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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Традиционната мартеница е изработена от червени и 
бели вълнени или памучни конци и това не е случайно. 
Червеният цвят символизира плодородието и слънцето, 
а белият – чистотата и щастието. В България също има 
поверие, че ако видиш щъркел в полет, то годината ще 
бъде наистина здрава, успешна и плодородна, а мар-
теничката, която носим, трябва да сложим под камък 
или да закачим на цъфнало плодно дръвче. Според пре-
данието, Баба Марта е стара и куца жена, която носи 
снегове и виелици, ако е разгневена, и хубаво слънче-
во време, ако е благосклонна – точно това, което е ха-
рактерно за променливия месец от годината, а именно 
март. Независимо каква е Баба Марта в нашите пред-
стави, тя символизира пролетта и новото начало, здра-
вето и плодородието, и затова няма нищо по – хубаво и 
положително от това да мислим и вярваме, че носейки 
мартеница ще ни върви през цялата година.

 Ние българите спазваме много обичаи, които ни от-
крояват от останалите народи и Баба Марта е един от тях. Традиционно за нас е да си подаря-
ваме и връзваме червено-бели конци на 1 март, като си пожелаваме повече здраве. 
Детските градини от община Сатовча, също по традиция приветстваха новото начало и про-

летта, чрез специално организирани тържества в чест на Баба Марта,  макар и авансово. Всяка 
детска градина беше подготвила художествено- музикална програма със стихове, песни и ин-
тересни сценки от митичния живот на старицата, с които показваха нейната променлива същ-
ност и нрав. Децата с охота разказваха защо Баба Марта се мръщи, за традициите на този ден, 
за преданията и легендите посветени на нея. За да не разсърдят непредвидимата старицата, те 
се стараеха все повече и повече да я зарадват с поведението си. Като признателност за доброто 
представяне и в знак на благодарност, че децата не са я забравили, Баба Марта лично раздава-
ше ръчно направени мартеници, за да бъдат децата здрави, силни, весели и винаги засмени, да 
носят радост на своите родители, близки и познати, за дълъг и щастлив живот, за благополучие 
и плодородие през годината. Малчуганите освен, че посрещнаха баба Марта с песни, стихове и 
танци, също така я изпратиха с широка усмивка, за да не я разсърдят и да се разлюти.
Според поверията, Баба Марта е символ на пролетта и слънцето, на новото и по-добро нача-

ло, на всичко положително и радостно, което всеки от нас желае да му се случи. 

Инициативата започва в Канада през 2007 година, когато ученик е под-
ложен на подигравки и тормоз, защото отива с розова блуза на училище. 
За да окажат своята подкрепа към тормозеното момче, Дейвид Шепърд 
и Травис Прайс купуват розови тениски и на другия ден ги раздават в 
училището. Оказва се, че голяма част от учениците искат да ги носят. 
През годините стотици български училища са чествали този ден, а с 
всеки следващ път броят на участващите глобално се увеличава.
По този повод на 26.02.2020 година  СУ „Свети Климент Охридски” 

село Слащен отбеляза международно популярния „Ден на Розовата 
фланелка” с надписа „Спортът е себеотрицание и толерантност”.
В чест на деня учениците организираха волейболни и футболни мачо-

ве. В първия волейболен мач (момичета) играха 11-ти срещу 12-ти клас 
като победата е за 11-ти клас с 2 на 1 гейма. Вторият волейболен мач 
(момичета) беше изигран от 8-ми клас срещу 9-ти клас, като победата е 
за 9-ти клас с 2 на 1 гейма. Третият и последен волейболен мач изиграха 
момчетата от 8-ми клас срещу момчетата от 9-ти клас, като победата 
отново е 2 на 1 гейма за 9-ти клас. При футбола играха момчетата от 
7-ми клас срещу момчетата от 6-ти клас. Поради равния резултат 2:2 
мачът приключи с дузпи, като 7-ми клас отбеляза 4 от 6 гола, а 6-ти 
клас отбеляза 3 от 6 гола. Шампиони са 7-ми клас.
При провеждането на различните спортни игри учениците наис-

тина показаха толерантност и уважение едни към други.

И К 2007

ДЕНЯТ НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 
СРЕЩУ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

ЧЕСТИТ ОСМИ МАРТ
Уважаеми дами,
Приемете моите и на екипът ми 

поздравления и сърдечни пожелания 
по случай Международният ден на 
жената - Осми март!
Вие сте основата на живота, негово-

то начало, смисъл и подкрепа. Вие сте 
тези, които носите красотата и свет-
лината, тези, които осигуряват уюта и 
разбирателството във всеки дом.
Приемете нашата признателност и 

уважение за безкрайната Ви отдаде-
ност, с която отстоявате традициите 
и духа на българското семейство и за 

силата, с която ни подкрепяте в трудните моменти.
От сърце Ви пожелавам да бъдете живи и здрави, заобиколени 

винаги с обичта и вниманието на любимите хора!
Честит празник!

Кмет на Община Сатовча
д-р Арбен Мименов

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 3-ТИ МАРТ – НАЦИОНАЛЕН 
ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми жители на община Сатовча,
Приемете моите най-искрени поздравления по 

повод Националния празник на Република Бълга-
рия – Трети март!
На тази дата, преди 142 години нашите предци 

са поели първата глътка от така дългоочакваната, 
изстрадана и достойно извоювана Свобода. Тре-
ти март е свещена дата за българския народ. Тя е 
символ на стремежа към общото благо и любовта 
към родината, пример, че общата воля и обеди-
нени действия са гаранция за преодоляването на 
трудностите. Вяра, че най-доброто предстои!
Нека, на този ден заедно се преклоним пред ве-

личествения подвиг на героите, извоювали бъл-
гарската свобода и изразим почитта си към тяхната саможертва!
С отговорност, постоянство и гордост да съхраняваме свободолюбивия български дух и да 

защитаваме достойно европейската си принадлежност!
Честит празник!              Д-р Арбен Мименов 
        Кмет на община Сатовча



МТСП ОТПУСКА ДО 8000 ЛЕВА
ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА АВТОМОБИЛ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
До 8 000 лева за финансиране на проекти за преу-

стройство на лек автомобил за хора с трайни уврежда-
ния ще отпуска Министерството на труда и социалната 
политика по линия на Националната програма за дос-
тъпна жилищна среда и лична мобилност. Набирането 
на проектни предложения по двата компонента на 
програмата започва от днес и ще приключи на 12 май.

 Стойността на всяко проектно предложение по 
компонент „Лична мобилност“ ще се определя въз 
основа на документи, които съдържат техническите и 
финансовите параметри за необходимото изменение 
на конструкцията на автомобила. Кандидатите, които 
към момента нямат придобита правоспособност за 
управление на МПС, ще получат и финансиране за 
курс за шофьорска книжка. Право да кандидатстват 
по програмата имат хора с трайни увреждания с доказан с решение на органите на ме-
дицинската експертиза дефицит на долни и/или горни крайници, които имат документ, 
че са физически годни да бъдат шофьори, а изменението в конструкцията на превозното 
средство е допустимо, доказано със становище от техническа служба.

 По първия компонент ще се даде възможност на кандидатите да направят жилищната 
си среда достъпна за хора с увреждания. По него ще се отпускат между 10 000 и 100 000 
лева, предвидени за строително-монтажни работи, които целят изграждането на рампи, 
подземни платформи и асансьори. По компонент „Достъпна жилищна среда“ могат да кан-
дидатстват собствениците на индивидуални жилищни сгради, които са с трайно увреждане, 
придвижват се с инвалидна количка или в чието семейство има такова лице. Проектни 
предложения могат да подават и сдружения на собствениците в етажната собственост в 
жилищни сгради, в които има човек с трайно увреждане, който се придвижва с инвалидна 
количка или в чието семейство има такова лице.

3 Март 2020, Вторник, 
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 Григориан-
ския календар. Денят на освобождението 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.

4 Март 2020, Сряда,
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 по-
мощта 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.

8 Март 2020г. Неделя,
Международен ден на жената 
Идеята за Меж-

дународен ден на жената възниква в на-
чалото на XX век. Историята на празника 
започва през 1857 г. в Ню Йорк, когато е 
организиран един от първите протестни 
митинги на жените, работещи в текстилни-
те фабрики. Те настоявали за равни права 
с мъжете, намаляване на работното време 
и подобряване условията на труд. През 
1909 г. Американската социалистическа 
партия провъзгласила 28 февруари за Национален ден на жената. До 1913г. 
американките са го отбелязвали на последната неделя от месец февруари. 
През 1910 г. на Втората международна конференция на работещите жени в 
Копенхаген е взето решение за учредяване на „Ден на жената“, който да се 
отбелязва всяка година. В резултат на това решение Международният ден на 
жената се чества за първи път през 1911 г. в Австрия, Германия, Швейцария 
и Дания, когато повече от един милион мъже и жени участват в шествия. От 
1914 г. отбелязването на празника в различните страни е на датата 8 март. 
Той се свързва в началото на века с борбата за политическо, икономическо и 
социално равноправие. През 1977 г. Общото събрание на ООН решава 8 март 
да стане Международен ден за правата на жените и за мир.

 
ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА 
Краен срок: 31 март 2020 г., 17:30 часа
Целта на процедурата е повишаване на професионалните компетентности 

на учителите, директорите, и другите педагогически специалисти за работа 
в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у 
децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в парт-

ньорство между неправителствени организации, училища, детски градини 
и висши училища.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, 

препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция 
за работа в мултикултурна среда, според идентифицирани нужди.

2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специ-
алисти и директори от училища и детски градини и образователни медиатори 
за работа в мултикултурна образователна среда.

3. Подкрепа на педагогически специалисти за участие в процедури за 
придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мул-
ти-културна среда, включително провеждане на подготвителни курсове за 
придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен 
за работа в мулти-културна среда.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата 

процедура е 7 млн. лева.
Минималният размер на предоставяната БФП е 200 000 лв., а максималният 

размер – 500 000 лв.

Н О В И Н И
2 - 8 март 2020г., брой 9

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

Веднъж в един пашкул се появила малка пук-
натина и случайно минаващ човек стоял часове 
и наблюдавал как през тази малка цепнатина се 
опитвала да излезе пеперуда.
Минало доста време, но пеперудата сякаш 

изоставила своите усилия, а цепнатината оста-
вала все така малка. На човека му се сторило, 
че пеперудата е направила всичко възможно и 
че у нея не са останали никакви сили, за каквото 
и да било повече.
Тогава човекът решил да помогне на пепе-

рудата: взел малко ножче и разрязал пашкула. 
Пеперудата излязла веднага. Но нейното телце 
било слабо и немощно, крилата й били недораз-
вити и едва се движели. Човекът продължил да 
наблюдава, мислейки че крилата на пеперудата 
ще се оправят, ще укрепнат и тя ще може да лети. 
Но нищо подобно не се случило.
През остатъка от живота си пеперудата се 

влачила по земята. Тя така и не могла да литне.
И всичко само заради това, че човекът, жела-

ейки да й помогне, не разбрал, че усилието за 
излизане от пашкула е необходимо на пеперуда-
та, за да може течността от тялото й да премине 
в крилата, те да се разгърнат и така тя да може 
да лети.
Животът заставял пеперудата с труд да на-

пусне тази обвивка, за да може да расте и да 
се развива.
Понякога именно усилието ни е необходимо 

в живота.

Ако ни беше позволено да живеем, без да 
срещаме трудности, то бихме били ощетени. Ние 
не бихме могли да станем толкова силни, колкото 
сме сега. Никога не бихме могли да полетим.
Аз молих за сила …, а животът ми даде труд-

ности, за да ме направи силен.
Аз молих за мъдрост…, а животът ми даде 

проблеми за разрешаване.
Аз молих за богатство…, а животът ми даде ум 

и силно тяло, за да мога да работя.
Аз молих да мога да летя…, а животът ми даде 

препятствия, за да мога да ги преодолявам.
Аз молих за любов…, а животът ми даде хора, 

на които мога да помогна да разрешат пробле-
мите си.
Аз молих за блага…, а животът ми даде въз-

можности.
Не получих нищо от това, за което молих… Но 

получих всичко, което ми е нужно.

ПРИТЧА: УРОКЪТ НА ПЕПЕРУДАТА

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 28.02.2020 г.
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ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ ПО НОВАТА 
ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА    

Държавен  фонд 
„Земеделие”отвори  
приема по новата На-
ционална програма 
по пчеларство, която 
ще се прилага в три-
годишния период до 
2022 г. За тази година 
финансовият ресурс е 
6 399 307 лева.
Документи се при-

емат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по 
постоянен адрес на физическото лице и по адресна 
регистрация на юридическо лице. Приемът ще про-
дължи до 9 март 2020 г.
Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлени-

ето за подпомагане от интернет страницата на ДФЗ-
РА. Там е публикувана и информация за условията за 
финансиране по мерките от НПП 2020-2022 г. Заин-
тересованите от пчеларската програма, които нямат 
онлайн достъп, могат да се осведомят и на място - в 
областните дирекции на ДФЗ в отдел „Пчеларство, 
мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопан-
ски пазарни механизми“ и в Централно управление 
на ДФЗ-РА.
Мерки Б, Г и Д от Национална програма по пче-

ларство (НПП) 2020-2022 г. включват дейности за 
борба срещу вароатозата, за извършване на лабо-
раторен анализ на меда и закупуване на кошери, 
пчелни семейства и майки. По мярка А кандидатите 
ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен 
пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към 
подвижното пчеларство.
Кандидатстването за подпомагане по мерки А, Б и 

Е от Национална програма по пчеларство ще започне 
на 5 март и ще продължи до 18 март. Документи за 
настоящата финансова година по тези мерки ще се 
приемат в централно управление на ДФ „Земеделие“ 
– Разплащателна агенция. Приемът се осъществява 
съгласно заповед на изпълнителния директор на 
институцията, публикувана на сайта на ДФЗ – РА.
Ръководството на ДФ „Земеделие” уверява пчела-

рите, че административният капацитет на фонда ще 
бъде задействан на пълни обороти за разглеждане и 
одобряване на заявленията на кандидатите, като оч-
аква първото подписване на договори по пчеларската 
програма да стане в края на месец март.
Националната програма по пчеларство за периода 

2020-2022 г. е одобрена от Европейската комисия с 
Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 от 12 юни 2019 
г., като общият бюджет възлиза на 19.2 млн. лева, 
от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% - от 
националния бюджет.
Отново ще се дава възможност инвестициите по 

мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез ниско-
лихвен кредит от ДФ „Земеделие“. След одобрение 
и сключване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават за-
явления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по 
постоянен адрес на физическото лице и по адресна 
регистрация на юридическо лице.

КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ПОЛУЧАВАТ БЛИЗО 
2 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА БОРБА С ТЕЛЕНИТЕ ЧЕРВЕИ
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ 

утвърди финансов ресурс от 1,8 млн. лева за 2020 г. по 
Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране 
разходите на земеделски стопани, свързани с изпъл-
нение на мерки по „Национална програма от мерки за 
контрол на почвени неприятели по картофите от сем. 
Телени червеи (Elateridae)“, съобщават от „Разпла-
щателна агенция” към ведомството. Чрез помощта се 
компенсират част от разходите на земеделските стопа-
ни за закупуване на продукти за растителна защита за 
контрол на почвения вредител.
Производителите на картофи 

могат да кандидатстват за подпо-
магане от 9 март до 15 май 2020 
г. в областните дирекции на ДФ 
„Земеделие”. До 29 май земедел-
ските стопани трябва да предста-
вят отчетни документи за извършените дейности по 
третиране на картофените насаждения. Крайният срок 
за изплащане на субсидиите е 22 юни 2020 г.
От подкрепата могат да се възползват малки и средни 

предприятия – земеделски стопани, които отглеждат 
картофи на площи с размер над 1 декар. По схемата 
ще се компенсират направените разходи само за тези 
препарати, които са разрешени в България за химичен 
контрол на почвени вредители по картофите от сем. 
Телени червеи. Картофопроизводителите сами избират 
продукта за растителна защита. Ще се подпомагат до 
100 % от стойността му, но не повече от размера на 
държавното подпомагане на хектар по продукти и не 
повече от 850 лв./ха с включен ДДС.
От ДФЗ припомнят, че за подпомагане се приемат 

разходи за продукти за растителна защита, които са 
извършени след подаване на заявлението за канди-
датстване в ДФЗ и преди дейността по контрол на 
вредителите да е започнала.
През 2018 г. по помощта е усвоен ресурс в размер 

на 1 582 999 лв. от 289 земеделски стопани за 3259 ха, 
а през 2019 г. предоставените средства са в размер на 
1 627 069 лв. на 287 земеделски стопани, изтъкват от 
ведомството.
Допълнителна информация за схемата може да бъде 

намерена на официалния уебсайт на ДФЗ в раздел 
„Държавни помощи“.

Въпрос: Поема ли здравната каса диагностициране 
на сънна апнея и поема ли някакви средства за заку-
пуването на апарат за сънна апнея?
Отговор от НЗОК: Хоспитализация за посоченото 

от Вас заболяване може да се извърши в условията на 
болничната медицинска помощ, например по клинична 
пътека (КП) № 138 „Оперативно лечение на заболявания 
в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и 
сложност», в която сред индикациите за хоспитализация 
е включено и заболяването Сънна апнея.
НЗОК заплаща всички дейности, включени в диаг-

ностично-лечебния алгоритъм, с изключение на някои 
консумативи, изрично посочени в тази клинична пътека. 
Пациентите трябва да бъдат информирани, че по нея 
се осигуряват дейности, които служат за решаване на 
определен здравен проблем. Ползването на еднократни 
накрайници за високотехнологична апаратура и/или ос-
таналите медицински изделия, които Касата не заплаща, 
е алтернатива на осигуреното по тази пътека базисно 
лечение.
Лечение би могло да се проведе и по Амбулаторна 

процедура № 18 „Оперативни процедури в областта на 
ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с 
малък обем и сложност“. 
Справка дали лечебното заведение за болнична помощ 

има сключен договор с НЗОК за съответната клинична 
пътека (КП), може да направите на сайта на НЗОК - www.
nhif.bg - меню „Информация за договорени дейности“ 
- линк „Търсене на договорни партньори и дейности“ - 
подлинк  „Болници“. Има възможност за избор на област, 
община, населено място.
Публикуваната на портала на НЗОК информация за 

договорени дейности е извлечена от базата данни на 
Интегрираната информационна система на НЗОК и е 
динамично променяема.
НЗОК не заплаща апарат за сънна апнея. 

Въпрос: За 2019г., съм заплатила здравните осигу-
ровки за всички месеци. В системата на НАП не са 
отразени платените от мен здравни осигуровки и в 
сайта на НАП моето име излиза като лице с прекъс-
нати права. Каква е причината и какво да направя ? 
Отговор от НЗОК: Дължимите осигурителни вноски 

по Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) се внасят по 
банковата сметка за здравноосигурителни вноски на 
компетентната териториална дирекция (ТД) на Национал-
ната агенция за приходите (НАП) по постоянен адрес и 
справката, която правите за здравноосигурителните права 
(с информацията за платените здравноосигурителни 
вноски), както и Вие сте написали, е в регистъра на НАП. 
Тя е институцията, в чиито законови правомощия влиза 
събирането на средства от задължителните здравноосигу-
рителни вноски и определянето на здравноосигурителния 
статус на гражданите в България.
В случая  трябва да уточните дали сте  подали  де-

кларация образец 7  в  съответната ТД на НАП. Тази 
декларация се подава за самоосигуряващите се лица, 
които имат задължение да внасят здравноосигурителни 
вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, преди да 
започнат сами да превеждат дължимите здравноосигу-
рителни вноски към НАП.
При необходимост следва да отидете в територи-

алната дирекция/офис на НАП по местоживеене и 
да представите документите, с които разполагате за 
извършените плащания.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРИЧНАТА ПОМОЩ 
ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация 
се разходват по условията и реда, определени с Наредба 
№ 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на 
паричните помощи за профилактика и рехабилитация 
(обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., последно изм., бр. 18 
от 2019 г.). Националният осигурителен институт, чрез 
неговите териториални поделения, финансира и кон-
тролира дейността по профилактика и рехабилитация, 
провеждана за следния контингент лица:

1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или 
за трудова злополука и професионална болест;

2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не 
са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за 
социално осигуряване и срокът на инвалидността в 
експертното решение на териториална експертна лекар-
ска комисия, респективно на Националната експертна 
лекарска комисия, не е изтекъл.
Лицата по точка 1 придобиват право на парични помо-

щи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били 
внесени или дължими осигурителни вноски за период 
от шест последователни калeндарни месеца, предхож-
дащи месеца, през който се провежда профилактиката и 
рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца 
се включва времето:

1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане 
на дете;

2. на платените и неплатените отпуски за времен-
на неработоспособност и за отпуск за бременност и 
раждане, както и отпуск при осиновяване на дете до 
5-годишна възраст.

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една 
календарна година;

4. през което самоосигуряващите се лица, които се 
осигуряват за общо заболяване и майчинство, са полу-
чавали парични обезщетения за временна неработоспо-
собност, бременност и раждане и отглеждане на дете и 
при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и пери-
одите на временна неработоспособност, бременност 
и раждане и за отглеждане на дете и при осиновяване 
на дете до 5-годишна възраст, през които не са имали 
право на обезщетение.
Изискването за внесени или дължими осигурителни 

вноски за период от шест последователни календарни 
месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат 
от претърпяна трудова злополука или професионална 
болест.
Лицата, осигурени само за трудова злополука и про-

фесионална болест, имат право на парични помощи 
за профилактика и рехабилитация само в случай на 
трудова злополука и професионална болест.
Възрастта за придобиване право на пенсия за осигу-

рителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално 
осигуряване за 2020 г. е 61 години и 6 месеца за жените 
и 64 години и 3 месеца за мъжете.
Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:
1. средствата за не повече от общо 4 основни диагнос-

тични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледи-
те и изследванията) по цени, утвърдени от Надзорният 
съвет на Националния осигурителен институт;

2. средствата за нощувки в размер на 18.00 (осемна-
десет) лв. за една нощувка, без доплащане от правои-
мащите лица;

3. частична парична помощ за хранене в размер на 
7.00 (седем) лв. за един храноден. За деня на постъпване 
и деня на напускане Националният осигурителен ин-
ститут заплаща общо 7.00 (седем) лв. частична парична 
помощ за хранене.
Лицата получават право на парични помощи за про-

филактика и рехабилитация еднократно в една кален-
дарна година за 10 дни престой.
Резервации за постъпване при изпълнителите на 

дейността по профилактика и рехабилитация се правят 
от лицата.
Изпълнителите на дейността по профилактика и 

рехабилитация са задължени:
• да предоставят резервация на цена, посочена в 

договора;
• да осигуряват хранене при крайна цена за един 

храноден, представляваща сбор от частичната парична 
помощ за хранене и доплащането за един храноден, 
посочено в договора;

• да поставят на страницата си в Интернет подробна 
информация за начините на извършване на резервация; 
разходите, които не се заплащат от НОИ, както и реда, 
условията и сроковете за заплащането на тези разходи 
и на резервацията.
Националният осигурителен институт не носи от-

говорност за претенции, свързани с извършването на 
резервация и с ползването и заплащането на услуги, 
които не са предмет на договора с изпълнителя.
Преди извършване на резервации е необходимо лицата 

да се информират за:
1. условията и реда за ползване на правото на парична 

помощ за профилактика и рехабилитация;
2. заболяванията и противопоказанията за лечение в 

изпълнителите на дейността по профилактика и реха-
билитация;

3. размера на сумите, които ще заплащат.
Всяко лице се задължава:
Да спазва посочения в удостоверението срок за ре-

хабилитация, както и да ползва и трите компонента на 
паричната помощ – медицински процедури, нощувки 
и частична парична помощ за хранене. При неспазване 
на посочените изисквания, направените разходи са за 
сметка на лицето.
Направените разходи се заплащат от лицето и при 

прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по 
негово желание, с изключение на случаите на появило се 
заболяване, което не може да се лекува при изпълнителя 
и при настъпване на други събития с обективен харак-
тер, които могат да бъдат удостоверени към момента 
на напускането.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
2 - 8 март 2020г., брой 9

До 10-ти март
ЗКПО
Деклариране  на  направените  

залози  и  данъка  от  организа-
тори  на  хазартни  игри  и  от 
оператори на телефонна или 
друга електронна съобщителна 
услуга за проведени през пре-
дходния месец хазартни игри, 
при които залогът за участие е 
чрез цената на телефонна или друга електронна съобщи-
телна услуга. Внасяне на този данък от операторите на 
телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти март: ЗДДС
1.  Подаване  на справка-декларация  по  ЗДДС,  ведно  

с отчетни  регистри  и  внасяне  на
дължимия ДДС за данъчния период - месец февруари.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 

лице, което е извършило вътреобщностни
доставки,  доставки като посредник в тристранна 

операция (с изключение на получено авансово плаща-
не (цялостно или частично) от посредник в тристран-
на операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от 
ЗДДС (включително получените авансови плащания), с 
място на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец февруари. Регистри-
раното лице, което през данъчния период – месец фев-
руари изпраща или транспортира стоки от територията 
на страната до територията на друга държава членка 
под режим на складиране на стоки до поискване и/или 
когато през този период настъпи промяна, включително 
замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС,  попълва 
раздел „Г“ на VIES- декларацията.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 МАРТ 2020г.



ЕЛДАТА ПОМАГА ДА ТОПИМ КИЛОГРАМИ 
И ДА СЕ СПРАВИМ С ДИАБЕТА    

Елдата е житна култура, разпространена на много 
места по света. Тя всъщност е псевдо зърнена храна. 
Киноата е друг пример за псевдо зърнена храна. Тя може 
да бъде използвана като съставка в много ежедневни 
хранителни продукти, като храни за 
закуска, брашно и юфка. Фермерите я 
използват и като за храна за добитък.
Ползи за здравето
1. Укрепва здравето на сърцето
Американската сърдечна асоциация 

(AHA) препоръчва поне половината зърна в диетата на 
човек да са пълнозърнести. Тези храни съдържат веще-
ства, които са важни за здравето на сърцето, включително 
фибри и ниацин. Изследване от 2015г. открива връзка 
между диетите, които са по-високи в пълнозърнестите 
храни и по-ниския риск от сърдечни заболявания. Про-
учванията при животни са установили, че елдата може да 
понижи кръвното налягане, което също може да подобри 
здравето на сърцето. Тя, също така, като добър източник 
на фибри, спомага за подобряване на нивата на холес-
терола в кръвта, което от своя страна намалява риска от 
сърдечни заболявания, диабет, инсулт и затлъстяване.

2. Подобрява храносмилането
Диетичните фибри са вид въглехидрати на растителна 

основа, които тялото не може да разгради по време на 
храносмилането. Те подкрепят червата при ефективно 
усвояване на храната и ѝ помагат да се движи през хра-
носмилателния тракт. Други ползи са насърчаване на 
загубата на тегло и предотвратяване на сърдечно-съдови 
заболявания.
Една чаша елда съдържа 1,58 mg от препоръчителните 

за възрастни 14 до 16 mg ниацин. Той, или витамин B-3, е 
от съществено значение за превръщането на въглехидра-
тите, мазнините и протеините в енергия, която клетките 
на тялото да използват.

3. Управление на теглото
Ситостта е усещането за пълнота след хранене. Тя е 

важна концепция за предотвратяване на наддаването на 
тегло или насърчаване на отслабването. Храни, които 
повишават ситостта, могат да компенсират глада за по-
дълги периоди и могат да намалят общия брой калории, 
които човек консумира през ден. Елдата е с високо съ-
държание на протеини. Изследванията са установили, че 
високопротеиновите храни са от съществено значение за 
управлението на теглото, тъй като водят до по-голямо 
засищане с по-малко калории от другите видове храни.

4. Помощник при диабет
Като цяло зърно елдата е източник на сложни въглехи-

драти. Тази форма на въглехидрати може да помогне на 
хората да управляват нивата на кръвната си глюкоза. На 
тялото му отнема повече време, за да разгради сложни 
въглехидрати, отколкото обикновените въглехидрати. 
Това забавя храносмилането и помага да се поддържат 
нивата на кръвната захар стабилни за по-дълго. Белият 
хляб е пример за обикновен въглехидрат. Според Амери-
канската асоциация за диабет, пълнозърнестите храни са 
добър източник на въглехидрати и са отличен източник 
на енергия ,както могат да осигурят фибри и минерали.

КАК ДА ЗАЩИТИМ РАЗСАДА
ОТ СЕЧЕНЕ И КОРЕНОВО ГНИЕНЕ

Сеченето и кореновото гниене са заболявания, които се 
срещат при всички зеленчукови и декоративни разсади. 
Най-податлив е пиперът, поради по-бавното му разви-
тие, но не по-малко уязвими са доматите, краставиците, 
салатите, патладжанът, зелето и други млади растения. 
Причинителите са патогенни гъбички или бактерии, пре-
дизвикващи редица заболявания, изразяващи се в загни-
ване на корените или шийката, но всички те водят до 
еднакво печални резултати при отглеждане на разсада.
Ранните разсади са изложени по-често на тези заболя-

вания, защото времето е влажно и студено, а проветрява-
нето на затворените съоръжения е сериозно затруднено. 
Светлината обикновено по това време е недостатъчна.
Признаци
Сеченето може да бъде истинско, при което растенията 

много бързо полягат като „посечени“ и дори понякога не 
успяват да повяхнат или лъжливо – наблюдава се също 
тъмен и стеснен пръстен в основата на стъблото, но про-
водящите тъкани не са увредени.
При заразяване с патогенни бактерии заболяването се 

развива по-бавно, но резултатите са същите – загиване 

на младите растения. Бактериите могат да причинят 
гниене, както на корените и грудките, така и меко гни-
ене на стъблата.
Болестта се проявява също в непокълване на засетите 

семена, в изгниване на кълновете и пониците.
Причини за възникване на болестите
Сеченето и кореновото гниене могат да поразят 

всякакви разсади, а причините за възникването им се 
дължат както на заразена почва, така  и на семена. Не-
достатъчната им обработка способства за появата на 
различни нежелани патогени, а грешките при отглеж-
дането активират тяхната дейност.
Повишена киселинност и влажност на почвата, не-

достатъчно проветряване, слаба осветеност, рязка про-
мяна в температурите, сгъстен посев, появата на вре-
дители (гъбни комари и др.) провокират развитието и 
ускоряват разпространението на болестите.
Предпазване и борба с болестите
Основно значение за предпазване на разсада от се-

чене и кореново гниене имат профилактичните мерки, 
които се свеждат предимно до обеззаразяване на почва-
та и семената, а също правилна грижа за младите рас-
тения – оптимална гъстота, проветряване, осветеност, 
оптимални температури и влажност, добър въздушно-
газов режим и  аерация на почвата.
При висока влажност и повишена температура боле-

стите се развиват много бързо.
Още във фаза „кръстосване“ е добре да се направи 

профилактично пръскане на разсада с 0,3% разтвор на 
купроцин.
При появата на симптоми на заболяване по разсада се 

използва 0,05% разтвор на фундазол или топсин М 70 
ВДГ – 0, 07%.
При появата на петна от покосени растения, петната и 

растенията около тях се поливат с 3% разтвор на син ка-
мък. След един час полетите растения се изскубват вни-
мателно, а останалият здрав разсад се третира с Каптан 
80 ВГ. При наличие на вредители, разпространяващи 
патогените е необходимо третиране и срещу тях.
Ако са осигурени оптимални условия на отглеждане, 

но има поява на сечене или кореново гниене е желател-
на незабавна консултация със специалист.
КАК  ДА  ПОЧИСТИМ  ЗАГОРЯЛА  ЮТИЯ 

Всяка домакиня се е сблъсквала поне 
веднъж с неприятната ситуация да за-
брави ютията и тя да загори. Пробле-
мът може да се реши, затова не бър-
зайте да изхвърляте домакинския уред. 
Ние ще ви дадем няколко лесни съвета 
как да почистите загоряла ютия. 

Оцет - С помощта на оцет можете лесно да изчистите 
ютията, като за целта прибавете малко от него в една 
чаша вода. Включете уреда на ниска степен и изчакайте 
да загрее. Намокрете парцал с течността и леко избър-
шете мястото на изгарянето. Ще видите как с няколко 
лесни движения и всичко ще е както преди. 
Домашен сапун - Този начин е ефективен само ако 

току-що сте изгорили уреда. За целта натъркайте мал-
ко от сапуна на ренде и добавете малко вода. Нанесете 
сместа с помощта на гъба и изчакайте 20 минути. 
Сода бикарбонат - Загрейте уреда. Смесете содата 

с малко вода до получаването на смес с гъстотата на 
каша. Нанесете я на замърсеното място и оставете да 
подейства за 10-15 минути. После внимателно избър-
шете с влажна кърпа, а след това и със суха. 
Свещ - Дори и обикновената парафинова свещ ще 

ви е от полза за почистване на загоряла ютия. Загрейте 
леко уреда, а след това внимателно потъркайте със све-
щта върху гореща повърхност няколко пъти. Охладете 
го и отстранете останалия парафин с влажна кърпа. 
Готварска сол - Солта също ще ви е полезна, ако 

сте попаднали в тази неприятна ситуация. Изсипете 
две супени лъжици на някаква повърхност (дъска, 
картон) и включете ютията, а след това минете някол-
ко пъти по солта, докато изгорялото място не започне 
лесно да се премахва. 
Както и сами се убедихте, винаги има начин да се 

справите с трудностите в домакинството. Заедно с на-
шите малки хитринки и съвети вече лесно ще можете 
да почистите загорялата ютия и тя да светне като нова!
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

БЕЗСМЪРТНИЧЕ - БИЛКА ОТ ТИБЕТСКАТА 
РЕЦЕПТА НА МЛАДОСТТА 

Има една билка, която често пъти сравняват с птицата Фе-
никс! Откъсната и изсушена, тя може да възвърне жизнената 
си дейност дори след 365 дни, ако се потопи във вода или 
се засади. Древните римляни са знаели за нея и са я ценели 
и търсили... в Родопите. И в Пирин планина! Да, това не е 
митология, а история на билката бесмъртниче. 
Тази билка има ши-
рок диапазон на ле-
чебно действие. Тя 
е и една от състав-
ките на тибетската 
билкова рецепта на 
младостта.
Безсмъртниче то 
расте в полупланин-
ски  райони  върху 
скалиста почва. Наименованието произлиза от две гръцки 
думи: helios, което означава слънце и chrysos – злато. 
В козметиката се използва заради уникалните свойства. Има 
успокояващо, регенериращо, стягащо, антисептично и антибак-
териално действие. Стимулира производството на естествен 
колаген и еластин. Изглажда бръчките, възстановява свежия 
и здрав вид на кожата. 
Действа и противовъзпалително, и се използва при обриви, 
акне, екземи, абцеси, атопичен дерматит, псориазис и въз-
паление на кожата. При изгаряния и възпалена кожа носи 
облекчение, но също така предотвратява образуването на 
белези. Възстановява епидермиса от тъмни петна, белези и 
кожни несъвършенства.
Заради безспорните качества на тази билка, на пазара 
вече се предлага регенериращ крем с безсмъртниче. Той се 
препоръчва  при фини и по-дълбоки бъчки, за подхранване и 
хидратация, срещу пигментни петна, за изравняване на тена, 
както и при псориазис и атопичен дерматит. 
Безсмъртничето (жълт смил) се нарежда сред мощните 
природни лекове против стареенето на кожата. Стимулира 
клетъчния растеж и е идеалното средство за заличаване на 
следите, които времето оставя върху кожата ни. Съдържа фла-
воноиди, витамини А, С, РР, К, В1 и В2. Спомага за обновяване 
на клетките и има успокояващо действие при раздразнена кожа.

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Учителката пита Иванчо:
- На колко години стана на миналия ти рожден ден?
- На седем.
- А на колко ще бъдеш на следващия ти рожден ден?
- На девет!
- Седни си! Двойка!
- Голяма работа! Днес ми е рожденият ден!

Вуте хванал златната рибка. Имал три желания:
- Да умре на комшията кравата!
- Добре...
- Да умре и на другия комшия кравата!
- Добре...
- Да умре и мойта крава!
-Това пък защо - попитала рибката.
- Да няма откъде да си купят мляко!!!

ЗАПЕКАНКА С КАРТОФИ И КАЙМА        
Необходими продукти: 

картофи - 1200 г, кайма - 500 
г смес, яйца - 1 бр, домати - 1 
бр., кашкавал - 150 г, майоне-
за - на вкус, лук - 1 глава, за-
квасена сметана - 200 г, вода 
- 6 с.л., олио - за намазване 
на тавата, червен пипер - 1 
ч.л., черен пипер - на вкус, сол - на вкус, риган - на вкус
Приготвяне: Обелете и належете картофите на тънки 

филийки (почти като за чипс), посолете на вкус и поръ-
сете с половин ч.л. червен пипер, разбъркайте добре. 
Смесете каймата с яйцето и останалата част от 

червения пипер, черен пипер, сол и риган на вкус, 
разбъркайте добре. 
В тава, намазана с малко олио, прибавете първо кар-

тофите, разпределете равномерно в тавата. 
Смесете заквасената сметана с водата и разбъркайте 

добре, залейте картофите със сметановия сос равномерно. 
Обелете и нарежете лука на тънки полумесеци, раз-

пределете ги върху сметановия сос. 
Следва омесената кайма, която също разпределяте 

равномерно. 
Нарежете домата на тънки филийки и наредете върху 

каймата. Отгоре намажете със майонеза на вкус и поръ-
сете с настъргания кашкавал. 
Поставете тавата с вашата разкошна запеканка с кар-

тофи в предварително нагрята на 200 градуса фурна. 
Печете, докато добие златисто кафяв цвят кашкавала. 

След това намалете градусите на 180, покрийте с алуми-
ниево фолио и допечете апетитната запеканка за общо 
55 – 60 минути. 
Вкусотия, за която не се изисква пържене, а резултатът – 

потресаващо вкусна и сочна запеканка с картофи и кайма.


