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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

НАПОМНЯМЕ КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА НОВАТА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Бонусът ще бъде получен чрез намаление на дължи-
мите данъци за годината от единия родител

По-високи данъчни облекчения за деца ще получат 
родителите още в края на тази година. 
Бонусът ще бъде получен чрез намаление на дължи-

мите данъци за годината от единия родител. Тъй като 
в редица фирми изплащат заплатите за текущия месец 
няколко дни преди края му, реално облекчението може 
да бъде получено още преди края на годината.
Досега един от родителите ползваше данъчно облек-

чение в размер на 20 лв. за всяко дете.
Но в края на миналата година, когато все още имаше редовно правителство, размерът на данъч-

ното облекчение беше увеличен значително. Реално бонусът сега ще бъде ползван за първи път, 
като бъде намален дължимият данък върху доходите за 2021 г.
Данъчното облекчение позволява годишният облагаем доход на родител да бъде намален с 4500 

лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, с 9000 лв. за две ненавършили пълнолетие деца и с 13 
500 лв. за три и повече ненавършили пълнолетие деца. Тъй като данъкът върху доходите е 10%, 
реално бонусът от хазната ще бъде 450 лв. за едно дете, 900 лв. за две деца и 1350 лв. за три и 
повече деца.
Дължимите налози при отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто степен на увреждане ще бъдат 

намалявани с 900 лв.
Данъчното облекчение може да се ползва за деца, които към 31 декември отговарят на няколко 

условия. Децата трябва да са местни лица на държава-членка на Европейския съюз, както и да не 
са настанени в социална или интегрирана здравно-социална услуга за грижа на пълна държавна 
издръжка.
Облекчението се ползва за деца, които не са навършили пълнолетие. Но облекчението се ползва 

включително и за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.
По отношение на родителя също се изисква да е местно лице или да е установено за данъчни 

цели в държава-членка на Европейския съюз. Облекчението може да ползва родител, който не е 
лишен от родителски права, ако детето не е настанено извън семейството и за него не е учредено 
попечителство или настойничество.
Облекчението може да ползва и родител, на когото не е предоставено упражняването на роди-

телските права в случаите на развод, или настойник или попечител, или член на семействата на 
роднини или близки, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или 
близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или приемен родител, когато детето е настане-
но дългосрочно за отглеждане в приемно семейство.
Облекчението може да бъде ползвано чрез работодателя или чрез подаване на годишна данъчна 

декларация в началото на 2022 г. за получените доходи през настоящата година.
От облекчението може да се възползват и еднолични търговци, както и земеделски производители.
Важно е преди родителите да представят необходимите документи за ползване на данъч-

но облекчение да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени задъл-
жения към хазната, трябва да ги платят, за да се възползват от данъчната отстъпка. Най-
лесно човек може да провери дали има стари задължения на сайта на НАП с персонален 
идентификационен код (ПИК).

Агенцията за 
социално подпо-
магане старти-
ра кампания за 
предоставяне на 
еднократната фи-
нансова подкрепа 
за отопление от 
300 лева на хора 

и семейства от уязвими групи за преодоляване 
на последиците от увеличаване на цените на го-
ривата и извънредната епидемична обстановка.
Право да я получат имат хората и семействата, 

които са получили отказ за отпускане на целева 
помощ за отопление за предстоящия зимен сезон 
поради превишаване на определения диференци-
ран доход с до 30 лева или заради неизпълнение 
на изискването за 6-месечна задължителна регис-
трация като безработни, която обаче е активна към 
1 ноември. Тези хора не е необходимо да подават 
отново заявления в дирекциите „Социално подпо-
магане“, за да получат помощта. Тя ще им бъде 
предоставена по облекчена процедура и макси-
мално бързо след служебна проверка на данните.

 На тази подкрепа могат да разчитат и хората, 
които отговарят на критериите, но не са подали 
своите документи в определения срок за пода-
ване на заявления за помощ за отопление, който 
изтече на 31 октомври 2021 г. Те трябва да пода-
дат заявление-декларация в дирекция “Социално 
подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до 23 
ноември, в което да декларират дохода си за 6 
последователни месеца в периода 1 април до 30 
септември 2021 година.

 Образецът на заявлението е публикуван на 

интернет страницата на Агенцията за социално 
подпомагане, в рубриката „Социално подпо-
магане“, подрубрика „Еднократна финансова 
подкрепа за отопление“: https://asp.government.
bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/ednokratna-
fi nansova-podkrepa-za-otoplenie.
Поради усложнената епидемична обстанов-

ка в страната е препоръчително хората да не 
посещават лично приемните на дирекциите 
„Социално подпомагане“, а да изпращат заяв-
ленията чрез лицензиран пощенски оператор, 
по електронен път чрез Системата за сигурно 
електронно връчване или на електронната поща 
на дирекция „Социално подпомагане“. Пове-
че информация можете да получите на следния 
линк: https://asp.government.bg/bg/koronavirus-
covid-19/instruktsiya-za-polzvane-na-elektronni-
administrativni-uslugi-predostavyani-ot-agentsiya-
za-sotsialno-podpomagane.

 Помощта ще бъде изплатена еднократно през 
декември 2021 г., съобразно избраният от хората 
начин – по лична банкова сметка или чрез „Бъл-
гарски пощи“ ЕАД. В случай, че някой няма въз-
можност да получи лично помощта си в пощен-
ския клон, това може да направи негов роднина/
близък с нотариално заверено пълномощно. За 
да се гарантира максимално получаването на ед-
нократна финансова подкрепа е препоръчително 
превеждането й да става по банков път.

 Неполучените през декември 2021 г. средства 
за еднократна финансова подкрепа се възстано-
вяват в държавния бюджет. Агенцията за соци-
ално подпомагане ще информира своевременно 
за периода на изплащане на еднократната финан-
сова подкрепа в пощенските клонове в страната.

1. за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 
0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – 10 контролни точки;

2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно – 15 кон-
тролни точки;

3. за отказ 
да бъде извър-
шена проверка 
с техническо 
средство за 
установяване 
употребата на 
алкохол и/или 
н а р к о т и ч н и 
вещества или 
техни аналози 
– 12 контролни 
точки;

4. за управле-
ние на моторно превозно средство, на което табелите с регистра-
ционния номер не са поставени на определените за това места – 8 
контролни точки;

5. за управление на моторно превозно средство, което не е реги-
стрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с 
регистрационен номер – 10 контролни точки;

6. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен 
прелез  – 5 контролни точки;

7. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 
km/h в населено място – 12 контролни точки;

8. за неспиране на пътен знак “Спри! Пропусни движещите се 
по пътя с предимство!” или неправилно изпреварване – 8 кон-
тролни точки;

9. за използване на мобилен телефон – 6 контролни точки;
10. за неизпълние на задължението за използване на предпазен 

колан или за носене на каска  – 6 контролни точки;
11. за превозване на деца в нарушение на изискванията – 6 кон-

тролни точки;
12. за преминаване при червен сигнал на светофара – 8 контролни 

точки;
13. когато нарушението по т. 12 е извършено повторно – 12 кон-

тролни точки;
14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пеше-

ходна пътека – 8 контролни точки;
15. когато нарушението по т. 14 е извършено повторно – 12 кон-

тролни точки.
На водач, който притежава контролен талон “Водач на МПС без 

наказания”, не се отнемат контролни точки при налагане на наказа-
ние за нарушение, посочено по-горе, с изключение на нарушенията 
по т. 1, 2 и 3.

Учениците от трети и четвърти клас под ръководството на г-жа 
Нели Коемджиева взеха участие в Национален конкурс „През девет 
планини в десета“, който се провежда за пета поредна година от 
Дирекция Национален парк „Пирин“.
Конкурсът дава възможност на учениците да развиват своите та-

ланти в областите на изобразителното и литературното изкуство. 
Рисунките на учениците са част от изложбата, посветена на 59-тата 
годишнина на парка и могат да се видят в сградата на Посетителски 
информационен център на Национален парк „Пирин“ в гр. Банско.
За своето отлично представяне учениците получиха грамоти и 

поздравления от организаторите на конкурса.
Поздравяваме нашите ученици и им пожелаваме още бъдещи 

успехи!



В края на деветнадесетото столетие шотландски-
ят фермер Флеминг вървял към дома си. Ненадейно 
той чул шум от близкото блато и забелязал, че вътре 
е паднало момче, което се опитва да излезе.
Без изобщо да се замисля, Флеминг счупил един 

голям клон и го подал на младежа, който с последни 
сили се хванал за него. Фермерът издърпал хлапака 
и му предложил да го приюти, докато се стопли и 
дрехите му изсъхнат.
Младежът благодарил учтиво, но предпочел да 

се прибере у дома, тъй като семейството му го оч-
аквало. Спасителят приел отказа и също се върнал 
вкъщи. На другия ден той вече почти бил забравил 
за вчерашната случка, когато видял пред дома си 
карета, от която слязъл богаташ.
Джентълменът застанал пред вратата на фер-

мера и заявил, че иска да разговаря с него. Той 
обяснил, че е бащата на момчето, което мъжът 
спасил вчера и иска да му даде богатство в знак на 
своята признателност.
Флеминг обаче отклонил поканата, като казал, че 

не би приел пари, тъй като просто е изпълнил своя 
човешки дълг. В този момент покрай двамата мъже 
минал синът на фермера и поздравил непознатия.
Тогава джентълменът предложил нещо друго на 

Флеминг - да вземе сина му със себе си и да плати за 
неговото образование в престижно училище. Бедни-

ят фермер се съгласил и след няколко години синът 
му завършил университет по медицина. По-късно 
той останал в историята като откривателя на пени-
цилина. Името на човека е Александър Флеминг.
Джентълменът, който платил за образованието 

му, се казва Рандолф Чърчил, а неговият син, изва-
ден от блатото, е Уинстън Чърчил. Преди войната 
Чърчил бил настанен в лондонска клиника заради 
сериозно възпаление на белия дроб.
Според легендата този път животът му бива 

спасен именно благодарение на пеницилина. Може 
би точно за тази случка се е сетил държавника, 
когато казал, че стореното от човек, ще се върне 
пак при него.

- Кой чакаш...!?- Кой чакаш...!?
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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

ПРИТЧАТА: ДОБРОТО СЕ ВРЪЩА

26 Ноември 2021 година, Петък,
 Ден на хранително-вкусовата промишленост
Организатори са Българска асоциация за хранителна 

и питейна индустрия (БАХПИ) и Съюзът по хранителна 
промишленост (СХП) към Федерацията на научно-тех-
ническите съюзи /ФНТС/.

27 Ноември 2021 година, Събота,
Годишнина от подписването на Ньойския договор 
Годишнина от подписването през 1919 г. в Париж на Ньойския мирен договор. Дого-

ворът се налага на България от силите на Съглашението след поражението й в Първата 
световна война (1914-1918). От страна на България договорът е подписан от министър-
председателя Александър Стамболийски. Влиза в сила на 9 август 1920 г. С подписва-
нето на Ньойския договор от България е откъсната площ 
от 11 278 кв. км. с българско население. От България 
се откъсват Южна Добруджа, Западните покрайнини - 
Царибродско, Босилеградско, Струмишко и Беломорска 
Тракия. На страната се налагат тежки репарации на обща 
стойност 2 милиарда и 250 милиона златни франка, пла-
тими за 37 години при лихва от 5 процента. България 
се лишава и от правото да поддържа собствена армия, 
военен флот и авиация, като въоръжените й формации 
не трябва да надвишават 20 хиляди души доброволци.

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
„МЛАД ПИСАТЕЛ“ - КОЛЕДА 2021! 

Въпреки необичайната обстановка 
имаме намерение това издание на кон-
курса да се проведе в оригиналния си 
традиционен формат в два етапа: първи 
(предварителен) и втори (присъствен). 
Позицията ни е социално отговорна, 
гъвкава и според специфичните съвре-
менни условия - но едновременно ще 
отстояваме правото си да ви посрещнем 
в реални условия. Желаем ви успех!
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП – До участие се допускат само ученици 

от седми до дванадесети клас. – Всеки участник трябва да представи отговори на за-
дадените литературни задачи. – Всеки участник представя литературни творби в две 
категории: задължителна тема и свободна тема. – Всеки участник може да представя 
творби и в двете категории. – Всеки участник представя само собствени творби. – Под 
творба следва да се разбира литературно произведение – стихотворение, разказ или 
есе. – Всички творби участват при равни начални условия.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ - Съответствие с темата. - Оригинални идеи и богато 

въображение. - Ясно представяне на идеи, мисли и чувства. - Езиково и речниково 
богатство. - Оригинален маниер на изразяване. - Красив, елегантен и мелодичен изказ. 
- Безупречен правопис.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – Литературните произведения се изпращат само по 

електронна поща. - Хартиени писма не се приемат. – Адрес за изпращане на творбите: 
mlad.pisatel@gmail.com – Всеки участник трябва да попълни и изпрати формуляр за 
участие. – Срок за изпращане на произведенията: от 1-ви ноември до 5-и декември 2021 
г. включително. – Не се приемат творби извън указания срок. – Най-добре представилите 
се 12 ученици ще бъдат класирани за втори етап.
ВТОРИ ЕТАП – Вторият етап на литературния конкурс ще се проведе на 17-и де-

кември 2021 г. (петък) в гр. Габрово. – Програма на втория етап: 10:00 Начало 10:15 
Среща със съвременни писатели 11:30 Творческа работа в екип 13:00 Самостоятелно 
творческо писане 14:00 Почивка 14:30 Дискусии 15:30 Обявяване и награждаване на 
победителите. 16:00 Закриване на литературния конкурс.
ПРАВИЛА – До участие се допускат само класираните за втори етап ученици. – Всеки 

участник трябва да представи отговори на зададените литературни задачи.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ - Способност за писане по непозната тема. - Наход-

чивост. - Оригинална идея. - Ясно представяне на идеи, мисли и чувства. - Езиково 
и речниково богатство. - Оригинален маниер на изразяване. - Красив, елегантен и 
мелодичен изказ.
НАГРАДИ: - Първо място: 300 лв. - Второ място: 200 лв. - Трето място: 100 лв. - 

Грамоти и различни предметни награди за дванадесетте участници, класирали се за 
втори етап.
ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ: Предпочитаме да оценяваме непубликувани засега творби, 

макар че реално няма как да знаем дали едно произведение вече е било публикувано. 
Оставяме това на морала на участниците. Ние, организаторите на конкурса, не придо-
биваме никакви права над произведенията. Възможно е част от наградените творби да 
бъдат публикувани в рамките на информационната кампания на литературния конкурс 
– само със съгласието на авторите. Всички участници във втория кръг ще бъдат уведо-
мени лично и своевременно. В конкурса се участва само с формуляр по образец, който 
можете да свалите от сайта http://mlad-pisatel.com/.

23 Ноември 2021 година, Вторник,
 Празник на катедралния храм „Ал. Невски“ София
 Чества се в Деня на Свети благоверни 

княз Александър Невски, който е патрон 
на църквата. Най- голямата източнопра-
вославна катедрала на Балканския полу-
остров, която събира около 5 хил. души, 
е построена по идея на Петко Каравелов. 
Първият камък е положен на 19 февруари 
1882 г., строежът завършва през 1912 г. 
Храм паметникът е издигнат в чест на 
падналите за освобождението на Бъл-
гария от турско робство. Посветен е на руския национален герой и светец 
Александър Невски, княз на Новгород, живял през 13 век. Князът, предвождащ 
малобройна войска, разгромява на 15 юли 1240 г. при река Нева настъпващата 
към града шведска армия. Според преданията заради победата в тази битка 
получава прозвището Невски. През март 2001 г. руската православна църква 
дарява частица от Светите мощи на покровителя на храма. Стенописите, мо-
заечните пана и икони са изпълнени от най-известните за времето си 13 руски 
и 11 български художници. Има 12 камбани като най-голямата е и най-висока 
на Балканите - 52 метра. Храмът е осветен с тържествен ритуал продължил от 
12 до 14 септември 1924 г. През 1951 г. е обявен за Патриаршеска катедрала.

 24 Ноември 2021 година, Сряда,
 Църкватa почитa паметтa на Светa 

Екатеринa
 Света Екатерина е покровителка на 

майките и е живяла по време на царуването 
на император Максимиан (ІV в.) в град 
Александрия. Майката на Екатерина била 
християнка, но скривала вярата си, самата 
Екатерина била девойка с рядка мъдрост 
и красота. На 18 години тя познавала 
книгите на философи и поети, изучила и 
лекарската наука. Скоро приела христи-

янството и загинала мъченически в името на вярата. В народния календар 
езическите представи се преплитат в по-голяма си част празникът се почита 
като езически срещу болестта шарка и бяс. Жените приготвят пресни питки 
и намазани с мед ги раздават на близките хора за предпазване от шарката, за 
здраве, благополучие и за света Катерина. Някъде захранват и кучетата с тази 
пита, за да не ги хваща бесът. Житната жертва, омилостивяваща шарката и 
бяса, е предназначена и за св. Екатерина, която по традицията на женските 
персонажи в християнската митология защитава майчинството, плодовитост-
та, децата и здравето на хората. 
На този ден празнуват: Екатерина, Катерина, Катя и Тина. 
25 Ноември 2021 година, Четвъртък,
 Международен ден срещу насилието 

над жени 
Отбелязва се от 1999 г. с резолюция 54/134 

на Общото събрание на ООН от 17 декември 
1999 г. От 1981 г. до 1999 г. е отбелязван от 
активисти на женски организации. 
Годишнина от убийството /1960/ в Домини-

канската република на трите сестри Патрия, 
Минерва и Мария Мирабал, политически противници на 
диктаторския режим на Рафаел Трухильо (16 август 1930 
-30 май 1961) /1891-1961/

 Ден на св. Климент Охридски
 На този ден Българската православна църква отдава почит 

на Свети Климент, архиепископ Охридски, първоучител на 
българския народ. Денят е и патронен празник на Софийския 
университет. Климент Охридски един от най-значимите 
автори на старобългарски език, той пише жития, похвални 
слова, църковни химни, превежда църковни текстове. 

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР



Въпрос:  Аз съм инвалид с телк 50% инва-
лидност. Пенсията ми е 290 лв. вдовица съм, 
в момента съм безработна. Трудно вървя и ра-
ботодателите не одобряват кандидатурите 
ми,  живея в жилището на сестра ми,  имам 
наследствени идеални части от жилища в 
друго населено място, но са с учредено право на 
ползване и ползвателите живеят там. Продаж-
бата им не е възможна, нито е възможно аз да 
живея там, поради  влошените ни отношения.  
Конкретният ми въпрос е, мога ли да получавам 
някакви месечни помощи, за допълване на ниски-
те ми доходи?

До 20-ти ноември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 

ал. 2 от ЗСВТС на Интрас-
тат декларации - пристига-
ния/изпращания за месец 
октомври 2021 г., за ново-
регистрираните Интрастат 
оператори с възникнало 
текущо задължение.
До 25-ти ноември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец октомври за доходи от трудови право-
отношения.  

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 октомври, ко-
гато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 ноември.
До 30-ти ноември:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справ-

ка-декларация за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии под формата 
на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща ле-
вовата равностойност на 150 евро, по които получате-
ли са данъчно незадължени лица, които са установе-
ни, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в 
държава членка, за данъчен период – месец октомври 
и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано 

лице по чл. 157а от ЗДДС на справка-декларация, ако 
последният ден на месеца, следващ данъчния период, 
за който се отнася декларацията, е неприсъствен ден, 
срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декла-
рацията до последния ден на месеца, включително.
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през месец октомври.

2. Дипломатическите представителства на други дър-
жави, които желаят от началото на следващата година 
да преустановят внасянето на данък за доходите от тру-
дови правоотношения, сключени с местни физически 
лица, въз основа на направен от тях избор по реда на 
ЗДДФЛ, писмено уведомяват компетентната територи-
ална дирекция на Националната агенция за приходите.  

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
22 - 28 ноември 2021г., брой 43

КАК ДА ПОЛУЧИМ
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДЕТЕ

По-високи данъчни облекчения за деца и деца 
с увреждания ще се прилагат еднократно, само за 
придобитите през 2021 г. доходи. Новите размери са 
приети със Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. Размерът на еднократното облек-
чение за деца е в зависимост от броя им, като за едно 
ненавършило пълнолетие дете е 4500, за две - 9000, 
а за три и повече - 13 500.
Размерът на данъчното 

облекчение за деца с ув-
реждания е 9000 лв., уточ-
няват от НАП. Тъй като 
данъкът върху доходите е 
10%, на практика родите-
лите с едно дете получават 
обратно 450 лв.,за две деца 
- 900 лв. и 1350 лв. - за три и повече деца.
Важно е родителите преди да представят необходи-

мите документи за ползване на данъчно облекчение, 
лицата трябва да проверят данъчно-осигурителната 
си сметка. Ако имат неплатени задължения, следва да 
ги погасят, за да се възползват от данъчната отстъпка.
За ползване на данъчните облекчения за деца и за 

деца с увреждания чрез работодателя по основното 
трудово правоотношение, работникът/служителят в 
срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г. трябва да 
предостави няколко документа. Това са декларация 
за ползване на данъчното облекчение за деца и/или 
декларация за ползване на данъчното облекчение за 
деца с увреждания и копие на валидно решение на 
ТЕЛК/НЕЛК на детето.
Необходима е и декларация, че към момента на 

подаване на документите пред работодателя роди-
телят няма подлежащи за принудително изпълнение 
публични задължения. За улеснение, вместо допъл-
нителна декларация, родителят трябва да отбележи в 
декларацията за ползване на данъчните облекчения за 
деца, че няма подлежащи на принудително изпълне-
ние публични задължения.
До 31 януари 2022 г. работодателят по основното 

трудово правоотношение трябва да изчисли размера 
на дължимия годишен данък върху доходите с ползва-
ното облекчение. Тъй като облекчението е голямо, не 
само дължимият данък за декември ще бъде намален, 
а повечето родители ще имат да получават пари от 
хазната. В тези случаи до 31 януари 2022 г. работо-
дателят ще трябва да даде на родителя надвнесения 
данък, а след това сумата ще му бъде възстановена 
с прихващане от следващи вноски към държавния 
бюджет за данъци върху доходите.
Ако работодателят не е дал на служителите си 

надвнесения данък, родителите могат да ползват да-
нъчните облекчения с подаване на годишна данъчна 
декларация, дори ако имат само доходи от заплати.
По принцип всяко от облекченията за деца или за 

деца с увреждания се ползва само от единия родител 
(приемен родител, близък или роднина).
Когато размерът на облекчението надвишава сумата 

на годишните доходи (след приспадане на осигуров-
ките и нормативно признатите разходи) на единия 
родител, разликата да се ползва от другия родител 
(другия приемен родител, близък или роднина). Това 
става с подаване на годишна данъчна декларация за 
доходите от 2021 г. В тези случаи сумарно размерът на 
данъчното облекчение, ползвано от двамата родители, 
съответно приемни родители, близки или роднини, 
не може да превишава допустимия размер, според 
броя на децата.

КОИ ЗАПОРНИ СЪОБЩЕНИЯ СЕ ВПИСВАТ 
В ТРУДОВАТА КНИЖКА

Запорът е сред 
основанията, при 
които работодате-
лят може да на-
прави удръжка от 
трудовото възна-
граждение на своя 
работник или слу-
жител и без него-
вото съгласие. Уд-
ръжката се прави 
без значение от вида на сключения трудов договор.  
Съгласно закона запорното съобщение по вземане 

за издръжка се вписва в служебната или трудовата 
книжка на длъжника. Това действие се извършва от 
лицето, което изплаща възнаграждението. Когато 
длъжникът премине на работа при друг работодател 
или в друго учреждение, удръжките от възнагражде-
нието му продължават въз основа на това вписване, 
дори и да не е получено друго запорно съобщение.
Според Наредбата за трудовата книжка и трудовия 

стаж в трудовата книжка на работника или служите-
ля се вписват запорни съобщения, предвидени в чл. 
512, ал. 5 ГПК. Следователно в трудовата книжка се 
вписват само запорните съобщения по вземане за 
издръжка.
Запорните съобщения се вписват на определените 

за това страници на трудовата книжка.
В нея следва да се впишат и:
• номерът и датата на издаване на запорното съоб-

щение;
• номерът на изпълнителното дело, по което е по-

становен запорът;
• наименованието и адресът на взискателя;
• общият размер на вземането; изплатените суми.

Графата за изплатени суми се попълва, когато 
лицето напусне преди пълното изплащане на задъл-
жението му - в този случай се отразява точната сума, 
изплатена към момента на прекратяване на трудовия 
договор, или когато сумата е изплатена напълно. 
След изплащане на пълния размер на задължението 
от страна на длъжника запорното съобщение се зали-
чава от трудовата книжка по нареждане на съдебния 
изпълнител, който е наложил запора.
До получаване на това разпореждане работодателят 

няма право по своя преценка да заличава вписаното 
запорно съобщение, дори задължението по него да 
е вече изплатено. Заличаването се извършва чрез 
вписване на номера на разпореждането на съдебния 
изпълнител, направено под съответното вземане.
Справка:
чл. 349, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда 
чл. 3 от Наредбата за трудовата книжка и тру-

довия стаж в трудовата книжка
чл. 512, ал. 5 от ГПК.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ, 
АКО СМЕ В БОЛНИЧЕН

Правото на обезщетение при пенсиониране на 
работниците и служителите е уредено в Кодекса на 
труда на Република България. 
При прекратяване на трудовото правоотношение, 

след като работникът или служителят е придобил 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 
независимо от основанието за прекратяването, 
той има право на обезщетение от работодателя в 
размер на брутното му трудово възнаграждение за 
срок от 2 месеца, а 
ако е придобил при 
същия работодател 
или в същата група 
предприятия 10 годи-
ни трудов стаж през 
последните 20 годи-
ни – на обезщетение 
в размер на брутното 
му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.
Обезщетение по тази алинея може да се изплаща 

само веднъж.
 Обезщетението не подлежи на данъчно облагане.
 В закона изрично е посочено, че обезщетението 

при пенсиониране се дължи на работещия, ако той 
отговаря на условията, независимо от основанието 
за прекратяването на трудовото правоотношение.

 Следователно, ако работещия отговоря на услови-
ето да е придобил право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, дори едновременно с това е в отпуск 
поради временна неработоспособност (болничен)

 Тези условия се прилагат и когато при прекратя-
ване на трудовото правоотношение работникът или 
служителят отговаря на условията за отпускане на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален раз-
мер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.
Обезщетението се изплаща от работодателя, само 

когато към датата на прекратяване на трудовия до-
говор работникът или служителят е придобил пра-
во на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 Обезщетението не подлежи на данъчно облагане.
Дали работник следва да получи това обезщете-

ние, ако е работил на две места, съответно от еди-
ния и от другия работодател?

 Съгласно закона, това обезщетението се изпла-
ща само веднъж. Следователно работникът ще 
има право на обезщетение при пенсиониране при 
прекратяване на основния трудов договор, ако към 
датата на прекратяване отговаря на условието да е 
придобил право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст. В нормативните разпоредби липсва правно 
основание работодателят по допълнителния трудов 
договор да изплаща обезщетението при прекратя-
ването му.

 Справка:
 чл.8, ал.3 от Кодекса на труда
чл. 222 от Кодекса на труда
 чл. 228, ал. 2 от Кодекса на труда
чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ 2021г.

Отговор на МТСП: Макар че информацията, която 
ни представяте да е много обща и съвсем недоста-
тъчна за конкретен отговор, при посочените данни 
за размера на получаваната пенсия, дори и без да се 
отчита получаването на други доходи, ще е налице 
превишение на доходната граница. Наличието на 
идеални части от недвижими имоти също ограничава 
възможността за получаване на помощ. Препоръчваме 
Ви да се запознаете с реда и условията за отпускане 
на социални помощи по Закона за социално подпо-
магане, информация за които можете да намерите на 
сайта на Агенцията за социално подпомагане. Що се 
отнася до правата Ви на подкрепа като човек с ув-
реждане, моля да поискате информация в рубриката 
„Интеграция на хората с увреждания“.

Въпрос  Дъщеря ми е на дистанционно обучение 
поради здравословни причини .Иинтересува ме по-
лага ли ни се помощ, предвидена за тази цел , ако 
отговаряме на условията  за деца до 14 годишна 
възраст ?
Отговор на МТСП: На основание чл. 16б, ал. 1 

от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане (ППЗСП) право на месечна целева по-
мощ при обявено извънредно положение или обявена 
извънредна епидемична обстановка имат семейства 
с деца до 14-годишна възраст, когато двамата или 
единият от работещите родители, или родител, от-
глеждащ сам дете, не могат да извършват дистанци-
онна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват 
платен отпуск или не получават парично обезщетение 
за временна неработоспособност. Помощта се отпуска 
в случай, че децата не посещават училище или дет-
ска ясла и детска градина, както и предучилищните 
групи поради въведените ограничения в училището 
или в детското заведение във връзка с извънредното 
положение или извънредната епидемична обстановка. 
Следва да се има предвид, че тази мярка е насочена 
към работещите родители, които поради тази причина 
се налага да останат вкъщи с децата си и нямат въз-
можност да получават доходи от собствен труд или 
осигурителни плащания. Към момента не е налице 
условие помощта да се предоставя в случай, че детето 
не посещава училище или детско заведение поради 
здравословни причини. За повече информация за ус-
ловията и реда за отпускане на помощта, моля да се 
обърнете по компетентност към дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящ адрес. Подробна инфор-
мация може да намерите и на официалната интернет 
страница на Агенцията за социално подпомагане. 



ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕН ЛУК В
КЪСНИТЕ ЕСЕННИ И ЗИМНИ МЕСЕЦИ 
Зеленият лук се из-

ползва и отглежда цело-
годишно. По-напрегнат 
и труден е периодът в 
края на есента и първа-
та половина на зимата. 
Тогава се отглежда в 
тунели и закрити съо-
ръжения. Зеленият лук 
може да се отглежда 
като предкултура на 
средноранните зеленчуци като пипер, домати, зеле, пат-
ладжан, краставици, а също да уплътнява междуредията 
на основни зеленчукови култури, както и млади овощни 
градини. Важно е това да не пречи на агротехниката и 
да бъде съобразено с растителната защита на основните 
насаждения.
Лукът е култура, която има сравнително ниски изисква-

ния към светлината и топлината и това позволява да се 
отглежда през зимния сезон в култивационни съоръже-
ния. За осигуряване на постоянна реколта е необходимо 
да се засажда на етапи през 20-на дни.
Изисквания към почвата
Лукът се развива най-добре на лека и отцедлива поч-

ва, добре защитена от студените ветрове. Може да бъде 
глинесто-песъчлива или песъчливо-глинеста, но богата 
на органични вещества. На тежки почви бързо загнива. 
Добри предшественици са домати, късни краставици, 
пипер, зелен фасул и картофи.
Преди обработката почвата се обогатява допълнително 

със суперфосфат и калиев сулфат, а преди засаждане се 
внася амониева селитра. Възможно е да се използва и 
комбиниран NPK тор. По възможност се внася и добре 
угнил оборски тор.
Избор на посадъчен материал
При отглеждане на лук за зелено се използват нестан-

дартни фракции на арпаджика – попска или балучка. Те 
имат размери около 15-22 мм. Могат да се използват и 
по-дребни от 10 мм, но се развиват по-бавно, а при по-
едрите от 22-25 мм производството се оскъпява, стрел-
куват бързо и образуват цветоноси – дават некачествена 
реколта.
За посадъчен материал могат да се използват и едри 

многозачатъчни луковици или многогодишни сортове.
Начин на засаждане
Засаждането на арпаджика може да бъде редово или 

лентово на дълбочина 5-6 см. Разстоянието между ре-
довете или лентите е 10-12 см, а вътре в реда между 
отделните луковички е 6-8 см.
Лукът за зелен може да се отглежда на ниски или ви-

соки лехи, които са подходящи за по-тежки почви.
Сортови особености
Не всички сортове са подходящи за зимно отглеждане 

– някои се събуждат бавно и забавят развитието си при 
ниски температури. Използват се сортове от групата на 
лютивите, които имат висока студоустойчивост – Пло-
вдивски 10, Конкурент и др.
Тунелно отглеждане на зелен лук
Тунелите се използват за форсиране развитието на 

лука, засаден в есенните месеци на открити площи. На 
фаза 1-2 листа се подхранват с азотен тор. Изграждане-
то на тунелите се прави тогава, когато температурите 
се понижат под 5-6 градуса по Целзий. При по-ранно 
покриване лукът нараства по-интензивно, но значи-
телно намалява неговата студоустойчивост. Времето за 
форсиране се определя от времето на засаждане – при 
по-късно засаждане е добре да се форсира през февруари.
Прибиране на реколтата
Времето за прибиране зависи от периода на отглеждане 

и сортовите особености – 40-80 дни.
Отглеждане на зелен лук в пластмасови съоръжения
Лукът, отглеждан в пластмасови съоръжения се развива 

по-бързо и освобождава площите по-рано, а освен това 
остатъците от кореновата му система обогатяват почвата. 
Добър предшественик е на доматите.
Зеленият лук в закрити съоръжения може да се от-

глежда съвместно със салати и други зеленчуци като 
уплътнен посев.
Поливането и борбата с плевелите са постоянни грижи 

и се определят от условията.

НЯКОЛКО ПОДХОДЯЩИ РЕЦЕПТИ С
ПЧЕЛЕН МЕД ПРОТИВ ВИРУСИ И НАСТИНКИ  

- Разбъркваме 500 гр пчелен мед и 2 с.л. куркума. 
Даваме по 1 чаена лъжичка на детето сутрин на гладно;

- Разбъркваме 500 гр пчелен мед, 2 с.л. сух джинджи-
фил, 2 с.л. суха канела на прах и 2 с.л. куркума на прах. 
Даваме по 1 чаена лъжичка на детето сутрин на гладно;

- Стриваме 1 глава кромид лук на рендето. Изстисква-
ме сока през марля. Разбъркваме 1 част сок от кромид 
с 2 части пчелен мед. Даваме по 1 чаена лъжичка на 
детето сутрин на гладно;

- Разбъркваме добре 1 
чаша смлени орехи в 1 бур-
кан пчелен мед. Добавяме 
към тази смес изстискания 
сок на 4 лимона и пак раз-
бъркваме. Даваме на детето 
по 1 супена лъжица на ден;

- За зачервено гърло – смесваме 1/2 ч.л. пчелен мед, 
сок от 1/2 лимон и малко сода бикарбонат. Разбъркваме 
в плитка чиния и слагаме сместта в далечния край на чи-
нията. Караме детето да ближе като „кученце“ със силно 
изплезване на езичето. Доста ефективно средство;

- За хронична хрема – правим парни инхалации с мед, 
като издърпваме в спринцовка 2 кубика хипертоничен 
разтвор на NaCl (солена вода) и още 1 кубик пчелен 
мед. Изсипваме тази смес в инхалатора и разбъркваме 
добре. Правим инхалация за 10 минути вечер преди 
лягане. Допълва се с прием на 50-70 грама пчелен мед 
на 2-3 пъти през деня.
Как да предпазим децата от грип с микс от раз-

личните пчелни продукти
- Смесваме кисело мляко с 1 лъжица пчелен прашец 

една или две лъжици мед. Даваме на детето от този 
еликсир през целия ден по малко;

- Смесваме 1 килограм изстискани лимони с 1 кило-
грам мед и 200 грама пчелен прашец. Получава се много 
приятна течност (като лимонада) и даваме на детето 
всеки ден по 1 супена лъжица от този изключително 
полезен еликсир;

- Смесваме 250 мл ленено олио и 50 мл клеева тин-
ктура. Даваме по 1 чаена лъжичка на детето сутрин на 
гладно;

- За профилактика на вирусни заболявания е добре 
да даваме на децата всеки ден по 1-2 капки клеева 
тинктура за всяка тяхна навършена година. Това се 
прави най-често от Октомври до Март. При наличие на 
настинка и грип, увеличаваме дозата 3 пъти. Можем да 
комбинираме с чай от маточина
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Малко еврейче влиза в магазин и подава буркан:
-Два литра мед може ли?
-Може. Дай буркана да ти сипя от наливния – казала 

продавачката.
Продавачката му сипала 2 литра мед. Еврейчето 

взело буркана и тръгнало да излиза от магазина.
-Тате каза, че ще плати утре.
-А-а-а, не може - развикала се продавачката!
Взела буркана и изсипала меда обратно. Еврейчето 

излязло на улицата. Погледнало в буркана, как се 
стичат остатъците от меда и си казало:

-Прав беше тате, за два сандвича ще стигне.

КАРДАМОНЪТ   
Кардамонът  (лат. 

Elettaria cardamomum) 
е  мн о г о г од ишн о 
храстовидно  рас -
тение от семейство 
Джи н дж иф и л о в и 
(Zingiberaceae). На ви-
сочина достига от 1,80 
до около 4 м. Кардамонът образува зелени шушулки, 
в които се намират семената. Зрелите плодове със 
семена се получават за 3 години. Те се използват в 
кулинарията, смлени или цели, а също в козметиката, 
ароматерапията и за медицински цели. Кардамонът 
произхожда от Южна Индия и региона. Среща се 
предимно в сенчестите джунгли на дъждовните гори. 
Растението е сенколюбиво и предпочита сенчести 
места с частична или непряка слънчева светлина.

 Действие и приложение. Според проучване, про-
веждано през 2018 г., етеричното масло от кардамон 
има много силни антисептични и антимикробни 
свойства. Няколко капки от това масло, добавени 
към водата за уста, дезинфекцират устната кухина 
и премахват лошия дъх. Етеричното масло може 
да бъде добавено и към течния сапун като по този 

начин го прави 
антисептичен.
Маслото в със-

тава  на  карда-
мона подобрява 
храносмилане-
то. Етеричното 
масло стимулира 
дейността на ця-
лата храносми-
лателна  систе-
ма. То поддържа 
стомаха здрав и 

функциониращ правилно. Стимулира секрецията 
на стомашни сокове, киселини и жлъчка в стомаха.
Кардамоновото масло засилва имунитета и ес-

тествените съпротивително функции на органи-
зма, облекчава кашлица и други неразположения, 
следствие от вирусни инфекции. Идеално е за 
дифузиране в стаята с цел пречистване на въздуха 
от бактерии и вируси.
Проучвания, провеждани в университета „Крал 

Суад“ в Саудитска Арабия, показват, че използването 
на кардамон при сърдечносъдови заболявания зна-
чително подобрява дейността на сърдечносъдовата 
система като понижава и/или регулира сърдечния 
ритъм и упражнява ефективен контрол върху хипер-
тонията. Редовната употреба на кардамон доказано 
понижава нивата на липиди и холестерол в тялото.
Химичен състав. Семената на растението съ-

държат 2 до 8% етерични масла, които включват 
терпени, терпен алкохол, алфа терпинеол, цинеол 
и теринил ацетат. Освен етеричното масло карда-
монът е източник на калций, цинк, натрий, желязо, 
магнезий, калий, фосфор и др. Съдържат се и ви-
тамини от група В – В1, В2, витамин А, органични 
киселини и др.

 Дрога. С лечебни свойства се употребяват пре-
димно семената. Узрелите семенни кутийки лесно 
се напукват, разпръсквайки се по земята, след което 
губят основните си ароматни свойства. За това те се 
обработват по специален начин преди да узреят и да 
се разпукат. Резултатът е крехка трикамерна капсула 
с бял цвят, в която има десет до дванадесет черни 
семена. Самата кутийка е без мирис и се използва 
като контейнер за семената. 

РЕДЕНИ КЮФТЕТА С КАРТОФИ НА ФУРНА   
Продукти: картофи - 600 

грама,  кайма - 500 грама 
(смес), лук - 1 глава, сода би-
карбонат - 1 ч.л., сухар - 2 фи-
лийки, прясно мляко - 1 ч.ч., 
черен пипер - 1/2 к.л., яйца - 1 
брой, чубрица - 1 с.л., олио - 2 
с.л., кимион - 1/2 к.л., сол
Приготвяне:  Накиснете сухарите в купичка с малко 

мляко и оставете да омекне.
Наситнете лука и го смесете с каймата, като добавите 

и всички подправки. Накрая добавете яйцето и из-
стискания сухар. Омесете добре и приберете каймата 
в хладилник за няколко часа.
Оформете кюфтенца от готовата кайма.
Намазнете тава за печене и наредете кюфтетата на 

разстояние едно от друго.
Обелете и нарежете на филийки картофите. Овку-

сете ги със сол и пипер, намазнете ги с малко олио. 
След това ги наредете между кюфтетата.
Сипете 150 мл топла водата в тавата и я покрийте с 

фолио за печене.
Загрейте фурната на 200 градуа. Печете кюфтета 

до готовност, а малко преди края може да махнете 
фолиото, за да се получи апетитен загар.


