
19 - 25 септември 2022 г., година (XVIII), 35 /870

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

ИЗТИЧА ВАЖЕН СРОК ЗА ДАНЪЧНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ 
Гражданите и фирмите имат 

възможност еднократно да 
коригират данните, посочени 
в годишната декларация
На 30 септември изтича 

срокът за подаване на кориги-
ращи декларации от физиче-
ските и юридическите лица. 
Гражданите и фирмите имат 
възможност еднократно да 
коригират данните, посочени 
в годишната декларация за 
облагане на доходите на фи-
зическите лица и формуляра 
за облагане с корпоративни 
данъци на юридическите.
Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока 

за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата го-
дина за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Физическите 
лица могат да направят корекции след 30 април до 30 септември.
За юридическите лица, едноличните търговци,  земеделските стопани, избрали да се 

облагат като еднолични търговци и физическите лица, извършващи дейност като търго-
вци, този срок започва след 30 юни и продължава до края на септември.
Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез електронните услуги на при-

ходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с 
електронен подпис. 
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и вна-

сяне на суми към бюджета може да се получи от сайта на приходната агенция или на 
телефона на НАП - 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор. 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ 22-РИ СЕПТЕМВРИ
ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Уважаеми жители и гости на община Сатовча,
Приемете моите и на екипът ми 

най-искрени поздравления по повод 
Деня на Независимостта на България.
На този ден, преди 114 години стра-

ната ни отваря нова страница в своята 
история. С  признаването  на  Незави-
симостта  на  България  от  Великите  
сили, българското правителство вече 
има право да сключва договори за съюзи, военни споразумения, 
право на собствен митнически режим. Променя се статутът на 
страната  в  международните  отношения  и  се  дава  решителна  
крачка  към модерно развитие и национално обединение.
Това историческо дело и днес ни кара целеустремено да съх-

раняваме изконните български добродетели и националната си 
идентичност. Затова ни е нужна мъдрост, обща цел и обща воля, че 
само с ясни и последователни действия, вяра и единение, всички 
ние можем да работим за успеха и добруването на община Сатовча 
и на нашата Родина.
Няма по-добър учител за един народ от историята и живота на 

предците му. Най-важният урок, който те ни завещаха е, че успя-
ваме единствено, когато сме сплотени, когато имаме обща кауза и 
смелост да я отстояваме, гледайки напред с мисъл за бъдещето на 
нашите деца.
Честит празник! Д-р Арбен Мименов

Кмет на община Сатовча

За поредна година училищата на територия-
та на община Сатовча посрещнаха своите уче-
ници и направиха специален денят не само на 
първокласниците, но и на учениците от всички 
класове, учителите и обществеността.
Вълнението на този ден обхваща не само 

учителите, учениците, но и всички нас, които 
сме извън училищната среда, но винаги носим 
в сърцата си училищния дух. Това е денят, в 
който всички ние си спомняме с носталгия и 
трепет за преживените вълнения, за училищ-
ния живот. Ден необикновен за всеки минал 
по този път на знанието. Запомнящ се ден, 
чийто спомен изплува в съзнанието ни до дъл-
бока старост. 
Традиционно, във всички училища на терито-

рията на община Сатовча се проведоха търже-
ства по случай първият учебен ден и с радост 
присъстващите посрещнаха училищното знаме 
и отдадоха почит към националното знаме, чрез 
издигането му на фона на българския химн.
Ръководени от своите учители, първоклас-

ниците направиха първото си представяне в 
училищния двор и впечатлиха с добрата си 
подготовка всички присъстващи, след което 
с много вълнение преминаха ритуално през 
символичната шестица, преди да се запознаят 

с класната стая и новите правила в училище.
По традиция, кметът на общината д-р Арбен 

Мименов присъства на откриването на учебна-
та година в по-големите училища, а също така 
чрез предварително изпратени поздравителни 
адреси до всяко едно училище с пожелание 
за здрава и успешна учебна година на всички 
ученици и учители. Освен това, на всички пър-
вокласници от общината подари по една опоз-
навателна карта на България със специално 
послание за всеки първокласник.
Обучението и възпитанието на децата и уче-

ниците в детските градини и училищата на 
община Сатовча винаги е била приоритетна 
задача на общинското ръководство, а също 
така и утвърждаването на учебните и дет-
ски заведения като ефективни образователни 
структури, осигуряващи пълноценни условия 
за провеждане на качествен учебно- възпита-
телен процес. На територията на общината ще 
продължат да функционират 13-те учебни за-
ведения, от които 3 начални училища, 5 основ-
ни, 1 обединено училище и 4 средни училища. 
В тях ще се обучават 1407 ученици, които ще 
бъдат организирани в 90 паралелки от I до XII 
клас. За първи път училищния праг прекрачи-
ха 104 първокласници. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомяваме Ви, че:
I. Със заповед №ОХ-1070/25.11.2021г. 

на Министъра на отбраната на Република 
България са обявени вакантни длъжности 
за приемане на служба в доброволния ре-
зерв на български граждани, завърши-
ли средни или висши училища в страната 
и в чужбина, без провеждане на конкурс.
Максимална квота за приемане на служ-

ба в доброволния резерв:
- за Сухопътни войски - 1344 длъж-

ности;
- за Военноморските сили – 18 длъж-

ности;
- за Централно военно окръжие  – 202 

длъжности;
Срок за подаване на документите - 

28.10.2022г.
II. Със заповед № РД-365/15.08.2022г. на Командира на Национал-

ната гвардейска част са обявени войнишки  длъжности за приемане 
на военна служба на лица, завършили граждански средни или ви-
сши училища в страната и в чужбина, чрез провеждане на конкурс.

- за Национална гвардейска част - 60 длъжности;
Срок за подаване на документите 03.10.2022г.
Повече информация може да получите в кабинета на Военен от-

чет  в Община Сатовча – 0887698360 или във Военно окръжие – 
град Благоевград, улица ”Мизия”, № 9, тел.073/88-51-05, както и 
на сайтовете на:

 - на Министерство на отбраната – www.mod.bg
 - на Централно военно окръжие – www.comd.bg
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Когато цар Соломон бил малко момче, неговият 
баща Давид му подарил пръстен, на който бил 
гравиран надписа всичко отминава. Давид казал 
на Соломон да пази пръстена и никога да не го 
сваля от ръката си.
Минали години и Соломон станал цар. Той се 

оженил за красива девойка на име Суламит. Три 
дни и три нощи след сватбата обаче Суламит 
изчезнала. Според някои легенди тя била убита, а 
според други – сама избягала от царя.
Дълго тъгувал цар Соломон, когато веднъж по-

гледнал към пръстена с надпис Всичко отминава. 
Той се ядосал и свалил бащиния подарък, като го 
хвърлил на земята.
Тогава от обратната страна на пръстена се по-

явил втори надпис, който гласял И това ще мине.

VII-МИ  НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС
“МОЯТА  НЕВЕРОЯТНА  ЛЯТНА  ВАКАНЦИЯ“-2022

Община Бургас
Народно читалише „Христо 

Ботев 1937” - Бургас
Регионална инспекция по окол-

ната среда и водите - Бургас
Организират
VII-ми национален конкурс с 

международно участие по култур-
на програма на Община Бургас 
за детска рисунка и приложно 
изкуство на тема:

„Моята невероятна лятна 
ваканция”
Лятото е сезонът в който се 

сбъдват невероятните детски меч-
ти. Времето за отдих, ваканция, 
изпълнена с щури приключения, 
игри и невероятни забавления 
след дългите месеци на обучение, учение и задължения. Именно, с този конкурс, всич-
ки Вие деца, бихте могли да „преразкажете” своите преживявания от невероятната си 
лятна ваканция, без значение къде сте я прекарали - на море, планина, на село при баба 
и дядо или в чужбина, с рисунки и приложни творби.
Очакваме с нетърпение вашите цветни, слънчеви ваканционни спомени най-късно 

до 09 октомври 2022г.! УСПЕХ!
Условия:
В конкурсът могат да участват, всички деца на възраст от 5 до 18 години, от всички 

звена - ДГ, ЦОП, ЦПЛР, ЛФ, школи и ателиета, индивидуални участници, разпределени 
в четири възрастови групи:

I. Група - от 5 до 6 години/ Деца от предучилищна възраст
II. Група - от 7 до 10 години/ Ученици от 1 до 4 клас
III. Група - от 11 до 14години/ Подрастващи от 5 до 7клас
IV. Група - от 15до 18 години/Девойки и младежи от 8 до 12 клас
Рисунките да бъдат нарисувани на картон с размери 35:50 см. (без паспарту) с мате-

риали по избор на участника.
Приложните творби да бъдат изработени с екологични материали по избор на участни-

ците, с размери по желание, удобни за транспортиране и подреждане на маси, стативи 
и други подходящи места за предстоящата изложба към конкурса.
На гърба на всяка творба, следва да има информация за:
* Трите имена на участника, възраст и клас.
* Населено място, училище или извънучилищно звено/школа.
* Телефон и e-mail за контакт на ръководителя/учителя, родителя на детето.
* Прикачена Декларация за личните данни по образец
Награждаване:
Според мнението на журито, ще бъдат присъдени:
* Грамоти, медали и предметни награди за 1, 2, 3 места и поощрения в IV-те възрас-

тови групи от Община Бургас и НЧ ”Христо Ботев 1937” - Бургас
* Грамоти за ръководители, с най-много наградени участници от школа
* Грамоти и предметни награди за 1, 2, 3 места и поощрения в IV-те възрастови групи 

за творби с екологична насоченост от РИОСВ-Бургас.
* Публикация в Онлайн списание “Щъркел“ на наградените творби.
ВНИМАНИЕ: Няма да се допускат в конкурса творби, взаимствани от Интернет, 

творби неотговарящи на формата, описан по-горе, както и такива без Декларация на 
личните данни за всеки участник. За школите се допуска една декларация от ръково-
дител, с изписани имената на участниците.
Рисунките и приложните творби не се връщат и ще останат във фонда на читалището!!!
Награждаването е предвидено да се състои на 14.10.2022 г. при възможност в залата 

на НЧ ”Хр. Ботев 1937” – Бургас. Не получилите награди, ще бъдат изпратени за сметка 
на неприсъствалите участници.
Творбите ще се приемат до 09 октомври 2022 г.на адрес:
гр. Бургас, 8002 кв.”Победа”, ул.”Кубрат” № 7
Получател: Народно читалище ”Христо Ботев 1937” - Бургас
Контакти: konkyrsi_hr.botev1937@abv.bg, телефон за връзка: 089 550 6280, 089 304 9100 

и в нарочната ни страница за конкурса: www.facebook.com/groups/2134243273524011 
в страницата на ЛФ ”Фантазия” - www.facebook.com/ЛФ-Фантазия-към-НЧ-ХрБотев-
1937-Бургас
Личните данни на участниците в 7 Националния конкурс за детски рисунки и при-

ложни творби на тема: “Моята невероятна лятна ваканция-2022” ще бъдат обработени 
и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, 
съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата 
и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 
април 2016 година, относно защита на физическите лица, във връзка с обработването 
на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в съответствие с Въ-
трешните правила на Народно читалище „Христо Ботев – 1937“ Бургас. Уведомяваме 
Ви, че снимки и видеозаписи, включващи участници в събитията на Народно читалище 
„Христо Ботев – 1937“ Бургас, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в елек-
тронните и печатните медии. Съгласявайки се да участват, изпращайки свои рисунки и 
приложни творби, родителите/ръководителите на творците и самите участници, приемат 
личните им данни да се използват единствено за целите, задачите и осъществяването 
на настоящия конкурс. Изпратените конкурсни експонати не се връщат. Те остават 
за съхранение в галерията на читалището, за да бъдат изложени с образователни или 
представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании.

21 Септември 2022 година, Сряда,
Ден на глобалното прекратяване 

на огъня и отказ от насилие 
Определен с резолюция на Общото 

събрание на ООН от 2001 г., призо-
вават се всички държави и народи да 
спазват прекратяването на военните 
действия през този ден. До 2001 г. 
Международният ден на мира се 
отбелязва през третия вторник от м. 
септември съгласно резолюция 36/67 на Общото събрание на ООН от 1981 
г., в която поддържането на мира на международно и на национално равнище 
се определя като главна цел на ООН в съответствие с Устава на ООН и се 

определя специален ден за отбелязване 
и укрепване сред всички нации и на-
роди на идеалите на мира. За пръв път 
Международният ден на мира се чества 
през 1982 г. 
Световен ден на болестта на Алц-

хаймер 
Отбелязва се ежегодно от 1994 г. по 

инициатива на Международната органи-
зация за борба с болестта на Алцхаймер.

22 Септември 2022 година, Четвъртък,
Обявяване на независимостта на България
 Княз Фердинанд I, премиерът Александър 

Малинов, министри, офицери и други офици-
ални лица при обявяването на независимостта 
на България. Независимостта на България е 
провъзгласена с манифест на 22 септември (5 
октомври нов стил) 1908 г. в църквата „Св. Че-
тиридесет мъченици“ в Търново. Независимото Българско царство е признато 
от Великите сили през пролетта на 1909 г. От Освобождението на България 
до обявяването на нейната независимост тя е трибутарно княжество спрямо 
Османската империя. 
Есенно равноденствие 
С определението есенно равно-

денствие се обозначава астроно-
мическото понятие, което обуславя 
определен момент от годината, в 
който денят и нощта са равни по 
продължителност в следствие на 
движението на Земята спрямо Слън-
цето. През годината принципно има 
по два такива дни, които се случват 
всяка пролет и есен и известни съот-
ветно като пролетно и есенно равно-
денствие. Първото е на 20 или 21 март, а второто – на 22 или 23 септември. 

25 Септември 2022 година, Неделя,
Празник на свързочните войски 
Ден на свързочните войски и орга-

ните за информационно осигуряване в 
българската армия. Обявен със заповед 
на министъра на отбраната през 1998 
г. Първото свързочно подразделение в 
България е създадено на 13 септември 
1878 г. в състава на Българската войска.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

Н О В И Н И
19 - 25 септември 2022г., брой 35

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

ПРИТЧАТА  ЗА  ПРЪСТЕНА  НА  ЦАР  СОЛОМОН



З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
19 - 25 септември  2022г., брой 35

КОЙ ИМА ПРАВО НА
ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОБУЧЕНИЕ?

Целевите отпуски не предполагат наличието на 
трудов стаж. Те се предоставят при наличието на съот-
ветното основание. Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса 
на труда, работник или служител, който учи в средно 
или висше учебно заведение без откъсване от производ-
ството, има право да ползва платен отпуск за обучение 
в размер на 25 работни дни за всяка учебна година, 
ако работодателят му е дал съгласие за това обучение.

За да има работникът или служителят право на 
платен отпуск за обучение, трябва да бъдат изпълнени 
следните изисквания: – да учи в средно или висше 
училище; – обучението да се извършва без откъсване 
от производството и – да има съгласието на работо-
дателя за това.
Платеният отпуск по чл. 169, ал. 1 КТ се ползва 

независимо от всички останали видове отпуски; може 
да се ползва наведнъж или на части, включително за 
подготовка за изпити, но не и когато работникът или 
служителят повтаря учебната година по неуважителни 
причини. Няма изрична забрана за ползване на отпуск 
при явяване на поправителна сесия, ако не се повтаря 
учебната година. Учащите се имат право еднократно 
и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка 
и явяване на зрелостен или държавен изпит, включи-
телно и за подготовка и защита на дипломна работа, 
дипломен проект или дисертация (чл. 169, ал. 3 КТ). В 
допълнение, съгласно чл.171, ал.1 от КТ работниците 
и служителите, които учат в средно или висше учебно 
заведение без откъсване от производството и имат 
съгласие за това обучение от работодателя си, имат 
право и на неплатен отпуск – за подготовка и явяване 
на изпит – до 20 работни дни за учебна година; – за 
подготовка и явяване на държавен изпит, включително 
и за подготовка и защита на дипломна работа или на 
дипломен проект във висши учебни заведения – до 4 
месеца. В ал.2 на чл. 171 е предвидено изключение, 
в случай че работодателят не е дал своето съгласие 
за включване на работника и служителя в обучение. 
При липса на това първоначално съгласие, работникът 
или служителят, който учи в средно или във висше 
училище без откъсване от производството, има право 
на неплатен отпуск в размерите по ал. 1 на чл.171 от 
КТ, намалени наполовина.
Следва да имате предвид, че отпуските на учащите 

се по този раздел се ползват във време, определено от 
работника или служителя в зависимост от организа-
цията на учебния процес, след писмено уведомяване 
на работодателя най-малко 7 дни предварително 
(чл.171а от КТ).

КАК ДА ПРОВЕРИТЕ ИМАТЕ ЛИ ГЛОБИ
И НЕПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ

Санкции за неправилно паркиране в София вече са 
видим онлайн
Проверка за наложени от Центъра за градска мобил-

ност санкции за неправилно паркирани автомобили 
може да се направи на електронната страница, на ко-
ято се показват и дължимите местни данъци и такси.
На следващия ден наложената санкция ще е ви-

дима и в системата на НАП. Глобите за неправилно 
паркиране в столицата, които са наложени от ЦГМ, 
вече могат да се видят от собствениците на мотор-
ни превозни средства в общинската данъчна система 
още в деня на нарушението.
Тази електронна услуга е нова и е разработена 

съвместно между Столичната община, ЦГМ и „Ин-
формационно обслужване“. Глобите могат да бъдат 
заплатени онлайн през сайта на Столичната община, 
чрез банкови и други финансови институции, както и 
на каса в районните отдели на „Общински приходи“.

На същата страница може да проверите  и дали 
дължите местни данъци  и такси. Това може да ста-
не, като използвате:

„ЕГН/Булстат/ЛНЧ“ и „ПИН“, издаден от общината
Персонален идентификационен код, издаден от 

Национална агенция за приходите (ПИК на НАП)
Квалифициран електронен подпис (КЕП) - на фи-

зическо лице
ПИН-код можете да получите срещу представен 

документ за самоличност във всеки един от отде-
лите Общински приходи, а ПИК на НАП можете да 
получите от предпочитан от Вас офис на Национал-
ната агенция по приходите.
Оторизираните за България доставчици на елек-

тронни подписи са:
    „Информационно обслужване“ АД
    „Инфонотари“ ЕАД
    „Борика“ АД
    „СЕП България“ АД
    „Евротръст Технолъджис“ АД
 Сертификат за квалифициран електронен подпис 

/КЕП/ се издава от регистриран доставчик на удос-
товерителни услуги от Комисията за регулиране на 
съобщенията.
При първи опит за вход с КЕП, ще бъдете еднократ-

но пренасочени към id.stampit.org, за да разрешите 
приложението да използва данни от Вашия КЕП.
Чрез електронната справка можете да провери-

те дължимите местни данъци и такси и извършите 
плащания за тях, да се откажете от получаване на 
хартиени съобщения и да го замените с получаване 
на e-mail.

До 20-ти септември: 
ЗСВТС
Подаване на Ин-

трастат декларации 
за вътресъюзен внос 
(пристигания)/вътре-
съюзен износ (изпра-
щания), съгласно чл.11 
ал. 2 от ЗСВТС - за 
новорегистрираните 
Интрастат оператори 
с възникнало текущо 
задължение с първи 
референтен период ме-
сец август 2022 г.
До 25-ти септември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец август за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания по тру-
дови правоотношения, направени през месец август, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 септември.
До 30-ти септември: 
ЗКПО
Възможност за еднократно подаване на нова годиш-

на декларация за корекция на данъчния финансов ре-
зултат и данъчното задължение за предходната годи-
на, за която е подадена годишна данъчна декларация 
и законоустановеният срок за подаването ѝ е изтекъл.
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава 

справка-декларация за дистанционни продажби на 
стоки, внасяни от трети страни или територии под 
формата на пратки със собствена стойност, ненадви-
шаваща левовата равностойност на 150 евро, с изклю-
чение на акцизни стоки, по които получатели са да-
нъчно незадължени лица, които са установени, имат 
постоянен адрес или обичайно пребиваване в държа-
ва членка, включително в страната, за данъчен период 
– месец август 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
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и 

клоновете на чуждестранни банки в страната на окон-
чателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи-
те от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през месец август.

2. Възможност за еднократно подаване на нова го-
дишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 
предходната година при откриване на грешка в декла-
рираните данни и обстоятелства, основата и опреде-
лените задължения. 

3. Възможност при откриване на грешка в данни-
те, предоставени за конкретно физическо лице със 
справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за предходната година, 
след 28 февруари задължените лица да правят проме-
ни в тези данни.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2022г.

на медицинските експертизи (РКМЕ), която е струк-
турно звено на РЗИ по района на постоянния адрес 
или по настоящия адрес на освидетелстваното лице, 
за консултация по въпросите може да се обърнете към 
съответната РКМЕ или РЗИ.
На сайта на МЗ (www.mh.government.bg) - са пуб-

ликувани адресите и телефоните на регионалните 
здравни инспекции (РЗИ).
В случая може да Ви предоставим само насочваща 

информация.
При необходимост общопрактикуващият (личният) 

лекар или лекарите специалисти  извършват подготвя-
не на документи за представяне пред ТЕЛК съобразно 
приложения № 4 и № 5 към чл. 1 от Наредба № 9 от 
2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, 
гарантиран от бюджета на НЗОК.
Органите на ТЕЛК определят какви изследвания са 

необходими, които трябва да представи пациентът, за 
да могат да се произнесат по отношение  на трайно 
намалената работоспособност и на вида и степента на 
увреждане за определените заболявания.
За подготовката на документи и насочване за пред-

ставяне пред ТЕЛК, комплектоването на необходимите 
изследвания и консултации на деца под 18-годишна 
възраст според изискванията за освидетелстване за 
съответните диагнози, няма посочен фиксиран срок, 
но е редно това да стане в допустимо време, особено 
когато става дума за деца.
Ако имате предвид дали ще Ви бъдат отпуснати 

месечните помощи за отглеждане на дете с трайно 
увреждане – компетентната институция е Агенцията 
за социално подпомагане (www.asp.government.bg).

Въпрос: В кои болници може да се направи 
ЕМГ, с направление ли се прави или на свободно, 
и каква е цената на изследването? 
Отговор от НЗОК: Националната здравноосигу-

рителна каса заплаща за високоспециализираната 
медицинска дейност (ВСМД) „Електромиография“ 
(ЕМГ) в извънболничната специализирана помощ, 
ако дейността е назначена от лекар специалист с 
„Медицинско направление за високоспециализи-
рани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А) и лечебното 
заведение има сключен договор с НЗОК за конкрет-
ния вид дейност.
Общопрактикуващият (личният) лекар няма 

право да издаде направление за ЕМГ. Той може 
да Ви насочи към лекар специалист, напр. към 
лекар с придобита специалност „Нервни болести“, 
който да назначи изследването - по преценка и при 
необходимост.
Високоспециализираната медицинска дейност 

„Електромиография“ се назначава само от изпъл-
нители на специализирана извънболнична меди-
цинска помощ.
На интернет страницата на НЗОК - www.nhif.bg 

меню „Информация за договорени дейности“ 
- линк „Търсене на договорни партньори и дей-
ности“ - подлинк „Високоспециализирани изслед-
вания“, има възможност да направите справка къде 
може да извършите изследването. Достатъчно е да 
въведете населеното място и кода на изследването 
- 93.08.

Въпрос: Интересува ме,  кога се подава ТЕЛК 
за дете, което в момента е на 2 години и 6м. 
предстои му операция с диагноза  Коронарна 
Хипоспадия. 
От кого се издава? Какви документи трябва да 

се представят пред самата комисия? Също така, 
закъснели ли сме за ТЕЛК-а като цяло ? 
Дали ще бъде изплатено нещо въобще след като 

следващият месец на дата 18.10 детето ми бъде 
оперирано?
Ако сме закъснели, следователно ние ще пода-

дем документи, ще минем комисията и ако ни 
одобрят разбира се,  след операцията и корекци-
ята, която ще му направят, предполагам че се 
минава отново през ТЕЛК на комисията?
Има ли значение реално възрастта на детето?
Отговор от НЗОК: Установяването на вида и 

степента на увреждане на деца до 18-годишна въз-
раст се извършва чрез медицинска експертиза. Тя 
е детайлно регламентирана в Закона за здравето и 
Наредбата за медицинската експертиза, с която се 
определят нейните принципи и критерии, редът 
за установяване на вида и степента на увреждане, 
както и условията и редът за нейното извършване, 
а Министерството на здравеопазването (МЗ) и ре-
гионалните здравни инспекции (РЗИ) организират 
и ръководят медицинската експертиза.
Тъй като компетентен орган да приеме молбата за 

освидетелстване от ТЕЛК е Регионалната картотека 



СТЕРИЛНОСТ ПРИ ОВОЩНИТЕ
НАСАЖДЕНИЯ

Има много неприятели и причинители на болести, ко-
ито в ранни фази от развитието на овощните видове през 
вегетацията нападат и повреждат възпроизводствените 
(генеративните) органи на растенията и така частично 
или напълно провалят очаквания добив. Мероприя-
тията, предвидени в растителнозащитната програма, 
опазват добива. Съобразяването с агробиологичните 
характеристики на сортовете също е гаранция за ус-
пешна реколта. Чрез избора на място и районирането 
на сортимента за растенията ще бъдат осигурени под-
ходящите условия за процесите, които предопределят 
плододаването. От съществено значение са темпера-
турата и валежите по време на цъфтежа (измиване на 
прашеца от близалцата, измръзване на завръзите и пр.).

Агротехническите мероприятия като торене, напо-
яване и резитба осигуряват правилно разпределяне 
на генеративните органи на растението и изравняване 
на плододаването, като по този начин се преодолява 
алтернативното плододаване.
В настоящия материал е обърнато внимание на важни 

анатомични и физиологични особености, които предо-
пределят плододаването на овощните.
Голямото разнообразие от сортове е гаранция за успех 

на стопаните, заети в овощарството, но при условие, 
че те са запознати добре със сортовите особености. 
Възможно е при някои сортове да има уродливост на 
цветовете. Например при прасковения сорт „Хале” има 
тичинки и прашници, но няма прашец (полен - това 
е проява на мъжка стерилност. Затова при сортове с 
такава стерилност е наложително чуждо опрашване.
Възможна е уродливост и на женския апарат, което 

определя безплодие на растенията. От практическа 
гледна точка те са подходящи само за украсни цели.
Прашецът на някои крушови и ябълкови сортове е с 

ниска кълняемост. Поради това те не са годни за опра-
шители. Проследяването на възпроизводствения процес 
може да установи аномалии още на ниво яйцеклетка 
и зародиш. Жизнеността на прашеца и дължината на 
прашниковата тръбичка също са от съществено значе-
ние за успешното оплождане.
Специалистите разграничават сортовете като интер-

стерилни и самостерилни. В първия случай има несъв-
местимост между цветовете на растенията от различни 
сортове, а във втория - на цветовете на растения от 
един и същи сорт. Самостерилен сорт не може да се 
самоопложда. Интерстерилните сортове при взаимно 
опрашване остават безплодни. При тях прашецът и на 
двата сорта е взаимно негоден.
Какво е положението при семковите овощни видове? 

В схемите за създаването на крушови и ябълкови гра-
дини трябва да бъдат предвидени опрашители, защото 
сортовете от гледна точка на практиката са самостерил-
ни. Самостерилитет има и при някои дюлеви сортове. 
При костилковите овощни самостерилни са бадемът 

и черешата. При повечето вишневи  и кайсиеви сортове 
самоопрашването е възможно, т.е. те са самоплодни 
(самофертилни). Самофертилни са много прасковени 
сортове, както и европейски сливови сортове. 

ПОДПРАВКИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА 
СЛОЖИТЕ В БУРКАНА С КРАСТАВИЧКИ, 

ЗА ДА СА ХРУПКАВИ И ВКУСНИ
Подправки-

те придават 
не  само по-
добър  вкус 
на киселите 
краставички, 
но и ги правят 
по-хрупкави. 
Нашите баби 
са разчитали 
на цял набор 
от подправки 
при консер-
вирането на 
краставици за 
зимата .  Ето 
какво задължително трябва да сложите в буркана:
Копър
Добавете не само листенца копър, но и цели съцве-

тия. Тази подправка не само придава невероятен вкус 
на краставичките, но и ги прави по-хрупкави.
Листа от касис
Много домакини смятат за задължително използ-

ването на листа от касис при консервирането на 
краставици.
Хрян
Листата и семената на хряна ще придадат на крас-

тавиците уникална горчивина. Освен това ще ги 
направят по-хрупкави.
Черешови и дъбови листа
Черешовите листа са източник на танини, които 

имат стягащ ефект, а дъбовите листа единствено 
засилват този ефект. 
Босилек
Тази подправка придава на саламура уникален вкус 

и аромат.
Освен това можете да добавите листа от целина, 

карамфил, естрагон, див чесън или мащерка.
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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!

Мъж отива на лов. Жена му го пита:
- Скъпи, по какво ще стреляте днес?
- По елени...
- Добре, внимавайте да не се избиете!

В автобус до красиво момиче с татуирани йерог-
лифи седи възрастна жена и удивено я разглежда.

- Бабче, за първи път ли виждаш татуировка?
- Момиче, виждала съм повече татуировки от 

колкото си мислиш. 25 години съм живяла в Китай, 
а после 20 години съм преподавала китайски език. 
Аз просто не мога да разбера, защо на врата ти 
пише „Не замразявай повторно“.

БРЕЗА 
Бреза /Betula/ е род, който включва листопадни 

дървета. Листата им са с прилистници, които опадват 
рано. Листоразположението е спирално. От род Бре-
за (общо около 60 вида) в България е разпространен 
само 1 вид бреза.
Бялата бреза /Betula pendula/, която се среща у 

нас представлява широколистно листопадно дърво 
с добре развита коренова система. Характерно в ко-
реновата система на бялата бреза е, че по-развити са 
страничните корени, които водят началото си почти 
от основата на растението.
За разлика от тях главният корен е сравнително 

малък и къс. Почвите, върху които бялата бреза се 
развива най-добре, са сиви горски и кафяви горски 
почви. Стъблото на бялата бреза е сравнително тънко 
и е покрито с бяла кора, която периодично пада на 
тънки люспи. Характерния за кората бял цвят се 
дължи на съдържанието на веществото бетулин в 
нейния състав. Това е единственото бяло багрило, 
съществуващо в 
природата.
На  височина 

бялата бреза дос-
тига до около 30 
метра. Характер-
на е и формата на 
листната петура. 
Тя е близка до 
тази на делтоид. 
Ръбът на листата е леко назъбен. Листата са свърза-
ни с дълги листни дръжки към клоните на дървото.
Мъжките съцветия на бялата бреза представляват 

дълги висящи реси. Всяка реса е изградена от мно-
го на брой малки цветове. Всеки цвят на брезата е 
изграден от четириделен околоцветник и от 2 до 
3 тичинки. Женските цветове също са събрани в 
реси, но за разлика от мъжките реси, женските са 
с яйцевидна или кълбовидна форма. Всеки женски 
цвят разполага с плодник с двуделно близалце. 
Цъфтежът на бялата бреза продължава около месец 
и половина. Оптималната възраст на бялата бреза е 
около 150 години.
Събиране и съхранение на бреза
Брезата и някои нейни части като пъпките, различ-

ни видове листа (млади и зрели листа) и кората, се 
използват за лечебни цели. Пъпките на това растение 
се събират рано на пролет, през месеците април–май, 
преди да е настъпило тяхното разпукване.
Пъпките се отрязват заедно с клончетата и се 

оставят да се сушат на проветриво място, това 
може да стане и в специални сушилни, като в тях 
температурата на сушене трябва да е до 30 градуса. 
След като се приключи с изсушаването пъпките се 
отронват от клонките, те са с приятна миризма, но 
имат горчив и стипчив вкус.
Съхраняват се в хартиени опаковки, за да могат да 

останат сухи. Листата на брезата се събират, когато 
настъпи пълното разлистване на растението, а това 
става през месеците април – юни. Процедурата по 
тяхното сушене не се различава от тази на пъпките.
Вече изсушените листа от горе имат тъмно оцве-

тяване, а от долната страна са светлозелени, нямат 
миризма и са с леко горчив вкус. Корите на брезата се 
събират отново на пролет, след като е започнало раз-
витието на растението, сушенето е същото, като ако 
се прави в сушилня температурата може да достигне 
до 45 градуса. Всички изсушени части на растението 
трябва да се съхраняват на сухи и проветриви места. 
Това е една изнасяна билка.
Ползи от бреза
Брезата притежава пикочогонно, диуретично и 

общоукрепващо действие. Има данни, че листата 
оказват противовирусно и слабо противораково 
действие. Горещ чай от брезови листа предизвиква 
силно изпотяване и се препоръчва при простудни 
заболявания. Извлеци със спирт при външно при-
ложение подпомагат бързото заздравяване на рани.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

СЛАДКИШ С ЯБЪЛКИ И ОРЕХИ 
Необходими продукти:

• захар - 1 и 1/2 ч.ч.
• яйца - 4 бр.
• олио - 1 к.ч.
• брашно - 2 ч.ч.
• бакпулвер - 10 г
• ванилия - 1 бр.
• ябълки - 3 бр.
• счукани орехи - 1 к.ч.
• пудра захар - за по-
ръсване
Начин на приготвяне:
В купа се разбиват яйцата и захарта до побеляване. 

На струйка при непрекъснато бъркане се налива олиото.
Добавя се предварително пресятото брашно заедно 

с бакпулвера и ванилията.
Ябълките се обелват, почистват от семки и нарязват 

на кубчета, които отиват при останалите продукти.
Накрая се добавят счуканите орехи, след което 

всичко се обърква до еднородност.
Сместа се прехвърля в предварително намазнена и 

набрашнена тавичка.
Сладкишът се пече на 190 градуса около половин 

час. Готовността му се проверява с клечка.
Когато забодена в него излезе суха, без нищо поле-

пнало по нея, ябълковият сладкиш е готов. Още топъл 
се поръсва с пудра захар.
Страхотният сладкиш с ябълки и орехи е готов.


