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.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail: obs_satovcha@abv.bg
Брой 88
На 17 септември 2021 г. се проведе заседание
на Общински съвет – Сатовча.
На заседанието бяха приети:
> Наредба за изменение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Сатовча;
> Отчет за състоянието на общинския дълг
към 31.12.2020 година;
> Отчет за изпълнението на бюджета на община Сатовча към 31.12.2020 година;
> Отчет за дейността на Комисията за финансово подпомагане на семейства и лица,
живеещи на семейни начала, с репродуктивни
проблеми на територията на община Сатовча за
първото шестмесечие на 2021 година;
> Актуализация на Поименния списък за
капиталови разходи на община Сатовча за 2021
година;
> Актуализация на Програмата за управление
и разпореждане с имотите – общинска собственост, през 2021 година;
> Информация относно финансовото състояние на Общински фонд „С един лев в помощ
на болните деца от община Сатовча“ и изпълнението на приетите решения.
Общинският съвет – Сатовча, даде съгласие:
• за кандидатстване с проектно предложение
„Равен старт за всички“ по процедура „Местно
развитие, намаляване на бедността и подобрено
включване на уязвими групи, BGLD-2.003 –
Образование и грижи в ранна детска възраст“;
• за сформиране на Общинска комисия за
безопасност на движението по пътищата;
• за безвъзмездно ползване на футболно игрище с площ 11420 кв. м и сграда – съблекалня,
с площ 130 кв. м, находящи се в имот от кв.
41 по плана на село Слащен, представляващ
публична общинска собственост;
• за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на поземлени имоти с
идентификатор 39089.14.244, с площ 1017 кв. м;
с идентификатор 39089.14.243, с площ 2459 кв.
м и с идентификатор 39089.14.242, с площ 1085
кв. м, с начин на трайно ползване изоставена
нива, находящи се в местността „Тенсникола“,
землището на село Кочан и поземлен имот с
идентификатор 76203.25.25, с площ 3000 кв.
м, с начин на трайно ползване нива, находящ
се в местността Беров дол, землището на село
Фъргово;
• за продажба на УПИ XII от кв. 34 по плана на
село Ваклиново, с площ от 450 кв. м на собственика на законно построена жилищна сграда;
• за предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, в собственост на Феим Исменов Кумбаров – жител
на село Кочан;

Откриването на ловния сезон 2021/2022 г. на
местен дребен и едър дивеч и груповият лов на
дива свиня ще бъде на 2 октомври.
Напомняме, че ще се съблюдава за стриктното изпълнение на мерките за биосигурност и
дезинфекция, за да се ограничи разпространението на болестта Африканска чума по свинете
(АЧС), както и на противоепидемичните изисквания за COVID-19.
Какви са останалите сроковете на ловуване за
различните видове дивеч, може да видите по-долу.
Припомняме, че и тази година през първите четири ловни излети ловците ще попълват
формуляри за събиране на данни, свързани с
Методиката за мониторинг на запаса на дивата свиня. Резултатите ще бъдат използвани за
определянето на запаса на вида в отделните
региони и общо за сраната.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

• за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на:
- помещение, находящо се на партерен етаж
от административна сграда Общинска администрация – Сатовча, за монтиране на АТМ (банкомат) и офис на банка с обща площ 28 кв. м.;
- част от помещение, находящо се на първи
етаж от сграда ДГ– Вълкосел, с площ 2 кв. м за
инсталиране на АТМ (банкомат);
- за монтиране на АТМ (банкомат) на партерен етаж от административна сграда Кметство
– Кочан, с площ 3 кв. м.;
- помещение, находящо се на втори етаж от
сграда Читалище – село Плетена, с площ от 16
кв. м за фризьорски услуги;
- помещение, находящо се на първи етаж от
сграда Читалище – село Плетена, с площ от 35
кв. м за търговска дейност;
- помещение, находящо се на първи етаж от
сграда Читалище – село Сатовча, с площ от 8
кв. м за счетоводни услуги;
- помещение, находящо се на първи етаж от
сграда Читалище – село Сатовча, с площ от 30
кв. м за търговска дейност;
- помещение, находящо в сграда Читалище –
село Фъргово, с площ от 40 кв. м за търговска
дейност;
- помещение, находящо се в приземен етаж
от сградата на СУ „Христо Смирненски” –
село Кочан, с площ от 54 кв. м за търговска
дейност;
- помещение, находящо се на приземен етаж
от сграда Читалище – село Слащен, с площ от
20 кв. м за търговска дейност;
- помещение, находящо се на първи етаж от
сграда Читалище – село Годешево, с площ от
20 кв. м за търговска дейност;
- помещение, находящо се на първи етаж от
сграда Читалище – село Вълкосел, с площ от
37,78 кв. м за търговска дейност;
- помещение, находящо се на първи етаж от
сграда – бивш пансион за ученици село Сатовча, с площ 48,3 кв. м.;
- терен за разполагане на преместваем (временен) търговски обект, по съществуващо
петно № 11 от кв. 16 по плана на село Слащен,
с площ – 11 кв. м.

Срокове за ловуване
Ловуването на дребния дивеч в България се
извършва индивидуално и групово. Сроковете на ловуване за различните видове дивеч са
следните:
Срокове за лов на дребен дивеч - бозайници
1. Див заек (Lepus europaeus Pall.) от 1 октомври до 31 декември
2. Катерица (Sciurus vulgaris L.) от 1 ноември
до 31 декември
3. Ондатра (Ondatra zibethica L.) от 1 ноември
до последния ден на февруари
4. Нутрия (Miocastor coypus Mol.) от 1 ноември до последния ден на февруари
5. Чакал (Canis aureus L.) – целогодишно; Чакал
(Canis aureus), групов лов извън горския фонд –
от 1 януари до последния ден на февруари;
6. Лисица (Vulpes vulpes L.) – целогодишно

ЗАПОВЕД № 720/20.09.2021 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 изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за за народни представители на 14 ноември 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.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Към Заповед № 720/20.09.2021 год.
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7. Енотовидно куче (Nictereutes procyonoides Greg) – целогодишно
8. Бялка (Martes foina L.) – целогодишно
9. Черен пор (Mustela putorius L.) – целогодишно
10. Язовец (Meles Meles L.) от 1 август до последния ден на февруари
Срокове за лов на дребен дивеч - птици
• Колхидски фазан (Phasianus colchicus L.) – от 1 октомври до 31 януари Фермерно произведени – от 1 октомври до 28 февруари
• Ловни фазани (Phasianus sp.) – от 1 октомври до 31 януари Фермерно произведени – от 1 октомври до 28 февруари
• Яребица (Perdix perdix L.) – от 1 октомври до 30 ноември Фермерно
произведени – от 1 октомври до 31 януари
• Планински кеклик (Alectoris graeca graeca Meisner) – от 1 октомври
до 30 ноември
• Тракийски кеклик (Alectoris graeca cupriotes Hartert.) – от 1 октомври
до 30 ноември Фермерно произведени – от 1 октомври до 31 януари
• Пъдпъдък (Coturnix coturnix L.) – от втората събота на август до 30
ноември
• Токачка (Numida meleagris L.) – от 1 октомври до 31 януари Фермерно произведени – от 1 октомври до 28 февруари
• Гривяк (Columba palumbus L.) от втората събота на август до втората
неделя на февруари
....Следва на стр. 2

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
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
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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

27 Септември 2021 година, Понеделник,
Световен ден на туризма
Отбелязва се от 1980 г. с решение на третата
сесия на Генерална асамблея на Световната организация по туризма в Торемолинос, Испания
(септември 1979). Годишнина от приемането
/1970/ на Устава на организацията.
28 Септември 2021 година, Вторник,
Световен ден за борба с болестта бяс
Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на британския
Съюз за контрол на беса, създаден през м. януари 2006
г., за разпространението на информация за предпазването на хора и животни от болестта бяс. Тогава е
отбелязан на 8 септември. От 2008г. денят се отбелязва
на 28 септември с подкрепата на Световната здравна
организация. Всяка година близо 55 000 души, предимно от Африка и Азия, стават жертви на болестта.
29 Септември 2021 година, Сряда,
Световен ден на сърцето
Отбелязва се от 2000 г. по инициатива на Световната федерация на сърцето,
подкрепена от Световната здравна организация, Организацията на ООН по
въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) и други международни организации. Всяка година близо 17 млн. души по света умират от
сърдечно- съдови заболявания. До 2010 г. денят е отбелязван през последната
неделя на м. септември. В България се отбелязва
за първи път през 2001 г.
30 Септември 2021 година, Четвъртък,
Световен ден на превода
Отбелязва се от 1991 г. с решение на Съвета на
Международната федерация на преводачите.
Годишнина от смъртта на св. Йероним
Годишнина от смъртта на св. Йероним (ист. име Евсевий Йероним Софроний)
/ок. 347-30 септември 420/, християнски писател и богослов, превел Библията
на латински език.
1 Октомври 2021 година, Петък,
Пoкров Бoгородичен
Покров Богородичен (от църковнославянски: покривало) е православен църковен
празник. В традицията на Църквата Покров
се свързва с явяването на Света Богородица
в църквата във Влахерна (Константинопол)
през 9 век. Градът бил заплашен от нападение на войски от Киевска Рус. Събралите се
на молитва хора видели Богородица да разстила покривалото (покрова) си над
присъстващите в знак на защита. Предполага се, че празникът е честван от гръцките православни църкви през ранното Средновековие, но по-късно е забравен
или забранен. Той е въведен от киевския княз св. Андрей Боголюбски ок. 1164 г.,
когато той построява една от най-красивите руски църкви на Нерл във Владимир
и я нарича на Покров Богородичен. От Руската църква празникът e заимстван
в Българската църква през 19 век. По новия стил този празник се празнува на 1
октомври. Много православни църкви и манастири носят името на Покрова на
Пресвета Богородица. В България съществува и фондация Покров Богородичен.
Ден на застрахователя
Обявен е за професионален празник през
февруари 1996 г. с решение на Асоциацията
на българските застрахователи и Съюза на
частните застрахователи. На този ден през
1891 г. в Русе е учредено първото българско
застрахователно дружество - „България“. Денят е честван за първи път през 1994 г.
Ден на зенитно ракетните войски
Обявен е със Заповед на министъра на отбраната от 12 октомври 1961 г., със
същата заповед е създадена и 1-ва Зенитно ракетна бригада на военно- въздушните сили. На 1 октомври 1960 г. в Казахстанската степ български дивизион за
първи път осъществява боен пуск на зенитна ракета.
3 Октомври 2021 година, Неделя,
Национален празник на Германия
Националният празник на страната е Деня на
германското единство - на 3 октомври 1990 г. по
волята на германския народ и със съгласието на
страните победителки във войната се провъзгласява обединена Германия - Федерална република
Германия и Германска демократична република
стават една държава. След разгрома на Германия
през 1949 г. се създават 2 германски държави: Федерална република Германия
(на територията на американски, английски и френски окупационни зони) и
Германска демократична република (на територията на съветската окупационна
зона). Западен Берлин е със статут на самостоятелен град. На 23 май 1994 г. за
федерален президент се избира Роман Херцог, а за федерален канцлер - Герхард
Шрьодер, правителството се сформира на 27 октомври 1998 г.

- Кой чакаш...!?
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

....продължаваа от стр. 1
• Гургулица (Streptopelia turtur L.) – от
втората събота на август до 30 ноември
• Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.)
– от втората събота на август до 31 декември
• Голяма белочела гъска (Anas albifrons
Scop.) от 1 октомври до 31 януари
• Глухар (Tetrao urogallus), мъжки – от
15 април до 15 май
• Зеленоглава патица (Anas platurhynchos
L.) от 1 октомври до 31 януари
• Полудива патица (Anas platurhynchos
L.) от 1 октомври до 31 януари
• Лятно бърне (Anas guerguedula L.) –
от 1 октомври до 31 януари
• Зимно бърне (Anas crecca L.) – от 1
октомври до 31 януари
• Фиш (Anas penelope L.) – от 1 октомври до 31 януари
• Лопатарка – клопач(Anas clypeata L.)
– от 1 октомври до 31 януари
• Черна качулата потапница (Aythya
fuligula L) – от 1 октомври до 31 януари
• Шилоопашата патица (Anas acuta L.)
– от 1 октомври до 31 януари
• Черна лиска (Fulica atra L.) – от 1 октомври до 31 януари
• Горски бекас (Scolopax rusticola L.) –
от втората събота на август до последния
ден на февруари
•
Обикновена бекасина (Callinago
gallinago L.) – от втората събота на август до последния ден на февруари
• Скорец (Sturnus vulgaris L.) – целогодишно
• Сврака (Pica pica L.) целогодишно

• Сива врана (Corvus cornix L.) – целогодишно
• Посевна врана (Cornus frugilegus L.)
– целогодишно
• Чавка (Coloeus monedula L) – целогодишно
Срокове за лов на едър дивеч
1. Благороден елен (Cervus elaphus),
мъжки и приплоди – от 1 септември до
31 януари;
2. Благороден елен (Cervus elaphus),
женски – от 1 октомври до 31 декември;
3. Елен лопатар (Dama dama), мъжки и
приплоди – от 1 септември до 31 януари;
4. Елен лопатар (Dama dama), женски –
от 1 октомври до 31 декември;
5. Муфлон (Ovis musimon), мъжки,
трофейно зрели – целогодишно;
6. Сърна (Capreolus Capreolus L.) – мъжки и приплоди – от 1 май до 30 октомври;
7. Сърна (Capreolus Capreolus L.) – женски – от 01 септември до 30 октомври;
8. Муфлон (Ovis musimon), мъжки и
женски – от 1 септември до 31 януари;
9. Дива свиня (Sus scrofa), подборен
лов (мъжки, приплоди, едно и двегодишни прасета, женски прасета) – целогодишно;
10. Дива свиня (Sus scrofa), групов лов
– от 1 октомври до втората неделя на месец януари;
11. Дива свиня (Sus scrofa), групов лов
в ловни дворове към бази за интензивно
стопанисване на дивеча (мъжки и приплоди) – от 1 октомври до последния ден
на февруари;
12. Вълк (Canis lupus) – целогодишно;

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА
АКАДЕМИЯ ЗА МЕСТНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЗАПОЧНА

Общинска администрация – Сатовча уведомява всички заинтересовани, че от 14 септември 2021 година до 25 октомври 2021 година желаещите могат да кандидатстват в
Академия за местни предприемачи 5.0 - обучителна програма, специално създадена за
хора с предприемачески идеи, които искат да стартират собствен бизнес.
Участието в Академията за местни предприемачи е безплатно, а кандидатстването
става чрез попълване на онлайн формуляр до 25 октомври 2021. Одобрените кандидати
ще участват в поредица от практически насочени обучения с ментори с дългогодишен
бизнес опит. По време на обученията ще се разработват бизнес планове на проектите,
ще се говори за продажби, маркетинг и ще се подготвят заедно вашите презентации за
представяне на проектите пред журито на програмата, което ще определи победителите
в Академия за местни предприемачи 5.0.
Разходите на избраните участници за пътни и настаняване (ако обстановката позволява) по време на обученията ще бъдат покрити от организаторите. Едновременно с това
обучителния екип има пълна готовност за онлайн провеждане на обучителните модули.
Представянето на най-добрите идеи пред журито на Академията и определянето на големите победители ще се състои в края на месец януари 2022 г.
Както и в предишните четири издания на Академията, има награден фонд, предоставен
от Филип Морис България, който тази година е в размер на 30 000 лв

ПРИТЧА ЗА ЖЕНСКИТЕ СЪЛЗИ

Малко момченце видяло майка си да ридае и
много се разтревожило. Веднага му се приискало
да разбере защо тя е тъжна и затова я запитало:
- Защо от очите ти текат сълзи, мамо?
- Защото аз съм жена - отвърнала майката.
Момченцето не могло да разбере какво иска да
каже майка му. Ето защо то решило да отиде при
баща си, надявайки, че той може да има отговор
на тази загадка. Мъжът обаче също не му посочил
точна причина, а просто подметнал:
- Няма причина за сълзите на майка ти. Жените
често плачат, без да има конкретен повод за това.
Отговорът на бащата още повече объркал
малчуганът, но той продължил да търси отговор
на въпроса си през целия си живот. За негово
съжаление, така и не го намерил. Един ден дошъл
моментът, в който времето му на този свят изтекло
и той най-после се озовал пред Бог. Но въпросът
за женските сълзи все още силно го вълнувал, ето
защо веднага попитал Господ:
- Моля те, Боже, кажи ми защо жените толкова
лесно се разплакват!
Господ най-сетне разкрил тайната пред него:
-Когато много отдавна сътворих жената, аз знаех,
че тя трябва да е изключителна. Сътворих тялото
ù да е достатъчно силно, за да дарява живот, но

въпреки това да е грациозно и красиво, за да радва
мъжкото око.
Влях в нея любов, която да дарява на своя съпруг
и децата си, но същевременно и достатъчно търпение, за да понесе това да бъде отхвърлена от тях.
Дадох ù борбеност, за да пази семейството цяло,
дори и в трудни моменти. Влях в душата ù мъдрост,
за да разбира, че когато съпругът ù греши, той не я
наранява умишлено. Най-накрая обаче аз ù подарих
сълзите, като нейна утеха.
Плачът е женското уникално право. Намирайки
облекчение в него, жените успяват да се преборят
с всички трудности, които животът им поднася и
да носят на крехките си рамене цялото семейство.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
КОИ ПЕНСИИ ЩЕ БЪДАТ
ПРЕИЗЧИСЛЕНИ СЛУЖЕБНО
Националният осигурителен институт
(НОИ) ще извърши служебно преизчисляване на две
групи пенсии,
изплащани от
държавното обществено осигуряване (ДОО). Промените в размерите
на всяка една от тях е в резултат на обнародваните
изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети с актуализацията на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Считано от 1 септември 2021 г. ще бъдат преизчислени служебно всички лични и наследствени пенсии,
свързани с трудова дейност, отпуснати на лица, родени
след 1959 г. и осигурени в универсален пенсионен
фонд, при условие че началната дата на съответната
пенсия е до 31 август 2021 г. включително, и размерът ѝ
е изчислен с намаление на индивидуалния коефициент,
съгласно нормативните правила действали до началото
на настоящия месец.
В съответствие с приетите изменения в КСО и
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж вече се
прилага нов механизъм за определяне на намалението
на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на
трудовите пенсии на тази група лица. Ефектът от преизчисляването на всяка пенсия е строго индивидуален
и зависи пряко от осигурителната история на лицето и
конкретните периоди на осигуряването му.
Така отпада необходимостта пенсионерите да подават заявления за преизчисляване на трудовите им
пенсии по посочения ред.
Пенсиите на лицата, които вече са подали такива
заявления, също ще бъдат преизчислени служебно,
считано от 1 септември т.г. Преизчисляването на това
основание ще бъде извършено в законоустановения
четиримесечен срок за пенсионните производства.
Считано от 16 септември 2021 г. ще бъдат преизчислени служебно социалните пенсии за инвалидност.
Техният размер се определя като процент от размера на
социалната пенсия за старост и именно този процент
се повишава от посочената дата.
При пенсиите на лицата с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
увеличението е от 120 на 135 на сто от размера на социалната пенсия за старост, а при тези с трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане между
71 и 90 на сто – от 110 на 125 на сто.
В резултат на промяната пенсиите за първата група
лица се определя в размер 200,76 лв. (при 178,45 лв.
до изменението), а за втората група лица – в размер
185,89 лв. (при 163,58 лв. до изменението).
Разликата между получавания до преизчисляването
размер на пенсиите и новия преизчислен размер ще
бъде изплатена на правоимащите пенсионери с пенсиите им за ноември 2021 г. чрез пощенските станции
или банковите им сметки, съгласно заявения от тях
начин за изплащане на пенсиите им.
За всяко отделно преизчисляване на пенсиите длъжностните лица по пенсионното осигуряване в териториалните поделения на НОИ постановяват разпореждания, които се зареждат веднъж месечно (първо число
на месеца) в информационната система на НОИ и се
достъпват с персонален идентификационен код (ПИК),
издаден от НОИ, чрез сайта на института.
Съгласно нормативните правила, установени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, разпорежданията, с които се извършва служебно преизчисляване
на пенсиите, се връчват на лицата при поискване от
тяхна страна.
СТЪПКИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМА

Имате ясна идея за бизнес, необходимия капитал,
правилните партньори и дори потенциални клиенти?
Значи остава само да регистрирате фирма преди да
започнете да предлагате вашия продукт или услуга,
за да бъде всичко изрядно и законно.
Повечето хора изпитват трудност в избора на тип
дружество, което да регистрират. Всяка структура
има своите предимства и недостатъци. Най-важното
е да помислите за данъците, които дължите на държавата и отговорността, която поемате пред вашите
партньори.
Към момента ООД (дружество с ограничена отговорност) и ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) са двете най-предпочитани форми за
стартиране на малка до средна компания в България,
особено след намаляване на изискването за началния
капитал по време на регистрацията.
Разлика между ЕООД и ООД е в броя на хората,
притежаващи част от капитала. При ЕООД собствеността на капитала е еднолична – един човек
е вносител на капитала. За регистрация на ООД
учредителите трябва да са поне двама, но няма изискване да имат равни капиталови вложения. При това
дружество не носите персонална отговорност и няма
опасност да блокират сметките ви за задължения на
дружеството.
Регистрация на ООД
Трябва да си набавите следните документи:
1. Бележка за внесен капитал, която можете да
издадете от банка по избор. В случай че сте избрали

да регистрирате ООД с капитал, който е по-висок от
2 лв. (това е установеният в закона минимум), то е
необходимо да внесете поне 70% от капитала.
2. Съгласие за приемане на управление и образец
от подписа (спесимен) – трябва е да бъде нотариално
заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имате подготвен спесимен, който има нужда
единствено от нотариална заверка, или да поискате
от нотариалната кантора го изготвят.
3. Дружествен договор
4. Протокол от Общото събрание на съдружниците
– документът трябва да съдържа взетите решения
от учредителното събрание и дневния ред на събранието.
5. Решение на общото събрание за назначаване
на управител
6. Заявление по образец А4 – най-важният документ! Можете да го намерите на сайта на Търговския
регистър, да го изтеглите и попълните. Към него се
прилагат всички останали документи.
7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на
заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от
приносителя. Попълва се, само когато заявителят не
представя документите лично в ТР.
9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ).
Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от
управителя.
10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят
декларира, че отговаря на изискванията на закона за
управител на фирма. Подписва се.
11. Заявление за запазване на фирма (Д1), което
не е задължително и струва 50 лв.
12. Лиценз или разрешение, когато дейността на
фирмата изисква такова.

Регистрация на ЕООД
Ще са ви необходими следните документи:
1. Бележка за внесен капитал, която можете да
издадете от банка по избор.
2. Съгласие за приемане на управление и образец
от подписа (спесимен) – необходимо е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. Има
два варианта: да имате подготвен спесимен, който
има нужда единствено от нотариална заверка, или
да поискате от нотариалната кантора го изготвят.
3. Учредителен акт
4. Учредителен протокол – документът трябва да
съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.
5. Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител.
6. Заявление по образец А4 – най-важният документ! Можете да го намерите на сайта на Търговския
регистър, да го изтеглите и попълните. Към него се
прилагат всички останали документи.
7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на
заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от
приносителя. Попълва се, само когато заявителят не
представя документите лично в ТР.
9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ).
Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от
управителя.
10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят
декларира, че отговаря на изискванията на закона за
управител на фирма. Подписва се.
11. Заявление за запазване на фирма (Д1), което
не е задължително и струва 50 лв.
12. Лиценз или разрешение, когато дейността на
фирмата изисква такова.
Регистрация на ЕТ
Друга възможност за физическите лица е да се
регистрират като едноличен търговец (ЕТ). ЕТ отговаря изцяло с личното си имущество. Това означава, че ако вземете бизнес заем и не можете да го
обслужвате, има опасност да загубите собственото
си имущество, включително и апартамент или кола.
Процедурата по регистрация на фирма ЕТ е лесна и
кратка. Необходими са следните документи:
1. Декларация по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и ал. 4 от ТЗ;
2. Нотариално заверен образец от подписа;
3. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ.
Регистрация на АД
Големите корпорации могат да регистрират акционерно дружество (АД). АД е най-добрият вариант
за вас, ако искате да стартирате бизнес с по-голям
капитал или имате външни инвеститори. Имайте
предвид, че при АД има доста повече формалности,
отколкото при ООД и ЕООД.
Партньорствата могат да бъдат регистрирани и като:
- Събирателно дружество (СТ)
- Командитно дружество (КТ) или
- Командитно дружество с акции (КТА).

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
До 30-ти септември:
СЕПТЕМВРИ 2021г.
ЗКПО
Възможност за еднократно подаване на нова
годишна декларация за
корекция на данъчния финансов резултат и данъчното задължение за предходната година, за която е
подадена годишна данъчна
декларация и законоустановеният срок за подаването ѝ е изтекъл.
До 10-ти октомври:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за
проведени през предходния месец хазартни игри, при
които залогът за участие е чрез цената на телефонна
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне
на този данък от операторите на телефонна или друга
електронна съобщителна услуга.

Въпрос: С направление за хоспитализация е изискано от лечебно заведение УСБАЛ по онкология ххх,
платен бърз тест за Ковид 19 от пациента. Моля, да
разясните процедурата и необходимостта за плащане
от пациента с онкологично заболяване и пенсионер.
Отговор от НЗОК: Няма задължително изискване
лечебните заведения за болнична помощ да изискват от
здравноосигурени лица да представят PCR-тест, заплатен
от тях, за да могат да постъпят в болница за лечение по
клинични пътеки/амбулаторни процедури.
Приемът за диагностика и лечение следва да се осъществява въз основа на здравословното състояние на
пациента и свързаните с него индикации за болнично
лечение и не трябва да бъде възпрепятстван от въвеждането на други предварителни условия. Независимо по коя
клинична пътека се хоспитализира пациентът, при необходимост в лечебното заведение се извършва изследване
и за причинители на инфекции, вкл. за COVID-19, като
изследването е включено в цената, която НЗОК заплаща
на болницата за лечение по всички клинични пътеки, за
които има сключен договор с НЗОК.
Необходимо е да се уточнят фактите и обстоятелствата,
свързани с Вашия сигнал. Ако желаете, може да подадете
писмена жалба в районната здравноосигурителна каса
(РЗОК) или в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,
за да бъде извършена проверка от контролните органи.
Въпрос: Майка ми лежа в инфекциозно отделение с
пневмония като през болничния й престой са правени
три писиар теста и трие са били отрицателни. Трябва ли с налични отрицателни тестове след изписване
да е под карантина. Може ли тя да има консултация
с лекар за друг проблем, следствие на заболяването
- подути крака силна болка в коленна става (до обездвижване) като ще е под карантина?
Отговор от НЗОК: В случая може да се обърнете към
личния лекар, който ще издаде направление към лекар
специалист за домашно посещение. Лекарят специалист
оказва помощ в дома на пациента, в случай че е повикан
за консултация от личния лекар, който е преценил, че
състоянието на пациента не позволява да посети кабинета
на специалиста.
По въпроса дали са необходими отрицателни тестове
и при какви условия лицето се поставя под карантина,
компетентната институция, от която следва да получите
разяснения, е регионалната здравна инспекция (РЗИ).
Въпрос: За издаване на здравна книжка (нова) мога
ли да попълня искането онлайн и само физически да
я получа и платя съответно таксата при получаване
или да платя предварително онлайн.
Разбирам, че получаването трябва да стане физически, но мога ли намаля контактите в тази пандемия,
като попълня и изпратя заявката онлайн.
Отговор от НЗОК: От въпроса не става ясно дали
здравноосигурителната книжка е изгубена и защо е необходимо издаването на нова. Когато книжката е изгубена,
лицето подава декларация на място, в съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК). Здравноосигурителната книжка се обявява за невалидна от директора на
РЗОК, а здравноосигуреното лице заплаща стойността
на новата книжка - 4.32 лв., за което от РЗОК издават
документ.
Ако здравноосигурителна книжка никога не е била
издавана, в този случай издаването й е безплатно. Подава
се заявление на място в РЗОК. Когато лицето e възпрепятствано да получи книжката, може да упълномощи друго
лице, което да подаде заявление по образец за издаване/
получаване на книжката в РЗОК, с която общопрактикуващият лекар има сключен договор.
Към момента няма възможност за online услуга „издаване на здравноосигурителна книжка“ (има процедура за
online избор на общопрактикуващ лекар при наличие на
електронен подпис).
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

З АДАЧИ

НА ГРАДИНАРЯ
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

През септември узряват късните сортове круши и ябълки.
В този период гъсениците на ябълковия плодов червей
напускат плодовете
и пропълзяват по
дървото. Оплетени
в пашкули, те презимуват под напуканата кора и в почвата
на дълбочина 15 - 20 см. Добре е да се окопае около
дърветата и да се почисти старата напукана кора.
Септември е месец, в който се бере гроздето за вино.
Гроздето трябва да има определен стойности за захарността и киселинност затова е добре да ги измерите
преди да берете. Захарността трябва да бъде не по-малка
от 19 %. За висококачествените червени вина е необходима захарност от 21% до 23 %. За белите трапезни вина
е необходима 18 - 20 % захарност. Десертното грозде
се бере с не по-малко от 15 % захарност. Гроздето не
бива да се бере при температури по-ниски от 14 и по
високи от 27 ° С.
През септември се сеят семената на марули и салати за
разсаждане в края на октомври и ноември. През месеца
се сеят още спанака, репичките и магданоза. Площите
освободени от зеленчуци е добре да се почистят от
растителни отпадъци и да се преорат.

КАК ДА СЪХРАНИМ ЛУК,
ЗА ДА ИЗДЪРЖИ ЦЯЛА ЗИМА?

Един от най-често използваните
продукти в кухнята е лукът. Слагаме го в ястията, които готвим,
в салатите, в сандвичите, с него
подправяме туршиите, консервираните храни, дори експериментираме нови вкусови усещания.
Известно е, че лукът във всичките му разновидности,
е не само храна, но и лек за всевъзможни здравословни проблеми, профилактично средство за превенция на
редица болести - от обикновените простуди до раковите
заболявания.
Лукът съдържа цял арсенал от полезни хранителни
и лечебни съставки - фибри, въглехидрати, витамини,
минерали, фитонутриенти. Благодарение на тях лукът
е суперхрана, която засилва имунната система, пази от
вируси, бактерии и гъбички, чисти токсините от тялото,
помага при анемия, унищожава свободните радикали и
хидратира тялото, благодарение на високото съдържание
на вода.
Добре познатият ни полезен зеленчук ни храни, лекува, пази и подкрепя в стремежа ни да съхраним здравето
и бодростта си. За да бъде обаче максимално полезен,
лютивият зеленчук трябва да бъде винаги свеж.
За целта е нужно лукът да бъде съхраняван правилно,
макар да е известно, че е много траен природен продукт.
При добро съхранение лукът може да се запази до 8 месеца, което означава, че реколтата от него е жизнеспособна до излизането на новата през следващата година.
Тъй като 89 процента от съдържанието му се състои от
вода, е нужно да се държи в помещения, които са добре
проветриви. В задушно и спарено пространство, лукът
бързо ще стане жертва на плесени и мухъл.
Независимо че на допир лукът е твърд, което създава
убеждение, че е устойчив, трябва да се държи в широко
пространство, където за всяка глава от него да има достатъчно място, тъй като тясното място ще доведе до повреждане и смачкване на главите, а това означава много
бързо разваляне.
В недалечно минало лукът е съхраняван, като главите
са се сплитали на плитки и всяка се е окачвала на гредите
на тавана или в избата.
Днес се предлагат и други възможности. В тънък дамски чорап или чорапогащник се поставят глави лук, като
се завързва възел след всяка поставена глава. Така има
собствено пространство и се осигурява и вентилацията
на луковите глави. Може да се използват всякакви материали, които имат мрежеста структура.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

КАК ДА ЗАСАДИМ ЧЕСЪН И ЛУК ПРЕЗ

ЕСЕНТА ЗА БОГАТА РЕКОЛТА
Времето за засаждане на зимен чесън обикновенно
е септември-октомври, когато температурата на почвата на дълбочина 5 cm спадне до +12 °C. Отделете
скилидките от главите непосредствено преди засаждането. При засаждането трябва да се използват само
големи (над 6 г) и средни (3-6 г) скилидки. Накиснете
чесана в слаб разтвор на манган или 1% разтвор на
меден сулфат 12 часа преди засаждане. Това се прави, за да се дезинфекцира повърхността на чесъна от
инфекции.
Когато подготвяте лехите, вземете предвид какви
култури са се отглеждали там преди. Добри предшественици са тиквите, зелето, бобовите и зелените
култури. Гнездата трябва да са на разстояние 20-25
см едно от друго върху добре подравнена леха, като
разстоянието между растенията трябва да е 10-12 см.
Важно правило е при засаждането е да не притискате скилидките в почвата, защото това ще забави
растежа на корените. Освен това уплътнената почва
може да изтласка чесъна на повърхността и той да
замръзне. Затова е по-добре да се засаждат в бразди.
Почвата в браздите не трябва да е прекалено рохкава, трябва да е леко притъпкана, в противен случай
скилидките могат да „потънат“, луковиците ще са
малки и няма да се съхраняват добре. Дълбочината
на засаждане зависи от вида на почвата и размера
на скилидките чесън. От върха на скилидките до повърхността на почвата трябва да има 3-4 см. Насажденията трябва да се мулчират със слой слама, мулч
или дървени стърготини с дебелина 2-5 см, като се
разпръскват храсти, за да се задържи снегът в лехите.
Премахнете слоя мулч през пролетта.
Как да засадим лук за зимата
Не всички сортове лук са подходящи за засаждане
през зимата. През есента обикновено се засяват студоустойчиви сортове. Лукът трябва да се засажда на
места, където снегът се топи първи и водата не се задържа. Лукът трябва да се засажда през есента, непосредствено преди замръзване, но в топла почва. Добри
предшественици са доматите, краставиците, грахът,
бобът, цвеклото, салатите.
Лукът, както и чесънът, обича плодородна почва.
Затова при прекопаване трябва да се използват 5-6
кг хумус, 10 g калиев сулфат и 20 g суперфосфат на
квадратен метър. Непосредствено преди засаждането
поръсете почвата с дървесна пепел в количество 10 г
на квадратен метър.
Засаждането се прави в бразди с дълбочина 5 cm на
разстояние 6-7 cm между луковиците. Спазвайте интервал от 15 см между редовете.
След първите студове - но не и преди тях, защото
в противен случай лукът може да изгние - покрийте
мястото със сухи листа, лапад и опадали листа от иглолистни дървета. Мулчът трябва да бъде покрит с
клони, за да не може да бъде разнасян от вятъра.
През пролетта трябва да се използват три вида торове за чесъна и лука. Първият трябва да се направи 7-10
дни след като снегът се е стопил. Наторявайте с работен разтвор на азотен тор: 1 супена лъжица карбамид
или амониев нитрат на 10 литра вода. Второто внасяне
на комбинирани торове трябва да се извърши 15 дни
след първоначалното наторяване. Окончателното наторяване се извършва по време на периода на формиране на луковиците: 2 супени лъжици суперфосфат на
10 литра вода.

ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ С КАЙМА И
ОРИЗ НА ФУРНА
Продукти:

8-10 чушки, 500-600 г кайма,
1 глава лук, 1 морков, 1 настърган домат (или 1/2 ч. ч.
домати от консерва), 2/3 ч. ч.
ориз, 1 ч. л. червен пипер
за соса:
2 яйца, 2 с. л. (с връх) брашно,
2 с. л. кисело мляко, 200 мл
прясно мляко
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ГЛОГ - CRATAEGUS MONOGYNA

Описание: Разклонено дърво или храст,
висок до 5 м. Цветовете са бели, събрани в
щитовидни съцветия.
Цветът е правилен, с
по 5 чашелистчете и
венчелистчета. Плодът е червен, топчест,
месест с една костилка. Цъфти през пролетта
Разпространение: Расте из горите и храсталаците
на цялата страна до 1500 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се листата с цветовете
или само цветовете, или плодовете.
Лечебно действие: Заболявания на сърдечно-съдовата система. Засилва енергията на сърдечните съкращения. Успокоява сърцето. Действа разширяващо
върху кръвоносните съдове и подобрява кръвоснабдяването на сърцето и на мозъка. Умерено снижава
повишеното артериално налягане. Има свойството
да успокоява централната нервна система. Понижава
съдържанието на холестерол в кръвта.
• при леки форми на хипертония, сърдечни неврози,
гръдна жаба, атероскрероза
• при безсъние, нервна възбуда
• В Българската народна медицина се използва при
задух, болести на щитовидната жлеза, виене на свят,
увеличение на простатата
Начин на употреба:
• Прави се запарка от глогов цвят, като 1 супена лъжица дрога се залива с 250 см3‘ вряща вода и се оставя да
кисне 2 часа. Пие се по 1 винена чаша 3 пъти дневно.
В аптеките се приготвя и отпуска глогова тинктура
(1:5), от която се взема по 20 капки 2—3 пъти дневно.
• У нас е създаден препарат от глог, наречен кратемон,
който се прилага за лечение на коронарна болест.
• 2 супени лъжици от цвета (1 супена лъжица от
плода) се слагат в 400 мл вода. Ври 5 минути (плодът
- 10 минути). Пие се по 100 мл 15 минути преди ядене,
4 пъти дневно.
Препоръчва се при: леки форми на хипертония,
аритмии от всякакъв произход, съдечна невроза, атеросклероза на миокарда и коронарните съдове, безсъние, начален стадий на базедова болест, хипертрофия
на простатата.
Да не се употребява от бременни, кърмачки и деца
под 16 години.
Начин на приготвяне:
Лукът и морковът, нарязани на ситно (за по-лесно направо настъргвам моркова), запържваме в 3-4 с. л. олио.
Добавяме каймата и запържваме, докато стане на
трохи.
Добавяме доматите и оставяме да изври течността,
а накрая добавям ориза. Запържваме го, докато стане
стъклен и след това добавяме червения пипер, който
също запържваме за около 1 минута и дърпаме от
котлона.
Слагаме подправки по наш вкус – 1 ч. л. чубрица,
1 ч. л. кимион, щипка индийско орехче, черен пипер
и сол на вкус.
С чаена лъжичка пълним чушките и това е найбавната част. Трудно е да се каже, кога една чушка е
добре напълнена, защото ако я натъпчеш много, ще
се пукне по време на печенето. Но пък полупразна
чушка е по-неприятна, нали? Напълваме чушките,
подреждаме в тава и наливаме вода, но без да ги покриваме. Посоляваме и водата. Солта в плънката не
е достатъчна да овкусим цяла тава чушки.
Печем на 180 градуса около 45 минути, обръщаме ги
и ги връщаме за още трийсетина минути във фурната.
Ако водата е много извряла, доливаме, защото тя ще
трябва после за сос.
Продуктите за соса разбъркваме на рядка кашичка.
Когато чушките са готови, изваждаме ги, заливаме с
кашичката и разбъркваме. Направо в тавата. Ако ви
звучи странно, не забравяйте, че тавата излиза достатъчно гореща, за да сгъсти соса. Това е. Не я връщаме
повече в печката. Добър апетит!
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

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!

Отишли двама българи да изкарват пари в Америка. Дълго търсили и обикаляли, докато не попаднали
в Дивия Запад. Гледат една обява - Скалп на индианец - 1000 долара! Това е само за нас си казали
те. Купили два коня и препуснали през прерията.
Привечер до една река видели един индианец,
натиснали го и го скалпирали. 1000 долара за днес
стигат и опънали палатката да спят. През нощта
обаче единият станал и гледа от всякъде обградени от индианци. Влязъл вътре тихичко и побутнал
спящия с думите:
- Брато, ставай, станахме милионери!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

