
11 - 17 април 2022 г., година (XVIII), 14 /849

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

От 1 април т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и 
рехабилитация за 2022 г.
Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на 

нощувките и частична помощ за храна в размер на 8.00 лв. за всеки ден от 
престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Всяко 
лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва до четири основни 
диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите 
с 22 юридически лица за общо 52 заведения, изпълнители на програмата.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за 

общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална 
болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за 
шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който 
се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично 
уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане 
на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Правоимащи са и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. 

Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното 
решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от 
провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на 

дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда 
профилактика и рехабилитация, може да намерите в меню „Обезщетения”, 
подменю “Профилактика и рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.

април т г започва изпълненниеието на програмата за профилафф

С цел ограничаване на пожари, възникнали поради небрежност от населени-
ето и във връзка с определения от Областен управител пожароопасен сезон в 
горските територии за периода от 01.04.2022 година до 31.10.2022 година, кме-
тът на общината д-р Арбен Мименов с нарочна заповед въведе пълна забрана 
за паленето на стърнища и сухи треви по слоговете, крайпътните ивици, вилни 
места в горите, в земи от горски фонд и другите земеделски земи. Със заповедта 
се забранява изгарянето на растителни отпадъци в земеделските земи, в близост 
до житни култури и гората. Забранява се паленето на огън и пушене при пре-
биваване в горските територии и селскостопанските земи през пожароопасния 
сезон и при ветровито време. Забранява се също така и използването на пиратки 
от пастири, ловци и туристи в горите и пасищата през пожароопасния сезон.

 С нарочната заповед кметът на общината се разпорежда, кметовете на насе-
лени места да организират стриктно наблюдението и охраната на селските имо-
ти с оглед навременното откриване на възникнали пожари, като при откриване 
на такива незабавно да се извърши обаждане на телефон 112 и 07541/2066, след 
което незабавно да се започне гасенето. Със заповедта е разпоредено, в слу-
чай на констатирани нарушения на виновните лица да бъдат налагани санкции. 
Също така е указано паленето на огън в дворовете на граждани да става само на 
обезопасени места, в неветровито време и под наблюдение, до пълното загася-
ване на огъня, като до него не се допускат деца.

 Кметът на общината възлага изпълнението на заповедта на кметовете по 
населени места, екополицаите по райони и доброволното формирование към 
Общината, като контрола по изпълнението й е възложен на Илхан Карагьозов 
- Директор на дирекция АПООСГРАОА и главен експерт „Земеделие и гори“.

С оглед предотвратяване нанасянето на щети на селскостопанското 
имущество – ливади, трайни насаждения и всички посевни площи, 
както и опазването на общинските озеленени площи и декоративна 
растителност, Кметът на общината д-р Арбен Мименов издаде запо-
вед, с която забрани  пускането на всякакъв вид добитък в селскосто-
панските земи, както и свободното пашуване в тях на територията на 
община Сатовча, считано от 01.04.2022 година до приключването на 
селскостопанската година - 01.10.2022 година.
Със заповедта се забранява пашуването и движението на добитъка 

по площадките, парковете и градините на територията на общината, 
като кметовете на населени места имат задължението по подходящ 
начин да уведомят населението и да организират опазването на сел-
скостопанското имущество на територията на населеното място. При 
констатирани нарушения, кметовете на населени места се задължа-
ват да издирят нарушителите и наложат необходимата санкция за не-
спазване на разпоредбата, както и да предприемат необходими мерки 
по възстановяване на нанесените вреди. Органите на реда ще подпо-
магат кметовете на населени места при изпълнението на служебните 
им задължения във връзка с прилагането на заповедта, а контролът 
по изпълнението й е възложен на Илхан Карагьозов - директор на 
дирекция ПООСГРАОА и главен експерт „Земеделие и гори“.



Международен ден на авиацията и космонавтиката 
На този ден през 1961г. е станал първият 

в историята пилотиран космически полет 
на космонавта Юрий Гагарин с кораба 
„Восток“. В 6 часа и 7 минути по Грину-
ич - 9 часа и 7 минути московско време 
Юрий Гагарин излетя и направи с кораба 
„Восток“ една обиколка около Земята. 
На височина 7 километра Гагарин ката-
пултира и се приземява с парашут близо 
до спускаемия апарат, на колхозно поле 
в Саратовска област. Целият космически 
полет е продължил 1 час и 48 минути, но 
остава завинаги в историята на човечеството като полета на първия космонавт в света.

16 април 2022 година, Събота,
Ден на конституцията и празник на юристите 
Професионален празник на българските юристи и 

съдебните служители. До 1991 г. денят се отбеляз-
ва на 4 декември като Ден на Конституцията и на 
юриста съгласно Решение 38 на Бюрото на Минис-
терския съвет от 1979 г. На 16 април се отбелязва 
по инициатива на Съюза на юристите в България 
и с Решение 56/12 март 1991 г. и с Решение 879/16 
декември 2010 г. на Министерски съвет. На 16 април 
през 1879 г. е приета Търновската конституция от 
Учредителното народно събрание (1878), свикано в 

Търново (дн. Велико Търново) на 10 февруари 1879 г. и закрито в деня на приемането й. 
17 април 2022 година, Неделя, 
Международен ден за борба с хемофилията 
17 април е Световният ден за борба с хемофилията. У нас се 

отбелязва от 1989 г. по инициатива на Световната федерация по 
хемофилия и Световната здравна организация. От 1995 е създа-
дено Дружество по Хемофилия в България учредено от група 
болни с хемофилия, родители на деца с хемофилия, както и ме-
дицински специалисти ангажирани в сферата на коагулопатиите. 
Хемофилията е наследствено заболяване, което се предава от 
майката на синовете и се състои в неспособност на кръвта да се 
съсирва. В света има между 200 000 и 300 000 мъже с хемофилия. 
Приблизително 1 на всеки 5000 мъже се ражда с хемофилия, сочи 
световната статистика. При хора страдащи от заболяването всяка травма предизвиква 
трудно спиращи кръвоизливи. Освен, кожните кръвоизливи се наблюдава и кървене 
от носа, венците, езика, при поникване и изваждане на зъби. Появяват се кръвоизливи 
(хематоми) в мускулите. Кръвоизливите в ставите (най-често коленните) причиняват 
болка, подуване, артроза с деформация и анакилоза с пълно обездвижване на ставите.

ВИДЕОЛЕКСИКОН - ЗА ЧЕТЯЩИ ДАЦА
По повод 2 АПРИЛ – МЕЖДУНА-

РОДЕН ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА 
и 217г. от рождението на приказника 
на всички времена Ханс Кристиян Ан-
дерсен.
За втора поредна година Читалище 

„Любен Каравелов 1940“ Бургас кани 
децата, обичащи книгите, да предста-
вят във видео до 2 минути какво четат. 
И още:

- Да споделят своите мисли за сюже-
та, героите или други впечатления от 
книгата.

- Да покажат любимото си място за 
четене.

- Да представят своята домашна 
библиотечна колекция или да разкажат 
за обществената библиотека, която 
посещават.
Видеоклипът публикувайте на FB 

страницата на читалището: НЧ „Любен 
Каравелов 1940“ Бургас, придружен с 
информация за участника: име и фамилия, възраст, град, училище, клас.
Срок за участие: До 20.00 ч. на 13 април 2022 г.
Критерии за оценяване: съдържателност по регламента, изразено лично отношение 

към книгата и четенето, артистичност на представянето.
Обявяване на резултатите от конкурса: 15.04.2022 г.
Наградният фонд е предметен. Ще бъдат присъдени 5 награди в различни категории.
Организаторите ще се свържат с отличените за уточнение на начина за получаване на 

наградите. За децата от отдалечените градове и селища наградите ще бъдат изпратени 
по куриер.
Успех на предизвиканите любители на четенето!
За контакт: 056/844469, 0895 506 210 

11 Април 2022 година, Понеделник,
 Международен ден на бившите полит-

затворници и концлагеристи 
На 11 април 1945 г. при настъплението на 

американската армия в Тюрингия въоръжени 
лагеристи от Бухенвалд нападат стражевите 
кули и предизвикват бягството на германски-
те войници. Денят се чества и като Между-
народен Ден на бившите политзатворници 
и концлагеристи. Бухенвалд бил построен 
на върха на планината Етелсберг, издигаща 
се близо до град Ваймар, административен 
център на Тюринги.
Световен ден за борба с болестта на Паркинсон

 Световният ден за борба с болестта на Пар-
кинсон е обявен през 1997 г. от Световната 
здравна организация. Годишнина от рождението 
на английския лекар Джеймс Паркинсон, който 
описва първи това заболяване през 1817 г. Отбе-
лязва се от 1998 г. При Паркинсон дегенерират 
определени неврони в мозъка и те започват да 
произвеждат по-малко невромедиатор, наречен 
допамин. Това води до промяна на функцията на 
тези участъци от мозъка на човека и причинява 
тремор. Според различните хипотези като при-

чина за треперенето се посочват токсични вещества, свободните радикали, 
генетични фактори и дори вируси. Паркинсон не се лекува напълно. Самото 
лечение най- често е медикаментозно и човек трябва да приема лекарствата, 
докато е жив. Понякога се налага промяна на дозата или на вида лекарство. 
Световен ден за борба с шизофренията 
Отбелязва се по света от 1949 г., а в България 

– от 1998 г. На 11 април се отбелязва Светов-
ният ден за борба с шизофренията - психично 
заболяване, от което страдат милиони хора. 
Изследванията на Световната здравна орга-
низация показват, че процентът, на хората с 
шизофрения е един и същ във всички култури 
и всички страни. Моментната заболеваемост 
от шизофрения е 0.4 на сто от общия брой на 
населението. Това означава, че във всеки конкретен момент такъв е делът на 
хората, при които са налице клиничните прояви на заболяването.

12 Април 2022 година, Вторник,
Ден на римската богиня на победата Виктория
 Виктория е древноримска богиня на победата. 

Първо- начално е наричана Вика Пота („Могъща 
победителка“) по името на божеството, което насле-
дява, като това име се запазва като неин епитет. По 
своя произход е староиталийско божество, вероятно 
сабинско; по-късно е отъждествена с гръцката боги-
ня Нике. Често е асоциирана с Белона. Представяна 
е като млада жена с крила, държаща лавров венец 
или палмово клонче. Виктория олицетворява побе-
доносната война и победата. В Рим са ѝ посветени 
храм на Палатинския хълм и олтар в сенатската 
курия, издигнат при Октавиан Август. Съществува 
обичаят след празнуването на триумф, римският 
пълководец да постави нейна статуя при храма ѝ . 

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

Търпението е добродетел, с който щадим не само 
себе си, а и най-близките си хора. Притчата, която 
ви представяме, показва защо трябва да броите до 
10, преди да кажете или направите нещо.
Баща искал да превъзпита своя подрастващ син, 

който бил прекалено нетърпелив. Затова му дал 
чувалче с пирони и му казал да забива по един във 
вратата всеки път, когато изгуби търпение.
През първия ден момчето забило 37 пирона у 

когато нагледно видял колко е нетърпелив, решил, 
че трябва да се контролира.
Така от ден на ден забивал все по-малко пирони 

във вратата, докато не дошъл денят, в който не 
забил нито един пирон. Доволен от себе си, той се 
похвалил на баща си.
Тогава баща му казал да изважда по един пирон 

всеки ден, когато е бил търпелив към другите.
И така ден след ден момчето извадило всички 

пирони, които по-рано забило във вратата.
Сине, ти се държа прекрасно, но погледни, колко 

дупки останаха на вратата! Тя никога няма да бъде 

същата както преди, казал баща му. Може да на-
мушкаш някого с нож, а след това да го спасиш, но 
винаги ще има белег от раната.
Затова внимавай с думите, защото ако нараниш 

хората около себе си, няма значение колко пъти 
след това ще ги молиш за прошка.

Н О В И Н И
11 - 17 април 2022г., брой 14

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: ТЪРПЕНИЕТО И СИЛАТА НА ДУМИТЕ 



Отговор от НЗОК: Изследването се извършва по 
амбулаторна процедура № 36 „Позитронно-емиси-
онна томография с компютърна томография (ПЕТ/
КТ) (РЕТ/СТ)“.
Решение за извършване на изследването се взема от 

ЛКК, която се сформира в структурите по нуклеарна 
медицина в лечебното заведение, изпълнител на това 
изследване.
Пациентите се насочват към ЛКК с Направление 

№8А и подават документи в лечебното заведение, като 
в двуседмичен срок комисията разглежда документите 
и одобрява индицираните пациенти.
Направление №8А се издава от лекар от специали-

зираната извънболнична медицинска помощ; лекар от 
лечебно заведение, изпълнител на болнична помощ; 
лекар от комплексен онкологичен център (КОЦ) или 
диализен център.       
Разходите по изследването се поемат изцяло от 

НЗОК.

Въпрос: Какъв е размера на потребителската 
такса при посещение на осигурен работещ пенси-
онер на трудов договор, в пенсионна възраст /66г/, 
при посещение при общо практикуващ лекар и 
лекар специалист ?
Отговор от НЗОК:  Само лицата, които са упраж-

нили правото си на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст, заплащат за всяко посещение при лекаря, при 
лекаря по дентална медицина или на лечебното заве-
дение сума в размер 1,00 лв. съгласно Постановление 
на Министерския съвет. Законодателят не поставя 
ограничения за тези, които са се пенсионирали и които 
работят на трудов договор. Следователно съгласно 
постановлението на Министерския съвет потреби-
телска такса от 1 лев заплащат всички лица, които 
са упражнили правото си на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, вкл. използвалите възможностите за 
ранно пенсиониране.

Въпрос: Наложи се да посетим спешния кабинет 
по травматология към  болница хххххх. На детето 
(непълнолетно) беше направена рентгенова сним-
ка и беше гипсирано. Извикаха ни на контролен 
преглед след 10 дена с талон N3 от личен лекар и 
отново беше направена рентгенова снимка. Снимка 
не ни беше предоставена и след обаждане в болни-
ца  хххххх  ми заявиха, че трябва да заплатя 15лв 
или 20лв., в случай че са повече снимките и ще ги 
получа на диск. Имат ли основание да ми искат 
пари, за да ми предоставят снимката, доказваща 
диагнозата поставена на детето ми, при положе-
ние, че тези рентгенографии са платени от НЗОК? 
Също така, на какво основание трябва да заплатя 
15 или 20 лева, при положение, че един диск (като 
консуматив) няма как да струва толкова пари (ако 
предположим, че трябва да се заплати консуматив, 
който не се покрива от здравната каса)? 
Отговор от НЗОК: В случай че имате издадено 

„Направление за медико-диагностична дейност” (бл. 
МЗ-НЗОК № 4), не заплащате за образното изследване 
(рентгеновата снимка). Извършването му се контро-
лира от лекар специалист по образна диагностика и 
завършва с разчитане и писмена интерпретация на 
получените резултати от него, като образите от изслед-
ването се документират на филм, на електронен или 
друг носител - по преценка на лечебното заведение.
Задължително е да има документирана преценка 

на резултата от изследванията (интерпретация на 
резултатите или референтни стойности) от лекар с 
придобита специалност по профила на лабораторията.
НЗОК заплаща за тази извършена дейност, а не за 

носител, на който е записано графичното изображение 
- плака или диск.

 Въпрос: Здравейте, може ли да се ползва безпла-
тен скенер на очи за диабетно болен със услож-
нения от диабет в очите. Каква е процедурата.?
Отговор от НЗОК: Като самостоятелна дейност, 

„Оптична кохерентна томография“ (т.нар. скенер на 
око - ОСТ) не е включена в пакета дейности като висо-
коспециализирана или специализирана дейност, които 
НЗОК заплаща в извънболничната медицинска помощ.

Въпрос: Поема ли се Холтер изследване от НЗОК 
към този момент? 
Отговор от НЗОК: НЗОК заплаща за високоспе-

циализираната медицинска дейност Непрекъснат 
24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер 
мониториране), ако дейността е назначена от лекар 
специалист с “Медицинско направление за високос-
пециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А). 
Тази дейност е включена в пакета на специалиста 
кардиолог, сключил договор за извършването й.

Въпрос: Какви са изискванията и какви докумен-
ти и талони трябва да се представят в болница за 
провеждане на изследване с ПЕТ- скенер?

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
11 - 17 април 2022г., брой 14

ЗАЧИТА ЛИ СЕ ЗА ТРУДОВ СТАЖ ПЕРИОДЪТ НА 
НЕПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ
Отговорите на въпросите относно трудовия стаж на 

работниците и служителите са определящия за трудо-
вите правоотношения. Те имат пряко влияние върху 
определянето на размера на доходите, върху възмож-
ностите за използване редица права не само по закон, 
но и по механизмите на колективното трудово догова-
ряне и други.
В практиката 

има една много 
интересна ста-
тистика, а тя е, 
че колкото по-
млад e работе-
щият, толкова и 
не го интересу-
ват темите от-
носно трудовия 
и осигурителния стаж. Също така и обратното – с 
напредването на възрастта, хората разбират важността 
на тези теми, именно защото натрупването на стаж 
(трудов и осигурителен), е в основата на формиране-
то на правата им за ползване на полагащото им се от 
социалната система, системата на здравеопазването 
и др., а също така и е основа за професионалното им 
развитие и кариерното развитие.
Майките и бременните жени масово се сблъскват с 

важността на темите за трудовия и осигурителния стаж, 
защото това е определящо дали ще могат да се възполз-
ват от полагащите им се обезщетения за бременност и 
майчинство. Най-често срещаният въпрос към юристи-
те от страна на бъдещите майки е какво обезщетение 
ще получат за времето, в което ще бъдат в майчинство 
и какъв стаж е необходимо да бъде натрупан.
Законът дава права на майките да ползват редица 

отпуски, свързани с отглеждането на деца. Някои от 
отпуските са с по-голяма продължителност и работ-
ничките и служителите често не са информирани дали 
това време се зачита за трудов стаж, дали пък не се 
прекъсва, защото в този период не са на работното си 
място и дали това няма да се отрази негативно занапред 
по начин, че да загубят някои от правата си.
Зачита ли се за трудов стаж периодът на използване 

на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-го-
дишна възраст? Дължат ли се осигурителни вноски 
за този период? 
Да, неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 

8-годишна възраст се признава за трудов стаж. Ли-
цата, които ползват този неплатен отпуск, са здравно 
осигурени изцяло за сметка на работодателя си. Други 
осигурителни вноски, освен здравните, не се дължат.
Тъй като времето, през което се ползва неплатен 

отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, 
се признава за трудов стаж, за този период служителят 
има право на платен годишен отпуск, който може да се 
ползва, след като се върне на работа.
Съгласно Кодекса на труда в България, трудов стаж 

е времето, през което работникът или служителят е 
работил по трудово правоотношение, доколкото друго 
не е предвидено в този кодекс или в друг закон, както и 
времето, през което лицето е работило като държавен 
служител. За трудов стаж се признава и времето по 
трудово правоотношение, през което работникът или 
служителят е ползвал неплатен отпуск за временна 
неработоспособност (болничен).
Интересен е въпросът могат ли управителите на тър-

говски дружества, назначени по договор за управление 
и контрол, да ползват неплатен отпуск за отглеждане 
на дете до 8-годишна възраст?
Тук трябва да припомним, че договорът за управле-

ние и контрол не е трудов договор и спрямо него не се 
прилагат разпоредбите на Кодекса на труда. Съответно 
родителят/осиновителят, работещ по такъв договор не 
може да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете 
до 8-годишна възраст, който е уреден в Кодекса на труда.
Същото се отнася и до въпроса могат ли самооси-

гуряващите се лица да ползват неплатен отпуск за 
отглеждане на дете до 8-годишна възраст?
Тук отговорът също е отрицателен. Дейността на 

самоосигуряващите се лица не се регулира от Кодекса 
на труда. Поради тази причина те нямат възможност да 
ползват уредения в Кодекса на труда неплатен отпуск 
за отглеждане на дете.
Справка:
чл. 167а от Кодекса на труда
чл. 40, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за здравното 

осигуряване

БАЩИТЕ ЩЕ ИМАТ ПРАВО НА 2 МЕСЕЦА 
ПЛАТЕН ОТПУСК

Бащите вече ще имат право на платен отпуск от два 
месеца до навършване на 8-годишна възраст на дете-
то - това предвиждат промени в Кодекса на труда, кои-
то са публикувани за обществено обсъждане на сайта 
на социалното министерство. Отпускът ще се ползва 
наведнъж или на части. Същото право на два месеца 

отпуск ще имат и 
осиновителите.
Новият вид от-

пуск произтича от 
европейската ди-
ректива относно 
равновесието меж-
ду професионалния 
и личния живот на 
родителите, комен-
тират експерти.

Мотивът за приемането на този вид отпуск е, че до 
този момент жената майка имаше право на повече по 
вид отпуски за отглеждане на дете. Докато бащата като 
че ли можеше да ползва единствено отпуск при раж-
дане на детето си и неплатен отпуск за отглеждане на 
детето до осемгодишна възраст.
Правото ще се ползва, ако бащата не е ползвал от-

пуск, прехвърлен му от майката на детето. За да по-
лучи отпуска, той трябва да уведоми работодателя си 
поне 10 дни предварително.
Обезщетението ще му се изплаща от Държавното 

обществено осигуряване, като тепърва предстои да се 
уточни размерът му.
По сега действащото законодателство всеки от ро-

дителите има право на 6 месеца неплатен отпуск до 
навършване на 8-годишна възраст на детето, от които 5 
месеца могат да бъдат прехвърляни на другия родител.
Предвижда се промените да влязат в сила от 1 август.

3 МЛН. ЛЕВА СА ОСИГУРЕНИ
ЗА КОМПЕНСАЦИИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
СТОПАНИ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеде-

лие“ (ДФЗ) утвърди финансов ресурс за 2022 г. от 3 
млн. лева по схема на държавна помощ „Помощ за 
компенсиране на щетите по земеделските култури, 
причинени от неблагоприятни климатични усло-
вия, които могат да бъдат приравнени на природни 
бедствия“.
На подпома-

гане подлежат 
земеделски сто-
пани, които при-
тежават конста-
тивни протоколи 
за 100% пропад-
нали площи през 
2021 г. със земе-
делски култури в 
резултат на неблагоприятните климатични условия 
на територията на страната. Финансовата подкрепа 
по помощта се предоставя на производители, пре-
търпели щети в резултат от измръзване, слана, буря, 
проливен дъжд, непрекъснат дъжд с ураганен вятър, 
наводнение, градушка, суша, засушаване.
За засегната продукция през 2021 г. са издадени 

165 констативни протоколи за установяване на на-
пълно пропаднали площи (100%) от настъпилите 
тежки метеорологични събития. Пропадналите пло-
щи са 33 248 декара., като са унищожени следните 
земеделски култури:

- Фуражни култури - люцерна, грах за зърно;
- Плодове, зеленчуци, етерично-маслени и тех-

нически култури - пипер на открито, дини, касис, 
домати полски, домати оранжерийни, пипер гра-
дински, домати градински, фасул полски, картофи, 
пъпеши, карфиол, череши, сливи, кайсии/зарзали, 
винени лозя, десертни лозя, тикви за семки, чесън, 
чубрица, тютюн, леща, патладжан, бял трън, вишни, 
боровинки, бадеми, праскови;

- Зърнено-житни и зърнено-бобови – ечемик, пше-
ница, пшеница твърда, ръж, царевица, слънчоглед. 
Отпуснатите средства се разпределят при следния 
интензитет от производствените разходи по култури:

- Зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слън-
чоглед - до 30%;

- Фуражни култури - до 80%;
- Плодове, зеленчуци, етерично-маслени, техниче-

ски култури - до 80%;
В случаите, в които пострадалите от природни 

бедствия стопани нямат сключени застраховки, по-
лучават 50% от допустимия размер за подпомагане. 
Предстои да бъдат изготвени указания за предоста-
вяне на помощта.

До 14-ти април: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец март.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец март. Регистрираното лице, 
което през данъчния период месец март изпраща или 
транспортира стоки под режим на складиране на стоки 
до поискване от територията на страната до територи-
ята на друга държава членка и/или когато през този пе-
риод настъпи промяна, включително замяна на лицето 
по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на 
VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния 

период – месец март е извършило вътреобщностни 
доставки, по които получатели са данъчно задълже-
ни лица или данъчно незадължени юридически лица, 
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, 
или доставки като посредник в тристранна операция, 
по които получатели са данъчно задължени лица или 
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани 
за целите на ДДС в Северна Ирландия подава VIES-де-
кларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, 
представляващи част от неговите стопански активи, 
от територията на страната до територията на Северна 
Ирландия под режим на складиране на стоки до поиск-
ване и/или когато през този период настъпи промяна, 
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от 
ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
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КАКВО ДА НАПРАВИТЕ,
АКО ПРЕПОЛИВАТЕ РАСТЕНИЯТА В ДОМА
Заливането на почвата 

е най-честата причина 
за гибелта на стайните 
растения. Най-добре е от 
всичко да не допускате 
това, но веднъж случи ли 
се, ще ви кажем как да се 
справите с това.
Стъпка 1: Ако сте зале-

ли растението, извадете го 
от саксията. Почвата ще е 
много влажна. Ако корените изглеждат здрави, завийте ги 
в хартия или памучна кърпа и оставете  водата да попие. 
Когато кърпата стане мокра, сложете втора. След като се 
навлажни и тя, върнете растението в саксията, желателно е 
с нова почва или пресушете старата. Не поливайте, докато 
почвата не засъхне на 2-3 см.
Стъпка 2: Ако корените са кафяви, почистете пръстта от 

тях и огледайте. Изрежете кафявата част до здраво място. 
След това засадете растение в нова или изсушена почва. Не 
поливайте. Ако сте премахнали прекалено много корени, 
празнините можете да запълните с почва.
Стъпка 3: Проверете почвата, сменете я, ако мирише 

на гнило и плесен.
Стъпка 4: За да избегнете последващо заливане, нау-

чете повече за изискванията на съответното растение към 
условията на отглеждане.
Стъпка 5: Купете си измерител за влажността на почва-

та. Това не са скъпи прибори, но са много полезни. Те имат 
скала от 1 до 10, където 1 е абсолютно суха почва, а 10 е 
много мокра. Влажността на почвата можете да проверите 
и като боднете пръст или молив в почвата. След като го 
извадите, ако е сух, то значи почвата е напълно изсъхнала.

КАК ДА ПРИГОТВИМ ЛЕЧЕБНАТА ОТВАРА 
ЗА ПРОЧИСТВАНЕ НА КРЪВТА И

КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ?
За да приготвите полезната напитка, измийте пресни 

листа от коприва и налейте два литра вода. Сложете 
на котлона и след като водата кипне, намалете огъня и 
задръжте на слаб огън за около 5-7 минути, след което 
оставете за няколко часа на топло място. Ще получите 
отвара от коприва за пречистване на кръвта, подходяща 
за пиене топла или студена. Тези 2 литра отвара трябва 
да изпиете до вечерта.
Друг подходящ метод за пречистване на кръвта с коп-

рива е с помощта на тинктура. Този начин е подходящ за 
майки, които все още кърмят. За да приготвите тинктурата 
от коприва, трябва да залеете в стъклен съд 10 супени 
лъжици прясна нарязана коприва с чаша водка. Оставете 
съда на хладно място, а след 10 дни продуктът ще бъде 
готов. Прецедете го през няколко слоя марля.
Приготвената тинктура от коприва за пречистване на 

кръвта се приема по предписание два пъти дневно по 30 
капки, които се разреждат с 50 мл вода. Продължител-
ността на курса е две седмици, след което се нуждаете от 
почивка за няколко седмици.
Ако ще ползвате суха коприва, трябва да направите 

инфузия. Сложете 1 супена лъжица суха коприва в чаша, 
налейте вряла вода и оставете за 15 минути. Приемайте 
по 1 чаша запарка 2 пъти на ден 30 минути преди хранене 
в продължение на един месец.

КАК ДА УДЪЛЖИТЕ ЖИВОТА
НА ВАШАТА ПЕРАЛНЯ

Домакинските уреди са предназначени да улеснят до-
макинските задължения, значително да спестят време 
и усилия. За да се запази този комфорт възможно най-
дълго, техниката трябва да се използва правилно и да се 
грижи своевременно за нея. Пералнята е важен битов 
предмет. Какво трябва да направите, за да ви служи дъл-

го време?
Много модели са 

предназначени за еже-
дневно пране и следова-
телно бързо и ефективно 
се справят с малко коли-
чество мръсно пране. Не 
поставяйте голямо одея-
ло, пухено яке или одея-
ло в пералната машина. 

При пране такива неща създават голямо натоварване на 
мотора и бързо го деактивират.
Често домакините отиват да закачат прането, като за-

творят вратата на пералнята. Това е груба грешка! Факт 
е, че след измиване в барабана все още има много вла-
га, която трябва да се изпари. В противен случай ще се 
появят плесени, неприятни миризми и други нежелани 
явления. Затова дръжте вратата отворена и не забравяй-
те да добавите специален препарат за премахване на 
котлен камък с праха преди пране. Това важи особено 
за региони с твърда вода.
За да може пералната машина да отстранява правил-

но мръсотията от нещата, тя трябва да бъде чиста сама. 
След всяко измиване избършете вратата и барабана с 
влажна кърпа, като премахнете следи от препарати и 
др. Същото правило важи и за съда за праха. Изплак-
нете го старателно, отстранете излишната влага. Може-
те да го правите веднъж или два пъти месечно с малко 
оцет, сода за хляб или лимонов сок. Те са добри за пре-
махване на котлен камък, неприятни миризми и мазни 
следи. Ако има филтри, почиствайте ги редовно.
Всеки модел може да работи в няколко режима. Те 

се различават по температурата на нагряване на вода-
та и продължителността на измиването. Не смесвайте 
всички неща подред, задавайки общия режим. Разде-
лете прането според вида плат и изберете подходящия 
режим и препарат. Така не само ще спасите вещите си, 
но и пералнята.
Ако вашият уред има избор на размер на зареждане, 

използвайте го според количеството пране. Това ще 
помогне за намаляване на консумацията на вода и по-
стигане на качествено измиване. Същото важи и за ко-
личеството пудра. При излишък на перилни препарати 
прането не се изплаква достатъчно и тръбите и двигате-
лят на пералната машина страдат.
Ако сте сериозно загрижени за това как да удължите 

живота на вашата пералня, погрижете се за правилното 
поставяне и навременната поддръжка. По време на пра-
не и центрофугиране той вибрира силно. Неправилната 
инсталация може да доведе до изместване на пералната 
машина, неизправност на програмите, повреда на от-
делни елементи. Що се отнася до превантивните мерки, 
тук е необходимо да се провери целостта на гумената 
лента на вратата, маркуча за всмукване на вода и нали-
чието на външен шум. Ако откриете някакви проблеми, 
свържете се със специалист.
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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!

Учител излиза пред ученици... с бял лист А4 и 
нарисувана черна точица в средата му, и казва:

- Скъпи ученици, какво виждате?
Първия ученик казва:
- Малка черна точка...
Втори ученик казва:
- Черна точица?
Трети казва:
- Една черна точка!
Учителят се разплакал. Учениците се притеснили 

и казали:
- Какво стана учителю? Какво сбъркахме?!
- Защо всички виждат малката черна точка, а 

никой не вижда големият бял лист...

СЕДЕФЧЕ
Седефчето /Ruta graveolens/ представлява много-

годишно тревисто растение, с характерна неприятна 
миризма. Достига височина от 50 до 80 см и спада 
към семейство Седефчеви. За негова родина се считат 
земите край Средиземно море.
Отглежда се в Азия и Европа, а в нашата страна 

предимно е разпространено в Средните Родопи, Юго-
източна и Североизточна Европа. Седефчето може да 
се срещне под наименованието Мързелив сънчец.
Лечебните ка-

чества на седеф-
чето са познати 
още от произведе-
нията на Овидий, 
Плиний Стари и 
Диоскурид .  От 
дълбока древност 
до наши дни на-
родите в Европа 
са считали седеф-
чето за безценно 
средство при ле-
чение на болни очи. Хората са вярвали, че там където 
расте седефчето, няма насекоми и змии.
Седефчето вирее по каменисти, сухи и скалисти 

места, скътано в храсталаци. Като градинско растение 
се среща много често.
В състава на седефчето влизат ритин, каприлова, 

кипринова и хептанова киселина. Богато е на витамин 
К и витамин Р, горчиви вещества, танини, фурокума-
рини и други. Седефчето съдържа до 0.70% етерично 
масло, смоли и флавоноиди.
Седефчето има много добре изразено противоглист-

но, газогонно, антиспазмолитично, нервоуспокоително 
и стимулиращо действие. Подсилва стомаха и намира 
приложение при най-различни заболявания и болестни 
състояния.
Седефчето е полезно за кръвоносната система, защо-

то подсилва капилярните стени и засилва периферното 
кръвообращение. Помага при остро главоболие, епи-
лепсия, припадъци, конвулсии, тревожност, световър-
теж, нервност и други състояния на нервната система.
Седефчето е ценен лек при заболявания на сърдечно-

съдовата система – понижава високо кръвно налягане 
и помага при атеросклероза. Прави зрението много 
по-остро и ясно. Седефчето се прилага при някои 
неприятни женски състояния – маточни кръвоизливи, 
болезнена менструация, сърцебиене по време на мено-
пауза. Седефчето предизвиква менструация.
По отношение на храносмилателната система, 

седефчето облекчава симптомите на колики, газове, 
подуване, стомашни крампи и разнообразни стомашни 
проблеми. Седефчето подобрява апетита.
Билката облекчава симптомите на подагра, ревматич-

ни болки, глисти, гадене, треска. Помага при кашлица, 
затруднено дишане и круп – вирусна инфекция на 
дихателните пътища, която най-често засяга децата.
В малки количества седефче се използва за елимини-

ране на отровите от ухапвания на змии, паяци и скор-
пиони. Билката се използва за външно приложение при 
ставни болки, подагра, ишиас, ревматизъм, брадавици.
В българската народна медицина седефче се използва 

като много добро седативно и сънотворно средство. 
За тази цел накиснете надземната част на свежото 
растение в студена вода и оставете да престои 12 часа. 
Пийте по една чаена чашка преди лягане.
Седефчето се използва при възпалителни и язвени за-

болявания на стомаха и червата и при глисти. Счукайте 
1 г от растението и ги смесете с 400 мл студена вода. 
Оставете така за 8 часа, след което изпийте получения 
извлек в рамките на деня.
Не бива да приемате седефчето в големи дози, за-

щото може да причини сериозно отравяне. Седефчето 
може да предизвика повръщане и световъртеж. Не се 
препоръчва при прием с храна, бременни трябва да 
го избягват. Сокът от прясно седефче дразни кожата и 
може да стане причина за пришки или дерматит при 
по-чувствителните хора.

МУСАКА  ОТ  ОРИЗ  И  КОПРИВА  
Продукти:
• коприва - около 500 г само връхчета
• пресен лук - 1 връзка
• ориз - 300 г
• домати - 2 бр. може и 

от консерва
• черен пипер - на вкус
• сол - на вкус
• олио - 5 - 6 с.л.
ЗАЛИВКА
• кисело мляко - 400 г
• яйца - 2 бр.
• сол - на вкус
Приготвяне:  Почистете и измийте копривата, по-

парете я във вряща вода за 2-3 минути и прецедете.
В тава налейте олиото и добавете ситно нарязания 

лук и прецедената коприва, задушете, докато се изпари 
водата.
Прибавете обелените и настъргани домати, черния 

пипер на вкус и оставете да поври, докато се изпари 
водата на доматите.
Прибавете предварително измития под течаща вода 

и прецеден ориз. Разбъркайте добре и налейте 1.200 л 
топла вода, посолете на вкус.
Разбъркайте и поставете тавата в предварително 

нагрята на 200 °C фурна, печете до готовност на ориза.
През това време си пригответе заливката - разбийте 

яйцата, прибавете киселото мляко и отново разбъркай-
те, посолете на вкус и залейте готовото пролетно ястие.
Върнете тавата с мусаката с ориз във фурната, печете 

до златисто кафява коричка на заливката.
Да ви е вкусно с тази мусака от ориз и коприва.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              


