хората от всички времена са оказвали почит към 
неговата нравствена извисеност и духовна близост с Бога. И до днес стъпките 
му в Палестина се смятат за осветени от силата му. Денят на Пророк Илия 
е сред най- почитаните от българския народ празници. Народните вярвания 
са, че Свети Илия носи дъжд и влага и закриля живота. Заради силата, която 
притежавал го нарича Илия Гърмодолец, Гърмоломник, Гръмовник. Народ-
ните представи рисуват Свети Илия като господар на летните небесни стихии 
и градушката. Той ходи по небето със златна колесница и преследва ламята, 
която „пасе“ житата. Светкавиците са огнени стремена, които хвърля по ла-
мята. Огънят, излизащ от ноздрите и изпод копитата на конете му, дава дъжд 
и роса. На този ден се спазва строго забраната за работа. В чест на светеца се 
коли курбан от най-стария петел и се изпича погача. Трапезата се прекадява от 
най-възрастния член на семейството. Организират се и общоселски сборове с 
жертвоприношение на мъжко животно - овен или вол. Общоселската трапеза 
се нарежда на високо място или под вековни дъбови дървета. Освен носещите 
името на светеца, на този ден празнуват още занаятчийските еснафи на ко-
жарите, кожухарите, самарджийте и керемидчиите. В София има два храма 
посветени на Свети Пророк Илия - единият е в квартал “Княжево” и е строен 
в края на ХІХ век. В двора му има една необичайна сграда – гробницата на 
Бали Ефенди, известен мюсюлмански духовник и лечител, живял и лекувал 

тук през ХVІ век. Мястото се почита от 
мюсюлмани и християни, които идват да 
се поклонят най-вече на 2 август, когато 
е Илинден по стар стил.

 Международен ден на шахмата
 Отбелязва се от 1966 г. Годишнина от 

основаването в Париж, Франция, на Меж-
дународната шахматна федерация, в която 
членуват 170 страни /1924/. 

22 Юли 2021 година Четвъртък,
 Църквата почита паметта на Св. Магдалена 
Църквата почита паметта на Св. Равноапостол 

на мироносица Мария Магдалeна. В нейното жи-
тие се разказва, че когато Иисус Христос ходел по 
Галилея и извършвал чудеса, към него пристъпила 
жена на име Мария Магдалина (от гр. Магдала). Тя 
го молила за помощ. Господ изгонил из нея седем 
бесове и напълно я изцерил от болестта. Оттогава 
благодарната Мария служила непрестанно на Гос-
пода, слушала неговото учение и вървяла след него 
до самата Негова кръстна смърт. Мария Магдалeна с 
други свети жени, приготвили благовонно миро, за 
да помажат с него, според юдейския обичай, тялото 
на Иисус Христос. Но най-рано от всички, още до 
разсъмване в неделя, дошла Мария Магдалина и за 
нейно учудване тя видяла, че камъкът е свален и 

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР



месеца за мъжете и жените.
Право на пенсия по чл. 68а от КСО – лицата, които 

имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, мо-
гат по тяхно желание да се пенсионират до една година 
по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се 
отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален 
размер пожизнено.
Лицата по чл. 69 от КСО (военнослужещите, дър-

жавните служители по Закона за Министерството на 
вътрешните работи и др.) придобиват право на пенсия 
при навършване на възраст 53 години и 8 месеца и при 
27 години общ осигурителен стаж, от които две трети 
(18 години) действително изслужени по съответните 
специални закони.
Право на пенсия от държавното обществено осигуря-

ване по чл. 69б, ал. 1 и 2 от КСО имат лицата, които са 
работили 10 години при условията на първа категория 
труд или 15 години при условията на втора категория 
труд, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 
за жените и 100 за мъжете и са навършили възраст 49 
години и 8 месеца за жените и 53 години и 8 месеца за 
мъжете при първа категория труд и 54 години и 8 месеца 
за жените и 58 години и 8 месеца за мъжете при втора 
категория труд. Пенсията се отпуска, когато лицата не 
са придобили право на професионална пенсия за ранно 
пенсиониране по чл. 168 от КСО или са променили 
осигуряването си по чл. 4в от КСО.
Право на пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КСО учителите 

придобиват при навършване на възраст 58 години и 8 
месеца от жените и 61 години и 4 месеца от мъжете и 
учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за 
жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

Въпрос:  От коя дата и в какъв срок се отпускат 
пенсиите?
Отговор: Пенсиите и добавките към тях се отпускат 

от датата на придобиване на правото, ако заявлението с 
необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от 
тази дата. Ако документите са подадени след изтичане 
на 2-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите 
се отпускат от датата на подаването им.
Пенсиите се отпускат в четиримесечен срок от пода-

ване на заявлението.
В какъв срок могат да се обжалват разпорежданията 

за отпускане на пенсия ?
Разпорежданията за отказ или за неправилно опреде-

ляне или изменение и спиране на пенсиите, добавките 
и компенсациите към тях могат да се обжалват в едно-
месечен срок от получаването им.

Въпрос:  Кой преценява от коя категория е осигу-
рителният стаж на лицето?
Отговор: Министерският съвет определя кой труд 

към коя категория се причислява съобразно характера 
и особените условия труд.
Категоризирането на труда при пенсиониране се 

извършва на основание разпоредбите на приетата от 
Министерския съвет Наредба за категоризиране на труда 
при пенсиониране (ДВ, бр. 123 от 1998 г.).
Категорията на положения труд до 31 декември 1999г. 

се преценява съгласно разпоредбите на Правилника за 
категоризиране на труда при пенсиониране (отменен 
от 1.01.2000 г.).
Конкретната преценка за наличието или липсата на 

основание за зачитане на осигурителен стаж, както и 
на категорията труд, от която следва да бъде зачетен, се 
прави от длъжностните лица в Националния осигурите-
лен институт въз основа на оригиналните документите 
за осигурителен (трудов) стаж, които лицето представя 
в съответното териториално поделение: удостоверение 
за осигурителен стаж (обр. УП-3), заповеди за назнача-
ване, трудова книжка, длъжностна характеристика и др.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
19 - 25 юли 2021г., брой 25

ЗАПОЧНАХА ТЕРЕННИТЕ ПРОВЕРКИ
ЗА КАМПАНИЯ 2021

От  13 юли  за-
почнаха теренните 
проверки по пода-
дените заявления за 
директни плащания 
за Кампания 2021. 
Контролът старти-
ра с посещения на 
място на деклари-
раните площи и жи-
вотни по схемите и мерките по директни плащания.
Напомняме, че контролът за допустимост на пло-

щите се извършва съгласно разпоредбите на Наредба 
№ 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на 
земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки 
за плащане на площ.
Част от проверките за площи се извършват чрез 

Дистанционно проучване. За целите на този метод 
се използват изображения с много висока резолю-
ция (VHR). Заснемането на VHR изображенията се 
извършва всяка година от сателитни платформи под 
егидата на Изследователския център към Европейската 
комисия. Използва се платформата СЕНТИНЕЛ, като 
сателитните снимки са заснети през определен период 
от време, създавайки времеви серии, които служат за 
проследяване на вегетативния процес.
При проверка за обвързано подпомагане за плодове 

и зеленчуци се измерва площта на декларираните пар-
цели и се констатира наличието на заявената култура. 
Също така се установява и дали са спазени минимал-
ните агротехнически мероприятия, които да гарантират 
получаването на добиви, съгласно изискванията на 
Наредба № 3 от 17.02.2015 г.
При проверка на животни се проверява идентифика-

цията и регистрацията на животните и съответствието 
с приложимото законодателство.
Проверките по кръстосано съответствие обхващат 

дейностите на стопанина на територията на цялото 
стопанство, както и спазването на приложимите за 
стопанството законоустановени изисквания и нацио-
нални стандарти.

 
ВДИГАТ ДОХОДИТЕ ЗА ПРАВО
НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

Увеличават се 
доходите, които 
дават право на со-
циални помощи 
за бедните - това 
предвижда проект 
на правителстве-
но постановление, 
който е публику-
ван за обществено 
обсъждане на сайта на социалното министерство.
Така например самотни възрастни над 75 години ще 

имат право на държавна подкрепа, ако доходът им е 
под 136,50 лева вместо досегашните 123, 75 лева.
По закон право на месечна помощ имат лицата и се-

мейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък 
от определен диференциран минимален доход.
В проекта се подчертава, че 2016 година Европей-

ската комисия отправя препоръки по отношение на 
обхвата, адекватността и регулярната актуализация на 
месечните социални помощи. Като последната препо-
ръка от 2020 година категорично постави изискване-
то България да отстрани недостатъците по отношение 
на адекватността на схемата за минимален доход.
Право на месечна помощ имат лица или семейства, 

чийто доход за предходния месец е по нисък от оп-
ределен диференциран минимален доход, който пък 
се определя за различните уязвими групи чрез съ-
ответен процент спрямо така наречения гарантиран 
минимален доход, той е 75 лева.
Така например диференцираният минимален до-

ход за самотни възрастни над 75 години досега беше 
165 процента от гарантирания, а с предлагания про-
ект се увеличава на 182 процента от него.
За лица над 65 години диференцираният доход става 

110 вместо досегашните сто процента от гарантирания.
За дете до 16-годишна възраст, а ако учи до придо-

биване на средно образование, но не повече от 20-го-
дишна възраст, процентите се завишават от 91 на 100.

ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ПО НОВИЯ 
ДИЗАЙН НА МЯРКАТА 60/40

Агенцията по заетостта стартира процедура за кан-
дидатстване на работодатели по мярката, придобила 
популярност като 60/40. Изплащането на средства за 
запазване заетостта на работници и служители след 
периода на извънредното положение ще продължи и 
за месеците юни и юли. 
През периода юни-юли 2021 г. ще се подкрепя за-

пазването на заетостта в предприятия, осъществяващи 
икономическа дейност в посочените сектори, чиито 
средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са 
намалели в сравнение с 2019 г.
Регламентираната подкрепа за новия етап вече ще се 

определя на база осигурителния доход на работниците 
и служителите за месец април 2021 г. Тя се запазва 
в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски 

на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от 
продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през 
месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо 
същия месец от 2019 г.
Финансова подкрепа в размер на 50% се предоставя 

за запазване на заетостта на работещите в предпри-
ятия, чиито приходи от продажби през сравняваните 
периоди са намалели с не по-малко от 30 на сто. За 
учредените след 1 юни 2019 г. спадът на приходите 
за месеца, за който кандидатстват, ще се определя 
спрямо средномесечните приходи за 2020 г.
Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще 

се изплащат месечно, като подаването на докумен-
тите ще бъде допустимо само в рамките на месеца, 
следващ изтеклия месец, за който се кандидатства. 
Работодателите, които желаят да получат подкрепа за 
двата месеца, ще могат да кандидатстват последова-
телно, ползвайки едни и същи формуляри и образци 
на документи за двата месеца.
И при този етап на мярката 60/40, заявлението и 

документите за изплащане на средства по реда на 
Постановлението се подават в Дирекция „Бюро по 
труда”, обслужваща територията по мястото на работа 
на работниците и служителите, независимо от начина 
на подаването им!
Заявления и при-

дружаващите ги до-
кументи могат да се 
подават по електро-
нен път чрез Сис-
темата за сигурно 
електронно връчва-
не /ССЕВ/, да се 
изпращат чрез ли-
цензиран пощенски 
оператор, както и да 
се представят на място в съответното бюро по труда.
Информация за работодателите, процедура за кан-

дидатстване, съдържаща условията, изискванията, 
реда и начина за кандидатстване, са публикувани на 
електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубри-
ката „Финансови стимули за запазване на заетостта”. 
Запозналите се с публикуваните документи могат 
да получат допълнителна информация и във всяка 
дирекция „Бюро по труда” в страната.

ЩЕ МИНАВАТ ЛИ КОЛИТЕ ИЗВЪНРЕДНО НА 
ПРЕГЛЕД ЗАРАДИ НОВИТЕ ЕКОСТИКЕРИ
От 12 юли започна поставянето на новите екости-

кери на автомобилите до 3,5 тона. Той ще се полу-
чава след преминаване на технически преглед.

 Стикерът с вграден чип  ще се поставя от въ-
трешната страна на предното стъкло на автомоби-
ли - зад  огледалото за задно виждане.

 В електронния чип ще се съдържа цялата инфор-
мация за самия автомобил - марка, модел, регистра-
ционен номер, шаси и километраж. На екостикера 
ще се отбелязва екокатегорията на автомобила.

 Най-високата 5-а група ще включва електриче-
ски, хибридни автомобили, които не замърсяват 
околната среда.
Останалите ще 

бъдат групирани от 
първа до четвърта - в 
зависимост от датата 
на първата регистра-
ция, екологичната 
норма, определена 
от завода производи-
тел. Категория Евро-
6 попада в четвърта екологична група.
Очаква се новата услуга да оскъпи цената на 

прегледа от 6 до 20 лв. Допълнителната цена ще 
се покрива изцяло за сметка на шофьорите на леки 
автомобили и микробуси до 3,5 тона.
Експерти уточняват, че извънредно минаване на 

преглед не е нужно. Всеки автомобил ще се катего-
ризира, когато му дойде редът да мине редовния си 
ГТП. Ще бъде предвидена и възможност за мина-
ване на проверка само за определяне на екокатего-
рията, което ще е нужно, ако някоя община въведе 
ограничения на база вредните емисии.

До 20-ти юли: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или 

чл. 156 от ЗДДС подава справка-
декларация за доставки на дале-
косъобщителни услуги, услуги за 
радио- и телевизионно излъчване 
или услуги, извършвани по елек-
тронен път, по които получатели 
са данъчно незадължени лица, 
които са установени, имат посто-
янен адрес или обичайно пребива-
ват на територията на държава членка за предходното 
календарно тримесечие и внася дължимия данък.  

(За подаване на декларация по досегашната глава ос-
емнадесета за последния данъчен период преди влиза-
нето в сила на този закон и за внасяне на изискуемия за 
същия период данък се прилага досегашният ред  - § 66 
от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.).
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
юни 2021 г., за новорегистрираните Интрастат опера-
тори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти юли:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец юни за доходи от трудови правоотно-
шения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец юни, когато 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 юли.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2021г.

Въпрос: Какви са условията за пенсиониране 
през 2021 г.?
Отговор: През 2021 г. лицата придобиват право на 

пенсия при следните условия:
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуря-
ване (КСО) се придобива при навършена възраст 61 
години и 8 месеца и осигурителен стаж 36 години за 
жените, и навършена възраст 64 години и 4 месеца и 
осигурителен стаж 39 години за мъжете. 
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

по чл. 68, ал. 3 от КСО за лицата, които нямат право 
на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но имат не по-малко 
от 15 години действителен осигурителен стаж, се 
придобива при навършена възраст 66 години и 8 



ПОДХРАНВАНЕ НА ДОМАТИТЕ
ЗА ПОВЕЧЕ СЪЦВЕТИЯ И РОДИТБИ  

За получаване на силна дома-
тена реколта е важно растения-
та не само да образуват съцве-
тия, но и завръзи. Наблюдават 
се различни неблагоприятни за 
добивите ситуации като напри-
мер недостатъчно количество 
съцветия, големи храсти и 
обилен цъфтеж, но без завръ-
зи, изсъхване на цветовете и опадане на завръзите. За 
всичко това може да има много причини.
Причините да изсъхват и падат цветовете и завръзите 
при доматите не са много, но е важно да знаем какво 
провокира тази неблагоприятна ситуация:
1. Резки температурни промени – когато дневните тем-
ператури са между 30-40 градуса по Целзий, а нощните 
падат до 17 градуса и по-ниски. При такива температурни 
колебания растенията са силно стресирани и много често 
изхвърлят част от завръзите. Това се наблюдава най-чес-
то в края на пролетта и началото на лятото, при чести 
превалявания през лятото и в края на сезона.
2. При много продължително горещо време - домати-
те са самоопрашваща се култура и нямат особена нужда 
от насекоми. Цветовете се опрашват още на бутон, но 
при продължително високи температури прашецът 
често става стерилен – случва се при температури над 
28-30 градуса. Решението е засенчване и по-често по-
ливане за намаляване на температурата и повишаване 
на влажността.
3. Ветровито и сухо време
Сухият вятър и горещините причиняват изсъхване на 
цветовете – независимо дали те са се опрашили или не. 
При такава ситуация често се наблюдава прегаряне на 
листата и плодовете.
Ето как да подхранваме доматите за възможно по-
вече съцветия
Не са много средствата и торовете, които влияят бла-
гоприятно върху цветообразуването. Важно е да се 
поддържа балансът и да се следват дозировките.
Фосфорът е отговорен за количеството образувани съ-
цветия, а за да се задържат цветовете и завръзите здрави 
– калият. Важно е да не се прекалява с количествата 
хранителни вещества, защото съцветията започват да 
мутират. Образуват се двойни цветове, а това води до 
неправилна форма на доматите. Такива плодове узряват 
много бавно.
При предозиране на фосфора се образуват много съ-
цветия, но често растенията не могат да ги изхранят.
При предозиране на азота растенията се развиват добре 
на вегетативна маса, но за съжаление формират малко 
съцветия и завръзи.
Минерално подхранване за образуване на повече 
съцветия
Калиевият монофосфат (калиев фосфат) е напълно 
водоразтворим и високоефективен източник на фос-
фор и калий. Подходящ е не само за кореново, но и за 
листно подхранване. Стимулира растежа и развитието 
на кореновата система и благоприятства формирането 
на повече съцветия.
За увеличаване на количеството съцветия и завръзи са 
необходими само 10 грама калиев фосфат на 10 л вода.
Как да предотвратим падането на завръзите
Калият е елемент, който стимулира активния растеж на 
завръзите и предотвратява падането им. Подхранването 
с борна киселина подпомага запазването на завръзите 
до образуването на плодовете, но тя не трябва да се 
използва много често, защото борът е вреден в големи 
количества, а се натрупва в плодовете.
Борната киселина може да се използва 1-3 пъти на 
сезон, като 10 г се разтварят в 100-200 г топла вода и 
се разрежда до 10 л. С този разтвор се пръскат целите 
растения.
Установено е, че не само предозирането на хранител-
ните вещества е вредно, но и нарушаването на баланса 
между тях.
При използването на калиев монофосфат се осигурява 
баланса между количествата калий и фосфор, а това е 
много важно.

Птичият тор и дървесната пепел са естествени из-
точници на калий. Пепел може да се използва в сухо 
състояние преди поливане на доматите или една чаша 
пепел се поставя в 10 л вода, престоява едно деноно-
щие и се използва за поливане.
За съжаление проблемът с опадането на завръзите 
не винаги може да бъде решен с подхранване. Често 
цветовете не могат да се самоопрашат – можем да им 
помогнем, като разклатим леко храстите или потупаме 
съцветията с длан.
При наличието на вирусна инфекция се получават 
отклонения от нормалното развитие на цветовете при 
доматите и се наблюдават редица смущения. Те се из-
разяват в появата на “мъжка стерилност” – прашеца на 
доматения цвят е стерилен и не може да се осъществи 
опрашване. Тогава доматите цъфтят, но не формира 
завръзи. Борбата с вирусните инфекции се води само 
чрез преносителите – листни въшки и цикади, което 
не решава проблема.

КАКВИ СА ПРИЗНАЦИТЕ, АКО
ЛИПСВА НЯКОЙ ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ 
ОТ ХРАНЕНЕТО НА РАСТЕНИЯТА
Всеки градинар иска да от-

гледа в двора си здрави и едри 
домати. Но ако не знаете кои 
са важните моменти в грижа-
та за растенията, в това число 
и как да торите правилно по 
време на цъфтежа, то няма да 
дочакате богата реколта.
За получаването на качествена реколта, а също така 

и за връзването на нови съцветия, цъфтящият доматен 
храст се нуждае от азот, калий и фосфор.
Недостатъкът на тези хранителни вещества може да 

се определи по външния вид на растенията:
• Липсата на азот се познава по жълтите листа, 

които първоначално са само в долната част, а след 
това достигат и горните петури;

• Липсата са калий се познала по обезцветяването 
на листата, които придобиват кафеникав оттенък и 
изсъхват;

• Липсата на фосфор се познава по виолетовият 
цвят на листата.
Днес повечето стопани се отказват от използването 

на минерални торове и отдават предпочитанията си 
на органичното торене. Тъй като органиката не само 
храни растенията, но и ги защитава от многобройни 
заболявания.
Ето с какво можете да наторите:
Мая. Торенето с мая увеличава растежа и засилва раз-

витието на растенията и затова тя е така необходима за 
цъфтящите домати.
За да приготвите разтвора за торене, разтворете 100 г 

прясна мая в 1 литър топла вода. Разтворът трябва да се 
доведе до обем от 10 литра, след като се образува пяна в 
разтвора. Това количество е достатъчно за 15 растения.
Можете да използвате и друга рецепта: 10 г суха мая 

се слага в кофа вода. Оставете разтворът да стои 2 дни. 
След това го разредете в съотношение 1:10. Заедно с 
торенето с мая в земята трябва да добавите и растител-
на пепел.
Пепел. За да подхраните доматите можете да използ-

вате дървесна, сламена или торфена пепел. Тя съдържа 
голямо количество калций, фосфор, магнезий, без кои-
то цъфтящите растения не могат да се развиват добре.
Веднъж на 7 дни сипете по 1 с.л. пепел под всеки 

храст домати. Ако пък искате да направите разтвор, то 
растенията се поливат два пъти на месец, като 100 г пе-
пел се разтварят в 10 литра вода. Един храст трябва да 
получи по 500 мл-1 л ратвор.
Растително торене. Тревните настойки са добър из-

бор за торене на цъфтящите домати. За да приготвите 
подобен разтвор ви трябва 200-литров бидон, в който 
слагате 5 кофи трева (най-добре коприва), 10 литра кра-
вешки тор, 1 кг прясна мая, 1 кг пепел, 3 литра прясно 
мляко или суроватка, вода догоре. Съдържанието се ос-
тавя да кисне 14 дни, а след това се използва като около 
всяко растение се влива по 1 литър.
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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                                                                                                              

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

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

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

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

ЛЕЧЕБНА РУЖА УСПОКОЯВА КАШЛИЦАТА 
И СПОМАГА ЗАЗДРАВЯВАНЕТО НА

РАЗДРАЗНЕНА КОЖА  
Ружа (лат. Althaeae offi cinalis) е многого-
дишно тревисто растение от семейство 
Слезови (Malvaceae). Среща се в Сред-
на и Атлантическа Европа, Средиземно-
морието, Балканският полуостров, Мала 
Азия, Сибир, Крим. В България вирее на 
влажни крайречни и мочурливи места. Листата на растението са 
мъхести и едри, в основата са яйцевидни, към върха се заострят. 
Цветовете са сравнително дребни, бели или бледорозови, раз-
положени в гъсто класовидно съцветие. Ружата цъфти и дава 
плодове още през първата година от живота си.
 Действие и приложение. Ружата има изразено омекчаващо и 
противовъзпалително действие. Прилага се във вид на инфузи 
в хладка вода като омекчително и противовъзпалително сред-
ство при заболявания на горните дихателни пътища (ларингити, 
фарингити, трахеобронхити). Ружата се използва и външно за 
гаргара на гърлото и устната кухина, за клизми, влагалищни 
промивки, лечение на рани, циреи, при възпаление на кожата 
и др. Днес ружата се среща в състава на сиропи и таблетки за 
смучене, които успокояват дразнеща кашлица.
Изчистеният корен от ружа е бил използват още в Персия като 
клечка за дъвчене при никнене на млечни зъби при бебетата. 
След накисване клеят от листата и корените на ружата се из-
ползва като успокояващо средство при напукани и сухи ръце, 
след слънчево изгаряне, при суха коса, в лосиони или в маски 
за лице, за лечение на псориазис.
 Народната медицина използва лечебните свойства на ружата 
като препоръчва гаргари за болки в гърлото и възпаления на 
венците. Мехлем от корените на ружата се използва при циреи, 
абсцеси и изгаряния. Пресни смачкани цветове от лечебна 
ружа се прилагат за успокояване на зачервена, раздразнена и 
сърбяща кожа. Стритата на прах ружа се използва като слепващ 
агент в производството на таблетки. Сиропите се приготвят от 
настойки за лечение на кашлица. Отвари тинктури и лапи от 
лечебна ружа могат да се използват за всякакви възпаления.
 Приемът на продукти, съдържащи ружа едновременно с други 
лекарства може да намали усвояването на другия медикамент.
 Химичен състав. Корените съдържат 15 – 20% слузни веще-
ства, около 10% пектини, до 35% нишесте, около 10% захароза, 
глюкоза и други захари. През лятото съдържанието на слузни 
вещества намалява до 5 – 6 %.
 Дрога. С лечебна цел се използват предимно корените на рас-
тението, но листата и цветовете също се употребяват широко. 
Корените на ружата се изкопават на есен след узряването на 
семената, когато са най-богати на слузни вещества.

ОРИЗ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ   
Продукти:

• ориз 2 чаени чаши
• моркови 3 броя
• лук 1 брой
• чушка/пиперка 1 брой
• печурки 10 броя
• царевица 1/2 чаена чаша
• грах 1/2 чаена чаша
• магданоз 1/2 връзка
• черен пипер 1/2 чаена 
лъжица
Начин на приготвяне:
Лукът нарязвате на ситно, почиствате и нарязвате и 

морковите, чушката и гъби. В дълбок тиган сгорещя-
вате ½ чаена чаша олио и изсипвате морковите, лука, 
гъбите, чушката и измития ориз. Разбърквате докато 
оризът се позапържи и стане прозрачен.
Към смета добавяте царевицата и граха, от консерва 

или замразени, добавяте 1 чаена лъжица сол, както и 
черния пипер, разбъркайте. Изсипете сместа в тава, 
добавете 5 чаени чаши вода и поставете в предвари-
телно загрята на 180 градуса фурна, докато водата 
напълно изври и оризът е напълно сварен.
Преди сервиране поръсвате ориза със зеленчуци 

със ситно нарязан магданоз.
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