
14 - 20 март 2022 г., година (XVIII), 10 /845

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

НОИ публикува пълна информация за новостите от 1 април
Националният осигурителен институт публикува пълна информация за гражданите за 

промените в пенсиите и осигуровките за тази година.
На 4 март т.г. Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. беше 

обнародван в Държавен вестник.
Със закона се осигуряват необходимите средства за осъвременяване на пенсиите от 1 юли с 6,1%.

Политики по разходите за пенсии
▪ Минимален размер на пенсията за 

осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от 
Кодекса за социално осигуряване:
▪ 1 януари – 30 юни – 370,00 лв.
▪ 1 юли – 31 декември – 392,57 лв.

Социална пенсия за старост:
▪ 1 януари – 30 юни – 170,00 лв.
▪ 1 юли – 31 декември – 180,37 лв.
▪ Максимален размер на пенсиите – 1500 лв.
 Политики по разходите за пенсии
▪ Считано от 1 април 2022 г., размерът на 

социалната пенсия за инвалидност се определя, 
както следва:
▪ За лица със 100% трайно намалена 

работоспособност/ вид и степен на увреждане и 
определена чужда помощ – 160% от социалната 
пенсия за старост (135% до 1 април).
▪ За лица с над 90 до 100% трайно намалена 

работоспособност/ вид и степен на увреждане 
и без определена чужда помощ – 140% от 
социалната пенсия за старост (135% до 1 
април).
▪ За лица с между 71 и 90 % трайно намалена 

работоспособност/ вид и степен на увреждане 
и без определена чужда помощ – 130% от 
социалната пенсия за старост (125% до 1 
април).

 В него е отразено още увеличението от 
1 април т.г. на минималния и максималния дневни размери на паричното обезщетение за 
безработица съответно от 12 лв. на 18 лв. и от 74,29 лв. на 85,71 лв., както и промяната в 
месечния размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 
650 лв. на 710 лв. Общо 300 млн. лв. са осигурени за продължаване на мярката „60 на 40“ до 
средата на годината.
Подробна информация за допусканията и параметрите на бюджета за 2022 г. на фондовете, 

администрирани от Националния осигурителен институт (НОИ), вече е публикувана в рубрика 
„За клиента“/“Полезна информация“ на интернет страницата на институцията. В документа 
„Бюджет за граждани“ са представени по достъпен начин допусканията в бюджета на ДОО за 
годината и са посочени основните пера в приходите и разходите по фондове.   

С цел максимално улесняване на жителите на община Сатовча при внасяне на дължимите 
данъци и такси,  Кметът на общината д-р Арбен Мименов организира възможността за он-
лайн проверка, чрез линк от официалната страница на Общината

https://mdt.satovcha.bg/OnlineReportWSCClient/obligations
Всеки данъкоплатец може да направи проверка за дължимите  данъци, чрез въвеждане на 

ЕГН и ПИН, получен лично от отдел „Местни данъци и такси“ при Общинска администрация – 
Сатовча или номер на партидата, който може да се намери от стара квитанция за платен данък.
Плащането може да се извърши:
- в брой на каса в данъчната служба, с карта на пост-терминал в данъчната служба, чрез 

банков превод или в касите на EasyPay.
- on-line с карта VISA/ MasterCard след регистрация в сайта: www.epay.bg.

ОИ публикува пълна информация за новостите отт 1 апприлОИ б фф 1

На 25 февруари 2022 г.  се 
проведе заседание на Общински 
съвет – Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча, 

даде съгласие:
- за изменение на цените на 

ВиК услугите за селата Боголин, 
Туховища и Годешево;

- за кандидатстване на община 
Сатовча с проектно предложение 
към фонд „Социална закрила“ 
за закупуване на оборудване на 
Домашен социален патронаж;

- за изпълнението на следните 
проекти: „Осигуряване на топъл 
обяд в условията на пандемия 
от COVID – 19”, “Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания”, „Наше село за 
нулеви отпадъци”, както и други 
проекти, които ще бъдат одобре-
ни през 2022 година;

- за прекратяване на съсоб-
ственост между община Сатовча 
и Шериф Алилов Бабаасанов, 
върху имот 96/362 идеални 
части от УПИ – парцел XXVII, 
имот с пл. № 648, кв. 30 по плана 
на село Кочан, с площ за целия 
имот 362 кв. м.;

- за  учредяване на възмездно 
право на ползване за устройване 
на постоянен пчелин с над 10 
пчелни семейства  върху имот 
№ 65440.50.5, с площ 1,379 дка, 
находящ се в м. Тузлуолан, зе-
млище на село Сатовча;

- за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за отда-
ване под наем на:

• част от помещение, нахо-
дящо се в източната част на 
паянтова сграда в двора на ста-
рото училище в УПИ I, кв. 48 по 
плана на село Плетена, с площ 

от 50 кв. м.;
• терен за разполагане на пре-

местваем (временен) търговски 
обект по съществуващо петно – 
петно № 1 (запад) с площ от 35 
кв. м в кв. 19 по плана на село 
Сатовча за търговска дейност;

• терен за разполагане на пре-
местваем (временен) търговски 
обект по съществуващо петно – 
петно № 3 (запад) с площ от 40 
кв. м в кв. 19 по плана на село 
Сатовча за търговска дейност;

• терен с площ от 1 кв. м за 
поставяне на вендинг машина 
пред сградата на Здравна служба 
в УПИ I, кв. 42 по плана на село 
Сатовча.

- одобри задание за проекти-
ране и допусна изработването 
на Подробен устройствен план 
за изменение на регулация (ПУП 
– ЧИПР) на УПИ II, кв. 26 по 
плана на село Ваклиново, за 
образуване на нов УПИ IV, кв. 
26 по плана на село Ваклиново, 
община Сатовча.
Общинският съвет – Сатовча, 

определи двама на кандида-
ти за съдебни заседатели към 
Окръжен съд – Благоевград, и 
отмени свое Решение № 338 от 
27 януари 2022 година за учре-
дяване право на прокарване на 
кабелна линия ниско напреже-
ние за обект „Външно кабелно 
електрозахранване НН на „Ме-
тално хале - складова база“‚ 
находящ се в ПИ 65440.45.125‚ 
местност „Батала“‚ землище на 
село Сатовча“ през имот – пуб-
лична общинска собственост, с 
идентификатор 65440.43.121, в 
местност „Батала“‚ землище на 
село Сатовча. 

.: 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 93



14 Март 2022 година, Понеделник,
Световен ден на съня 
Отбелязва се от 2008 г. през втория 

петък на м. март по инициатива на Све-
товната асоциация за профилактика на 
съня с подкрепата на Световния фонд 
за психично здраве и на Световната 
здравна организация с цел да се намали 
влиянието на проблемите със съня вър-
ху обществото чрез по-добра превенция 
и управление на нарушенията на съня. 
Според учените жените спят по 9 часа и 7 минути, а мъжете - минутка повече. 
Рекордьор по продължителност на съня е лъвът - спи по над 19 часа. Не падат 
по-долу и котките - спят по около 14 часа, предимно през деня. За мечките да 

не говорим – спят цяла зима. 
Международен ден на числото Пи 
За първи път този ден се отбелязва 

през 1988 година в научно-популярни-
ят музей Експлораториум в Сан Фран-
циско (San Francisco Exploratorium). 
Идеята за отбелязването на деня 
точно на 14 март дава физикът Лари 
Шоу. Любопитно съвпадение е, че 
на 14 март е и рождената дата на 

Алберт Айнщайн. С това необичайно число ние още в началните класове на 
училището, когато започваме да учим фигурите кръг и окръжност. Числото 
Пи – математическа константа, която изразява отношението на дължината 
на окръжността към дължината на диаметъра й. В цифрово изразяване Пи 
започва като 3.141592 … и има безкрайно математическо очакване.

15 Март 2022 година, Вторник, 
Ден на здравния инспектор 
Всяка година от 1997 г. насам на 15 март 

се отбелязва като Ден на здравния инспек-
тор. На този ден през 1967 г. с Постано-
вление на Министерски съвет е разкрита 
специалността „санитарен инспектор”. 
Завършилите специалисти получават 
диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен 
„професионален бакалавър по специалност инспектор по обществено здраве“. 
Световен ден на потребителя
 За първи път празникът е отбелязан на 15 март 1983 г. и оттогава става 

важна дата за потребителските организации в цял свят. Две години по-късно, 
на 9 април 1985 година, общото събрание на Организацията на обединените 
нации одобрява идеята той да стане Световен ден за защита на потребителите. 
В България се чества от 1991 г. 
Международен ден срещу полицейската бруталност
 За пръв път денят е отбелязан през 1997 г., като инициативата е на хора, 

пострадали от полицейско насилие в Монреал, Канада, и Швейцария. Денят 
се свързва с предполагаем инцидент, при който две деца - на възраст между 
11 и 12 години, са били бити до смърт от швейцарската полиция. 

16 Март 2022 година, Сряда,
Международен ден на астрономическите обсерватории
 Международният ден на астрономическите обсерватории, отбелязан е 

за първи път през 1990 година в Италия по инициатива на Асоциацията на 
италианските астрономически обсерватории. Чества се близо до деня на про-
летното равноденствие, с цел разпространение на знанията по астрономия. 

XVII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА –
ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА

„МОЯТА БЪЛГАРИЯ“
Конкурсът за рисунка - дигитална живопис и графика  „Мо-

ята България“ се организира от Младежки център - Добрич 
с подкрепата на Община град Добрич. 
РЕГЛАМЕНТ
Целта на конкурса за рисунка - дигитална живопис и графика  „Моята Бъл-

гария“ e децата и младите хора да покажат своя талант; да се създаде по-голям 
интерес към компютърното рисуване; да се стимулира творческия потенциал 
на децата и младите хора.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

В една малка сладкарница някога работело бедно 
момиче. Младата жена сервирала в заведението и 
макар много да се стараела, никога не получавала 
бакшиш. Това винаги я натъжавало, но си давала 
сметка, че времената са трудни и хората нямат 
големи възможности.
Веднъж в сладкарницата дошъл елегантен мъж, 

който паркирал скъпата си кола отпред. Момичето 
веднага си помислило, че той ще си купи от най-скъ-
пите торти. Мъжът обаче се разровил в портфейла 
си и запитал:

- Колко струва най-евтината шоколадова торта?
- 1, 50 лв., отговорила младата жена, като 

вътрешно си казала, че богатите хора са най-алчни 
и стиснати.
Тя сервирала тортата на клиента и се върнала 

зад бара.
Мъжът изял десерта, оставил пари на масата, 

сбогувал се и си тръгнал.
Когато сервитьорката отишла да вземе чинията 

му, видяла, че той е оставил 20 лв. за сметката. 

Тогава съжалила, че прибързано си е помислила 
толкова лоши неща са клиента.
Притчата ни учи да не прибързваме с изводите 

и впечатленията. Нека не съдим човека само по 
действията му, а се опитаме да узнаем и с каква 
цел е дадената постъпка. Притча за прибързаните 
изводи ни приканва още да дадем шанс на хората 
да се разкрият напълно пред нас, а не да им лепим 
етикети прибързано. Това е много ценна поука!

Н О В И Н И
14 - 20 март 2022г., брой 10

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

Право на участие в конкурса  имат всички деца и млади хора  на възраст от 10 до 29 
години /навършени към 31 декември 2022 г./ в четири  възрастови групи: 

• І група    10 - 12 години;  
• ІІ. група  13 - 15 години;
• ІІІ група  16 - 18 години;
• ІV група  19 - 29 години;

Всеки участник може да изпрати до 2 творби.
Творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за 

рисуване на подходящи  графични  редактори на компютъра например : Microsoft Paint, 
Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop,  Macromedia Free Hand, 
Wizard brush и др.
Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена на  хартиен носител –  

формат  А3, без рамка и паспарту.
Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

• Заглавие на творбата;
• Трите имена на автора; 
• Дата и година на раждане;
• Точен адрес;
• Учебно заведение (школа);
• Адрес за кореспонденция - e-mail; телефон
• Име на програмния продукт с който е създадена.

Изисквания към творбите:
• Да са рисувани със свободна ръка с инструментите на графичните редактори.
• Да не са  изработени върху готови картини.
• Рисунката  да не е участвала в други конкурси.
• Творбите да са авторски.

Награди - ще бъдат връчени предметни награди във всяка възрастова група. Компетентно 
жури  ще определи наградените участници в националния  конкурс.
Рисунките трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно до 27 април 2022г., 

на адрес: Младежки  център за конкурса “Моята България”,  пл. „Стария орех” №1, ПК 
15, 9300 гр. Добрич
Резултатите ще бъдат обявени на 05.05.2022 г. на сайта на Младежки център – Добрич 

- www.ycd.bg  и на фейсбук страницата на центъра.                  
Участвалите в конкурса творби остават във фонда и могат да  бъдат документирани и 

използвани за рекламни материали и други цели на Младежки център - Добрич, без да 
заплаща права и обезщетения.
С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработ-

вани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, 
съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент 
/ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета  от 27.04.2016г.
За допълнителна информация: тел: 058/60-26-91, 0884 311 430 ; 0888 008 483,                                                                

e-mail: mcd.konkurs@gmail.com

СЪОБЩЕНИЕ
Дирекция „Социално подпомагане“ гр Ха-

джидимово, Ви предоставя кратка анотация, 
относно същността на приемната грижа, с цел 
популяризирането й сред обществеността.
ПРИЕМНА ГРИЖА
1. Какво представлява приемната грижа?
Приемната грижа е семеен тип грижа, която 

дава възможност на приемните родители да се 
грижат за детето на другите хора в собствения 
си дом за определен период от време.

2. Какво е приемно семейство
Приемното семейство са двама съпрузи или 

отделно лице, при което настанява дете за отглеждане и възпитание съгласно Договор.
3. Кой може да бъде приемен родител?
Приемен родител може да бъде лице - семейно или необвързано - със стабилна и 

безопасна семейна среда - със собствено жилище или жилище под наем - Безработен 
или работещ.

-Способно да работи в партньорство със социалните работници и специалисти.
4.За да бъдете приемен родител е необходимо:
- Да сте клинично здрав;
- Да не сте осъждан;
- Да не сте лишавани от родителски права;
-  Да нямате алкохолни и наркотични зависимости;
-  Да обичате децата и да умеете да общувате с тях.
5.Каква подкрепа получават приемните семейства?
- Приемните семейства получават ежемесечна семейна помощ за нуждите на детето, 

която се определя от възрастта на детето и гарантирания минимален доход /ГМД е 
равен на 75лв./ за страната;

-0-7 години- Зх ГМД- 225лв.;
-7-14 годни-3,5 х ГМД-262.50лв.; *
-14-18 години, а ако учи до завършване на средно образование, но не повече от 20 

годишна възраст- 4Хгмд- 300лв.;
+Професионалните приемни семейства освен месечна помощ получават и заплата, 

размерът, на която се определя както следва:
- При настаняване на 1 дете- 150% от минималната работна заплата - 975лв
- При настаняване на 2 деца-160% от минималната работна заплата - 1040 лв.
- При настаняване на 3 деца- 170% от минималната работна заплата - 1105лв.
Забележка: Желаещите да станат приемни родители, могат да потърсят по подробна 

информация от служителите към ОЗД-ИРМ Сатовча към ДСП Хаджидимово, където могат 
да депозират и заявление за кандидатстване - всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа.

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА ЗА ПРИБЪРЗАНИТЕ ИЗВОДИ



Въпрос: Полагащи се игли за инсулинови писал-
ки заедно с инсулина. 
Наскоро разбрах,че при вземането на инсулина 

за месеца с рецептурна книжка в някои райони 
на страната,но не във всички аптеки се дават 
иглички към инсулина безплатно.Разбрах,че се 
полагат за някои инсулини,но за кои?Защо от 
аптеките крият това и не дават полагащото 
се на хората?Моля за официална информа-
ция-кои производители дават иглички заедно с 
инсулина?При положение,че една игла струва 
около 0.30ст.,а това е Консуматив до края на 
живота на диабетика и използва днес поне три 
броя (това си е левче на ден,освен другите разходи 
за консумативи,които си купуваме) това,че не се 
дават полагащи се с инсулина игли е от голямо 
значение. 
Отговор от НЗОК: НЗОК не заплаща игли за 

инсулинова писалка за домашна употреба. Те се 
предоставят на отпускащата аптека според възмож-
ностите на фирмата заявител.

 Въпрос: Изтегляне на имунизационен картон 
и прегледи. 
След смяна на личен лекар на сина ми, новият 

му личен лекар ми каза, че можем да се изтеглим 
имунизациите и прегледите онлайн от сайта на 
СЗОК. Такъв линк не намирам.
Моля да ми кажете как се процедира в такъв 

случай! 
Отговор от НЗОК: В здравноосигурителната 

книжка на сина Ви би трябвало да са нанесени 
извършените му имунизации.
След като в случая напълно отпада възможността 

за получаване на информация от предишния личен 
лекар, може да направите online справка за извър-
шените и отчетени от него имунизации и прегледи 
в електронното досие на сина Ви, но само ако Вие 
сте родителят, извършил избора на личен лекар. За 
целта трябва да имате издаден за Вас Универсален 
код за достъп (УКД), с който да влезете в досието. 
Това става от сайта на НЗОК - www.nhif.bg - меню 
„Услуги за граждани“ - линк „Преглед на досие от 
здравноосигурените лица“ или от секция „Преглед 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
14 - 20 март 2022г., брой 10

НАП ПУСНА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОПЪЛНЕНИТЕ 
ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Предварително попъл-
нените декларации за об-
лагане на доходите на фи-
зически лица са достъпни 
в Портала за е-услуги на 
НАП. Потребителите, ко-
ито имат персонален иден-
тификационен код (ПИК) 
или квалифициран елек-
тронен подпис (КЕП) вече 
имат достъп до въведената 
информация за получени от тях доходи от трудови 
правоотношения,  граждански договори и хонорари, 
доходи от наем - при отдаване на имот на юридически 
лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд 
„Земеделие“, данни за направените лични вноски за 
осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми 
от наложени платежи от продажби в Интернет и ин-
формация за продажба на моторни превозни средства, 
които са били собственост на декларатора по-малко от 
12 месеца, както и данни за ползваните чрез работода-
тел данъчни облекчения. 
Преди да потвърдят попълнената декларация, е не-

обходимо потребителите да я прегледат внимателно, 
да я допълнят или коригират, ако това е необходимо. 
Данъчната кампания за деклариране на доходите 

на физически лица, получени през 2021 г., приключ-
ва на 3 май. На 30 юни изтича и срокът за подаване 
на годишните данъчни декларации от физическите 
лица, извършващи дейност като търговци, еднолични 
търговци и земеделски стопани, избрали този ред на 
облагане, подават годишните си данъчни декларации 
/по чл. 50 ЗДДФЛ/.
Подалите годишните си декларации по електронен 

път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от данъка 
за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително 
изпълнение публични задължения към момента на 
подаване на декларацията, както и ако са внесли целия 
размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март.
Допълнителна информация за декларирането на 

доходите може да бъде получена на телефона на Ин-
формационния център на НАП: 0700 18 700, на цена 
според тарифите на съответния оператор

ОТ 1 АПРИЛ ЗДРАВНАТА ВНОСКА
ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ СТАВА 28,40 ЛВ. МЕСЕЧНО
От 1 април 2022 г. хората, които сами внасят задъл-

жителните си здравни вноски (например трайно без-
работни, които не получават обезщетение за безра-
ботица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са 
регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла 
на Кодекса за социално осигуряване, дължат месеч-
но по 28,40 лева.
От първия ден 

на април тази го-
дина е увеличен 
минималния ме-
сечен размер на 
осигурителния 
доход за само-
осигуряващите 
се лица, като той 
вече е 710 лв. 
Според Закона за здравното осигуряване, неосигуре-
ните на друго основание се осигуряват върху доход, 
не по-малък от половината от минималния месечен 
доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравно-
осигурителната вноска за тях се изчислява в размер 
на 8% върху месечен осигурителен доход не по-мал-
ко от 355 лв. и не повече от 3400 лв. месечно.
Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то чис-

ло на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. 
Здравната вноска за месец април 2022 г. трябва да се 
внесе най-късно до 25 май 2022 г. Всички, за които 
възниква задължение сами да внасят здравнооси-
гурителните си вноски, подават в НАП декларация 
Образец 7. Тя се подава електронно с персонален 
идентификационен код /ПИК/ на НАП или КЕП, 
чрез Портала за електронни услуги или в офиса на 
приходната агенция по постоянен адрес, в срок до 
25-то число на месеца, следващ месеца, за който е 
възникнало задължението за внасяне на здравноо-
сигурителните вноски. Санкцията за неподаване на 
тази декларация е от 500 до 1000 лева.
Здравноосигурителните права на гражданите, 

които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, 
ако не са внесени повече от три дължими месечни 
вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои 
до началото на месеца,  предхождащ месеца, в кой-
то лицето потърси медицинска помощ, платена от 
Националната здравноосигурителна каса. Прекъс-
натите здравноосигурителни права на гражданите 
се възстановяват, при условие, че заплатят всички 
дължими здравноосигурителни вноски за последни-
те 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на 
заплащане на всички дължими здравноосигурител-
ни вноски за този период.
Гражданите могат да направят справка за здрав-

ноосигурителния си статус, както и да проверят пе-
риодите, за които им липсват здравноосигурителни 
вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е 
със свободен в Портала на НАП .
Справка за здравния статус клиентите на адми-

нистрацията могат да направят и на телефон: 0700 

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

БЛИЗО 20 МЛН. ЛЕВА ПОЛУЧАВАТ
ЖИВОТНОВЪДИТЕ, КАНДИДАТСТВАЛИ

ДО 28 ФЕВРУАРИ ПО СХЕМАТА DE MINIMIS
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) нареди за 

плащане близо 20 млн. лв. (19 431 786 лв.) по дър-
жавната помощ de minimis за земеделските стопани, 
които отглеждат крави, юници, биволи, овце-майки 
и кози-майки. Средствата са преведени на 10 310 зе-
меделски стопани, подали заявление за подпомагане 
до 28 февруари 2022 г., включително.

   Припомняме, че 
с оглед на влошената 
икономическа обста-
новка в страната и 
поради настояване на 
браншовите асоци-
ации в сектор „Жи-
вотновъдство“, бяха 
променени указани-
ята по помощта. По 
този начин стана въз-
можно животновъди-
те, подали заявление за подпомагане до 28 февруари 
2022 г., да получат финансова помощ до 7 март 2022 
г. За всички останали кандидати, които подават сво-
ите заявления до предвидения краен срок на приема 
по схемата - 11 март 2022 г., се предвижда помощта 
да бъде изплатена до 30 март 2022 г.
Утвърденият бюджет по държавната помощ е в 

размер на 24 млн. лв.
За помощта могат да кандидатстват стопани с до-

пустими за подпомагане животни по схемите за об-
вързано подпомагане за животни за Кампания 2021 
или по Преходна национална помощ за овце-май-
ки и/или кози-майки, обвързана с производството 
(ПНДЖ3). Животновъдите се подпомагат за допус-
тимия брой животни, след проверка за реализация 
по схемите за обвързано подпомагане за животни за 
Кампания 2021 или (ПНДЖ3).
Целта на държавната помощ е да покрие част от про-

изводствените разходи по отглеждане на животните.

на пациентско досие“.
В електронното досие има конкретно линк „Имуни-

зации“ и „История на прегледите“ .
УКД се издава безплатно от всяка районна здравно-

осигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживе-
енето, за определен единен граждански номер (ЕГН)/
личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер 
от регистъра на НАП.
Кодът е персонален, поради което заявление (по об-

разец) за неговото издаване се подава лично в РЗОК, 
срещу представяне на документ за самоличност и се 
получава на хартиен носител в запечатан плик - също 
лично, срещу разписка по образец.
Освен с УКД, Персонализираната  информационна 

система предоставя възможност за достъп до елек-
тронното здравно досие чрез електронен подпис или 
с идентификационен код (ПИК) на Националната 
агенция за приходите (НАП).
Също така бихте могли да подадете молба за предос-

тавяне на информация относно извършени имунизации 
и прегледи за съответен период, която може да се раз-
гледа като молба за предоставяне на информация по 
чл.64 от Закона за здравното осигуряване.
Бланка на заявление може да се получи във всяко 

звено за административно обслужване в районната 
здравноосигурителна каса (РЗОК).

До 15-ти март: 
Наредба № Н-18 от 

13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от 

производител/ вносител 
на фискални устройства 
за разчетени фискални 
памети  през месец фев-
руари.

2. Подаване на данни от 
производител/вносител 
на фискални устройства 
за сервизните техници, 
имащи право да извършват сервизна дейност на про-
изведените от тях ЕСФП, преминали обучение и по-
лучили сервизен ключ през месец февруари.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец февруари.

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 февруари.
До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец февруари за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания, напра-
вени през месец февруари, когато пълният размер на 
начислените от работодателя доходи от трудово пра-
воотношение за този месец не е изплатен до 25 март.
До 31-ви март: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава 

справка-декларация за дистанционни продажби на 
стоки, внасяни от трети страни или територии под 
формата на пратки със собствена стойност, ненадви-
шаваща левовата равностойност на 150 евро, с изклю-
чение на акцизни стоки, по които получатели са да-
нъчно незадължени лица, които са установени, имат 
постоянен адрес или обичайно пребиваване в държа-
ва членка, включително в страната, за данъчен период 
– месец февруари 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 

клоновете на чуждестранни банки в страната на окон-
чателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи-
те от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през месец февруари.

2. Подаване по електронен път (с ПИК или с елек-
тронен подпис) на годишна данъчна декларация по 
чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, подлежащи на облагане с 
данък върху общата годишна данъчна основа и с да-
нък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗД-
ДФЛ, придобити през предходната година и внасяне 
на дължимите по декларацията данъци от лица, които 
имат право и желаят да ползват отстъпка от 5 на сто 
върху дължимите по декларацията данъци, но не по-
вече от 500 лв. в общ размер.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2022г.



ЗАСАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА
ЧЕРИ ДОМАТИ В САКСИИ

Чери доматите са 
сред най-желани-
те от градинарите. 
Засадете домати в 
саксии и след два 
месеца ще имате 
пресни зеленчуци 
на балкона си. До-
матите изобщо не 
са претенциозни 
и растат при вся-
какви условия, ако 
имат много слънце! За сметка на това ще ви изненадат 
приятно с вкусови и кулинарни качества.
Освен да се влагат в класически салати с краставици 

и домати, чери доматите намират приложения почти 
навсякъде. Те са страхотни за италиански пици, сосове 
за спагети, ризото с манатарки. В сурово състояние пък 
придават свежест на всяка богата запеканка или солена 
торта. Въобще, ако имате чери домати под ръка, винаги 
можете да направите от нищо нещо и да впечатлите 
неочаквани гости без особено подготовка.
Но за да разполагате с чери домати, трябва или да 

притичате до най-близкия магазин или сами да си ги 
отгледате. А както знаем, по-вкусно и полезно от до-
машното няма!
Лесно е да отглеждате чери домати в саксии, защото 

тези растения се адаптират много бързо към различни 
условия на живот. Но те се нуждаят от много слънце, 
през по-голямата част от деня.
Ако имате балкон или слънчева тераса, можете да 

отглеждате много зеленчуци в саксии и сандъчета. А 
чери доматите са сред най-продуктивните. Дори се пре-
поръчват сортове чери домати с малки и червени или 
жълти плодове, особено ароматни и сладки. Но ако сте 
неопитни градинари, започнете с един цвят.

Можете също 
да  отглеждате 
саксийни дома-
ти ,  ако  имате 
градина, но има-
те твърде малко 
място за зелен-
чуци или солена 
и пясъчна почва. 
При тези усло-
вия можете да 
създадете малка 
саксийна зелен-
чукова градина с 
качествена поч-
ва и ще давате 
плодове през ця-
лото лято.
Отглеждането 

на чери домати в 
саксии е изключително лесно, стига да следвате някол-
кото прости съвета, които ще намерите тук.
Първото нещо, с което трябва да се сдобиете, са семе-

на за чери домати. Има много разновидности и екзотич-
ни сортове, но ако ще отглеждате чери домати за първи 
път, най-добре заложете на най-обикновен сорт. Имайте 
предвид, че ще са ви нужни само няколко семена, тъй 
като дори две растения са напълно достатъчни за едно 
неголямо домакинство.
Най-подходящи за отглеждане на открито за нашите 

климатични условия са средноранните и късни сорто-
ве чери домати. Има вариант и да се сдобиете с готов 
разсад от пазара.
Семената чери домати се засаждат в кофички, пълни 

с почвено-торфена смес, за да се сдобиете с разсад. 
Кофичките се поставят на слънчево място. Могат да 
се използват кофички от кисело мляко, както и празни 
мини саксийки от цветарски магазин.

Разсадът от домати е готов за засаждане в почвата 
след около месец. Силните растения се разсаждат в 
голяма саксия, достатъчно голяма, за да поеме ко-
реновата им система. В нея трябва да се насипе сух 
естествен тор.
Пригответе дълбоки саксии, дълбоки около 30 - 40 

см и широки, поставете първия слой от фин чакъл, 
смесен с почвата, а след това плодородна почва, богата 
на хумус. Добавете шепа бели топчета агроперлит, 
които запазват влагата в корена на растението.
Растението се изважда заедно с пръстта от кофичката 

и се засажда, като в пръстта трябва да влезе цялата 
коренова система до зелената част на стеблото. Дуп-
ката се запълва с пръст и отгоре се натиска здраво 
върху почвата около основата на растението. Полива 
се обилно. Саксиите чери домати се поставят на юж-
ната тераса.
Растенията се поливат на всеки два дни. На всеки две 

седмици се наторяват с течен тор. Високорастящите 
сортове редовно се колтучат, за да се осигури по-ранно 
зреене и да се оформи растението като едностъблено 
или двустъблено. Върхът се отстранява над един или 
два листа над съцветие.
Когато доматите пораснат значително, до всеки ко-

рен се забива летва, за да може да върви еднопосочно 
нагоре. Доматите се привързват за тях с помощта на 
сезалчета или парцали. Израстъците в основата на 
листата се премахват редовно.
Както виждате, въпреки че отглеждането на чери 

домати в саксия не е трудно, си има своите тънкости. 
Основното е доматите да получават много слънце и 
вода. Още веднъж напомняме, че поливането трябва 
да се случва, когато почвата загуби влага. Внимавайте 
с преполиването на растенията, защото твърде много 
вода може да доведе до заболявания по доматите.
Оттук нататък остава само да чакате вашите чери 

домати да дадат плод. А за по-детайлни съвети можете 
да се обърнете и към специалистите от най-близката 
агроаптека.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

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

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

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

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

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

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

- Миме, виждаш ми се нещо тъжна, какво се е 
случило?

- Харесах един колега от офиса, нула внимание 
от него!

- Боже, това ли е проблема, ами поискай му пари 
назаем, няма да спре да мисли за теб!!!

Полицай спира автомобил:
- Господине, защо не сте изчистили снега от 

покрива на колата!? Ще спрете рязко, ще падне на 
предното стъкло и ще загубите видимост!

- То, аз с тези гуми, няма как да спра рязко!

ГЛУХАРЧЕ - TARAXACUM OFFICINALE
Описание: Многогодишно тревисто растение висо-

ко до 30 см, чиято надземна част се състои от розетка 
от листа и цилиндрично, кухо стебло, на върха на 
което се намира една цветна кошничка. Листата са 
неправилно изрязана петура, с едри заострени дялове. 
Цветната кошничка е съставена от жълти, езичести 
цветове. Плодът е елипсовиден. Растението развива 
късо коренище, преминаващо в дебел месест корен, 
дълъг до 20 см. Цъфти от ранна пролет до есента.
Разпространение: Расте из цялата страна по песъч-

ливи места, из ливадите и пасищата, по зелените пло-
щи на паркове и градини.
Употребяема част: 

Използват се корените, 
събрани през есента, 
когато листната розет-
ка започва да увяхва. 
Корените се изкопават, 
изчистват от пръста и от 
кореновата шийка и се измиват със студена вода. След 
отцеждане на водата корените се изсушават.
Лечебно действие и приложение: Надземната част с 

корените подобрява функциите на черния дроб, действа 
жлъчогонно, пикочогонно, противоглистно, възбужда 
апетита. Лечебният ефект се дължи на съдържащите се 
в растението горчиви вещества, органични киселини 
и гликозиди. Усилва действието на подстомашната 
жлеза - повишава отделянето на инсулин и намалява 
количеството на холестерола в кръвта.
Прилага се при чернодробни заболявания, болести 

на пикочните пътища, хемороиди, стомашни и чревни 
смущения, леки форми на захарен диабет.
Използва се при кашлица, запек, екземи, водянка, 

подагра, болести на далака, възпаление на червата, 
анемия, газове, кръвохрачене, за регулиране на кръв-
ното налягане.

• при стомашно-чревни и жлъчни заболявания;
• за стимулиране секрецията и тонуса на храносми-

лателната система;
• за засилване на апетита, като слабителни, глисто-

гонни и диуретични средства;
• пресните листа - за лечение на анемия, авитами-

ноза С, атеросклероза, диабет.
Външно приложение: За бани при бяло течение и 

ревматични болки, за налагане на лапи при екземи, 
рани, циреи, лунички по лицето, за промивки при 
възпаление на очите, за гаргара при болки в гърлото. 
Млечният сок се препоръчва за мазане при брадавици. 
При екзема за мазане се използва смляно цялото рас-
тение, смесено с мед и топла млечна суроватка. Пряс-
но растение във вид на салата (подправено с лимон) 
се препоръчва при пролетна умора и авитаминоза.
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от бил-

ката се слагат в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие се по 
100 мл преди ядене, 4 пъти дневно.

• В ранна пролет пресните листа на растението 
се използват за приготвяне на богата на витамини 
салата, от корените се прави заместител на кафето. 
Те се използват и при приготвяне на лекарствени 
форми.  Може да бъде използвано в умерени дози за 
непродължително време без опасност от отравяне.

• Пресните листа и сокът от растението се препо-
ръчват за лечение, на анемия, авитаминоза С, ате-
росклероза, диабет и някои кожни болести.

• Използва се извлек, като 2 чаени лъжички ситно 
нарязани корени се заливат с 250 см3 студена вода и 
се оставят да престоят 8 часа. Изпива се на глътки за 
1 ден. Прилага се и пресен сок от билката, както и 
млади листа като салата. Корените влизат в състава 
на много билкови чаеве.

ТУРСКИ БЮРЕК БАНИЧКИ    
Продукти: кори за баница - 1/2 пакет, кори за 

баница - 500 г кръгли турски, яйца - 3 бр., олио - 150 
мл, кисело мляко - 100 г, прясно мляко - 100 мл, бак-
пулвер - 1 к.л., 
ПЛЪНКА - сирене - 200 г, магданоз - 1/2 връзка,
ЗА НАМАЗВАНЕ -  яйца - 1 бр., олио - 2 с.л., черен 

сусам - за поръсване
Приготвяне:
Корите, които ползваме 
за тези бюрек банички са 
кръгли, печени на сач. На-
подобяват Одрински кори.
Натрошете сиренето и 
добавете към него нарязан на ситно магданоз.
Разбийте 2 яйца и добавете към тях олиото и пряс-
ното мляко.
Смесете бакпулвера с киселото мляко и разбъркайте. 
Добавете и тях.
Разтворете корите и намажете обилно всяка от тях с 
яйчената смес.
Прегънете краищата на корите, за да се получи квадрат.
Разрежете на 4 по-малки квадрата.
В средата на всеки квадрат сложете по една лъжица от 
плънката. Прегънете всеки край на квадрата навътре, 
за да се получи плик.
Наредете баничките в тава, покрита с хартия за печене.
Разбийте 1 яйце и прибавете към него малко олио.
Намажете баничките със сирене с тази смес и поръ-
сете с черен сусам.
Сложете турските бюрек банички да се пекат в загрята 
на 180 градуса за 30 минути, докато добият приятен 
златист загар.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              


