
31 октомври - 6 ноември 2022 г., година (XVIII), 41 /876

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

На 27 октомври 2022 г.  се про-
веде заседание на Общински съвет 
– Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча, 

прие:
-  актуализация на Програмата 

за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост, 
през 2022 г.; 

- измени Решение № 463 от 30 
септември 2022 г. за промяна начи-
на на трайно ползване на поземлен 
имот с идентификатор 21868.74.46 
в землището на село Долен – об-
щинска публична собственост, с 
начин на трайно ползване за сел-
скостопански, горски, ведомствен 
път, с площ от 1118 кв. м, поради 
отпаднала необходимост.
Общинският съвет даде съгла-

сие:
- за  кандидатстване на община 

Сатовча: 
• с проектно предложение „Грижа 

в дома в община Сатовча“ по про-
цедура чрез директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR002-2.001 „Грижа в 
дома“ по Програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2021-2027 г.;

• за финансиране на проект „Ре-
конструкция на път BLG1277/
III-1972, Вълкосел – Сатовча/- 
Кочан- Жижево-/III-1972/, учас-
тък Фъргово – Кочан с дължина 
2+085,07 км, землища на с. Кочан 
и с. Фъргово“ по процедура чрез 
подбор на проектни предложения 
BG06RDNP001-7.019 – Пътища 
„Строителство, реконструкция и/
или рехабилитация на съществува-
щи общински пътища и съоръжени-
ята и принадлежностите към тях“;

• за финансиране на проект „По-
добряване на енергийната ефек-
тивност, изграждане и внедряване 
на инсталации за производство 
на енергия от ВЕИ за собствено 
потребление в общински сгради – 
сграда на СУ „Христо Ботев“ – с. 
Вълкосел, общ. Сатовча“ и проект 
„Подобряване на енергийната ефек-
тивност, изграждане и внедряване 
на инсталации за производство 
на енергия от ВЕИ за собствено 
потребление в общински сгради 
– сграда на ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ – с. Туховища, общ. 
Сатовча“ по процедура чрез под-

бор на проектни предложения № 
BG06RDNP001-7.020 – Енергийна 
ефективност „Реконструкция, ре-
монт, оборудване и/или обзавеж-
дане на общински сгради, в които 
се предоставят обществени услуги, 
с цел подобряване на тяхната енер-
гийна ефективност“;

- за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за отдаване 
под наем на част от помещение в 
паянтова сграда в двора на старото 
училище в с. Плетена;

- за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба 
на поземлен имот с планоснима-
чен номер 1406) от кв. 24 с площ 
40 кв. м по плана на с. Вълкосел, 
общ. Сатовча;

- за одобряване на задание за про-
ектиране и допускане изработването 
на Подробен устройствен план – 
план застрояване (ПУП – ПЗ) за 
имот с идентификатор 65440.42.13, 
местност „Дълбоки дол“, землище 
на с. Сатовча, общ. Сатовча, за про-
мяна предназначението на територи-
ята от земеделска с начин на трайно 
ползване нива в начин на ползване 
урбанизирана територия Жилищна 
устройствена зона Жм1 - за жилище 
и други допълващи функции като 
гаражи, работилници, търговски 
помещения, складове и навеси;

- даде съгласие за предоставяне 
на имот, придобит от Общината на 
основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, в соб-
ственост на наследниците на Цаньо 
Селвинов Чаушев – бивш жител на 
село Кочан. 
Одобри месечна цена за ползване 

под наем на част от неурегулиран 
поземлен имот, собственост на 
„Оптима“ – ЕООД, с. Кочан, и на 
самостоятелно обособено помеще-
ние – кухня, находяща се на първи 
етаж на масивна триетажна сграда 
в УПИ IX- 199, кв. 31 по плана на 
с. Вълкосел.

.: 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 100Общинска администрация – Сатовча за пети по-
реден път инициира масова акция по събиране на 
пластмасови капачки на територията на Общината 
в помощ на организираната от Благотворителната 
организация „Капачки за бъдеще“ кампания за на-
биране на средства за осигуряване на трета специ-
ализирана линейка за деца и планинска линейка, 
която да спасява пострадали от места, където дру-
ги линейки не достигат. Акцията, за трети пореден 
път включваше и алуминиеви кенчета.
Всички капачки, събрани в металните сърца на те-

риторията на общината, а и от съпричастните с кам-
панията фирми и физически лица бяха предадени на 
събирателният пункт – пред  сградата на общината. 
Събрани бяха и много чували с алуминиеви кенчета.
На организираната от Благотворителната органи-

зация „Капачки за бъдеще“ кампания за региона в 
град Благоевград на 29 октомври 2022 година, съ-
браните капачки и алуминиеви кенчета бяха преда-
дени. „Общината получи грамота от организатори-
те, която грамота е заслуга на всички вас, хора с 
добри сърца, които се обединихте зад каузата“, коментира кметът на общината д-р Арбен 
Мименов. „С особено задоволство и благодарност се обръщам към всички съпричастни 
на кампанията жители на общината, за това, че за пореден път доказваме, че заедно мо-
жем, че сме част от доброто и че има надежда за бъдещето на децата ни.“

„Ние, ще продължим да събираме капачки и алуминиеви кенчета! Направете го и вие! 
Включете се в следващата кампанията!“

Об Сб

Поредна инициатива по слу-
чай 150 години от създаването 
на СУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ в с. Сатовча.
На 20.10.2022 г. по идея на г-н 

Бисер Влайков – старши учител 
по ФВС, се проведе футболна 
среща на малки врати между 
„Бивши футболни звезди“ от 
региона и страната и „Отбора на 
училището“. Срещата се изигра 
в едно от обновените игрища в 
двора на училището. За отбора 
на „Бившите футболни звезди“ играха Абди 
Абдиков, Илиян Мицански, Танчо Калпаков, 
Любомир Витанов, Димитър Коемджиев, 
Красен Пингов.
Специални гости на мероприятието бяха 

– г-н Валентин Чакъров - зам. директор на 
БФС, д-р Арбен Мименов – кмет на община 
Сатовча, г-н Елвер Шаматарев - зам. кмет на 
община Сатовча, г-жа Зайра Ибишева – об-
щински съветник, както и бивши учители и 
футболисти от местния ФК. Зам. директо-
рът на БФС г-н Чакъров приветства цялата 
училищна общност по случай годишнината 
и подари плакет от името на БФС на кмета 
на общината – д-р Арбен Мименов, а на Г-н 

Бисер Влайков – символична „златна топка“. 
Кметът от своя страна поздрави всички при-
състващи и подари спортни принадлежности 
на учениците.
Непосредствено преди самата среща бе 

изтеглен и печелившият билет с верните от-
говори на въпросника, който се разигра през 
седмицата сред учениците. Зададените въ-
проси бяха свързани с историята на българ-
ския футбол, а наградата – футболна топка, 
бе спечелена от ученика Алил Джилджов от 
9б клас.
Ученици, учители и гости станаха свидете-

ли на изключително спортсменска и вълну-
ваща футболна среща.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС
ПО  СЛУЧАЙ  1-ВИ  НОЕМВРИ –

 ДЕНЯ  НА  НАРОДНИТЕ  БУДИТЕЛИ
Уважаеми учители,
Уважаеми читалищни дейци,
Уважаеми жители на община Сатовча,
Приемете моите и на екипът ми най-сър-

дечни поздравления по повод 1-ви ноември 
– Ден на народните будители.
Днешният ден е поредният повод да от-

правим към Вас своята благодарност –  за 
усърдието, постоянството и искрената отда-
деност, с която осъществявате своята мисия.
Вярвам, че просвещението и приобщаването към човешките добро-

детели ще продължат да имат във Ваше лице своите най-ревностни 
последователи.
Желая много здраве и лични радости на всеки един от Вас.
Честит празник! Д-р Арбен Мименов

Кмет на община Сатовча



Един мъж се разболял много тежко и трябвало 
да остане в болницата дълго време.
Но лекарите успели да се преборят за живота му 

и след дълго боледуване той най-накрая се прибрал 
у дома. Най-после човекът бил здрав, но сякаш не 
успявал да се зарадва за добрите новини.
Вместо това все говорел на жена си за болницата 

и тежките си моменти там.
Веднъж един съсед срещнал съпругата му и я 

запитал:
- Мъжът ти прибра ли се от болницата?
- Още е там, не спира да говори за нея...
Колкото и тежки моменти да сме преживели, тряб-

ва да ги оставим в миналото и да вървим напред. 
Ние сме там, където са нашите мисли.
Ако продължаваме да помним лошото и да гово-

рим за него, то все ще ни наранява и ще ни пречи 

да се радваме на хубавите неща, които имаме в 
момента.
Нека живеем в настоящето и се научим да за-

гърбваме неволите от минало. Нека мислите ни са 
светли и добри!

и 500 оръдия. В първите няколко дни на войната сръбските войски бързо навлизат 
в българската територия. Срещу тях действат незначителни български части, които 
обаче не позволяват на сръбските войски да преминат линията Драгоман - Сливница. 
След съсредоточаване на българските главни военни сили започват ожесточени боеве в 
района на Сливница. След тридневни сражения (5-7 ноември стар стил и 17-19 по нов 
стил) сръбските войски са разбити и принудени да отстъпят. Победата на българските 
войски при Сливница решава изхода на войната в полза на България. Голяма заслуга 
за тази победа имат подполковник Д. Николаев, командващ Източния корпус, майор А. 
Гуджев, командващ Западния корпус, и други български военачалници. В следващите 
дни сръбските войски започват да понасят поражения и на другите военни сектори – 
при Драгоман, Цариброд и др. Защитниците на Видинската крепост под командването 
на капитан Ат. Узунов не допускат нейното завземане от противниковите войски. След 
пораженията при Сливница, Драгоман, Цариброд и др. крал Милан се принуждава да 
отправи апел до правителствата на западните велики сили да се намесят незабавно и 
спрат настъплението на българите в пределите на неговата страна. В същото време 
сръбският владетел заповядва на своите войски да отбраняват Пирот. На 16 ноември (28 
по нов стил) 1885 г. Австро-Унгария, Русия и Германия отправят ултиматум за спиране 
на войната (ултиматум на Кевенхюлер), приет от България. На 7 декември 1885 г. във 
Виена е подписано примирие, а на 19 февруари 1886г.- Букурещкият мирен договор, 
който слага край на Сръбско- българската война и възстановява довоенното положение.

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ
„ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ“
В конкурса всички ученици имат възможност да представят своята гледна точка за 

това как заедно с учителите си изграждат своята модерна класна стая, в която развиват 
дигитални и зелени умения.
Конкурсът се провежда в две отделни кате-

гории:
Зелени умения в класната стая (GREEN EDU)
Дигитални умения в класната стая (DIGEDU)
Всеки участник подава материали само за една 

от категориите, като посочи възрастовата група, за 
която кандидатства:

– 7 –11 години
– 12 –15 години
– 16 – 19 години
Участието в конкурса изисква изпращане на 3 

до 5 снимки в електронен формат .jpg с общ обем 
до 8MB. Снимките трябва да са придружени с тек-
стов файл, в който в рамките на до 250 думи (без 
интервали), шрифт 12 Times New Roman, е описана 
добра практика в училище, в класната стая или в 
извънкласни дейности, които участникът е илюс-
трирал с направените снимки.
Кандидатури, които съдържат само снимки, без текст, няма да бъдат разглеждани!
Изисквания за регистрация и участие в конкурса:
Кой може да участва: Конкурсът е насочен към всички български ученици от 7 до 19 

годишна възраст от всички образователни и обучителни институции в България. При 
изпращане на кандидатурата задължително се посочва възрастта на ученика. Един ученик 
има право да участва само веднъж, като избере само една от двете категории на конкурса 
– дигитални или зелени умения.
Участникът се регистрира, като изпраща на имейл: Navett_competition@hrdc.bg в срок 

до 11.11.2022 г.:
Регистрационна форма
- Декларация 001, може да бъде попълнена от учениците в категория 16-19 години, само 

от навършилите 18 години, но не и по-малки. За другите участници – ученици по-малки 
от 18г. се попълва декларацията с номер 004 от техните родители

- Декларация 004 /информирано съгласие от родител/
- Снимки
- Обяснителен текст
Правила за обработване и защита на личните данни за участие в настоящия конкурс 

може да намерите на адрес: http://ecvet.hrdc.bg/wp-content/uploads/2022/10/005.-pravila.pdf.
Критериите, въз основа на които журито оценява материалите на кандидатите,са 

следните:
- Иновативност: материалът представя цифровите / зелените умения по нов начин, 

предлага нови решения за подобряване на цифровите и зелените умения;
- Въздействие: материалът съдържа доказателства за положително въздействие върху 

обучаваните (върху нивото на техните дигитални/зелени умения);
- Приложимост: добрата практика може лесно да се адаптира и към други обучавани, 

в различна образователна среда;
- Устойчивост: добрата практика осигурява възможност за надграждане в по-дългосро-

чен план, за да се поддържат постигнатите резултати.
Максималният брой точки за всеки критерий е 5.
Наградите на конкурса са в две категории, както следва:
Категория 1: Награда за зелени умения (GREEN EDU)
Категория 2: Награда за дигитални умения (DIGEDU)
Наградите за всяка от категориите на конкурса са за първо, второ и трето място, съо-

бразно получените точки.
Победителите в двете категории ще бъдат отличени на специално събитие, органи-

зирано от Центъра за развитие на човешките ресурси по дейност Национален екип по 
професионално образование и обучение (National VET team).
Организаторът не носи отговорност при възникване на спорове между участниците в кон-

курса и трети лица относно авторски права по отношение на изпратени за конкурса снимки.
Технически въпроси по настоящата обява могат да се задават на имейл: Navett_

competition@hrdc.bg.

31 Октомври 2022 година, Понеделник,
Ден на вси светии (Хелоуин) 
Католически празник, утвърден от папа 

Григорий Четвърти през 853 г., като ден 
за почит към всички християнски светци 
и мъченици. Отбелязва се в нощта срещу 
1 ноември. Особено е популярен в Ир-
ландия, Великобритания, САЩ и Канада. 
Предполага се, че тържествата на този ден 
са свързани с древна келтска традиция. На 
1 ноември келтите празнували Нова годи-
на - Самейн. Те вярвали, че в нощта срещу Нова година се отваря границата 
между мъртвите и живите, а сенките на умрелите през изминалата година 
навестяват Земята. Тези души търсели живи тела, в които да се вселят. Затова 
живите се маскирали с животински кожи и страшни маски с надеждата да 
уплашат привиденията и да се предпазят от тях. Оставяли им храна отвън, 
за да не влизат в домовете им. След това се събирали около големи огньове, 
запалени от жреците.

1 Ноември 2022 година, Вторник,
Ден на народните будители и на бъл-

гарската журналистика
 Отбелязва се с решение на 6-ия конгрес 

на Съюза на българските журналисти 
(1981) в Деня на народните будители. На 
този ден през 1891 г. излиза бр. 1 на в. 
„Работник“. Ден на народните будители 
Посветен на делото на книжовниците, 
просветителите, борците за национално 
освобождение съхранили духовните ценности и морал на българската нация 
през вековете. Сред тях са имената на : Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, 
Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. 
Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, 
Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан 
Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици 
радетели за народна свяст и българско самосъзнание. За първи път Денят на 
народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив. От 1 ноември 1923 г. 
с указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален празник в памет на 
заслужилите българи. През 1945 г. е забранен. Честването му се възстановява 
със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-ото Народно събра-
ние на 28 октомври 1992 г., когато е обявен официално за Ден на народните 
будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.

2 Ноември 2022 година, Сряда,
Годишнина от началото на Сръбско- българската война 

На 2 ноември 1885 г. 
(14 ноември по нов стил) 
сръбският  крал  Милан 
обявява война на Бълга-
рия. Формален повод за 
това е недоволството на 
Сърбия от извършеното на 
6 септември 1885 г. Съеди-
нение на Източна Румелия 
с Княжество България. На 
5-7 (17 - 19 по нов стил) 
ноември сръбските войски 

са разбити при Сливница и започват да отстъпват; на 10 ноември (22 нов стил) 
те са разбити отново при Драгоман, на 11-12 ноември (23-24 нов стил) - при 
Цариброд. На 15 ноември (27 нов стил) българската армия завладява Пирот. 
Тази война остава в историята като „войната на генералите срещу капита-
ните“ - сръбското правителство разполага с 60-хиляден военен контингент 

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!
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СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА  ЗА  МИСЛИТЕ  НИ



Въпрос: На колко направления има право едно 
осигурено лице на месец, има ли текущи огра-
ничения, тъй като няколко пъти ми се отказва 
направление, текущият ни лекар позволява само 
по едно направление на месец?
Отговор от НЗОК: В нормативната уредба не е 

записан точно определен брой направления, който 
здравноосигуреното лице може да ползва в рамките 
на календарната година. Преценката за издаването на 
направления е на лекаря, в зависимост от здравослов-
ното състояние на пациента, напр. дали става дума 
за спешно състояние или то търпи отлагане. С едно 
направление от личния лекар специалистът може да 
извърши вторични прегледи, по преценка и при необ-
ходимост. Тогава не е необходимо ново направление 
от личния лекар. Броят на направленията и сумите за 
изследвания се определят съобразно пациентските 
листи на лекарите, като се отчитат различни пока-
затели: диспансерни лица по диагнози, възраст на 
пациентите, хронични заболявания, и др. особености, 
обуславящи потреблението на здравни услуги.

Въпрос: Отивам на частен преглед при АГ. 
Може ли да ми назначи изследвания по НЗОК? 
Отговор от НЗОК: В Националния рамков договор 

за медицински дейности има предвидена възможност 
пациентът да отиде без направление, с платен прием, 
при лекар специалист, сключил договор с НЗОК, и 
той да издаде направление. Съгласно нормативната 
уредба лекари специалисти, оказали медицинска 
помощ на лица с непрекъснати здравноосигурителни 
права без направление от личния лекар, имат право да 
издават направления за оказване на специализирана 
медицинска помощ от други специалисти (бл. МЗ-
НЗОК №3), за високоспециализирани медицински 
дейности (бл. МЗ-НЗОК №3А), за медико-диагнос-
тични дейности (бл. МЗ-НЗОК №4). Издаваните 
направления от тези лекари специалисти, сключили 
договор с НЗОК, са в рамките на определените им 
брой назначавани СМД и стойност на назначаваните 
МДД, но не повече от 10 на сто от общия им брой.

Въпрос: Как мога да получа направление за 
ЯМР. Имам направен преди 2г., но сега разбирам, 
че може и по здравна каса.
Отговор от НЗОК: Първо личният лекар трябва 

да Ви издаде направление за консултация с лекар 
специалист, който ще Ви прегледа и ще прецени 
дали е необходимо да се извърши изследнането ЯМР.
Тъй като ЯМР е скъпоструващо изследване в 

обхвата на извънболничната помощ, на лекарите 
специалисти е дадена допълнителна възможност да 
го назначават. Това може да стане, освен от определе-
ните им средства за медико-диагностични дейности, 
и чрез допълнителни средства - допълнителен брой 
ЯМР, разпределяни от директора на съответната 
РЗОК. Контрастното вещество, когато се прилага,  
не се заплаща от НЗОК.
Одобрение или отказ се издава от директора на 

районната здравноосигурителна каса (РЗОК) при 
подадена молба за разрешаване на изследването 
ЯМР от лекаря специалист, сключил договор с 
РЗОК. Пациентът няма ангажимент по отношение 
на попълването и изпращането на документите до 
директора на РЗОК. След завеждане на молбата и 
разглеждане на документите, се издава евентуално 
одобрение или отказ от директора на РЗОК, което 
лекарят специалист получава. Преценката е в зави-
симост от здравословното състояние на пациента на 
база на предоставената медицинска документация.

ЖИВОТНОВЪДИТЕ ВЪВЕЖДАТ
ДАННИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ 
ПО СХЕМИТЕ ЗАОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ 

ВЕЧЕ И В СЕУ
Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна аген-

ция (ДФЗ – РА) предоставя нова възможност на канди-
датите по схемите за обвързана подкрепа за животни за 
Кампания 2022 г., чрез която могат да докажат произве-
дената и реализирана от тях продукция (мляко и млечни 
продукти, както и реализираните на пазара животни) 
през Системата за електронни услуги (СЕУ). Всеки 
стопанин  с 
активна ре-
гистрация в 
СЕУ може от 
офиса или от 
вкъщи да въ-
веде и изпра-
ти към ИСАК 
електронна 
информация 
от счетовод-
ните документи, с които да докаже произведената 
и реализирана от него продукция. Това става чрез 
попълване на електронния опис в СЕУ. Системата е 
разработенa с цел улесняване на земеделските стопа-
ни и минимизиране на грешките при попълването на 
досега достъпния електронен опис.
Въведената информация постъпва и се зарежда в 

ИСАК към шестте схеми за обвързани с производство 
животни (ДПЖСК, ЕЖСК мляко, ЕЖСК месо, СМлК, 
СМКЮ и Биволи), за които стопанинът кандидатства. 
След това кандидатът е необходимо да посети лично 
областна дирекция на Фонда. Там той заверява с подпис 
въведените данни и приложените от него документи, 
с които отчита реализация на продукцията. На място 
стопанинът подписва и декларацията по чл. 27в, ал. 4  
на Наредба 3 от 17.02.2015 г., което се явява последен 
етап от процедурата по прием.
С цел да бъдат обработени всички електронно пода-

дени декларации през СЕУ от експерти в областните 
дирекции на Фонда (ОД на ДФЗ – РА), кандидатите 
ще имат възможност за електронно подаване на доку-
менти за реализация към ИСАК  до 30 октомври 2022 
г. включително.
Към 20 октомври 2022 г. са се явили само 60% от 

всички кандидати, които трябва да докажат реализация 
за получаване на подпомагане за Кампания 2022.
Припомняме, че периодът за отчитане на реализира-

на и произведена продукция е до 31 октомври 2022 г. 
Документите за Кампания 2022 следва да са издадени в 
периода от 01.10.2021 г. до 30.09.2022 г. Те са описани в 
чл. 27а и чл. 27б от НАРЕДБА № 3 от 17 февруари 2015 г.
Земеделски стопани, които все още нямат индиви-

дуален профил, могат да получат достъп до СЕУ след 
регистрация в системата чрез подаване на заявка от 
секция „Потребителски панел“ на https://seu.dfz.bg/ 
и потвърждение за идентификация на кандидата чрез 
ОД на ДФЗ.
За улеснение на фермерите в СЕУ е  публикувано и 

ръководство за попълването на документите в систе-
мата. То може да бъде намерено в секция „Ръководство 
за потребителя“.
При нужда от допълнителна информация за работа 

със СЕУ потребителите могат да използват и платфор-
мата за „Въпроси и мнения“ от меню „Обратна връзка 
и помощ“.

КОИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ИМАТ 
ПРАВО НА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ?
Съгласно чл. 

137, ал. 1, т. 1 
от Кодекса на 
труда (КТ) за 
работници и 
служители, ко-
ито извършват 
работа при спе-
цифични усло-
вия и рискове-
те за живота и 
здравето им не 
могат да бъдат 
отстранени или намалени, независимо от предприе-
тите мерки, но намаляването на продължителността 
на работното време води до ограничаване на риско-
вете за тяхното здраве, се установява намалено ра-
ботно време. Право на намалено работно време имат 
работниците и служителите, които работят в съот-
ветните условия не по-малко от половината от зако-
ноустановеното работно време (чл. 137, ал. 3 от КТ). 
При намаляване на работното време не се намаляват 
трудовото възнаграждение и другите права на работ-
ника или служителя по трудовото правоотношение 
(чл. 137, ал. 4 от КТ). Видовете работи, за които се 
установява намалено работно време, се определят с 
наредба на Министерския съвет, приета на основа-
ние чл. 137, ал. 2 от КТ.
Съгласно чл. 2 от Наредбата за определяне на ви-

довете работи, за които се установява намалено ра-
ботно време (ДВ, бр. 103 от 2005 г.), право на 6-часов 
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До 31-ви октомври
ЗМДТ
1. Плащане на втора 

вноска на данъка върху 
недвижимите имоти за 
текущата година.

2. Плащане на втора 
вноска на данъка върху 
превозните средства за 
текущата година.

3. Внасяне на оконча-
телния годишен /патен-
тен/ данък за четвърто 
тримесечие на текуща-
та година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника 

по ЗКПО за трето тримесечие. 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните пре-
мии, дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 
от ЗДЗП за предходното тримесечие. 

  ЗДДФЛ
1 Деклариране и внасяне на дължимия авансово 

данък от физически лица, придобили доходи от сто-
панска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от 
друго възмездно предоставяне за ползване на права 
или имущество през третото тримесечие на годината, 
когато платецът на дохода не е задължен да удържа 
данъка.

2. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 
43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан 
от предприятията и самоосигуряващите се лица за 
доходи, придобити от физическите лица през третото 
тримесечие на годината.

3. Деклариране и внасяне на дължимите за третото 
тримесечие окончателни данъци по глава шеста от 
ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дъл-
жим от местни физически лица за доходи от източни-
ци в чужбина.

4. 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 м. септември.
До 10-ти ноември: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти ноември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец октомври. 

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец октомври. Реги-
стрираното лице, което през данъчния период – месец 
октомври изпраща или транспортира стоки от терито-
рията на страната до територията на друга държава 
членка под режим на складиране на стоки до поиск-
ване 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.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъч-

ния период – месец октомври е извършило вътреоб-
щностни доставки, по които получатели са данъчно 
задължени лица или данъчно незадължени юридиче-
ски лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна 
Ирландия, или доставки като посредник в тристранна 
операция, по които получатели са данъчно задълже-
ни лица или данъчно незадължени юридически лица, 
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия 
подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което 
прехвърля стоки, представляващи част от неговите 
стопански активи, от територията на страната до те-
риторията на Северна Ирландия под режим на скла-
диране на стоки до поискване и/или когато през този 
период настъпи промяна, включително замяна на ли-
цето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ 
на VIES-декларацията.
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен 

внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпраща-
ния), съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС за референтен 
период месец октомври 2022 г. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2022г.

работен ден имат работниците и служителите, които 
извършват работи във:

1. звената по анатомия, патологоанатомия и съ-
дебна медицина, секционни зали и морги - само за 
пряко заетите;

2. лабораториите по хистология, хистохимия и ци-
тохимия, когато работят с човешки трупен материал.
В чл. 3 от наредбата т. 1- 27 са определени изчер-

пателно видовете работи, при които работниците и 
служителите имат право на 7-часов работен ден
Работниците и служителите, които имат право на 

намалено работно време по наредбата (6- или 7-ча-
сов работен ден), се определят с писмена заповед 
на работодателя след предварителни консултации 
с представителите на работниците и служителите, 
със службата по трудова медицина и с комитета/
групата по условия на труд и в съответствие с оцен-
ката на риска (чл. 5 от наредбата). При въвеждане 
на намалено работно време се запазва определеното 
месечно трудово възнаграждение на работниците и 
служителите и другите им права по трудовото и оси-
гурителното законодателство (чл. 7 от наредбата).



ПРАВИЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА ДЮЛИ
Основните причини за бързото гниене на дюлята могат 

да бъдат висока влажност и твърде топлата температура 
в помещението. При спазване на всички правила дюлите 
могат да се съхраняват месеци, без да нарушават нито 
вкуса, нито сочността.
Малко количество 

дюли може да се по-
стави в хладилника. 
Ако имате много дюли, 
тогава ще трябва да 
се опитате да намери-
те най-подходящото 
място и да създадете 
специални условия за съхранение на плодовете.
Съхранение на дюли у дома
- ако имате много дюли, тогава е по-добре да се съх-

раняват в изба или мазе (за да се запази свежестта, тези 
плодове се нуждаят от хладни условия, трудно е да ги 
запазите в апартамент голям брой плодове);

- голямо количество дюли трябва да се съхраняват в 
кутии с прегради, така че плодовете да не се допират 
(можете да поръсите плодовете с пясък или да увиете 
всеки от тях с хартия);

- заровете дюлите в пясък, който може да бъде заменен 
с дървени стърготини или суха трева;

- дюлята може да се съхранява в близост до ябълки (но 
не едните върху другите плодове);

- крушите могат да ускорят процеса на узряване и 
гниене на дюлята, поради което не се препоръчва тези 
плодове да се държат наблизо в никакъв случай;

- по-добре е да запазите свежестта и сочността на 
дюлята, като използвате хартия или фолио (всеки плод 
се увива отделно);

- можете да съхранявате дюлята в полиетилен, но е 
по-добре да използвате пластмасова обвивка, а не най-
лонови торбички;

- можете да увеличите срока на годност на дюлята, 
ако закупите неузрели плодове предварително (но не 
можете да съхранявате такива плодове в хладилника, 
можете да ги поставите на студено само след като са 
напълно узрели);

- не трябва да се съхраняват твърде малки, повредени 
или очукани плодове (по-добре е да се приготвят на 
компот, конфитюр от дюли или бързо да се ядат под 
други форми);

- можете да замразите дюлята не само прясна, но и 
след топлинни обработки (например плодовете могат 
да бъдат първо сварени, след това нарязани с пасатор и 
замразени под формата на пюре);

- нарязаната дюля трябва да се съхранява само в хладил-
ник (като ябълките), а можете да я увиете със стреч фолио);

- зрялата дюля се съхранява най-добре изключително 
на тъмно място;

- при стайна температура зрялата дюля трябва да се 
съхранява не повече от две седмици (не можете да по-
ставяте плодове на слънце);

- сушенето се счита за допълнителен начин за съх-
ранение на дюля (плодовете се сушат във фурната в 
продължение на няколко часа при температура около 50 
градуса, плодовете предварително се нарязват на парчета 
и се отстраняват сърцевините);

- ако не е възможно да поставите дюлята в хладилник 
или изба, тогава в стайни условия плодовете трябва да 
се съхраняват на тъмни места, плодовете предварително 
се поставят в хартиени торби);

- можете да третирате дюлята с разтопен восък или да 
я разтриете с растително масло (тази техника ще помогне 
да се избегне изсъхването на корите на плодовете).
Къде и колко да се съхранява дюля
Хладилникът се счита за идеално място за съхранение 

на дюля у дома. В отделението за плодове температур-
ният режим напълно отговаря на изискванията на тази 
категория плодове.
Оптималната температура за съхранение на дюлята се 

счита от 0 до +4 градуса. При такива условия плодът е 
в състояние да запази сочността си и да остане свеж в 
продължение на 2 месеца.
Ако използвате допълнителни средства, тогава срокът 

на годност на дюлята в хладилника ще се увеличи до 
4 месеца. В този случай ще трябва да спазвате всички 
правила точно с предписанията.

ПОДСЛАДИТЕЛИТЕ ПОВИШАВАТ
КРЪВНАТА ЗАХАР

Въвеждането в употреба на изкуствените подслади-
тели се смяташе за добър заместител на кристалната 
захар, особено за болните от диабет. Оказва се обаче, че 
тези наподобяващи захар добавки съдържат химикали, 
които променят метаболизма на човешкия организъм. 
А това от своя страна индуцира повишаването на кръв-
ната захар.
Изследователите смятат, 

че тези артефициални захари 
се свързват с определени 
бактерии в организма на при-
емателя, въздействайки върху 
неговата обмяна на вещества.
Съавторът на проучването 

Д-р Еран Еливан допълва, че 
тяхното проучване и резулта-
ти не означават, че похапването на захар е по-здраво-
словно от използването на захарин например.
В едното от техните изследвания взели участие миш-

ки. Едните консумирали вода с подсладители от разли-
чен тип – захарин, аспартам и други, като се оказало, 
че след края на изследването нивата им на кръвна захар 
били повишени. А в контролната група, която е пиела 
само чиста вода или такава с обикновена захар, не са се 
наблюдавали промени в нивата на глюкоза.
Анализирайки данните, се оказало още, че изкустве-

ните подсладители повлияли и метаболизма в организма 
на мишките, променяйки функциите на бактериите в 
техните черва. А когато им дали антибиотични препа-
рати, за да потиснат бактерионосителството, нивата на 
кръвна захар се нормализирали.
Последвало изследване и при хората. Оказало се, че 

бактериите в червата на хора, консумирали подслади-
тели, са различни от видовете, намиращи се в интести-
налния тракт на група приемаща чиста захар.
От проведените изследвания се установило, че видове-

те бактерии, обитаващи червата на хората, са различни 
за всеки отделен индивид. И това провокирало мисълта 
на изследователите да предположат, че наличието им 
е определящ фактор. Въпросът е кои от хората биха 
реагирали зле на изкуствените подсладители.
Учените имат и предположение, че бактериалните 

видове в червата имат отношение към повишаване 
нивата на кръвна захар. Те смятат, че консумацията на 
подсладители довежда до появата на повече бактериал-
ни видове, които извличат повече мазнини от храната и 
причинява затлъстяване и забавен метаболизъм.

ПЪЛНЕНИ КАМБИ С ОРИЗ 
Необходими продукти:

•  камби - 9 бр. (1 бр. отделих за плънката)
• олио - 60 мл
• лук - 1 глава
• чесън - 3 скилидки
• ориз - 1/2 ч.ч.
• моркови - 2 бр.
• сол
• черен пипер
• магданоз
Начин на приготвяне:
Почистете камбите от семките, измийте и оставиете 

да се отцеждат от водата, докато приготвяте плънката.
Ситно нарязания лук, чесън и моркови и едната камба, 

запържете с олиото за около 5 минути.
Предварително почистете ориза и измийте през няколко 

води и го добавете да се запържи за 4-5 минути, без да 
се налива вода.
Така оризът се запечатва и не се скашква при готвенето.
След като се запържи, се добавя топла вода, да покрие 

продуктите и подправките.
Когато водата се поеме от ориза, поръсете ситно на-

рязан магданоз и с лъжица напълнете камбите, като ги 
подредите в подходяща тавичка.
Сипете малко вода върху всяка камба и покрийте с 

алуминиево фолио.
Печете на 180°C в загрята фурна за 30 минути.
Извадете тавичката и от фолиото направете капачета 

за всяка от пълнените камби, за да не изпръхне оризът.
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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!

Олигарх при риболов хваща на въдицата си 
Златната рибка. Откача я от кукичката и с досада 
я хвърля обратно във водата. Озадачената Златна 
рибка незабавно си подала муцунката от водата и 
попитала:

- А трите желания?
Олигархът махнал с ръка:
- Е добре де, кажи си желанията...

- Ванка, представи си, че имаш в джоба 500 лв. 
На жена ти й трябват 300, а любовницата ти иска 
200 лв. Колко ще останат за теб?

- 500 лв. и две пропуснати обаждания!

ИНДРИШЕ 
Индришето е вечнозелен 

полухраст с дълбоко разсе-
чени листа и розови цветове 
със строго специфичен аро-
мат. Етеричното масло се 
използва широко в парфю-
мерийно-козметичната и консервната промишленост, 
както и за производство на спиртни напитки, заради 
приятния му аромат. От индришето се използват обик-
новено листата и връхните части със стъбло и цвето-
вете - главно на полухрастчето индрише от семейство 
Здравцови. То е хибрид и не се среща диворастящо.
Всъщност индришето е многогодишен, вечнозелен 

полухраст от семейство Geraniaceae. У нас индрише 
се отглежда за получаване на етерично масло като 
едногодишна култура, а за декоративни цели - като 
многогодишна. Кореновата система на индришето е 
силно разклонена, дървесинена, брадеста, прониква-
ща дълбоко в почвата от 15 до 60 см. Има изправени 
стъбла, разклонени, с височина между 100-120 см. 
Горните разклонения на индришето и високите млади 
части са покрити жлезисти власини.
Ботанически индрише е по-близко до мушкатото, 

а по приложение се сближава с обикновения здра-
вец. Негова родина е Южна Африка, където и сега 
се намира в естествени находища. Отглежда се като 
декоративно растение и в много страни се култивира 
за етерично масло - Южна и Северна Африка, Южна 
Европа и Южна и Средна Азия. На сравнително голе-
ми площи се култивира в България, Алжир, Италия, 
Испания, Индия, Мароко, Япония, Русия, Грузия, Ар-
мения. Пренесено е в Европа към 1690 г, а през 1819 
г във Франция за пръв път получават етерично масло.
Французите започнали да произвеждат маслото 

с търговски цели в началото на XIX век, като днес 
значителна част от световното производство на това 
масло се доставя от о-в Реюнион (бившия о-в Бурбон), 
който е тропически остров разположен в югозапад-
ната част на Индийския океан.
Отглеждано у дома, индрише е ароматизатор заради 

неговите благоуханни етерични масла и дори много 
повече. Цветето отделя фитонцити, които оказват 
пагубно въздействие върху бактериите. Миризмата на 
индришето никак не е любима на молците, мухите и 
комарите, затова го наричат в някои райони мухогон. 
Традиционно жените са го използвали за направа на 
тоалетни сапуни, лосиони, слага ли са го във водата 
с която перат като ароматизиращо средство.
Състав на индришето
Надземната част на индрише съдържа голямо ко-

личество полифеноли, етерично масло, витамин С и 
предшественик на витамин А. В употреба се прилагат 
младите, облистени стръкове, носещи благоуханни 
листа и цветове, съдържащи от 0.1 - 0.3% етерично 
масло (Herba Pelargonii rosei).
За добиване на етерично масло се употребяват още 

2 вида индрише — главесто и миризливо. В надзем-
ната част на розеното индрише се съдържа до 0, 25% 
етерично масло, полифенолни вещества и др.
Обикновено суровината от индришето се упо-

требява в свежо състояние, защото при изсушаване 
ароматът се губи и силно се снижава съдържанието 
на етерично масло от индришето. Индришето има 
вещества с инсулиноподобно действие и предизвиква 
рязко спадане на кръвната захар. В случая самолече-
ние не е препоръчително.
Етеричното масло от индрише се добива чрез дес-

тилация с водна пара. Веществата в него са близки до 
тези на етеричното масло от казанлъшката роза, затова 
има подобен аромат. Това масло е чест фалшификатор 
на истинското розово масло. Етеричното масло от 
индрише е известно в търговията под името „тереше“ 
и представлява бледозеленикава течност.
Съхранение на индрише
Суровината от индрише се употребява в прясно 

състояние, защото при изсушаването на билката се 
губят голяма част от аромата, както и се снижава 
съдържанието на етерично масло.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              


