2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
Предвид настъпващия есенно-зимен сезон и с превантивна цел е необходимо да се предпри- НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
емат спешни мерки по пожарната безопасност, както на всички учреждения, така и на частните
НА 14 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

жилищни сгради, отопляващи се предимно с дърва за огрев. Всеки собственик или ползвател
на сграда е необходимо преди започването на отоплителния сезон да извърши проверка за добрата проходимост на коминните тела. При необходимост да се извърши почистване и ремонт
на същите, за да се избегнат неприятни инциденти. Необходимо е и превантивно да бъдат проверени всички електрически и газови уреди, с които се предвижда отоплението през есеннозимния период, както и припомняне на безопасната работа с тях.

Мярката за запазване на заетостта
60/40 ще бъде удължена до края на годината с решение на служебното правителство. Ще се приеме и новият вариант за
компенсации на работещи от временно
затворени бизнеси заради пандемията,
мярката е „Запази ме плюс“.
От август до края на декември се
удължава действието на 60/40.
Достъпът на предприятията не се променя. Тези със спад на оборота с 30 и
повече проценти ще получават 50 на сто
компенсация за заплати и осигуровки.
Най-тежко пострадалите от пандемията със спад в продажбите 40 и повече
проценти ще получават 60 на сто, като
правоимащи ще са и хората, назначени
от януари до юни тази година на работа.
По „Запази ме плюс“ средствата са 100 милиона лева. Те са компенсация за работещи и самоосигуряващи се от секторите с временно преустановена дейност по силата на заповеди на
здравния министър или РЗИ.
За времето на неплатения отпуск компенсацията е 75% от месечния осигурителен доход, но
този път средствата ще плаща НОИ, а не Агенцията по заетостта.
От Министерство на труда и социалната политика ще променят постановлението, с което се
определя размерът на проценти от оборота, които се предоставят на извършващите туроператорска дейност.
Ще се промени и постановлението, с което държавните фирми отчисляват към държавната
хазна част от печалбата си.

ИЗБОРИ 2021

Уведомяваме Ви, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за
президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., може да подават
електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез
страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
>> През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
>> Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора
(А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват
единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната
секция за въведения ЕГН.
>> Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Може ли ученици, студенти и докторанти, навършили 18
години, да гласуват в изборите на 14 ноември 2021 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния
им адрес?
Ученици, студенти и
докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) редовно обучение, могат
да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където
учат, когато то е различно от населеното място
по постоянния им адрес,
след като представят:
- документ за самоличност;
- надлежно заверена
от учебното заведение
със седалище в населеното място за съответната учебна година
ученическа книжка или
студентска книжка за
съответния
семестър
или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя;
- декларация от ученика, студента или докторанта по образец
(Приложение № 32-ПВР/НС от изборните книжа), която се предоставя от СИК.
Как и къде се подава заявление за вписване в списък за гласуване извън страната?
Българските граждани, които имат право да избират и желаят
да упражнят правото си на глас извън страната в изборите на 14
ноември 2021 г., заявяват своето желание чрез подаване на заявление за вписване в списък за гласуване извън страната по един от
следните начини:
- чрез писмено заявление по образец (Приложение № 37-ПВР/
НС от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено лично
пред дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава;
- чрез писмено заявление по образец (Приложение № 37-ПВР/
НС от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено с писмо по пощата или чрез куриерска фирма до дипломатическото или
консулско представителство на Република България в съответната
държава, като в едно писмо може да има повече от едно заявление,
но в едно заявление може да бъде вписано само едно лице;
- чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, като проверката на вписаните данни се извършва автоматизирано едновременно с подаването.
Заявленията се подават не по-късно от 24.00 часа българско време на 19.10.2021 г.
Лицата, подали заявление и включени в списък за гласуване извън страната, се заличават служебно от избирателния списък за изборите на 14 ноември 2021 г. по постоянния им адрес в Република
България, без да е необходимо те да предприемат действия за това.
Къде може да се направи проверка за подкрепа на партия или
коалиция?
На интернет страницата на ЦИК в раздел „ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ
14.11.2021“, подраздел „За избирателите“ може да се направи проверка дали едно лице е вписано в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите на
14 ноември 2021 г.
Жалбите и сигналите при злоупотреба с лични данни се подават
до Комисия за защита на личните данни, която е компетентният
орган да ги разгледа.
Може ли в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. да
се гласува по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфон
или изобщо по някакъв начин дистанционно, без да посещава
избирателна секция?
В Изборния кодекс не е предвидена възможност за дистанционно гласуване на предстоящите избори на 14 ноември 2021 г. чрез
посочените способи. Гласуването се провежда само в избирателна секция.

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

12 Октомври 2021 година, Вторник,
Ден на българската община
Чества се съгласно решение на 3-ото Общо
събрание на Националното сдружение на общините, прието на 18 юни 1998 г. в Благоевград.
На този ден през 1882 г. в бр. 117 на „Държавен вестник“ е обнародван първият Закон за
общините и градското управление в България.
Световен ден за борба с артрита
Отбелязва се от 1996 г. по инициатива на Международната организация за
борба с артрита и ревматизма, с цел да се повиши информираността относно
заболяването и да се насърчат семейства- та на болните за използването на
всички възможности за подобряването на качеството на живот на страдащите
от такива заболявания.
14 Октомври 2021 година, Четвъртък,
Петковден - начало на зимата
Празникът в чест на Св. Параскева (Параскева на
гръцки означава „петък“ оттук и българския вариант - Петка)- Света Петка Търновска - Петковден, се
смята за завършек на есента, а с това и на активния
стопански цикъл. Преподобна Петка, наречена още
Българска, живее в края на Х и началото на ХІ век.
Нейно родно място било селището Епиват близо до
град Каликратия (Мраморно море), а родителите и
били благочестиви и уважавани християни. Още
като десетгодишна св. Параскева чула в храма гласа
на Иисус Христос и решила да се посвети на вярата.
Сменила дрехите си с просешки и често раздавала
своето имущество на бедните. Напуснала дома си
и обходила светините на Константинопол, заминала за Светите места, посетила Йерусалим и Божи гроб и се установила в Йорданската пустиня. Тя
следвала примера на св. Мария Египетска, като живяла тук много години.
Предусещайки смъртта си, тя се завърнала в Епиват и след две години тихо
изгаснала, водейки усамотен и свят живот. По онова време вече нямало нейни
живи роднини и била погребана вън от градските стени като чужденка. Дълги
години гробът на светицата бил забравен - когато наблизо бил погребан някакъв моряк, двама местни християни имали видение, в която Св. Параскева
била с царски одежди и заобиколена от Христови воини. Тя помолила да
извадят мощите и да ги пренесат. Св. Параскева е била известна в земите на
византийска Тракия и когато след битката при Клокотница (9 март 1230 г.)
цар Иван Асен II постигнал българска военна и политическа хегемония на
Балканите, той изискал мощите от Латинската империя. Нетленното тяло на
преподобната било пренесено тържествено в столицата Търново. Още във
времето на цар Иван Асен II било съставено нейно българско житие, като
бил написан и разказ за пренасянето на мощите й в Търново. Най-големият
връх в увековечаването на св. Петка Търновска е написаното от св. Патриарх
Евтимий житие, което става известно, дори в средновековна Европа. На този
ден обикновено става заплождането на домашните животни, известно още
като овча сватба или мърлене. В битовото християнство Света Петка се почита
като покровителка на жените и техните домашни
дейности - предене, тъкане, кроене, шиене.
Именници са Петка, Параскева, Парашкева,
Петко, Петкана, Пенка, Паро, Парун.
15 Октомври 2021 година петък,
Световен ден на селските жени
15 октомври е обявен за Световен ден на селските жени - обявен по време на 62- та сесия на
Общото събрание на ООН, съгласно резолюция
от 18 декември 2007г. Идеята на международната

организация привлече вниманието към проблемите на селските жени. Инициативата
започва по време на Конференцията на ООН за жените през септември 1995 година
в Пекин. Сред основните поддръжници на идеята са: Международната федерация на
земеделските производители (IFAP), асоциирана страна на жените на света (ACWW),
мрежа от Африка жените в селските райони асоциации (NARWA) и жените от WWSF.
Отбелязването на празника се счита за практичен начин за получаване на признание и
подкрепа за много функционалността на жените в селските райони, които са предимно
земеделски производители и дребни предприемачи. Инициативният комитет към ООН
реши Световният ден на жените в селските райони да бъде на 15 октомври - ден преди
Световния ден на прехраната, заради решаващата роля на селските жени в производството на храни и сигурността на храните
Световен ден на чистите ръце
Отбелязва се от 2008 г. в рамките на обявената от ООН Международна година на хигиената.
16 Октомври 201 година, Събота,
Световен ден на прехраната
Отбелязва се по решение на Организацията на ООН по прехрана
и земеделие (ФАО) в деня на
създаването й (16 октомври 1945). Организацията е сформирана в Квебек (Канада), но седалището й се намира в
Рим (Италия). Към момента в организацията членуват над
190 държави. България е член на организацията от 1967 г.
17 Октомври 2021 година, Неделя,
Световен ден за борба против нищетата
Отбелязва се от 1993 г. по инициатива на бившия генерален секретар на ООН Хавиер
Перес деКуеляр и на френската благотворителна организация „АТД - Кар Монд“, одобрена с резолюция 47/196 на Общото събрание на ООН от 22 декември 1992г.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 08.10.2021 г.
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2
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1
1
1
1
1
1
4

Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 8 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɉɍɉ , ɉɇɍɉ)
ɍɱɢɬɟɥ ɜ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɇɚɱɚɥɧɚ ɭɱɢɥɢɳɧɚ
ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɹ ɞɟɧ I –IV ɤɥɚɫ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ ɜ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ȼɢɫɲɟ (ɍɑɂɌȿɅ ȼ ɇȺɑȺɅȿɇ ɂɅɂ
ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɹ ɞɟɧ V-VII ɤɥɚɫ
ɉɊɈȽɂɆɇȺɁɂȺɅȿɇ ȿɌȺɉ)
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɥɟɤɥɚ
ȼɢɫɲɟ (Ɇɨɞɟɥɢɟɪ - ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɨ.)
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 96 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɒɢɜɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ, Ɉɫɧɨɜɧɨ,ɋɪɟɞɧɨ
Ʉɚɫɢɟɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɤɚɛɟɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ
ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɤɭɯɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɨ
Ʉɪɟɞɢɬɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɛɚɧɤɚ
ɫɪɟɞɧɨ
ɋɱɟɬɨɜɨɞɢɬɟɥ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ

ПРИТЧА ЗА СМИСЪЛА НА ЖИВОТА

- 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

Всеки от нас си е задавал поне веднъж въпроса
„Какъв е смисълът на живота?“. Никога не можем да
намерим само един отговор. Днес споделяме една
поучителна история, която ще ви разкрие къде се
крие смисълът.
Притча за смисъла на живота
Един ден мъдър учител събрал своите ученици.
– Учителю, какъв е смисълът на живота? – попитал един от учениците му.
– Чий живот? – изненадано отговорил учителят.
– Като цяло. Човешкият живот. – казал младежът.
Учителят поел дълбоко въздух и след това казал
на учениците си:
– Опитайте се да отговорите...
Един ученик казал:
– Може би в любовта?
– Не е зле – казал мъдрецът. – Но има ли достатъчно любов, за да кажем в края на дните си „Аз не
живях напразно.“?
Тогава друг ученик добавил:
– По мое мнение, смисълът на живота е да оставиш нещо завинаги. Като вас, учителю.
Мъдрецът се усмихнал и отговорил:
– Казваш, че повечето хора живеят напразно?

Друг ученик колебливо се включил в разговора.
– Може би не бива да се търси смисъл.
– Обясни защо мислиш така. – казал учителят.
– Ако зададем този въпрос, а след това дадем
точен и категоричен отговор, винаги ще има съмнение относно него. И как ще намерите такъв отговор,
който никой да не оспори?
– Така е! Значението на живота е да го живееш.
– усмихнал се мъдрецът.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
О Т 12

ОКТОМВРИ ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ
ПО СХЕМАТА ЗА ДОИЛНА ТЕХНИКА
Животновъдите
могат да кандидатстват от 12 октомври до 5 ноември
2021 г. за подпомагане по схемата „Инве стиции
за закупуване на
съоръжения за добив и съхранение
на сурово мляко и
съоръжения за изхранване на новородени животни с
мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на
осъществяване на дейността по проекта.
Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост
на стопанствата си и по-специално да намалят производствените разходи.
По схемата се възстановяват до 50% от извършените
разходи за инвестиции, като максималният размер на
помощта е в размер до 25 хил. лева. Подпомагането
се предоставя под формата на капиталова субсидия за
покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения
за изкуствено изхранване на новородени животни с
мляко. Средствата ще се изплащат по банкова сметка
на кандидата след доказване на целевото изпълнение
на инвестицията.
Определеният бюджет на помощта за 2021 г. е в
размер на 2,5 млн. лв., който ще се разпределя до
изчерпването му по реда на кандидатстване. Схемата
е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Млечно животновъдство“ и ще се
прилага за трета поредна година. Срокът ѝ на действие
е удължен до 31.12.2022 г.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски
стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29
януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години
назад, считано от датата на кандидатстване, както и
организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА
ПОСТРАДАЛИ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ЗАРАДИ СУШАТА

Областните дирекции по безопасност на храните
(ОДБХ) в страната приемат заявления за издаване
на констативни протоколи за пострадали пчелни
семейства заради сушата. Това стана възможно след
като Европейската комисия одобри пренотифицирана
схема на Държавна помощ „Помощ за компенсиране
на материални щети по загинали селскостопански
животни и унищожени пчелни кошери“. Крайният
срок за подаването им е 15 ноември 2021 г.
Право на подпомагане ще имат
пчелари, които са
регистрирани земеделски производители за стопанската 2020/2021 г.
Техните животински обекти трябва
да отговарят на
изискванията по
реда на чл. 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, както и да имат извършени есенен
(за 2020 г.) и пролетен (за 2021 г.) профилактичен
преглед. Пчеларите е нужно да имат и подадена
декларация (образец ЗХОЖКФ – 87Б), чрез която са
уведомили съответното ОДБХ за отпаднали/загинали
пчелни семейства за проверявания период, който е
от 20 август 2020 г. до 15 май 2021 г. Декларацията
трябва да бъде с дата на подаване, не по-късно от
датата по заповедта на изпълнителния директор на
БАБХ, до която приключва пролетният профилактичен преглед за 2021 г. и да съдържа информация за
актуалния брой пчелни семейства, отразена в системата ВетИс не по-късно от 15 юни 2021 г.
Заявлението, заедно с останалите документи, които
са описани в него, се подава в Областна дирекция
по безопасност на храните по регистрация на животновъдния обект.
В срок до 30 ноември 2021 г. всяко ОДБХ трябва
да изпрати в министерството обобщена информация
за подадените заявления и издадените констативни
протоколи. Именно поради тази причина, пчеларите
трябва своевременно да заявят искането си за издаване на същите.
След постъпване на обобщената информация в
МЗХГ ще бъде издадена заповед за настъпило неблагоприятно климатично събитие „тежка суша“ и
на следващ етап ще бъде обявен срок за прием на
заявления за подпомагане в Областните дирекции
на ДФ “Земеделие“.

АКО ПРОДАВАТЕ ЗЕМЯ,
НЕ ПОДПИСВАЙТЕ ДОГОВОР ЗА АРЕНДА
За разлика от резките скокове на цените на жилищните имоти, тенденцията при пазара на земеделски земи е леко и плавно да вървят нагоре. Пазарът е
много активен тази година, тенденцията е на плавно
повишаване на цените.
Инвестициите на пари в земеделски земи е друга особеност на пазара в последната година, макар
сделките от този род да са епизодични. Все пак преди години такива сделки почти нямаше.
България е държавата в Европа с най-много собственици на имоти, които притежават и много земи.
Въпросът е, че вече надделяват като обем заплетените случаи, където наследниците са много, част от
тях са в чужбина и трудно се установяват.
Обратно на пазарния принцип, че когато има голямо предлагане, търсенето е малко, в момента и търсенето го има, за разлика от преди две-три години.
Друга особеност на ситуацията е, че много от имотите са обвързани с договори с арендатори и тогава хората трудно могат да вземат максимума за тях.
Така че, аз съветвам, ако имат намерение да продават, да не подписват такива договори, защото ние и
да купим земята, не можем да я работим. Или поне
тези договори да бъдат за по-кратък срок.

Между 1000 и 1500 лв. средно върви цената за
декар земеделска земя в различните области. Може
и нагоре, зависи от конкуренцията и на кой какво му
трябва. Цените не са падали в сравнение с предишната година, дори има лек ръст.
Необработваемите земи обаче вървят между 50 и
100 лв. на декар, защото хората искат да се отърват
от тях. Със земята хората най-лесно могат да се разделят. Често това е нива, която някои собственици
дори не са виждали с очите си, само знаят от родителите си и баби и дядовци, че я имат.
Най-честите сделки са за малки обеми от порядъка на 5, 10, до 20 декара – колкото пари са нужни на
продавача в момента, дори и да има по-голям парцел.
Много от купувачите са арендатори, които имат зърнобази, механизация, които вече са изплатени, и се стремят да обезпечат стопанствата със собствена земя.

СЕЗОННИТЕ

РАБОТНИЦИ
СЕ ОСИГУРЯВАТ ЗДРАВНО САМИ

Сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение,
трябва да плащат здравните си осигуровки сами.
Минималната здравна вноска е 26 лева тази година. Срокът за внасяне е до 25-о число на месеца,
следващ месеца, за който се отнасят.
Трябва да бъде подадена и специална декларация,
в противен случай може да се наложи глоба между
500 и 1000 лева.

Въпрос: При изплащане на еднократна помощ
по чл.17, следва ли да се прилагат разпоредбите
на чл.22 и чл.29 ал.3 от наредбата за сл. командировки в чужбина - т.е. да се намалява размера
на дневните с 25% от размера в приложение 2,
при престой над 30 последователни дни и могат
ли да се изплащат за повече от 60 дни за една
календарна година?
Отговор на МТСП: За целите на подпомагането по
реда на чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане се прилага само Приложение №2 от Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина за определяне на размера
на дневните и квартирни пари, които формират еднократната помощ.
Въпрос: Увеличението на пенсиите от 1 юли и
добавката от 50 лева, която получава всеки пенсионер, няма да се отразят на правото на достъп
до този вид помощ и няма да доведат до отпадане
от подпомагане“. Това ни информира социалното
министерство.в предходната година моите родители получаваха помощ за отопление, сега и е отказано. Двамата са инвалиди, баща ми е с пенсия

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

До 14-ти октомври:
ОКТОМВРИ 2021г.
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС,
ведно с отчетни регистри
и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период
- месец септември.
2. Подаване на VIESдекларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като
посредник в тристранна операция (с изключение на
получено авансово плащане (цялостно или частично)
от посредник в тристранна операция) или доставки
на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение
на територията на друга държава членка за данъчния
период – месец септември. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец септември изпраща
или транспортира стоки от територията на страната до
територията на друга държава членка под режим на
складиране на стоки до поискване и/или когато през
този период настъпи промяна, включително замяна на
лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел
„Г“ на VIES-декларацията.
До 15-ти октомври:
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по ЗКПО.
2. Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец септември.
2. Подаване на данни от производител/вносител на
фискални устройства за сервизните техници, имащи
право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили
сервизен ключ през месец септември.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални
устройства за издадените свидетелства за регистрация
на фискални устройства, за прекъсване и започване на
сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на
свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски
файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с
документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ
информация за направените в електронния магазин
поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец септември.
от 342.73 лв. и 84% инвалидност, а майка ми е с
минимална пенсия от 300 лв. и 63% инвалидност.
Министърът на труда и социалната политика
бе категоричен, че нито един пенсионер няма да
отпадне от помощта за отопление.
Отговор на МТСП: Информацията, че актуализацията на пенсиите от 1 юли и получаваната добавка
няма да се отрази на правото на получаване на целева
помощ за отопление е точна. Тя се отнася само за
промените в резултата на ежегодното осъвременяване по реда на Кодекса за социално осигуряване.
Всяко друго изменение на размера на получаваните
пенсии в резултат на друго правно основание при
равни други условия може да бъде причина за отпадане от подпомагане. Все пак обърнете внимание на
изрично посочения мотив в заповедта за отказ. Той
може да бъде и във връзка с неизпълнение на някое
друго условие или изискване. Така също е важно да се
отбележи, че се отчита не само реализираният доход
от пенсия, а общият доход от всички източници за
съответния период.
Въпрос: Във връзка с отказ на социална помощ
за отопление с твърдо гориво аз съм пенсионер с
ТЕЛК решение 63% и получавам пенсия 480 лв., а
съпругата ми получава пенсия 255 лв, тя е на 67г.,
а аз на 55г. Бихте ли ми казали дали отговарям
на условията, защото никаде не мога да намеря
методиката за изчисляване.
Отговор на МТСП: За да имате право на целева
помощ за отопление, трябва да отговаряте на всички
нормативно определени условия и изисквания в Наредба №РД 07-5/16.05.2008 г. за условията и реда за
отпускане на целева помощ за отопление. Те са свързани с доходното, имущественото и здравословното
състояние, семейното положение, възрастта и други
обстоятелства, които имат отношение към отпускането на помощта. Подробна информация е публикувана
на сайта на Агенцията за социално подпомагане. За
Ваше сведение при определяне на доходното състояние се отчита не само размерът на получаваните
пенсии, а общият размер на реализираните доходи
през съответния период /последните 6 месеца преди
подаване на заявление-декларацията/. Във Вашия
случай дори всички изисквания да са спазени, размерът на получаваните от Вас и съпругата Ви пенсии
надвишава определената доходна граница, а това е
достатъчно основание да Ви бъде отказана помощта.
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О ТГЛЕЖДАНЕ

НА РАННО ЗЕЛЕ –
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВИСОКА
ВЪЗВРАЩАЕМОСТ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА

Предизвикателствата, с които се срещат българските
производители, ги стимулират непрестанно да търсят
ефективни решения за добър добив. Сред културите, с
които могат да постигнат високи резултати, все по-убедително се нарежда главестото зеле за ранно производство.
Популярността му на българския пазар, в комбинация с
ниските разходи по отглеждането му, го правят отличен
избор за студената част от годината.
Безспорните му
вкусови качества
отдавна са го превърнали в любимец
на българите, които
го консумират, както прясно, така и в
традиционно изпитани рецепти. Освен
отличния си вкус, то
носи и редица предимства за здравето.
Макар сред българските потребители зелето все още да е
по-популярно като зеленчук, предназначен предимно за
консервиране през студените месеци, отглеждането му
за пролетно производство дава сериозни преимущества.
Едно от предимствата при производството на ранно
зеле е възможността да се отглежда на закрито, в оранжерии. Това дава възможност продукцията да се появи
значително по-бързо на пазара, а и предпазва реколтата
от неблагоприятни климатични условия. Съпоставени с
много други култури, разходите и усилията по отглеждането на ранно главесто зеле са значително по-ниски,
а по-бедното разнообразие на зеленчуци през пролетта
провокира потребителите да избират от пресния щанд
именно него. Затова производителите, които успеят
да излязат на пазара с качествена продукция, могат да
предложат и по-висока цена. По този начин ниските
финансови инвестиции и предпоставките на пазара у нас
дават стабилен шанс за висока възвращаемост.
Сред най-важните характеристики при подбора на
подходящ сорт за ранно отглеждане е устойчивостта
на замръзване. Студоустойчивите сортове понасят температури до минус 4-5 градуса. Сред тях се отличава
новият сорт Лауда. Подобно на едноименната легенда от
Формула 1, негово основно преимущество е скоростта.
Вегетационният му период от 45-50 дни осигурява на
производителите възможност да излязат първи на пазара
с готовата си продукция. Лауда дава добре оформени
овални глави с тегло около 1,2 – 1,5 кг. и забележителни
вкусови качества. Освен всички други характеристики,
обработката на Лауда е улеснена и от изправеното му
стъбло, което прави прибирането на реколтата по-удобно.
При производството на ранно зеле е добре да имате
предвид, че почвата трябва да се обработи от предната
есен. Както и с есенно-зимното производство, едни и същи
площи могат да бъдат използвани за зеле през 3-4 години,
но същевременно то е добър предшественик за други
култури. Най-разпространено е отглеждането на зеле
чрез разсад. Една от най-критичните стъпки е уцелването
на правилния момент за разсаждане – това трябва да се
случи след преминаването на периода с продължително
понижаване на температурите за района на отглеждане.
В България ранно зеле се разсажда около 20-25 януари.
За да се справи с температурните разлики, разсадът за
ранно зеле следва да се закали предварително. Грижите
за зелето включват основно окопаване, подхранване и
борба с неприятелите, ако е необходимо. При правилно
отглеждане, съобразено със спецификите за културата, се
очаква добив от приблизително 5,5 – 6 т/дка.
Главестото зеле продължава да пази своята стабилна
позиция в българската национална кухня. Все по-устойчиво през последните години се налага и пролетното му
производство. При него трябва да се планират изборът
на подходящ студоустойчив сорт, както и особеностите
при отглеждане при по-ниски температури. Сорт Лауда
е сред сортовете, които впечатляват с кратък вегетационен период и високо качество на продукцията. Тази
комбинация от фактори позволява ранно излизане на
пазара в период, беден на други зеленчуци, и създава
предпоставки за висока възвращаемост на инвестициите.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
В ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ОКТОМВРИ

През октомври трябва да се извърши последното
есенно третиране на пчелните семейства срещу пчелната въшка /браулоза/ и вароатозата. След полагане на
необходимите грижи за развитие и запасяване на семействата, през октомври пчеларят трябва да ги зазими, но не покъсно от края на месеца. Пчелните семейства трябва да се зазимяват с млади майки от добър
произход, които да заменят дефектните и стари майки.
Количеството и качеството на храната са най-важни за благополучното презимуване на пчелните
семейства, особенно при тежка зима. В кошерите
Дадан-блат и Лежак трябва да се остави най-малко
14-18 кг мед, според силата на семейството и характера на зимата в района, като всяка пита не бива да
съдържа по-малко от 1,5-2 кг мед. Медът за зимната
храна трябва да бъде нектарен, течен и предимно запечатан без манов и такъв, който е кристализирал.
На 1-2 пити трябва да има цветен прашец, който се
поставя към по-топлата вътрешна страна, като найдобре е този прашец да бъде залят с мед и запечатан
от пчелите.
За добро презимуване в кошера се оставят толкова
пчелни пити, колкото изцяло се покриват с пчели от
горната до долната летва на питата. Гнездото се стеснява максимално, като между питите се поставят летвички и отгоре се слагат покривните дъсчици или платно.
Многокорпусните кошери се зазимяват на един или
два корпуса също според силата на семейството.
Пчелинът се разполага на завет, на сухо и отцедливо място. При опасност от силни ветрове върху всеки
кошер се поставя тежест върху капака. На входовете
на кошерите се поставят предпазители против мишки.
Задължително прегледайте покривите на кошерите
да не текат. През зимата кошерите трябва да бъдат
обърнати с входовете на юг или югоизток, за да са
запазени от нахлуването на студените северни ветрове и да се огряват по-добре от обедното слънце, като
по този начин пчелите се подтикват към по-редовно
облитане.

Б ОЛЕСТИ

ПО ЖИВОТНИТЕ , ПОДЛЕЖАЩИ
НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ
Подлежащи на задължително обявяване са тези болести по
животните, за които вие сте законово задължени да докладвате
на официален ветеринарен лекар дори и ако вие само подозирате, че може да има едно единствено засегнато животно.
Какво се случва, ако подозирате наличие на болест, подлежаща на задължително обявяване
Ако подозирате наличие на екзотична болест, подлежаща на
задължително обявяване:
- Докладвайте, като позвъните на телефона на БАБХ и/или
ОДБХ на тел: 0700 122 99
Ветеринарните лекари на БАБХ веднага ще разследват случая - те обикновено посещават вашия животновъден обект и
провеждат проучване на възможните причини. Официален ветеринарен лекар от ОДБХ ще ви информира, какви ограничения
трябва да се приложат във Вашия животновъден обект, още
преди пристигането на ветеринарен инспектор от ЦУ на БАБХ.
- Ако ветеринарният инспектор на ОДБХ има подозрение за
наличие на болест, която подлежи на задължително обявяване,
тя/той веднага ще вземе проби за изследване (което би могло
да включва и умъртвяване на предполагаемото животно преди
вземане на проби).
- Налагат се ограничения върху вашия животновъден обект.
Това означава, че трябва най-малкото да преустановите придвижването на всички животни, които са възприемчиви към съответно подозираната болест в посока навътре или навън съответните помещения на обекта. Това може да включва и спиране
на придвижването на всичко, което може да предава болестта,
като месни продукти, оборудване или превозни средства.
- Ако има съмнения за някои болести (особено за шап или
африканска чума по свинете и чума по дребните преживни
животни), ще бъде въведена временна контролна зона около
всички помещения на съответния животновъден обект. Това
налага забрана върху всякакви придвижвания на животни, възприемчиви към съответната болест.
- Ограниченията остават в сила до приключване на проучването и изключване на наличието на съответната екзотична
болест, подлежаща на обявяване.

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

НА

БЕРГАМОТ – ЦИТРУС С
НЕВЕРОЯТНИ ПОЛЗИ ЗА ТЯЛОТО

Бергамотът (лат. Citrus
bergamia) представлява цитрусово дърво от семейство
Седефчови (Rutaceae). Някои
автори посочват Северна
Америка като негова родина.
Но има данни и, че областта
Калабрия в Италия е било първото място, на което за
първи път е открит бергамотът през 18 век. Не липсват
източници, които доказват познания за вида още от
древността. Днес Калабрия е най-големият производител на бергамот в света. Растението се отглежда и
в Бразилия, Аржентина и Кот Д‘ивоар. Дървото бергамот е ниско със заострени вечнозелени листа. Той
цъфти през април. Плодовете са дребни, крушовидни
или сферични с лимонено жълта кора и кисел вкус.
Те се събират в месеците от ноември до февруари.
Действие и приложение. Маслото от бергамот
проявява силен антисептичен ефект и се счита за
природен антибактериален агент, особено ефективен
при настинки и грип. Най-силният антибактериален
компонент в маслото от бергамот е линалол като
действието му е насочено срещу редица патогени.
Етеричното масло от този плод има свойството да
облекчава първите симптоми на есенно-зимните неразположения. За това е добре да знаем, че бергамотът
е идеален помощник в сезона на настинките. Има данни, че увеличава концентрацията на антиоксиданти,
с което положително повлиява занижения имунитет,
особено през зимата.
Провеждани са проучвания, в които се казва, че етеричното масло от бергамот проявява и противогъбични
свойства. То показва значителен ефект срещу видовете
Candida, което е предпоставка за успешното му използване при лечението на локални кандидозни инфекции.
Маслото от бергамот има и седативен ефект и често
се използва за лечение на депресия, безпокойство и
стрес чрез осигуряване на енергия. Освен това то
може да помогне и при безсъние, да намали стреса
и възбудата. Бергамотът се използва и при деца при
стрес и тъга по близък човек, например при раздяла
с мама при тръгване на детска градина.
Етеричното масло от бергамот е фоточувствително.
Не се препоръчва вътрешната или външната му употреба при излагане на силна, пряка слънчева светлина,
поне 12 часа преди излизане на слънце.
Химичен състав. Бергамотът е източник на ценно
етерично масло, съдържащо около 40 вещества, сред
които: линалол, сабинен, борнеол, цимен, терпинен,
туйен, туйол, мирцен и др. Растението съдържа и още
антиоксиданти, витамин С и др.

ПРЯСНО ЗЕЛЕ С КАЙМА

Продукти:
500 г кайма, 1 бр. малка
зелка, 1/2 ч.ч. ориз, 2 с.л.
доматено пюре, 1 ч.л.
черен пипер, сол, 1 глава
лук, магданоз, 1/2 ч.ч.
олио, червен пипер
Начин на приготвяне:
Зелката се нарязва на
ивици, посолява се и се
оставя 1 час да престои. Зелето се задушава в 3-4 с.л.
олио. Отделно в мазнина се задушава ситно нарязания лук, прибавя се каймата, посолява се и се бърка
добре за 5-6 минути. Прибавя се червения пипер,
ситно нарязания магданоз, доматеното пюре, черен
пипер, 1 ч.ч. топла вода и измития ориз. Разбърква
се добре и оризът се задушава за 5 минути. Зелето
се изсипва в намазана с олио тавичка и се разбърква
добре с каймата и ориза. Ако е нужно се слага още 1/2
ч.ч. топла вода. Пече се 35-40 минути в силна фурна,
докато ястието остане на мазнина. Поднася се топло.
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!

Осъден на смърт се качвал на ешафода.Палачът
му прошепнал:
- Ей,брат,нищо лично! Нали знаеш - такава ми е
професията! Не влагам лоши чувства!
Обреченият въздъхнал:
- Да,знам!
Човекът с черната качулка продължил:
- И не ме мразиш?
Нещастникът поклатил вяло глава:
- Не,не те мразя!
Палачът се зарадвал:
- Супер! Ами,хайде тогава да те помоля за нещо!
Когато те попитат какво ти е последното желание
- да кажеш да ми вдигнат заплатата!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

