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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

Откриването на новия ловен сезон на пъдпъдъци, 
гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина 
се извърши и на територията на община Сатовча. Стар-
та беше даден на 14  август 2021 г. и всички ловни дру-
жинки на територията на общината спазиха препоръ-
ките и наставленията дадени от компетентните органи.
Напомняме, че:
Ловуването ще се извършва само с писмени разрешения (по образец), издадени от ди-

ректорите на ДГС/ДЛС за държавните ловностопански райони, специалистите по лова 
към юридическите лица, сключили договори за стопанисване и ползване на дивеча в ди-
вечовъдните участъци към ДГС и от председателя на съответната ловна дружина за пре-
доставения й ловностопански район.
В разрешителното за ловуване се вписват датата, имената на ловците, името на ръко-

водителя и участниците в лова при групов лов, номерата на ловните билети и членските 
карти, начина и мястото на ловуване, вида и броя на разрешения за отстрел дивеч.
Разрешителните за индивидуален лов на мигриращ и водоплаващ дивеч се издават от 

председателя на ловната дружина, в чиито ловностопански район ще се проведе ловът, за 
срок не по-дълъг от един календарен месец.
Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч досега се извършваше в събота, 

неделя и в дните обявени за официални празници, но от миналата седмица влязоха в сила 
нови правила, според които  груповото и индивидуалното ловуване на гургулица ще се 
извършва в събота и в дните, обявени за официални празници. Това означава, че ловните 
излети на гургулица са редуцирани от 2 на 1 седмично. Намалена е и отстрелната норма 
от 10 на 8 броя птици. При останалите видове дивеч няма промяна – разрешен е отстрелът 
до 15 пъдпъдъка на ловец и до 10 броя от видовете гривяк, горски бекас и обикновена бе-
касина. По линия на организирания ловен туризъм максималния брой за ден да е 24 броя, 
като до настоящия момент е бил 30 броя.
С постановлението на Министерският съвет се изменя и допълва Правилника за прила-

гане на Закона за лова и опазване на дивеча с цел да се гарантира устойчивото стопанис-
ване и защита на гургулицата в България. По този начин се следват мерките, заложени в 
Международния план за защита на този вид дивеч, като се отчита особеното значение на 
страната ни за популацията на гургулица.
От съюза на ловците и риболовците коментират, че новите законови промени няма да 

доведат до промяна във вида на разрешителните за лов, защото в тях така или иначе не 
се вписват броя излети, а само периода, за който важи. Промяната в дневната норма също 
няма да е проблем, защото тя се вписва на ръка от попълващите разрешителното.
Цената на разрешителното за групов лов се определя, като броят на ловците се умножи 

по 10, а валидността му е за 1 ловен излет. Цената за индивидуален лов също е 10 лв., но 
разрешителното може да е с по-голяма давност, обикновено се издава до края на кален-
дарния месец, като за месец август е до 29-ти.
Груповото ловуване и лов на мигриращ дивеч се извършва само през деня – един час 

преди изгрев и един час след залеза на слънцето.
Строго ще се следи за използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устрой-

ства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида 
и произхода им, както и ловни хрътки и други забранени средства и методи за ловуване.
И през този ловен сезон ще продължи да се следи за спазването на установените норми 

за ограничаване разпространението на АЧС по време на ловните излети, включително спаз-
ване на мерките за биосигурност и оповестяване за открити трупове на умрели диви свине.р ур р ру у р

Критерии за отпускане на месечната целе-
ва помощ:

• детето не посещава училище/детско за-
ведение поради въведени ограничения във 
връзка с извънредното положение или из-
вънредната епидемична обстановка;

• детето не е настанено извън семейство-
то по реда на чл. 26 от Закона за закрила на 
детето;

• двамата или единият от работещите ро-
дители, или родител, отглеждащ сам дете, не 
може да извършват дистанционна работа от 
вкъщи и нямат възможност да ползват пла-
тен отпуск или не получава парично обезще-
тение за временна неработоспособност;

• двамата или единият от родителите, или 
родителят, отглеждащ сам дете, са останали 
без работа, но нямат право на обезщетение 
за безработица или размерът на получавано-
то обезщетение е по-нисък от определения 
доходен критерий;

• двамата или единият от родителите, 
или родителят, отглеждащ сам дете, са са-
моосигуряващи се лица, които не могат да 
упражняват занятието си поради въведените 
ограничения във връзка с извънредното по-
ложение или извънредната епидемична об-
становка;

• двамата или единият от родителите, или 
родителят, отглеждащ сам дете не получават 
обезщетение за бременност и раждане.

• средномесечният доход на член от се-
мейството за месеца, в който в училището/
детското заведение са въведени ограничения 
е по-нисък или равен на 150% от минимал-

ната работна заплата.
Размер на помощта:
Размерът на помощта се определя от броя 

на децата, както и от броя на работните дни, 
в които децата не посещават училище/дет-
ско заведение, както следва:

1. При въведени ограничения в училище/
детското заведение за срок над 10 работни 
дни от месеца:

- за семейства с едно дете размерът на по-
мощта е равен на размера на месечната ми-
нимална работна заплата (650 лв. за 2021 г.)

- за семейства с две и повече деца размерът 
на помощта е равен на 150 на сто от разме-
ра на месечната минимална работна заплата 
(975 лв. за 2021 г.).

2. При въведени ограничения в училище/
детското заведение за срок от 6 до 10 работ-
ни дни от месеца:

- за семейства с едно дете размерът на по-
мощта е 325 лв. за 2021 г.

- за семейства с две и повече деца разме-
рът на помощта е 487,50 лв. за 2021 г.

3. При въведени ограничения в училище/
детското заведение за срок до 5 работни дни 
от месеца:

- за семейства с едно дете размерът на по-
мощта е 162,50 лв. за 2021 г.

- за семейства с две и повече деца разме-
рът на помощта е 243,75 лв. за 2021 г.
Размерът на помощта се определя за всеки 

месец поотделно съобразно броят на дните, 
в които в училището/детското заведение са 
въведени ограничения във връзка с извън-
редното положение или извънредната епиде-

ОБУЧЕНИЕ В ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 
“ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ 

НА УЧЕНИЦИ ОТ ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ КЛАС  
В периода 26 – 30 юли 2021 г. уче-

ниците от СУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ бяха на обучение в обучителен 
център на Главна Дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на население-
то“ (ГД ПБЗН - МВР) в гр. София.
Те се запознаха с общи сведения за 

природните явления, превръщане на 
природните явления в бедствия, водата на планетата, наводнение, какво е 
наводнение през очите на детето, ранно предупреждение и оповестяване 
при бедствия, аварии и извънредни ситуации, действия при наводнение, 
изграждане на дига, основни правила за действие и поведение след навод-
нение, действия по време на наводнение, симулация на наводнение, залеся-
ване на двора на съответния център или полигон, оформяне на цветни алеи.
След като научиха достатъчно теория, учениците приложиха знанията си 

и на практика, със забавни игри и симулации на наводнения, потопиха се в 
работата на пожарникарите и се състезаваха помежду си. Накрая на курса 
всеки ученик получи подарък и грамота за преминатото обучение.
Изказваме благодарностите си на организаторите: Главна дирекция „По-

жарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН - МВР), Дирекция 
- Национална система 112 - МВР, Български червен кръст и Планинска спа-
сителна служба.
Благодарим на перфектните ни обучители, благодарим за атмосферата и 

за вниманието, с което ни обгръщаха!
Всеки ден след занятията в учебният център, групата ни опознаваше Со-

фия. Учениците се научиха да се движат с метрото, което винаги ги отвеж-
даше на нови места. Първият ден се озоваха в сърцето на столицата – НДК, 
а оттам и на разходка по „Витошка“, като не пропуснаха да се снимат с 
известни личности от YouTube и TikTok.
На следващият ден се отправиха към Природо - научния музей, където се 

запознаха с различните животински видове. Разхождаха се и по емблема-
тичните за София „Жълти павета“ и минаха през сградите на Народното съ-
брание, сградата на Президента на Република България, Министерски съвет 
и катедралата „Св. Александър Невски“, Софийски университет, Народния 
театър “Иван Вазов“.
Посетиха паметника на „Цар освободител“, паметника на „Алеко Кон-

стантинов“, паметника на “Съветската армия„, “Статуята на „Св. София“.
Не пропуснаха да посетят и част от големите търговски центрове, в които 

бяха запознати как да се движат и пазаруват в големите търговски вериги.

мична обстановка, но не повече от 
броя на дните, в които работещият 
родител ползва неплатен отпуск.
Как се кандидатства за отпускане 

на помощта:
Месечната целева помощ се 

отпуска въз основа на заявление-
декларация подадено в Дирекция 
„Социално подпомагане“ по на-
стоящ адрес най-късно до края на 
месеца, следващ месеца, за кой-
то в училището/детското заведе-
ние са въведени ограничения във 
връзка с извънредното положение 
или извънредната епидемична об-
становка, към което се прилагат и 
необходимите документи:

1. Документи за брутните доходи 
на родителите за месеца, в който в 
училището/детското заведение са 
въведени ограничения във връзка с 
извънредното положение или извън-
редната епидемична обстановка от:

• трудови правоотношения и/или 
приравнени на тях правоотноше-
ния;

• извършване на услуги с личен 
труд;

• дейности в областта на селско-
то, горското и водното стопанство;

• стипендии;
• други доходи
2. Служебна бележка от работо-

дател, че работникът/служителят 
е в неплатен отпуск и не може да 
извършва дистанционно работа от 
вкъщи, не може да ползва платен 
годишен отпуск и не получава па-
рично обезщетение за временна не-
работоспособност или бременност 
и раждане;

3. Служебна бележка, удосто-
веряваща че детето не посещава 
училище/детска ясла / детска гра-
дина/предучилищна група поради 
въведените ограничения във връзка 
с извънредното положение или из-
вънредната епидемична обстановка 

(в случаите, когато тази информа-
ция не се предоставя по служебен 
ред);

4. При необходимост дирекциите 
„Социално подпомагане“ могат да 
изискват и други документи.
Образецът на заявление-деклара-

ция за отпускане на месечна целева 
помощ, както и примерен образец 
на служебна бележка от работода-
тел, са публикувани на електронна-
та страница на АСП, раздел «Коро-
навирус COVID-19» - «Инструкция 
за ползване на електронни адми-
нистративни услуги в условията 
на извънредно положение» - елек-
тронна услуга № 26.
Къде и как се подава заявление-

то-декларация:
Заявлението-декларация с при-

ложените към него документи се 
подава в дирекция „Социално под-
помагане“ по настоящ адрес:   

• лично, като се прилага лична 
карта (за справка);   

• чрез лицензиран пощенски опе-
ратор, като заявлението декларация 
следва да е в оригинал;   

• по електронен път чрез Систе-
мата за сигурно електронно връ-
чване с квалифициран електронен 
подпис или персонален идентифи-
кационен код на НОИ: http://www.
egov.bg/   

• на извънредно въведения елек-
тронен адрес: ao@asp.government.bg.
Месечната целева помощ се 

изплаща в срок до края на ме-
сеца следващ месеца, за който е 
отпусната.
Ако въведената в училището/

детското заведение мярка обхва-
ща период от два и повече месеца, 
семействата, на които е отпусната 
помощта следва да представят в 
дирекция „Социално подпомага-
не“ удостоверения за доходи всеки 
месец.



- Кой чакаш...!?- Кой чакаш...!?

В Индия разказват за един добър и хрисим човек, 
който всяка сутрин се молел в река Ганг. Веднъж 
след молитва забелязал отровен паяк, който се 
давел във водата. Човекът го взел в шепите си и 
го отнесъл на брега.
В момента, в който го оставил на сушата, паякът 

го ухапал. Но без сам да разбира как, молитвите 
му за света обезвредили отровата.
На следващия ден се повторило същото. Не ще 

и питане, на третия ден, щом мъжът нагазил до 
колене във водата, отново видял паяка, размахващ 
отчаяно крачета във водата. Когато понечил да го 
вдигне, паякът го попитал с човешки глас: “Защо 
го правиш? Не виждаш ли, че всеки път те хапя?”.
А добрият човек отговорил: “Защото съм такъв!”.
Има много причини да бъдем добри, но може би 

никоя не е толкова задължаваща, колкото духовния 
факт, че сме такива каквито сме. Просто така сме 
устроени. Паяците хапят. Вълците вият. Мравки-
те градят планини, които никой не забелязва. А 
човешките същества се вдигат едно друго, когато 
паднат, независимо от последствията. Дори когато 
другият хапе.
Някои казват, че глупакът никога не се учи от 

собствените си грешки, но аз виждам в тази притча 
красотата на кокичето, което всяка пролет пробива 
снега и леда. Това е, което крепи света. Кокичетата 
нямат чувство за мисия и великодушие. Те не са 
нито алтруисти, нито саможертвени. Просто растат 
и красят света, защото са такива.
Що се отнася до нас, когато някой залитне, ние 

посягаме да го уловим. Когато любим човек запла-

че, се опитваме да го утешим. Защо? Защото сме 
такива. Често съм протягал ръка с усещането, че 
допускам грешка. И се е случвало, също като мъжа 
в реката, да бъда ухапан. Но това няма значение 
– аз просто съм си такъв. Всички сме такива. Про-
тегнатата ръка е по- важна от ухапването. Истината 
е, че предпочитам да ме мислят за глупак пред 
това да не вярвам.

– Спомнете си случай, когато сте били добри 
без причина. Може да е нещо съвсем простичко- 
вдигнали сте нещо, което друг е изпуснал, или сте 
хвърлили трохи на птици.

– Помислете за това, което тези постъпки са 
дали на вас самите. Усетихте ли да ви изпълва ле-
кота? Почувствахте ли се по-енергични, по-млади, 
по-открити в сърцето си?

– Потопете се в деня, без да полагате съзнател-
ни усилия да бъдете добри. Запазете единствено 
нагласата, която ви позволява да сте наистина 
такива, каквито сте, и да правите това, което въ-
трешният глас ви подсказва.
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

ПРИТЧА - ВЯРАТА ДА СИ ТОВА, КОЕТО СИ!

водата и времето започват да застудяват, затова никой не бива да 
се къпе в реките. На този ден се спазва строг пост. По аналогия с 
пролятата кръв на светеца е забранена консумацията на червено 
вино, на червени плодове и зеленчуци. В чисто християнски план 
празникът носи идеята за цикличността, защото с останалите 
два дни, посветени на Йоан Кръстител се образува една система 
- раждане (Еньовден - 24 юни), кръщаване (Ивановден - 7 яну-
ари), и смърт (отсичане на главата му - 29 август). Евангелието 
пише, че когато Йоан станал на 30 години, Бог му заповядал 
да проповядва, че вече се е родил неговият син Христос, който 
скоро сам ще започне да учи хората. И започнал Йоан да говори 
на хората, затова го нарекли и Предтеча, понеже вървял преди 
Христос и разказвал за него. Йоан кръстил в река Йордан много 
хора, които се разкаяли и приемайки кръщението, Господ им 
простил извършеното. Когато Христос дошъл при Йоан, Пред-
течата му се подчинил, и кръстил и него във водите на река Йордан. Той продължил и 
след това да проповядва учението на Исус. Главата на Йоан Кръстител била отсечена 
в Юдея от стражите на цар Ирод. Така страшно и безсмислено се прекъснал животът 
на най-близкия другар и съмишленик на Христос.

 Ден за действия срещу ядрените опити 
Отбелязва се от 2010 г. с резолюция 64/35 на 

Общото събрание на ООН от 2 декември 2009 г., 
приета по инициатива на Казахстан, за да се акти-
визират усилията на международната общност за 
прекратяване на ядрените опити като важна крачка 
за постигането на мир и сигурност в свет. Годиш-
нина от закриването /1991/ на ядрения полигон 
Семипалатинск в СССР (дн. Казахсан).

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 20.08.2021 г.
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23 Август 2021 година, Понеделник, 
Ден на жертвите на сталинизма и 

нацизма 
Денят се чества от 2009 г. с резолюция 

на Европейския парламент от 2 април 
2009 г., на основание на декларация на 
Европейския парламент, приета на 23 
септември 2008 г. в Брюксел, Белгия, по 
време на сесия на парламента (22- 25 
септември 2008), „за да се запази паметта 
на жертвите на масово депортиране и изтребление, като същевременно се 
насърчи по-енергично демокрацията и се защити мирът и стабилността в 
Европа“. Годишнина от подписването в Москва, СССР, на Договор за ненапа-
дение между СССР и нацистка Германия (пакт „Рибентроп-Молотов“) /1939/.

24 Август 2021 година, Вторник,
На този ден изригва вулкана Везувий 
На 24 август 79 г. е най-голямото изриг-

ване на вулкана Везувий - погребани са 
градовете Помпей и Херкулан. Вулканът 
е на височина 1277 м над морското ниво, 
близо до Неаполитанския залив, Италия. 
Той е единственият активен вулкан в кон-
тиненталната част на Европа. Кратерът му 
е с дълбочина 216 м и обиколка 1400 м. 

Диаметърът на основата му е повече от 3 км. Везувий изригва периодично в 
продължение на повече от 12 000 години. Последното му по-голямо изриг-
ване е през 1944 г., загиват 45 души, опустошени са няколко села, а базата на 
Съюзниците, разположена наблизо понесла сериозни щети - повредени били 
88 бомбардировача B-25 „Мичъл“. Помпей е в списъка на Организацията на 
ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) на 
световното културно наследство. Разрушеният град е една от най-популяр-
ните туристически атракции в Италия - посещаван е от около 2,5 милиона 
туристи годишно. 

25 Август 2021 годишна, Сряда,
491 години от рождението на Иван Грозни 
491 години от рождението на Иван Грозни 

(Иван ІV)/1530- 1584/ - руски владетел, който 
изгражда основните на руската империя. Велик 
московски княз (4 декември 1533 - 16 януари 
1547) и първият руски цар (16 януари 1547 - 
18 март 1584). Прозвището „Грозни“ на руски 
(грозный) означава „Страшни“. Внук е на София 
Палеолог (племенницата на последния визан-
тийски император), потомък на Асеневци (София е пра пра правнучка на цар 
Иван Асен III). Руският цар е издънка на византийските династии Палеолог, 
Кантакузин и Комнин. По време на управлението му руската държава започва 
да овладява нови земи: Поволжието, колонизацията на Сибир, за да утвърди 
достъп до Балтийско море, Иван Грозни води 24 години Ливонска война срещу 
Ливонския орден, Литва, Полша и Швеция. Създадените от него, основите 
на руското общество и държавни институции, просъществуват до XVIII век, 
затова и в много легенди и приказки феодална Русия е отъждествявана с 
името „дядо Иван“.. 

29 Август 2021 година, Неделя,
Църква почита св. Йоан Кръстител (Секновение) 
Църквата отбелязва смъртта на Свети Йоан Кръстител - на този ден е отсе-

чена главата на светеца. Това е вторият летен празник на християнския светец, 
който в народния календар се нарича Секновение поради вярването, че на 
този ден се сече лятото, секат се денят и нощта - стават равни. На Секновение 

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР



Въпрос: Бих искала да попитам за необхо-
димите документи за избор на личен лекар на 
чужденец. На сайта н НЗОК видях формуляр за 
първоначален избор на личен лекар, но трябва 
ли да се предоставят допълнително документи 
освен този формуляр.
Става дума за белгийски гражданин притежа-

ващ лична карта и има статут на постоянно 
пребиваващ в страната, ЛИН в България, работи 
на постоянен трудов договор в страната и плаща 
съответно здравни осигуровки.
Преди това не е бил здравно осигурен в страна 

от ЕС така, че настоящото здравно осигуряване 
трябва да се счита за първо в държава от ЕС.

До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от рабо-

тодателя на авансо-
вия данък, удържан 
през месец юли за 
доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от ра-
ботодателя на аван-
совия данък, опре-
делен по реда на чл. 
42, ал. 6 от ЗДДФЛ 
върху брутния раз-
мер на сумата от 
частичните плащания по трудови правоотношения, 
направени през месец юли, когато пълният размер на 
начислените от работодателя доходи от трудово право-
отношение за този месец не е изплатен до 25 август.
До 31-ви август:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справ-

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

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

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

Отговор от НЗОК: Първоначално трябва да се уточ-
ни здравноосигурителния статус на лицето.
За да направи  избор на общопрактикуващ (личен) 

лекар и да ползва медицинска помощ в обхвата на 
пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета 
на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), 
лицето трябва да е включено в българската здравно-
осигурителна система и да е с непрекъснати здравно-
осигурителни права (съгласно справката в регистъра 
за здравно осигуряване на Националната агенция за 
приходите ).
Правомощията по определяне на кръга от лицата, 

които подлежат на здравно осигуряване в България 
(според българското законодателство) са предоставени 
на Националната агенция за приходите (НАП), а не 
на НЗОК. На това основание за  становище относно 
здравноосигурителния статус на чуждия гражданин е 
необходимо да се обърнете към НАП.
Информация по въпроса може да получите на един-

ния телефонен номер за цялата страна  070018700 
(Информационния център на НАП). Запитвания могат 
да се изпращат и на имейл адрес: infocenter@nra.bg.
Първоначален избор на личен лекар се осъществява 

с „Регистрационна форма за първоначален избор на 
общопрактикуващ лекар“.

Въпрос: Имам хронично заболяване анкилозиращ 
спондилит и ТЕЛК решение с призната инвалид-
ност 71%. Може ли личният лекар да издаде на-
правление за рехабилитация в болнични условия в 
санаториум /СБР-Национален комплекс ЕАД/ ? 
Отговор от НЗОК:  Диагнозата „ анкилозиращ 

спондилит“ е включена в клинична пътека № 265 „ 
Физикална терапия и рехабилитация при болести на 
опорно двигателния апарат“.
Пациентите могат да бъдат хоспитализирани за 

рехабилитация в рамките на клинична пътека № 265 
„Физикална терапия и рехабилитация при болести на 
опорно-двигателен апарат“ в случаите с необходимост 
от последваща рехабилитация в болнични условия за 
едногодишен период и ако са с трайно намалена рабо-
тоспособност над 70% по повод на основно заболяване.
Вашият личен лекар може да издаде направление за 

хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7) за рехабили-
тация, при условие че имате необходимите индикации 
за лечение и лечебното заведение е сключило договор 
с НЗОК по клинична пътека № 265.
Когато пациент е включен в програмите на Национал-

ния осигурителен институт (НОИ) за ползване на бал-
неолечебните процедури в балнеолечебните центрове 
в страната ни, е необходимо медицинско направление 
от лекуващия  лекар. Информация ще получите от НОИ 
и неговите териториални подразделения и на сайта на 
НОИ  на адрес www.noi.bg  В този случай направле-
нието, с което евентуално ще постъпите в санаториум 
за  провеждане на рехабилитация и физиотерапия, не 
е по линия на НЗОК, т.е. не е бланка (МЗ-НЗОК.№7).

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ВИЖТЕ КОИ ПЧЕЛАРСКИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ 
СЕ ПОДПОМАГАТ ДО КРАЯ НА 2022 Г.
Националната пчеларска програма, изготвена за 

периода от 1 август 2019 г. до 31 юли 2022 г., се 
удължава с още пет месеца – до 31 декември 2022 г. 
Това предвижда Проект на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 10 от 2019 г. за прилагане 
на пчеларските мерки.

Кои фермери имат право на преотстъпен данък?
В този 5-месечен период ще се прилагат следните 

дейности от Програмата: 
1. „Закупуване на ветеринарномедицински проду-

кти срещу вароатозата“ от мярка Б – „Борба срещу 
агресорите и болестите в кошера, особено срещу 
вароатозата”;

2. „Физикохимичен анализ на пчелния мед“ по 
мярка Г – „Мерки за подпомагане на лабораториите 
за анализ на пчелните продукти“;

3.  „Изследване на проби от хранителните запаси на 
пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни коли-
чества вещества от пестициди над пределните норми“ 
по мярка Г – „Мерки за подпомагане на лабораториите 
за анализ на пчелните продукти“. 
По точка 3 допустими кандидати са физически и 

юридически лица, регистрирани като земеделски 
стопани с пчелни семейства. Това изменение ще се 
отнася както за пчеларската 2022 г., така и за удълже-
ния период от 1 август 2022 г. до 31 декември 2022 г.
Важни срокове: Дейностите в удължения период се 

извършват от 1 август 2022 г. до 31 декември 2022 г. 
Заявления за плащане се подават до 15 януари 2023 г. 
Самите плащания се извършват от 16 октомври 2022 
г. до 15 октомври 2023 г. Ако за тях няма определен 
бюджет, не се приемат заявления за подпомагане.
Документът е на обществено обсъждане до 13 

септември. Коментари се изпращат по имейл на 
YIlieva@mzh.government.bg.

В СЕУ СА ПУБЛИКУВАНИ УВЕДОМИТЕЛНИТЕ ПИСМА 
ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ,

БАЗИРАНИ НА ПЛОЩ ЗА КАМПАНИЯ 2019
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна аген-

ция издаде и публикува в Системата за електронни 
услуги (СЕУ) 63 425 уведомителни писма за извършена 
оторизация и изплатено финансово подпомагане по 
схеми и мерки за директни плащания, базирани на 
площ за Кампания 2019.

Земеделските стопани, регистрирани в системата, 
имат достъп до публикуваните писма от личният си 
профил. Припомняме, че до там се стига от основното 
меню „Администрация“ – секция ”Справки” - поле 
„Кореспонденция“, с възможност за „Сваляне на файл“, 
от където се зарежда и самото писмо за конкретния 
бенефициент. При изтеглянето на уведомителното 
писмо, то се счита за връчено, като от следващият ден, 
започва да тече 14-дневен срок, в който при несъгласие, 
бенефициентите на ДФЗ могат да обжалват писмата по 
реда на чл.81 и чл.133, ал.1 от АПК.
Бенефициентите, които все още нямат активиран 

достъп (регистрация) в СЕУ на ДФ „Земеделие”, мо-
гат да получат уведомителните си писма в областната 
дирекция на фонда по адрес на регистрация (за ЮЛ и 
ЕТ) или постоянен адрес (за ФЛ).
Чрез дигитализация на системите си ДФЗ цели въ-

веждането на бърза и сигурна комуникация с бенефи-
циентите. В тази връзка се преустановява изпращането 
на хартиен носител на уведомителните писма, свързани 
със схемите и мерките на директните плащания.
Припомняме, че в профила си всеки кандидат има 

възможност за визуализация на електронни документи, 
уведомления и географски данни. В публичната част 
на системата са налични регистри и справки, норма-
тивни документи, калкулатори, както и специализирана 
географска карта.

ТЕЧЕ ЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО 
ВРЕМЕ НА НЕПЛАТЕНА ОТПУСКА

С измененията на Закона за здравето през 2020 г. 
поради пандемичната обстановка, в страната влезнаха 
в сила нови разпоредби относно времето на зачита-
нето на осигурителния стаж.
За осигурителен стаж от Кодекса за социално 

осигуряване (КСО) се зачита времето на неплатения 
отпуск до 60 работни дни.
На това основание и в този размер се зачита осигу-

рителният стаж, независимо от това в кой период на 
годината е ползван неплатеният отпуск. Разпоредбата 
засяга всички лица, осигурени на основание разпо-
редбите в закона. Това са следните осигурени лица:

1. работниците и служителите,
2. държавните служители по Закона за държавния 

служител;
3. съдиите, прокурорите, следователите, държавни-

те съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и 
съдебните служители, както и членовете на Висшия 
съдебен съвет и инспекторите в инспектората към 
Висшия съдебен съвет;

4. военнослужещите по Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България, резервистите на 
активна служба по Закона за резерва на въоръжените 
сили на Република България, държавните служители 
по Закона за Министерството на вътрешните работи и 
Закона за изпълнение на наказанията и задържането 
под стража, държавните служители по Закона за Дър-
жавна агенция „Национална сигурност“, по Закона 
за Държавна агенция „Разузнаване“ и по Закона за 
специалните разузнавателни средства, офицерите 
и сержантите по Закона за Националната служба за 
охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО;

5. членовете на кооперации, упражняващи трудова 
дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията;

6. управителите и прокуристите на търговски дру-
жества, на еднолични търговци, на техните клонове 
и на клоновете на чуждестранни юридически лица, 
членовете на съвети на директорите, на управителни 
и надзорни съвети и контрольорите на търговски дру-
жества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, 
работещи по договори за управление на неперсони-
фицирани дружества и лицата, на които е възложено 
управлението и/или контролът на държавни и об-
щински предприятия по глава девета от Търговския 
закон, техни поделения или на други юридически 
лица, създадени със закон;

7. лицата, упражняващи трудова дейност на избор-
ни длъжности, с изключение на лицата, изброени в 
закона, както и служителите с духовно звание на Бъл-
гарската православна църква и други регистрирани 
вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

8. кандидатите за младши съдии, младши прокурори 
и младши следователи по Закона за съдебната власт.
При зачитането на осигурителен стаж по време на 

неплатения отпуск, времето се отчита в дни, неза-
висимо от уговорените часове работно време. Това 
означава, че работник или служител с уговорено 
работно време 8 часа и такъв с уговорено работно 
време например 4 часа са поставени при едни и същи 
условия при преценката на броя на дните по време 
на неплатения отпуск.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АВГУСТ 2021г.



7 ГРЕШКИ НА СТОПАНИТЕ,
ОТ КОИТО ОВОШКИТЕ ЗАГИВАТ 

Ако сте сред ово-
щарите, които все 
нещо работят по 
двора ,  вероятно 
загубата на млада 
фиданка или пък 
отгледано дърво, 
ще е проблем за вас.
Грижите в гради-
ната включват по-
ливане и торене на 
дърветата и храсти-
те, тяхната резитба 
и защита от болести и вредители. Но ако направите тези 
агротехнически мероприятия в неподходящи срокове или 
пък при нарушаване на основните нужди на дърветата, 
то ефектът може да е обратен.
Неправилното засаждане. Още на стадия на засаж-
дането можете да направите груби грешки, които да не 
позволят на младото растение да се развива и най-накрая 
да го погубите. Сложете кореновата шийка на нужното 
ниво. Ако я поставите прекалено ниско, то клоните могат 
да изсъхнат, а кората да започне да се бели. За да не се 
случи това, засаждайте дърветата и храстите така, че 
кореновата шийка да се намира на 4-6 см над нивото на 
земята. Важно е да съблюдавате и сроковете на засаж-
дане: през есента до средата на ноември.
Дълбоко прекопаване около дървото. Прекопаването 
около ствола на дървото способства постъпването на 
въздух към корените, а също така помага да се борите и 
с плевелите и вредителите. Ако обаче забиете лопатата 
прекалено дълбоко, повече от 15 см, можете да повреди-
те корените. В раните могат да се заселят гъби и други 
причинители на болести, а оголените корени през зимата 
могат да измръзнат. При това, някои специалисти смятат, 
че честото прекопаване може да доведе до влошаване на 
качеството на почвата и силна загуба на влага.
Мулчиране на ствола на дърветата. Мулчирането 
защитава растенията от прегряване и загуба на влага в 
горещината, помага им да презимуват. Мулчът подобрява 
структурата и хранителността на почвата. Можете да из-
ползвате борови иглички, стърготини, дървесни стружки, 
кора, дребни камъчета, компост и други материали, като 
стигнете до различно агровлакно и дори вестници.
Трябва да имате предвид, мулчът да не е до нивото 
на кореновата шийка, тъй като тя може да започне да 
развива издънки.
Оставени задълго ловни пояси. Ловните пояси, кои-
то се поставят, за да спасят дърветата от вредители, са 
особено ефективни в пролетно-летния период. Оставени 
за няколко месеца след това обаче плътните ловни по-
яси няма да донесат нищо добро на овошката. Особено 
опасно е това са младите дървета, които растат активно. 
Ловните пояси са способни дори да деформират ствола 
на фиданките само за лято.
Неправилна резитба. Резитбата на дърветата е цяла 
наука и ако я направите в неточното време или пък не 
знаете как, то можете да осакатите дървото си в двора. 
Резитбата бива формираща и санитарна. Първата при-
дава на короната на дървото нужната форма, а втората 
позволява да се избавите от болните и сухи клонки. 
Благодарение на това растението цъфти по-добре и дава 
повече плод.
Неправилно опръскване. Опръскването на дърветата 
срещу болести и вредители обикновено се прави в късна 
есен. Някои стопани обаче пренасят обработката през 
пролетта, което не е много правилно, тъй като по този 
начин можете да изгорите младите листа, които започват 
да се развиват. Опръскването на дърветата при още не-
разтворени пъпки трябва да се прави при плюсови тем-
ператури, иначе веществото може да не подейства. Тази 
процедура може да е малко ефективна, но и дори вредна 
за зелените насаждения. Попаднали в пукнатините капки, 
могат да замръзнат през нощта и да увеличат повредата.
Прекалено силно присаждане. Облагородяването на 
дърветата може да ви помогне да обновите градината 
си в къси срокове или да запазите любимия си сорт, ако 
основата е повредена. Процедурата позволява много 
по-рано да получите първа реколта и да разнообразите 
културите в градината. Ако обаче натоварите дървото 
с прекалено много калеми, то можете в кратък срок 
да го унищожите.

КАК ДА ОТГЛЕДАТЕ ИДЕАЛНИТЕ ЗЕЛКИ 
Зелето е един не само ценен източник на витамини, 

но и съставка на много любими още от детството яс-
тия. Затова и много стопани, които отглеждат в гра-
дината си зеле, искат да получат качествена реколта. 
Как да избегнете възможните проблеми и да получи-
те идеалните зелки.
Зелето е достатъчно капризна култура: горещини, за-

сушаване, прекалено гъста сянка, неподходяща почва, а 
има и много вредители, които могат да попречат сери-
озно на получаването на качествена реколта.
Ето няколко основни фактора, заради които зелето 

може да не се получи идеално.
Времето е основният фактор, който може да повлияе 

на растежа на здрави зелки. Тази култура се смята за 
хладолюбива, затова тя може да се сади и при 5 градуса, 
но развитието на растенията ще се забави. Горещини-
те и засушаванията, с които вървят ръка за ръка, също 
няма да са от полза за идеалните зелки: над 25 градуса 
зелето се чувства некомфортно, а при 35 градуса разви-
тието им спира.
Светлината обаче е задължителна най-добрите глави 

израстват на добре осветени участъци.
Неподходящата почва може да бъде сериозно пре-

пятствие при отглеждането на зеле. Тази култура расте 
най-добре на средноглинести и тежки почви, а на пе-
съкливи почти няма да получите реколта. Реакцията на 
почвата трябва да е от неутрална до слабокисела иначе 
корените няма да се развиват добре.
Заболяванията също застават на пътя на получаване-

то на идеални зелки. Сред най-основните са гъбичните 
и бактериалните болести. Листата могат да пожълтеят 
или пък да бъдат покрити с черни петна в зависимост от 
причинителя, може да бъде засегната кореновата ший-
ка, зелките да забавят расетжа си или 
изобщо да не се развиват.
Сред причините за некачествена 

реколта са и вредителите. Голи охлю-
ви, гъсеници, пеперуди – това са само 
част от конкурентите в борба за зеле-
то в двора ви.
За да получите добра реколта, тряб-

ва да спазвате агротехниката. Първо, трябва да започ-
нете с изграждането на лехите. Участъкът, на който 
планирате да засадите зелето, трябва да е равен, добре 
осветен, да няма засенчваща растителност. На това мяс-
то може да сте гледали бобови, картофи, моркови, лук и 
краставици, но не и пак зеле. Подготовката на мястото – 
с торене и прекопаване е задължителна, още от есента.
Разстоянията между растенията в лехата може да ва-

рира в зависимост от сортовете: от 25-35 см за ранните, 
до 60-70 см за късните сортове зеле. Това правило е ва-
жно да се спазва, за да могат зелките да имат достатъч-
но пространство за растеж и да избегнете разпростра-
нението на болести.
Влагата в нужните дози е гаранция за успех при зеле-

вите култури. Не трябва да прекалявате, тъй като коре-
ните могат да загният. След като засадите зелето поли-
вайте през ден за първите две седмици, като давате на 
всяко растение поне по литър вода. След това разредете 
поливките на 3 дни. Важно е да знаете, че след форми-
рането на главите не трябва да прекалявате с водата. От 
високата влажност те могат да се напукат.
Не трябва да забравяте и за разрохкването на почвата, 

особено няколко дни след поливане. Това важи в пълна 
сила за тежките почви.
Идеални зелки ще получите и ако се постараете да 

загърлите всеки стрък. Това се прави няколко пъти на 
сезон: първото е 2-3 седмици след засаждане, а после 
около 20 дни пак.
Торенето също ще ви осигури гаранция за успех, но 

трябва да се съобразите със състава на почвата, като 
внасяте само тези, които липсват в нея.
Прибирането. Това е последният етап, който може да 

ви помогне в постигането на идеалните зелки. Точно-
то време на събиране зависи от сорта. Ранното зеле се 
прибира сега, късното може да стои до есента в лехи-
те. Важно е добре да почистите зелките от засъхна-
лите и почернели листа, за да не разболеят зелките и 
да опропастите сами труда си.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Жена говори нежно на съпруга си:
- Скъпи, странно как 4 бири те правят толкова 

различен...
- Ама аз не съм пил!?!?!
- Ти не си, ама аз съм....

В лудницата:
- Докторе, съседа по стая дето се прави на мотор, 

може ли да го преместите?
- Шума ли ви пречи?
- Не, газовете

Доктор към възрастен пациент:
- Дядо, как е новият слухов апарат? 
- Докторе, чудесен е!!! Едва втори ден го нося, и вече 

трети път си сменям завещанието.

АЛОЕ ВЕРА  
Алое вера /Aloe vera/ представлява тропично растение от 
семейство Асфоделови. Разпространено е в областите с по-
сух климат. Среща се в подивяло състояние, но може да се 
отглежда още като градинско и стайно растение. Характерно 
е за някои страни от Европа, Азия, Африка, Северна и Южна 
Америка. Мнозина оприличават алое верата на кактус, но според 
ботаниците подобни сравнения са неправилни.
Това, по което алое верата 
прилича на кактуса са едри-
те, сочни листа. Те са издъл-
жени, заострени с мечовидна 
форма. Снабдени са с малки 
шипчета .  Съдържат  теч-
ност, която е изключително 
лековита. Листата достигат 
до седемдесет сантиметра 
височина. Възрастните растения имат повече от дванадесет 
листа, като теглото на всяко едно от тях може да достигне средно 
до 1.5 килограма. Алое верата цъфти с различни цветове, които 
при отделните видове варират по багра и големина.
История на алое вера
Растението алое вера е познато на човечеството от много 
векове. Има данни, че неговите лековити свойства са се полз-
вали още преди повече от четири хиляди години. Растението 
е било добре познато на много от древните култури. Гръцките 
и римските лечители често са си служели с него, когато се е 
налагало да се справят с някоя болест.
Същото се отнася за древните китайци и индийци. Освен като 
лекарствено средство алое верата се е използвала и като коз-
метичен продукт. Според легендите египетските владетелки 
Нефертити и Клеопатра често влагали растението в различни 
помади, за да поддържат своята съвършена красота.
Те били сигурни, че сокът от билката прави кожата им мека, 
сияеща и гладка. Всичко това се потвърждава, когато през 1862 
година Джордж Ебънс попада на египетски папирус, в който има 
билкови рецепти, включително и такива с рецепти с алое вера.
Заради множеството си полезни свойства през вековете билката 
е получавала какви ли не названия. Била е наричана Лека от 
природата, Растението чудо, Мълчаливият лечител, Растение 
на безсмъртието и др.
Състав на алое вера
Листата на алое вера са богати на гелообразно вещество, което 
е източник на много важни витамини, минерали, аминокиселини, 
протеини и друг ценни вещества. Растението съдържа витамин 
А, витамин В1, витамин В2, витамин В3, витамин В6, витамин В9, 
витамин В12, витамин С и витамин Е. Билката е източник още 
на алоин, ацеманон, агликони, алоин, дихидроксиантрацен и др.
Събиране на алое вера
Листата на алое вера могат да се използват като лекарствено 
средство след третата-четвъртата година на растението. На 
всеки шест-осем седмици могат да се берат по три-четири листа 
от един растителен екземпляр. Листата се отрязват и се измиват, 
след което могат да бъдат приготвени за по-нататъшна употреба.

БЪРЗ СЛАДКИШ С КАЙСИИ   
Продукти:

• брашно – 200 г
• масло – 100 г
• яйца – 2 бр.
• прясно мляко – 1 ч.ч.
• бакпулвер – 1 бр.
• захар – 200 г
• ванилия – 1 бр.
• кайсии – 200 г
• пудра захар – за по-
ръсване
 Начин на приготвяне:
Разбийте яйцата със захарта и маслото. Добавете 

брашното с бакпулвера и налейте прясното мляко. 
Трябва да се получи тесто, по-гъсто от това за па-
лачинки.
Изсипете сместа в намазнена тава, наредете раз-

рязаните на две кайсии отгоре. Изпечете сладкиша в 
умерено загрята фурна.
Когато го извадите, го поръсете с пудра захар, която 

е предварително смесена с ванилията.


