
КОИ ДОМАКИНСТВА МОГАТ ДА
КАНДИДАТСТВАТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ 

ПАРИ ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ  

27 февруари - 5 март 2023 г., година (XIX), 8 /891

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

Уважаеми жители на община 
Сатовча,
Трети март – този празничен ден, 

тази светла дата за всички нас е 
отговорност към историята, съвре-
менността и бъдещето на България. 
Всички ние сме потомци на велики 
българи, дали живота си за свобо-
дата и такива трябва да останем, 
възпитавайки младото поколение в 
патриотизъм и почит към паметта 
на героите, за да не се забравя ве-
ликото   дело   на   Апостола,   за   
песните   на   Ботев,   за   устрема   
на Хвърковатата чета на Бенковски, за Батак, за Шипка, за силната вяра 
и себеотдадеността на българското  опълчение, както и за всички знайни 
и незнайни герои дали живота си, за да ни има днес.
На всички тях дължим свободата си и да бъдем това, които сме сега.
Нека отдадем заслужената почит на всички тях – безсмъртни герои 

проправили ни път до днешния ден.
Поклон,  дълбок  поклон  пред  величието  на  героите,  загинали  за 

свободата на България!
Честит празник! Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

бб

Уважаеми самодейци,
От името на екипът ми и лично от свое име ви поздравявам по повод
1 март – Деня на самодееца!
Ден празничен за всички вас, в който ви пожелаваме да бъдете все
така вдъхновени, трудолюбиви и креативни в желанието си да подо-

брявате ежедневието ни и радвате с повече красиви моменти в натоваре-
ното ни всекидневие.
Вашите изпълнения ни правят съпричастни към традициите и  към  

нашето минало. Благодарение на вас, чрез участието ви в различни съ-
бори, фестивали и надпявания се популяризира местния фолклор, което 
допринася за утвърждаването му като национално нематериално кул-
турно наследство. 
Безспорен принос за това имат и народните читалища – мястото, къ-

дето творческият опит на млади и стари ражда онова изкуство, което ни 
кара да се гордеем с българския бит, фолклор и културна идентичност.
Честит празник! Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

МОЖЕМ ДА ПОДАВАМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ
ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Избирателите, които на предсрочните 
парламентарни избори на 2 април 
искат да гласуват не по постоянен, а по 
настоящ адрес, вече могат да подават 
заявления онлайн. Това става през 
интернет страницата на ГРАО.
Заявление може да се подава и чрез 

писмо до местната власт. То трябва да 
съдържа ЕГН, номер на документа за 
самоличност и подпис.
Срокът за подаване на заявления за 

гласуване по настоящ адрес изтича 
на 18 март.

Българските домакинства ще 
могат да получат средства от 
държавата, с които да изградят 
соларни панели и системи за 
отопление на вода и така значи-
телно да намалят сметките си за 
електричество. Тази програма ще 
може да достигне до онези дома-
кинства, които живеят в еднофа-
милни къщи. Те да могат с без-
възмездна помощ до 15 000 лв. да 
изградят собствена фотоволтаич-
на централа, с която да задоволя-
ват нуждите на домакинствата от 
електрическа енергия.
За срок от 20 години домакин-

ствата ще могат устойчиво да ре-
шат въпроса със сметките си за електрическа енергия. Финансовият мащаб на програмата 
е увеличен значително в сравнение с първоначално планираните средства. Те в момента са 
240 млн. лв. и тази сума ще достигне до около 15 000 домакинства, коментират експерти.
За изграждане на слънчеви инсталации за битова гореща вода максималният размер на 

безвъзмездното финансиране на домакинство се предвижда да е до 1920 лв.
Преди броени дни приключи обществено обсъждане на процедурата, която предлага 

Министерството на енергетиката. Допустими кандидати за финансиране за изграждане на 
фотоволтаични системи са всички физически лица, обитаващи собствено еднофамилно 
жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Жилището, с което се кандидат-
ства, трябва да е основно на кандидата и да се заменя неефективен източник на топлинна 
енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).
Общият размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е 59 840 000 

лева – 49 870 000 лева от Европейския съюз, и 9 970 000 лева национално финансиране, 
като цялата сума, трябва да бъде усвоена до 2026 г. Домакинствата няма да получат парите 
авансово, а ще кандидатстват за тях едва след като са платили соларните системи. 
Според експерти на министерство на енергетиката за финансиране могат да кандидат-

стват две категории домакинства. На първо място, това са домакинствата, които вече са 
изградили такива малки фотоволтаични централи със собствено потребление до 10 кВт и 
са ги изградили до 7 юни 2022 г. На тях ще бъдат възстановени 70% от цялата инвестиция 
или не повече от 15 000 лева. Във втората група попадат домакинства, които желаят да 
изградят тепърва такива системи за собствено потребление. 
С последните промени в закона отпадат изискванията за представяне на разрешение за 

строеж при подаване на документите за кандидатстване по проекта.

Ученици от СУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ отбелязаха 150 години от гибелта на 
Апостола с мото: „150 години безсмъртие“.
На 20-и февруари бе отдадена почит в 

паметта на Апостола на свободата Васил 
Левски.

19 февруари 1873 година – Майка Бълга-
рия застава на колене пред най-скъпия си 
син, задавена от сълзи и от гордост…
Но на 19-и февруари не деня на гибелта 

отбелязваме, а на безсмъртието на героя. За-
това и мото на тържеството бе: „150 години 
безсмъртие“.

„Ще пазим скъпото име. Ще го носим с чест 
в сърцата си. Неговият огън ще гори в душите 
ни. Ще пазим завета му велик навеки.“
Ученици от 4-и и 5-и клас изготвиха табла 

по повод 150 години от обесването на Васил 
Левски.
Ученици от 9-и клас рецитираха емоци-

онално „Обесването на Васил Левски“ на 
Христо Ботев и одата „Левски“ на Иван Вазов.
Учениците от 4-и клас също бяха под-

готвили стихотворения, посветени на 

Апостола. Също така четвъртокласниците 
в памет на Апостола бяха подготвили и 
книгоразделители.
Рисунки, посветени на Левски бяха изгот-

вени от ученици от пети клас.
За образа на Левски бе дадена думата на 

госпожа Качанова, учител по история, която 
емоционално описа героизма и подвизите 
на Апостола.
С много чувство ученици от 5-и клас из-

пяха „Кажи ми, горо“ – една прекрасна пе-
сен, посветена на Левски.
Той увисна на бесилото не само, за да спа-

си България, но и да я събуди. Да й покаже 
нов път към свободата. Да покаже, че няма 
равен на себе си.
Смъртта му в името на свободата го прави 

да бъде безсмъртен в народната памет.
И само Левски от всички революционери 

има прозвището – Апостола.
Безсмъртни са и идеите на Лески, завети-

те му: „Аз съм посветил себе си на отечест-
вото си: да му служа до смърт и да работя по 
народната воля.“



В далечно царство живеел много мъдър вла-
детел. Той бил известен с добрите съвети, които 
винаги давал на хората.
Веднъж при него дошъл разтревожен и унил 

мъж, който му задал следния въпрос:
— Защо при мен нещата винаги се случват 

толкова трудно и винаги съм нещастен?
Чувайки въпроса, мъдрият владетел се усмих-

нал загадъчно. Той връчил на посетителя си малка 
лъжичка с олио и го поканил да обиколят заедно 
палата, в който живеел царят. Също така владе-
телят заръчал на нещастния мъж да внимава да 
не разлее олиото в лъжичката.
След това двамата потеглили на обиколка. По 

време на разходката владетелят въвеждал госта 
си в красиви стаи с невероятни съкровища. Пред 
очите им се разкривали несметни богатства и 
изящни произведения на изкуството.
Всичко било като в приказките. Владетелят 

не пестял думи да разказва за тези красоти, но 
неговият гост не му обръщал голямо внимание, а 
продължил да гледа в лъжичката с олио, от страх 
да не разсипе мазнината.
В края на обиколката царят попитал мъжа:

— Е, как ти се струва моята колекция, какво те 
впечатли най-много?

— Аз почти нищо не видях. През цялото време 
гледах в лъжицата с олиото и не разбрах какво се 
случва около мен - признал мъжът.
Тогава мъдрият владетел въздъхнал и обяснил:
— Сега разбираш ли защо всичко при теб става 

толкова трудно? Защото все се вглъбяваш в про-
блемите си и не виждаш останалите възможности, 
които те заобикалят. Около теб има огромно изо-
билие, но докато се фокусираш само върху дадена 
трудност, никога няма да видиш щастието, късмета 
и красотата в живота си.

4 Март 2023 година, Събота,
Преп. Герасим Йордански 
Имен ден празнува: Герасим. Свети Герасим бил аскет и 

скромен монах. Той е основал манастир край река Йордан 
и спечелил стотици последователи. Според легенда лъв с 
трън в лапата си потърсил помощта на светеца. След като 
Герасим извадил тръна, лъвът останал негов дългогодишен 
спътник и след смъртта на светеца издъхнал върху гроба му. 
Затова иконописците представят св. Герасим с лъв в нозете.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕТА НА ТЕМА: „РОЛЯТА 
НА ЖЕНИТЕ ЛИДЕРИ В ТЪРСЕНЕТО НА РЕШЕНИЯ ЗА 

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ“
По повод 8-ми март - Международен ден на жената 

и празник на Жълтата роза на Зонта,
Ареа 05, Дистрикт 30, Зонта Интернешънъл органи-

зира национален конкурс за есета на тема:  
„Ролята на жените лидери в търсенето на решения за 

климатичните промени“
Конкурсът е предназначен за изявени млади жени на 

възраст от 16 до 25 години, които имат прояви в раз-
лични области на обществения живот и биха желали да 
представят своите гледна точка и разбиране за ролята на 
жените в борбата с климатичните промени, както и да 
изведат конкретни препоръки за включване на жените в 
действия срещу изменението на климата в национален 
и/или световен мащаб.
Регламент на конкурса
1. В конкурса могат да вземат участие  млади жени на възраст от 16 до 25 години.
2. Участниците в конкурса трябва да бъдат изявени в една или няколко области /спорт, 

изкуство, наука, математика, литература, социални дейности и др./ и да предоставят съот-
ветната информация и/или документация за това /сертификати, доклади, препоръки и др./

3. Участниците могат да бъдат както настоящи ученици и студенти, така и вече завър-
шили средно/висше образование.

4. Участниците в конкурса следва да разработят есе съгласно указанията, описани по-долу.
5. Есетата не трябва да са участвали в други конкурси и/или да са публикувани в други 

електронни или хартиени носители.
6. Конкурсът ще се проведе, съобразно обявените по-долу дати.
7. Темата за разработване на есе за участие в конкурса е: „Ролята на жените лидери в 

търсенето на решения за климатичните промени“.
8. При желание за участие в конкурса, следва да се попълни формулярът по-долу, като 

организаторите на конкурса ще се свържат с всеки регистриран, за да предоставят ин-
формация относно участието и изпращането на есето.

9. Конкурсът няма такса за участие.
10. Всички участници в конкурса ще получат сертификат от организаторите за своето 

представяне.
11. Освен със сертификат, с парични награди от конкурса ще бъдат отличени тримата 

най-добре представили се участници.
12. Есетата ще бъдат оценени по няколко критерии, обявени по-долу.
13. Сертификатите и наградите ще бъдат връчени по време на официална церемония.
14. Краен срок за подаване на есета: 4 март 2023 г.
15. Обявяване на победителите и връчване на сертификати и награди /официална це-

ремония/: Датата ще бъде обявена допълнително.

27 Февруари 2023 година, Понеделник,
Национален празник на Доминиканската 

република
Националният празник на страната е Деня на 

провъзгласяването на независимостта /1844/.
1 Март 2023 година, Сряда, 
Св. прпмчца Евдокия
 Имен ден празнуват: Евдокия, Марта, Мартин,

 Евдокия живяла в Сирия, в град Или-
опол. Събрала богатство почти колкото 
царската хазна с греховни дела. Така 
умъртвила душата си и вкаменила сърцето 
си. Монах на име Герман отседнал в съсед-
ство на Евдокия. Тя чула молитвите на Гер-
ман и много се трогнала. Евдокия станала 
християнка и започнала да разпространява 
вярата. Противниците й я преследвали и 
на 1 март тя загинала от меч.

Баба Марта 
Баба Марта е митичен персонаж 

в българския фолклор. В народните 
вярвания, представени в пословици и 
приказки, името ѝ е свързано с името 
на месец „март“. Три са месеците, 
които са персонифицирани в българ-
ските митични представи – януари, 
февруари и март. Януари и февруари 
са представени като братя с лют ха-
рактер – Голям Сечко и Малък Сечко. 
Баба Марта се смята за тяхна сестра, 
която ту е усмихната и добронамерена, 
ту непредвидимо зла. С Баба Марта и месец март се свързват много обичаи 
и празници, посветени на идващата пролет. Най-известният обичай, свързан 
с Баба Марта, е закичването на хора и млади животни с Мартеница (усукани 
бяла и червена нишка) на 1 март - деня на пристигането на Баба Марта. През 
целия месец се извършват обреди за гонене на змии и гущери, както и гадания, 
свързани с някои прелетни птици.. 
Ден на любителското художествено творчество – Ден на самодееца

Първи март е традиционен празник на лю-
бителското художествено творчество. Денят 
на самодееца е празник, обединяващ хора с 
различни професии, възраст и пол, но всич-
ки водени от любовта към традиционното и 
съвременното изкуство. Това е празник за 
хората, които не жалят сили и време, и които 
влагат цялото си сърце в любимото занимание

 3 Март 3, Петък,
 Национален празник на България

 За първи път се чества по нов стил на 3 март 1917 г. след въвеждането 
в България през 1916 г. на Григорианския календар. Денят на освобожде-
нието на България от Османско иго е 
определен за Национален празник с 
Указ 236 на Държавния съвет, издаден 
на 27 февруари 1990 г., и с Решение на 
9-ото Народно събрание от 5 март 1990 
г. Денят е избран за национален празник 
на България, защото тогава за първи път 
българските земи се споменават и като 
политически аргумент. 

Кръщене в Кръщене в 

Н О В И Н И
27 февруари - 5 март 2023 г., брой 8

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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА  ЗА  ЩАСТИЕТО ,  КОЕТО  НЕ  ВИЖДАМЕ

Народно читалище “Искра1898” обявява 
КОНКУРС ЗА РИСУНКА на тема: “Васил 
Левски и неговото дело”                                         

 В конкурса, посветен на 150 години от 
гибелта на Апостола, участие могат да 
вземат всички деца и младежи от гр. Боро-
во и цяла България от 1-ви до 12-ти клас. 
Творците могат да изпратят неограничен 
брой рисунки, като използват техника по 
желание и представят своите творби на 
хартия с формат „А4”.
След оценка от компетентно жури, най-

добрите творби ще бъдат част от изложба, 
посветена на 150 години от Обесването на 
Васил Левски, 145 години от Освобождени-
ето от османско владичество и 147 години 
от избухването на Априлското въстание, а 
авторите на произведенията ще бъдат отли-
чени с награди и грамоти.
Основната цел на конкурса е насърчаване 

творческата и индивидуална изява на де-
цата, както и предизвикване на интерес у 
подрастващите към делата на Васил Левски.

Рисунките след-
ва да бъдат пре-
дадени в срок до 
10.04.2023 г. в сгра-
дата на НЧ”Искра 
1898”– гр.Борово 
или на адрес: гр. 
Борово-7174; обл.
Русе;  ул.”Никола 
Вапцаров” №1А
Всяка  творба 

трябва да бъде при-
дружена от следната информация:

– трите имена на участника;
– възраст;
– телефон за връзка с родител или учител.
Информираме Ви, че личните данни на 

участниците в Конкурс  ”Васил Левски 
и неговото дело“ ще бъдат обработени и 
използвани единствено за целите, задачите 
и осъществяването на настоящата изява, 
съгласно изискванията на Закона за защита 
на личните данни.

 
КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА:

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВОТО ДЕЛО”



Въпрос: Загубих си книжката за отпускане 
на лекарства. Как може да ми бъде преиздадена 
отново? 
Отговор: Считано от 01.07.2021 г. на здравноосигу-

рените лица се издават само електронни рецептурни 
книжки (ЕРК). С въвеждането й,  което има за основна 
цел улесняване на пациента, хартиените рецептурни 
книжки излязоха от употреба. С това отпадна не-
обходимостта от подмяна/преиздаване и заверка на 
рецептурна книжка в РЗОК.
Личният лекар издава ЕРК на здравноосигурените 

лица, включени в пациентската му листа.      

Въпрос: Осигурявана съм в България до 2017 
година, като от края на 2017 живея и работя със 
семейството си в Дъблин /Ирландия/,където се 
осигурявам до момента. Налага ми се да извърша 
спешна операция на коленни скъсани връзки, в 
Ирландия се чака с месеци по здравна каса такава 
операция. Какви са възможностите да я напра-
вят в България, какви документи са ми необхо-
дими за доказателство, че съм здравно осигурена, 
за на не плащам  големи суми за „неосигурено“ 
лице? Какви са вариантите? 
Отговор: В случая е необходимо да се обърнете 

към здравноосигурителната институция в Ирландия, 
като  обясните  какво  оперативно лечение ще  се  
проведе в България. Ирландската институция ще 
прецени и може да  издаде съответния документ, 

свързан с Вашата ситуация.
Редно е да  се свържете и с избраното от Вас лечебното 

заведение в България  относно  европейския документ, 
който изискват да представите.
Ако не  получите  удостоверителен документ за 

лечение в  друга  държава членка на ЕС, следва да се 
информирате какви са  възможностите осигурителна Ви 
институция да осребри фактури от  българско лечебно 
заведение.

Въпрос:  При изпълнение на договор по ПИДП в 
лечебно заведение дентален център, ЗОЛ желае из-
вършването на манипулация по НЗОК, но здравната 
книжка на пациента е пълна, а притурка не е добаве-
на. Как трябва да се процедира в тези случаи? Трябва 
ли лечебното заведение да откаже извършването на 
дейност по НЗОК? 
Отговор: Здравносигурените лица получават  ден-

тална помощ по линия на НЗОК само след доказване 
на здравноосигурителните си права и представяне на 
валидна здравноосигурителна книжка/притурка към 
здравноосигурителната книжка. В притурката лекарят 
по дентална медицина вписва кодовете на извършените 
от него дейности. 
При изчерпване на страниците в здравноосигурител-

ната книжка, към нея се използва допълнителен лист-
притурка (по образец) за извършени дентални дейности.
Този допълнителен лист ще Ви предоставят в районна-

та здравноосигурителна каса (РЗОК) по избор на личен 
лекар. Координатите на РЗОК са публикувани на сайта 
на НЗОК в рубрика „Контакти“. Документът се издава 
безплатно. Носете здравноосигурителната си книжка и 
документ за самоличност.

Въпрос: Колко време след издаване на направление 
за физиотерапия и вече използвано, може да бъде 
издадено второ направление пак за физиотерапия .
Отговор: Необходимостта от рехабилитация и физи-

отерапия се установява от лекаря специалист и/или от 
личния лекар, като лечението се извършва по предписан 
от лекаря специалист по „Физикална и рехабилитаци-
онна медицина“, физиотерапевтичен курс на лечение.
При продължаване на оплакванията и при липса на 

перманентен клинико-терапевтичен ефект от физиоте-
рапевтичното лечение здравноосигурените лица имат 
право на ново направление за назначаване на втори до-
пълнителни процедури до настъпване на терапевтичен 
ефект. Това преценява лекуващият лекар. Необходи-
мостта от заключителен преглед при физиотерапевта 
е именно да прегледа пациента и да каже има ли ефект 
(клиничен) от проведените процедури или те трябва да 
бъдат продължени или сменени с други.
Личният лекар би могъл да издаде направление към 

физиотерапевт на основание препоръката на физиоте-
рапевта, отразена в амбулаторния лист от прегледа. 
Няма текст в Националния рамков договор, който да 
забранява провеждането на втори физиотерапевтичен 
курс в рамките на един месец, т.е. физиотерапевтът в 
рамките на календарния месец може да отчете за един 
пациент два физиотерапевтични курса на база две от-
делни направления.

МОЖЕ ЛИ ДА РЕГИСТРИРАМ ФИРМА, 
АКО РАБОТЯ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
Законите, регулиращи регистрирането на фирми, се 

различават в различните страни. Важно е да се отбеле-
жи, че административните изисквания, които следва да 
се спазят при регистрация на фирма, понякога зависят 
и от статуса на заетост на лицето, когато се предприема 
подобна стъпка. Реално общата регулация на правните 
норми и документи, необходими за регистриране на 
фирма, нямат отношение към това дали желаещият е 
нает работник или служител.
Каква е законовата ситу-

ация в България относно 
ангажиментите на наети-
те лица, когато пристъпят 
към крачката да регистрират 
собствена фирма?  Възможно 
ли е съчетаването на работа 
по трудов договор с това да 
сме и собственици на фирма? 
Трябва ли да бъде уведомяван работодателят, че работ-
никът или служителят ще открива собствена фирма? 
В България няма изрична нормативна разпоредба, 

която да забранява наето лице по трудово правоотно-
шение да бъде едновременно и собственик на фирма. 
В Кодекса на труда в страната са регламентирани въз-
можностите за допълнителна работа при същия или 
друг работодател, но тук става въпрос за допълнително 
трудово възнаграждение.
Припомням, че работникът или служителят може 

да сключи трудов договор с работодателя, при когото 
работи, за извършване на работа, която не е в кръга 
на неговите трудови задължения, извън установеното 
за него работно време. Също така работникът и слу-
жителят може да сключва трудови договори и с други 
работодатели за извършване на работа извън устано-
веното за него работно време по основното трудово 
правоотношение (външно съвместителство), освен ако 
не е уговорена забрана в индивидуалния му трудов до-
говор по основното му трудово правоотношение поради 
защита на търговска тайна и/или предотвратяване на 
конфликт на интереси.
Единствената забрана за полагане на допълнителен 

труд (отново посредством допълнително трудово пра-
воотношение) е за работници или служители, които 
работят при специфични условия и рисковете за живота 
и здравето им не могат да бъдат отстранени или нама-
лени, независимо от предприетите мерки - за работа 
при същите или други специфични условия. Това важи 
и за тези длъжности и професии, които са определени 
изрично в закон или в акт на Министерския съвет.
Понеже в Кодекса на труда никъде не е упоменато 

изискване към работниците и служителите да искат 
разрешение от работодателя или да го уведомяват за 
това, че имат намерение или вече са регистрирали своя 
фирма, то може да се твърди, че работещите по трудов 
договор нямат този ангажимент и работодателите не 
следва да изискват подобна информация.
Следва да се има предвид, че съгласно Търговския 

закон управител на дружество с ограничена отговор-
ност не може да бъде лице, обявено в несъстоятелност, 
или лице, което е било управител, член на управите-
лен или контролен орган на дружество, прекратено 
поради несъстоятелност през последните две години, 
предхождащи датата на решението за обявяване на 
несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени 
кредитори. Не може да бъде управител и лице, което 
е било управител, член на управителен или контролен 
орган на дружество, за което е било установено с влязло 
в сила наказателно постановление неизпълнение на 
задължения по създаване и съхраняване на определе-
ните му нива от запаси по Закона за запасите от нефт 
и нефтопродукти.
Отново в Търговския закон е посочено, че без съгла-

сие на дружеството управителят няма право от свое или 
от чуждо име да участва в събирателни и командитни 
дружества и в дружества с ограничена отговорност, 
както и да заема длъжност в ръководни органи на 
други дружества.

ДФЗ ОТПУСКА 3,5 МЛН. ЛЕВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ 
НА ЗАСТРАХОВКИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
На свое заседание Управителният съвет на Дър-

жавен фонд „Земеделие“ утвърди ресурс от 3 500 
000 лв. за 2023 г. по схемата за подпомагане „По-
мощ за съфинансиране на застрахователни премии 
при застраховане на селскостопанска продукция“.
До влизане в сила на новите схеми за държавни 

помощи, съгласно законодателството за държавни-
те помощи след 2023 г., се предвижда сега действа-
щата схема да се прилага до 30.06.2023 г.
Целта на помощта е насърчаването на малки и 

средни предприятия, земеделски стопани, произ-
водители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени 

култури и тютюн за 
доброволно застра-
ховане на селскосто-
панска продукция 
срещу неблагоприят-
ни климатични съби-
тия, които могат да 
бъдат приравнени на 
природни бедствия, 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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До 28-ми февруари: 
ЗДДФЛ
1. Подаване на Справката 

по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 
изплатени доходи на физи-
чески лица през предход-
ната година.

2. Подаване на Справката 
по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 
изплатени през предходна-
та година доходи по трудо-
ви правоотношения.
ЗМДТ
Подаване на данни  по 

чл. 14, ал. 4 от ЗМДТ от предприятия при промяна на 
отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила 
към 31 декември на предходната година. 
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, с изключение на ак-
цизни стоки, по които получатели са данъчно незадъл-
жени лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребиваване в държава членка, включи-
телно в страната, за данъчен период – месец януари 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.     
До 10-ти март: 
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.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ и МАРТ 2023г.

и други неблагоприятни климатични събития, по-
средством частично компенсиране на разходите за 
сключване на застрахователна полица.

    През 2021 г. по искане на браншовите организа-
ции схемата беше пренотифицирана, като в обхвата 
ѝ бяха включени зърнените култури: пшеница, ече-
мик, царевица и маслодайни: слънчоглед и рапица.
Средствата се предоставят под формата на запла-

щане на част от разходите за застрахователни пре-
мии към застрахователните компании.
При плодове, зеленчуци, етерично-маслени кул-

тури и тютюн подпомагането е не повече от 195 лв. 
на хектар. При зърнени и маслодайни култури под-
помагането е до 21 лева на хектар.
Предстои да бъдат изготвени указания за канди-

датстване.

ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД“ КЪМ МТСП
ЩЕ СЪФИНАНСИРА С ДО 100 000 ЛВ. ПРОЕКТИ 

НА РАБОТОДАТЕЛИ ПРЕЗ 2023 Г.
Започва набирането на проекти на работодатели за 

съфинансиране по Фонд „Условия на труд“ (ФУТ) 
на Министерството на труда и социалната политика 
през 2023 г. Ще се отпускат средства за подобрява-
нето на условията на труд в предприятията и за раз-
виването на дейности по диагностика на професио-
налните болести.
Максималният размер 

на средствата, които се 
осигуряват от Фонд „Ус-
ловия на труд“, е до 30 
на сто от одобрените и 
действително извършени 
разходи за реализиране 
на проекта, но не повече 
от 100 000 лева. Целта е 
чрез тяхното изпълнение да се подобрят микрокли-
матът, електро и пожарната безопасност, техниче-
ската безопасност на работно оборудване и сани-
тарно-битовите условия в предприятията, както и да 
се понижат нивата на прах, шум, вибрации, вредни 
лъчения и опасни химични вещества.
Проекти се приемат всеки работен ден в деловод-

ството на ФУТ. Всички подробности и условия за 
кандидатстване могат да се получат на официална-
та интернет страница на фонда:  https://www.mlsp.
government.bg/dokumenti-za-kandidatstvane.
През 2022 г. ФУТ е съфинансирал изпълнението 

на проектите в 53 предприятия, с които са подобре-
ни условията на труд на 4260 работещи и е увели-
чена мотивацията им. В част от предприятията са 
обхванати между 80% и  100% от персонала. Сред 
добрите практики по проектите са внедряване на 
климатични и вентилационни системи, изграждане 
на преградни стени, реконструкция и изграждане 
на локални аспирационни уредби над източника на 
отделяне на прах или опасни химични вещества. С 
изпълнението на проектите е подобрено осветлени-
ето на работните места и е намалена опасността от 
трудови злополуки.
Чрез дейностите по диагностика на професионал-

ните болести е засилена превенцията и е подобрена 
културата на здравето и безопасността в предпри-
ятията, намалени са професионалните и здравните 
рискове на работното място.



ПОЛЗИТЕ ОТ КАРТОФЕНИТЕ ОБЕЛКИ
В ГРАДИНАТА

Обелките, останали в процеса 
на почистване на картофите, 
могат да се използват напълно в 
овощната и зеленчукова гради-
на, а и за подхранване на стай-
ните растения. Кората е богата 
на нишесте, калий и други минерали. Това не е просто 
отпадъчен продукт, а ценна суровина за увеличаване на 
добивите в регенеративното и екологично земеделие.
Картофените обелки са обект на различни научни 

разработки в областта на биотехнологиите и иноваци-
ите, които могат да запълнат празнината на пазара на 
биоторове. В процес на изпитание и внедряване е нов 
суперабсорбиращ биоразградим хидрогел HydroPLUS, 
разработен от португалски учени. Освен хранителните 
вещества той включв и полезни микроорганизми – бак-
терии и гъбички, които се освобождават бавно в почвата.
Ето как да използваме картофените отпадъци от 

домакинството
Знаем, че в меюто на всяко семейство картофите се 

използват често, не случайно се наричат и „вторият 
хляб“. Известно е, че непосредствено под кората на 
кореноплодите е концентрирано голямо количество 
полезни вещества и микроелементи. Ако разполагаме 
с компостна яма или компостер, тогава обелките могат 
да отидат директно там. Възможностите за съхранение 
в зимния сезон са –  замразяване или изсушаване.
През пролетта, когато активният сезон започне, корите 

се поставят в подходящ съд, заливат се с гореща вода 
и се разбъркват периодично. Така престояват няколко 
денонощия до размекване и получаване на кашица.
Какви култури можем да подхранваме с картофе-

ните остатъци?
Получената картофена каша може да се поставя на дъ-

ното на посадъчните ями при засаждане на краставици, 
тикви, тиквички, зеле, лук, както и около ягодоплодните 
храсти. Такова подхранване може да се прави два пъти 
месечно след разреждане с вода и поливане. Подхран-
ването на ягодоплодните култури с картофени обелки 
допринася за увеличаване размера на плодовете и заха-
рите в тях. Най-ефективно е подхранването от появата 
на завръзи до прибиране на плодовете.
Френското грозде реагира много благоприятно на 

подхранването с картофени остатъци. Причината се 
крие в голямото съдържание на нишесте и глюкоза. В 
началото на пролеттта те могат да се зариват в почвата, 
а при постепенното разлагане ще отдават хранителни 
вещества и ще я обогатяват. Подходящи са за подхран-
ване на малини, ягоди, цариградско грозде, киви и др.
Картофената настойка може да се използва и за по-

дхранване на цъфтящите декоративни стайни растения. 
През пролетта картофените обелки могат да се внасят в 
зоната на околостволовите кръгове на различни дървета-
та и храстите, но е задължително да се покриват с пръст.
Ограничения при използването
Не е подходящо използването на този органичен тор за 

култури от семейство „Картофови” – картофи, домати, 
пипер и патладжан. Ако добавим и общите възбудители 
на инфекции, тогава при компостиране и използване в 
свежо състояние могат да нанесат много сериозни щети.
Използване на картофените обелки срещу вредители
Картофените обелки могат да се използват не само 

за подхранване на растенията, но и в борбата с много 
вредители по следния начин:

1. Разнасяне на свежи обелки в междуредията, ако на 
участъка има нападение от колорадски бръмбар. Вредите-
лите и личинките им се пренасят бързо върху свежите от-
падъци, които можем да съберем и унищожим незабавно.

2. Свежите картофени остатъци могат да се използват 
и като примамки на участъци, на които има телен червей, 
като се закопават на купчини на различни места. Вреди-
телите усещат угощението и се скупчват там, а след 4-5 
дни се прибират и унищожават.

3. Разнесените вечер картофени отпадъци в между-
редията на различни зеленчукови култури привличат 
вниманието на голите и черупчести охлюви. Добре е 
капаните да се покрият с листа или друг подходящ ма-
териал, а на сутринта се прибират и унищожават.

ЗАСАЖДАНЕ  И  ОТГЛЕЖДАНЕ
НА  РУКОЛА

Руколата е растение, което е изключително лесно 
и непретенциозно за отглеждане. За да се радвате на 
вкусните листа на растението при добри условия, са 
нужни около четири седмици от засаждането.
Руколата се отглежда по едно и също време със спа-

нака и марулята. Най-доброто време за засаждането 
и е ранна пролет през април-май, когато времето все 
още не е станало прекалено горещо. Руколата обича 
по-хладно време с температури до около 25 градуса.
Мястото за засаждане в 

двора трябва да е по-сен-
често, защото тя се нуждае 
от не повече от 4-5 часа 
слънце на ден. В противен 
случай бързо стрелкува и 
листата стават по-горчиви. 
Другото важно нещо за доброто развитие на зеленчука 
е почвата да бъде с висока влажност така, поради което 
налага да се полива обилно.
Ако желанието ви е да се сдобиете с рукола за собст-

вени нужди, за разнообразие към другите салати или 
просто за да опитате, най-добре е да я насадите и в ня-
колко саксии. Така ще можете да ги премествате за да 
не бъдат изложени на прекомерна слънчева светлина.
При руколата периода на вегетация е къс. Поради 

това тя може да бъде отглеждана и целогодишно. Това 
растение може да се засажда поетапно - през период 
от 10 – 15 дни, в отделни лехички. По този начин да 
се наслаждавате почти целогодишно на този вкусен 
и изключително здравословен зеленчук.
През пролетта семената се засяват през първата де-

сетдневка на месец април, а през есента – сеитбата се 
прави през първите десет дни на септември. За целта 
изберете подходящо място във вашата градина, където 
слънцето не грее целодневно по възможност.

Семената се посаждат 
в редове на разстояние 
20–30 см един от друг. 
Поставят се равномерно и 
се покриват с 1 см пръст. 
Добре е след това почвата 
да се полее обилно.
Първите листенца на 

растението се появяват в 
рамките на следващите 7 до 14 дни. През периода, 
а и след него почвата трябва да се поддържа посто-
янно влажна.
Най-вкусни, крехки и ароматни са листата на 

руколата след около 35–40 дни от засаждането на 
семената. Те трябва да са с дължина от около 7–8 см. 
След този период те стават по-жилави и с по-наситен 
пикантен привкус.
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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!

- Докторе не мога да заспя.
- Представете си, пачка от 1000 лв. по един, и броите, 

все ще заспите по някое време!
На другия ден:
- Какво стана, помогна ли?
- Ами не. Броих, броих, и все ги изкарвам 999 лв. 

Броя и пак броя, и пак, и не мога да заспя от нерви, че 
ми липсва един лев. Докторът: - Май по добре да се 
върнем на конвенционални средства - ще броим овце!
На третия ден:
- Какво стана, броихте ли овцете?
- Не е за вярване! Броих, броих, и тъкмо да заспя, 

последната овца ме погледна в очите и попита : „Абе, 
какво стана с оня липсващ лев от 1000?“ 

СТЕВИЯ  
Стевията е (Stevia rebaudiana 

Bertoni) e най-сладкият дар от 
природата, който съществува. 
Представлява многогодишно 
растение от сем. Астрови. В 
природата са познати около 
80 вида растения от този род, но от тях само Stevia 
Rebaudiana и два други (вече изчезнали вида) прите-
жават качествата на естествен подсладител.
Стевия е разклонен храст, наричан често медена 

билка заради сладкия си приятен и напълно естествен 
вкус. Листата на стевия се характеризират с приятен и 
освежаващ вкус, който може да бъде 30 пъти по-сладък 
от захарта. Медената билка не съдържа хранителни 
калории и няма странични ефекти.
Произходът на стевия е от Парагвай и Бразилия, 

където ценят възможностите на медената билка от 1.5 
хиляди години насам, но за нас, европейците, стевия 
става известна и позната сравнително късно. В приро-
дата храста достига 60-70 см височина, с прости листа, 
бели малки цветчета и добре развита коренова система.
У нас стевия се отглежда изкуствено от повече от 30 

г. Отглеждането на природния подсладител е най-ак-
тивно основно в Парагвай, Бразилия, Япония и Китай, 
Мексико, Калифорния и Южна Англия.
Отглеждането на този ествествен подсладител е мно-

го успешно в страни с топъл климат, защото студовете 
не й понасят. Размножаването на стевия става чрез 
семена и чрез вкореняване на резници, но семенното 
размножение е по-евтино при създаването на по-го-
леми насаждения. Най-много сладки вещества в този 
природен дар се натрупват преди началото цъфтежа и 
ето защо това е и моментът. След обиране, стевията 
трябва да се изсуши възможно най-бързо.
Суровината за продуктите, които днес използваме 

под името стевия, идва от родината му – Парагвай. Това 
растения има уникален, приятен и силен сладък вкус 
и специфичен аромат. Стевия има безброй предимства 
пред всичко останали изкуствени и естествени подсла-
дители, но освен това растението крие широк спектър 
от здравословни ползи. Стевия е мощен адаптоген, 
антиоксидант и биопротектор с изключително широк 
профилактично-лечебен спектър. Сладката билка може 
да се употребява ежедневно от хора от всички възрасти.
История на стевия
Макар и позната от хиляди години, на Стария кон-

тинент стевия се появява едва през 19 век. През 1887 г. 
от южноамериканския учен Антонио Бертони научава 
за сладката билка от парагвайските индианци гуарани. 
От незапомнени времена индианците употребяват 
стевия, за да придадат сладък вкус на традиционните 
си горчиви напитки. Наричали я „ка-а-хе-е”, което в 
превод означава “сладка трева” или “медени листа”.
Научните изследвания върху стевия започват още 

по-къснао – през 1931 г., когато двамата френски 
химици Бридел и Лавиел започнали да изследват 
екстракция от листата на магическото растения. В 
резултат на тези разработки било получено чисто и 
бяло прозрачно съединение, наречено „стевиозид“, 
на което се дължат и вкусовите качества на стевията.
Състав на стевия
Стевия е подсладител и лечител и то с напълно 

натурален произход. Листата на билката се съдържат 
глюкозиди, пектини, витамини, 17 различни амино-
киселини, микроелементи, антиоксиданти, ефирни 
масла. В състава на стевия има преди всичко гликозиди. 
Именно те участват в обменния процес на човешкия 
организъм без инсулин, като нормализират нивото на 
глюкозата в кръвта.
Веднага след гликозидите идва ред на огромния спек-

тър от важни за човешкото здраве полезни вещества 
- целулоза, пектинови вещества, растителни липиди, 
полизахариди, витамини (предимно А, С, В1, В2), а от 
микролементите преобладават калий, магнезий, цинк, 
селен, желязо, калций, натрий, антиоксиданти, амино-
киселини, минерални съединения и др. Усещането за 
сладост, което създава консумирането на стевия е доста 
важно за обменните процеси в тялото ни.

ЛЕСЕН  И  ИКОНОМИЧЕН  СЛАДКИШ 
С  ЯБЪЛКИ     

Продукти:
• яйца - 4 бр.
• захар - 1 ч.ч.
• олио - 100 г
• брашно - 2 ч.ч.
• бакпулвер - 1/2 пакетче (5 г)
• ябълки - 3 средно големи
• канела
Приготвяне:  
Яйцата се разбиват със захар. Добавя се олиото, 

брашното и бакпулвера.
Сместа се изсипва в намазнена и набрашнена тавичка. 

Ябълковият сладкиш се пече около 45 мин.
Дабавят се нарязаните на кубчета ябълки и се поръсва 

с канела и се пече още 5-10 минути на загрятата фурна!

НАЕМАМ
земеделска земя
с. Сатовча / с. Долен 

15лв./дка
Анна-Мария Велкова

0899/91-35-24                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              


