
От 01 юли 2022 г. започна при-
емът на заявления-декларации 
за отпускане на целева помощ за 
отопление за отоплителен сезон 
2022/2023 г.
Заявленията могат да се подават 

до 31 октомври на място в дирек-
циите „Социално подпомагане“ 
(ДСП) по настоящ адрес или в спе-
циално организирани за целта при-
емни, чрез Системата за сигурно 
електронно връчване, подписани 
с персонален идентификационен 
код на Националния осигурите-
лен институт или с квалифициран 
електронен подпис, както и чрез 
лицензиран пощенски оператор. 
Заявления могат да бъдат подавани 
и на електронните адреси на ДСП, 
които са защитени канали за обмен 
на информация.
Информация за контактите за 

връзка с ДСП в страната, както и 
образецът на заявление-деклара-
ция, са публикувани на интернет 
страницата на АСП.
Целевата помощ се отпуска за пе-

риод от пет месеца – от 01.11.2022 
г. до 31.03.2023 г.
Размерът на целевата помощ се 

определя ежегодно със заповед на 
министъра на труда и социалната 
политика, съобразно промените 
в цените на електроенергията за 
битов потребител. Със заповед на 
министъра на труда и социалната 
политика се определя и корекци-
онния коефициент, с който се на-
малява размерът на пенсиите, оп-
ределени след 01.07.2008 г.
За отоплителен сезон 2022/2023г. 

със заповед № РД-01-228 от 
19.07.2021 г. на Министъра на тру-
да и социалната политика са опре-
делени:

1. Корекционен коефициент, с 
който се намалява размера на пен-
сиите, определени след 01.07.2008 
г. на стойност – 2,552.

2. Месечен размер на целевата 
помощ за отопление за отоплите-
лен сезон 2022/2023 г.- 104,71 лв.
С Решение на Министерския съ-

вет № 500 от 19.07.2022 г. (РМС) 
е одобрено изплащането на до-
пълнителни средства на лицата и 
семействата, на които е отпусната 
целева помощ за отопление за ото-
плителен сезон 2022-2023 г. До-
пълнителните средства са в размер 
на 20 лв. месечно или 100 лв. за це-
лия отоплителен сезон и се изпла-
щат чрез ДСП по настоящ адрес на 
лицата и семействата.
Така общият размер на целева-

та помощ за отопление за ото-
плителен сезон 2022/2023 г. ста-
ва 623,55 лв.
Право на целева помощ за ото-

пление имат лица и семейства, 
чийто средномесечен доход за пре-
дходните 6 месеца, преди месеца 
на подаване на заявление-декла-
рацията, е по-нисък или равен на 
индивидуално определена грани-
ца за достъп съобразно възрастта, 
семейното положение, здраво-
словното състояние, наличието/
липсата на съжителство и други 
констатирани обстоятелства.
Безработните лица в трудоспо-

собна възраст задължително тряб-
ва да са регистрирани в дирекци-

ите „Бюро по труда“ най-малко 6 
месеца преди подаване на заявле-
нието-декларация и да не са отказ-
вали предлаганата им работа или 
включване в обучения.
Целевата помощ за отопление се 

отпуска, ако лицата или семейства-
та отговарят на следните допълни-
телни условия:

- да не са регистрирани като ед-
нолични търговци и да не са соб-
ственици на капитала на търговско 
дружество;

- да нямат вземания, влогове, дя-
лови участия и ценни книжа, чиято 
обща стойност за отделното лице 
или за всеки един от членовете на 
семейството да надхвърля 500 лв., 
с изключение на боновете или ак-
циите от масовата приватизация;

- да не притежават движима и 
недвижима собственост и/или иде-
ални части от нея,  която може да 
бъде източник на доходи, с изклю-
чение на вещите, които служат за 
обичайно потребление на лицето 
или семейството;

- да нямат сключен договор за 
предоставяне на собственост сре-
щу задължение за издръжка и/
или гледане; това изискване не се 
прилага в случаите, когато поели-
те задължения за издръжка и/или 
гледане са учащи се, безработни, в 
нетрудоспособна възраст или хора 
с увреждания;

- да не са прехвърляли жилищен, 
вилен, селскостопански или гор-
ски имот и/или идеални части от 
тях срещу заплащане през послед-
ните 5 години;

- да не са прехвърляли чрез дого-
вор за дарение собствеността върху 
жилищен, вилен, селскостопански 
или горски имот и/или идеални час-
ти от тях през последните 5 години.
Последните две изисквания не 

се прилагат в случаите, когато в 
семейството има лице с трайни ув-
реждания и сделката е извършена 
с цел смяна на жилището с оглед 
осигуряване на достъпна жизне-
на среда за лицето с увреждания, 
както и когато общата стойност на 
сделките не надвишава 60-кратния 
размер на гарантирания минима-
лен доход за съответния период (т. 
е. 4 500 лв.).
В срок до 20 дни от подаването 

на заявлението-декларация социа-
лен работник извършва социална 
анкета и изготвя социален доклад, 
а в 7-дневен срок от изготвянето 
му директорът на ДСП или упъл-
номощено от него лице издава за-
повед за отпускане или отказ на 
помощта.
Целевата помощ за отопление се 

предоставя, както следва:
• При отопление с топлоенергия, 

електроенергия и природен газ – в 
пари на правоимащото лице или 
семейство, съобразно заявеният 
начин на изплащане;

• При отопление с твърдо гориво:
• В пари на правоимащото лице 

или семейство, съобразно заявени-
ят начин на изплащане;

• На търговец на твърдо гориво, 
който е осъществил доставката – 
при изрично отразено в заявлени-
ето-декларация желание от страна 
на лицето или семейството.
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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

НАПОМНЯМЕ!
ЦЕЛЕВА  ПОМОЩ  ЗА  ОТОПЛЕНИЕ

ЗА  ОТОПЛИТЕЛЕН  СЕЗОН  2022/2023 Г.
Какво трябва да се направи 

при промяна на постоянния 
адрес преди изборите, за да 
може да се упражни право-
то на глас?
В случай че промените по-

стоянния си адрес (адресът 
вписан в личната карта) и ус-
тановите, че не фигурирате в 
избирателния списък по новия 
адрес, следва да подадете за-
явление за вписване в избира-
телния списък (Приложение 
№ 18-НС от изборните книжа) 
до кмета на общината/района/
кметството/кметския намест-
ник по новия постоянен адрес. 
По искането кметът се произ-
нася незабавно.
Когато след промяна на постоянния си 

адрес установите в изборния ден, че не 
фигурирате в избирателния списък, секци-
онната избирателна комисия (СИК) ще ви 
допише в избирателния списък и след по-
пълване на декларация, че не сте гласували 
и няма да гласувате на друго място (Прило-
жение № 23-НС от изборните книжа), ще 
ви допусне да гласувате.
Отказът на СИК за дописване в избира-

телния списък е писмен и може да се ос-
порва пред РИК, която се произнася неза-
бавно.
Как се подава по електронен път заяв-

ление за гласуване по настоящ адрес?
Избирател, който има регистриран на-

стоящ адрес в населено място, различно от 
населеното място по постоянния му адрес, 
може да подаде електронно заявление за 
вписване в избирателен списък за гласува-
не по настоящ адрес на изборите на 2 ок-
томври 2022 г.
Заявлението се подава през интернет 

страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ – https://
regna.grao.bg/, като в него избирателят 
вписва данните си и посочва телефонен но-
мер и Е-мейл. При успешно подаване на за-
явление избирателят ще получи потвърж-
дение на въведения Е-мейл. При подаване 
на електронното заявление не се изисква 
подпис, включително електронен подпис.
ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана 

проверка на данните в заявлението едно-
временно с подаването му.
Къде и кога ще бъдат публикувани офи-

циалните кандидатски листи за парла-
ментарните избори на 2 октомври 2022 г.?
Регистърът на кандидатите за всеки из-

борен район се публикува на официалната 
интернет страница на Централната изби-
рателна комисия www.cik.bg и на интернет 
страницата на съответната районна изби-
рателна комисия след изтичане на срока за 
регистрация на кандидатските листи в РИК 
– 30.08.2022 г.
Интернет страниците на РИК са достъп-

ни на следния линк: https://www.cik.bg/bg/
ns02.10.2022/rik
Как може да се провери местонахож-

дението на секцията за гласуване в Репу-
блика България?

• По електронен път:
Проверка на местонахождението на сек-

цията за гласуване в Република България 
се осъществява през интернет страницата 
на ГД „ГРАО“ в МРРБ на следния линк: 
https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/
EgnSearch.cshtml
Системата показва данни за имената на 

заявителя, ЕГН и адрес на избирателната 
секция, в която лицето е включено в изби-
рателния списък и трябва да гласува.

• Чрез SMS:
Изпраща се SMS на единен номер 18429. 

Номерът 18429 е единен и за трите мобил-
ни оператори (А1, Yettel и Виваком). Цена-

та на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста 
на SMS се изписват единствено десетте 
цифри на ЕГН. Системата връща SMS с 
номера и адреса на избирателната секция 
за изборите на 2 октомври 2022 г., за въве-
дения ЕГН.

• Чрез стационарен или мобилен теле-
фон безплатен за цялата страна:
Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се за-

помня като 0800 1 GRAO). Телефон 0800 
1 4726 е безплатен за цялата страна. След 
набиране и предоставяне на ЕГН, оператор 
уведомява за номера и адреса на секцията.

• Проверката може да се направи и на 
интернет страницата на съответната 
общинска администрация, както и на по-
сочен безплатен телефонен номер.
Как се подава по електронен път заяв-

ление за гласуване по настоящ адрес?
Избирател, който има регистриран на-

стоящ адрес в населено място, различно от 
населеното място по постоянния му адрес, 
може да подаде електронно заявление за 
вписване в избирателен списък за гласува-
не по настоящ адрес на изборите на 2 ок-
томври 2022 г.
Заявлението се подава през интернет 

страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ – https://
regna.grao.bg/, като в него избирателят 
вписва данните си и посочва телефонен но-
мер и Е-мейл. При успешно подаване на за-
явление избирателят ще получи потвърж-
дение на въведения Е-мейл. При подаване 
на електронното заявление не се изисква 
подпис, включително електронен подпис.
ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана 

проверка на данните в заявлението едно-
временно с подаването му.
Към кого да се обърнат желаещите да 

се регистрират като наблюдатели в из-
борите на 2 октомври 2022?
Гражданите, които желаят да се регис-

трират като наблюдатели в изборите за на-
родни представители на 2 октомври 2022 
г., трябва да представят кандидатурата си 
пред регистрирана в ЦИК неправителстве-
на организация за наблюдение на изборите.
Регистрираните организации са публи-

кувани в раздел „Регистри“ на интернет 
страницата на ЦИК – https://www.cik.bg/bg/
ns02.10.2022/registers/nabludateli
С Решение № 1235-НС от 11 август 2022г. 

Централната избирателна комисия е уреди-
ла условията и реда за участие на наблюда-
тели в изборите за народни представители 
на 2 октомври 2022 г. – https://www.cik.bg/
bg/decisions/1235/2022-08-11
С какви документи за самоличност се 

гласува в чужбина?
Извън страната избирателят удостове-

рява самоличността си пред секционната 
избирателна комисия с българска лична 
карта, паспорт, военна карта (само за воен-
нослужещите), моряшки паспорт (за чле-
новете на екипажа на кораб).
Не се допуска гласуване със свидетел-

ство за управление на МПС.

д



Любовта и Ревността не можели да живеят 
един без друг. Те много се обичали и били винаги 
неразделни. Заедно живели в къща, наречена 
Душа, където никой друг не стъпвал.
Щастието било пълно до деня, когато пред прага 

на техния дом не се появил един мъж. През деня 
валял силен дъжд, а навън било непоносимо сту-
дено, заради което Любовта и Ревността решили 
да подслонят мъжа в дома си.
На гостенина била приготвена вкусна храна 

и мека постеля, като през цялата вечер те си 
говорели. На другия ден мъжът се приготвил да 
си отиде, но Любовта настояла да остане.
С времето Любовта обръщала все повече 

внимание на мъжа и все по-малко на Ревността. 
Това карало Ревността да става от ден на ден 
по-мрачна и недоволна.
Така продължавало, докато Щастието не почу-

кало на тяхната врата. За негова изненада обаче 
нямало кой да му отвори.
Щастието влязло само и отрило, че тримата 

обитатели на къщата Душа са мъртви – Любовта 
и мъжа били отровени, а на няколко метра от тях 
висяла обесена Ревността.

Близо до Ревността Щастието открило бележка 
с думите: Аз винаги съм желаел най-доброто за 
нея и я обичах повече от живота си. Не можах да 
понеса чувството, което Любовта изпитваше към 
този мъж. Мислите за това, че тя е с него, а не с 
мен, отровиха моето сърце.
Сега, когато сме в Рая, тя трябва да знае, че аз 

винаги ще я обичам силно. По-силно от всички. 
Никой не може да я обича така. И където и да е 
сега, аз винаги ще бъда близо до нея. С обич – 
Ревността.

 1 Октомври 2022 година, Събота,
Пoкров Бoгородичен
 Покров Богородичен (от църковнославянски: 

покривало) е православен църковен празник. В 
традицията на Църквата Покров се свързва с явява-
нето на Света Богородица в църквата във Влахерна 
(Константинопол) през 9 век. Градът бил заплашен 
от нападение на войски от Киевска Рус. Събралите 
се на молитва хора видели Богородица да разстила 
покривалото (покрова) си над присъстващите в знак 
на защита. Предполага се, че празникът е честван от 
гръцките православни църкви през ранното Средно-
вековие, но по-късно е забравен или забранен. Той 
е въведен от киевския княз св. Андрей Боголюбски 
ок. 1164 г., когато той построява една от най-кра-
сивите руски църкви на Нерл във Владимир и я 
нарича на Покров Богородичен. От Руската църква 
празникът e заимстван в Българската църква през 
19 век. По новия стил този празник се празнува 
на 1 октомври. Много православни църкви и манастири носят името на Покрова на 
Пресвета Богородица. В България съществува и фондация 
Покров Богородичен. 
Ден на застрахователя 
Обявен е за професионален празник през февруари 1996 г. 

с решение на Асоциацията на българските застрахователи и 
Съюза на частните застрахователи. На този ден през 1891 г. в 
Русе е учредено първото българско застрахователно друже-
ство - „България“. Денят е честван за първи път през 1994 г. 

Ден на зенитно ракетните войски 
Обявен е със Заповед на министъра на отбраната от 12 

октомври 1961 г., със същата заповед е създадена и 1-ва 
Зенитно ракетна бригада на военно- въздушните сили. На 1 
октомври 1960 г. в Казахстанската степ български дивизион 
за първи път осъществява боен пуск на зенитна ракета.

НАЦИОНАЛНИЯ  ЛИТЕРАТУРЕН  КОНКУРС  „МОРЕТО!”
Сдружение „Лумен” обявява седмото 

поредно издание на Националния литера-
турен конкурс „МОРЕТО!”.
Конкурсът е за кратки (непубликувани) 

произведения на морска тема и е отворен 
за автори от цялата страна и от всички 
възрасти. Участниците могат да изпращат 
текстовете си (проза – 1 разказ с обем до 5 
стр.; поезия – до 3 стихотворения) по елек-
тронен път в Word документ на електронен 
адрес -  zakonkursa.lumen@gmail.com.
Произведенията трябва да бъдат придру-

жени с кратка биографична информация 
за автора и координати за обратна връзка 
(телефонен номер и адрес по местоживе-
ене). Срокът за получаване на творби за 
участие в конкурса е от 1 до 30 септември 
(включително).
Конкурсните творби ще бъдат разгледани 

и оценени от жури в състав – Митко Нов-
ков (председател), Христо Карастоянов и 
Вера Петрова.
Наградените произведения ще се обявят 

на страницата на Сдружение Лумен и в 
http://rakurs.bg/index.php.
В тазгодишното издание на конкурса ще бъде присъдена новоучредената Специална 

награда „Георги Ингилизов” – в памет на писателя маринист и наш колега, с когото 
създадохме НЛК „МОРЕТО!”. Наградата (парична премия от 1000 лв. и пластика) 
ще получи произведението, впечатлило най-силно журито (независимо от жанра). 
Отличените автори в категория „Проза“ и в категория „Поезия“ ще получат съот-

ветно: 
Първа награда – парична премия в размер на 300 лв. и плакет; 
Втора награда – ваучер за уикенд в Ахтопол от Апартаменти Sunrise и плакет; 
Трета награда – 150 лв. и плакет. 
Предвидени са и поощрителни награди.
Конкурсът се реализира със съдействието и подкрепата на спонсори, приятели и 

съмишленици.
*Награждаването ще се състои в гр. Ахтопол на 31 октомври – Ден на Черно море и 

рождена дата на Георги Ингилизов -  на специално събитие в творческото простран-
ство на Галера ah gallery. За повече информация, следете страницата на сдружeнието..

26 Септември 2022 година, Понеделник,
Световен ден на морето 
Отбелязва се от 1978 г. с решение на 10-

ата сесия на Международната морска орга-
низация в Лондон, Великобритания (7-17 
ноември 1977), първоначално на 17 март, а 
от 1980 г. - в един от дните през последната 
седмица на м. септември, за да се привлече 
вниманието на обществеността към пробле-
мите, свързани със замърсяването на водните басейни, глобалното затопляне 

и незаконния риболов. 
Европейски ден на езиците 
Отбелязва се от 2001 г., обявена за Европейска 

година на езиците, по инициатива на Съвета на Ев-
ропа, съвместно с Европейския съюз, за насърчаване 
на многоезичието като важен елемент от културното 
наследство на континента.

27 Септември 2022 година, Вторник,
Световен ден на туризма 
Отбелязва се от 1980 г. с решение на третата 

сесия на Генерална асамблея на Световната ор-
ганизация по туризма в Торемолинос, Испания 
(септември 1979). 

28 Септември 2022 година, Сряда,
Световен ден за борба с болестта бяс
 Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на бри-

танския Съюз за контрол на беса, създаден през 
м. януари 2006 г., за разпространението на ин-
формация за предпазването на хора и животни от 
болестта бяс. Тогава е отбелязан на 8 септември. 
От 2008г. денят се отбелязва на 28 септември с 
подкрепата на Световната здравна организация. 
Всяка година близо 55 000 души, предимно от 
Африка и Азия, стават жертви на болестта. 

29 Септември 2022 година, Четвъртък,
Световен ден на сърцето
 Отбелязва се от 2000 г. по инициатива на Световната 

федерация на сърцето, подкрепена от Световната здравна 
организация, Организацията на ООН по въпросите на 
образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) и други 
международни организации. Всяка година близо 17 млн. 
души по света умират от сърдечно- съдови заболявания. 
До 2010 г. денят е отбелязван през последната неделя на м. 
септември. В България се отбелязва за първи път през 2001 г. 

30 Септември 2022 година, Петък,
Световен ден на превода 
Отбелязва се от 1991 г. с решение на Съвета 

на Международната федерация на преводачите. 
Годишнина от смъртта на св. Йероним Годишни-
на от смъртта на св. Йероним (ист. име Евсевий 
Йероним Софроний) /ок. 347-30 септември 420/, 
християнски писател и богослов, превел Библи-
ята на латински език.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

Н О В И Н И
26 септември - 2 октомври 2022г., брой 36

Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА  ЗА  ЛЮБОВТА  И  РЕВНОСТТА



З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
26 септември  - 2 октомври 2022г., брой 36

КАКВИ ПРАВА ИМАТ
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Хората с увреждания често пъти 

нямат близки и трудно се обслужват 
сами. В същото време имат нужда не 
само от грижи у дома, но и от финансова 
подкрепа. На какво имат право те и как 
могат да получат помощ от държавата.
Поделенията на АСП – Дирекции 

по социално подпомагане в общините 
по местоживеене, са структурите, към 
които могат да се обръщат хората в нужда.
Кой има право на подкрепа
Съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ) и Пра-

вилника за прилагането му всяко лице, което желае 
да ползва социални услуги, независимо от това дали 
е дееспособно или поставено под запрещение, може 
да се обърне към Дирекция „Социално подпомагане“ 
(ДСП) по настоящ адрес. Там то ще бъде консултирано 
от специалист, който ще му разясни видовете социални 
услуги, как функционират те и целевите групи, които 
могат да се ползват от тях.
Как се ползва социалната услуга
За да ползва една или повече социални услуги, спо-

ред нуждите си, лицето трябва да подаде заявление 
Дирекцията по социално подпомагане в общината по 
местоживеене. Ако то се е преместило на друг адрес, 
трябва да смени адресната си регистрация, за да се въз-
ползва от тази възможност. Заявлението трябва да бъде 
придружено с копие от решение на ТЕЛК или НЕЛК. 
След като документите бъдат приети, специалистите 
изготвят т. нар. предварителна оценка на потребно-
стите. Това е документ за насочване за ползване на 
подходяща социална услуга.
Какво определя оценката
Водещи при предоставяне на социалните услуги 

са индивидуалните потребности на лицето, свързани 
със здравословното му състояние и наличието на ме-
дицинска диагноза. В случаите, когато в социалната 
услуга няма свободни места, Дирекцията „Социално 
подпомагане“ го вписва в регистъра на чакащите за нас-
таняване в социален дом или център или за ползването 
на съответната услуга. В зависимост от спешността на 
случая, лицето може да бъде насочено към социалната 
услуга приоритетно. Такъв случай може да бъде висока 
степен на неподвижност, липса на близки и подходящо 
жилище за живеене.
Домът като най-добра среда
През последните години политиката в сферата на 

социалните услуги е насочена към развитие на услуги 
в общността и в домашна среда, които да заменят ин-
ституционалния модел на грижа. Социалните услуги в 
домашна среда оказват подкрепа за социално включва-
не на лица, включително и деца с увреждания, самотно 
живеещи възрастни хора и други уязвими групи. Сред 
услугите, които те могат да получат у дома са личен 
асистент, социален асистент, домашен помощник, до-
машен социален патронаж. Има възможност за личен 
или социален асистент да бъде определен човек от 
семейството или от домакинството, който е безработен. 
Така, той получава минималната за страната работна 
заплата, която му се зачита за трудов стаж, пенсионни 
и здравни осигуровки. Това е предпочитаният вариант 
от повечето хора със специални нужди. Причината е, 
че човекът от семейството или домакинството е посто-
янно до него, помага дори в почивните и празничните 
дни. За разлика – хората извън семейната среда, които 
са назначени, ползват събота и неделя, както и праз-
ничните дни, като почивни. Освен това, те имат осем 
или четиричасов работен ден, според потребността на 
инвалида, която са му отредили от Дирекцията „Соци-
ално подпомагане“.
Какво работи личният асистент
Чрез услугата личен или социален асистент се пре-

доставят грижи за задоволяване на ежедневни потреб-
ности в домашна среда. Съобразно спецификите те са 
насочени към социална работа и консултации, когато 
е необходимо, подпомагане във всекидневните нужди, 
придружаване до лекаря и на разходка, поддържане 
на хигиена, пазаруване и приготвяне на храна, пране 
и чистене. Асистентът съдейства и при подаване на 
документите за снабдяване с необходимите помощни 
средства, приспособления и съоръжения за хората с 
увреждания и медицински изделия. Част от услугите, 
предоставяни в домашна среда се предоставят по про-
екти, финансирани със средства на Европейския съюз.
Асистенти и за пенсионери
Тази социална услуга се нарича „Асистентска под-

крепа“ и е създадена в началото на 2021 г. на територи-
ята на всички общини. Целевата група, която обхваща 
тя са лица в пенсионна възраст, които не могат да се 
обслужват сами и нямат определена по съответния ред 
степен на намалена работоспособност. Услугата може 
да се ползва и от пълнолетни лица с трайни увреждания 
с определена чужда помощ, които не ползват асистент-
ска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска 
подкрепа или за които не се получава помощ за грижа 
в домашна среда по реда на друг закон. За тази услуга 
също се подава заявление в Дирекция „Социално под-
помагане“ в общината по местоживеене.
Социални услуги в общността
Тази форма на социални услуги е сравнително 

нова за нашата страна за разлика от Европа, където 
те са традиция от много десетилетия. Такива услуги 
са дневни центрове за възрастни хора с увреждания, 
дневни центрове за стари хора, центрове за социална 
рехабилитация и интеграция, центрове за обществена 
подкрепа и обществени трапезарии. Съществуват и 

социални услуги в общността 
за резидентна грижа. Такива 
са центрове за настаняване от 
семеен тип за възрастни хора с 
психични разстройства или де-
менция, центрове за настаняване 
от семеен тип за възрастни хора с 
физически увреждания, центрове 
за настаняване от семеен тип за 
възрастни хора с умствена изоста-
налост, центрове за настаняване 

от семеен тип за стари хора, центрове за временно 
настаняване, кризисни центрове и защитени жилища. 
Защитените жилища са предимно за хора с психични 
разстройства, за такива с умствена изостаналост или 
с физически увреждания. Специализирана институция 
пък са старческите домове. За да бъде настанен човек в 
тях, трябва да представи набор от документи, които са 
под формата на формуляр. Те се предоставят в дирек-
циите „Социално подпомагане“ на общините. Хората 
със специални потребности прилагат още решение от 
НЕЛК и НЕЛК или епикриза.
Какъв е размерът на финансова помощ
Независимо дали ползват някоя социална услуга, 

хората с увреждания имат право и на финансова под-
крепа в зависимост от потребностите им. Размерът ѝ 
се определя въз основа на чл. 20 от Закона за хората с 
увреждания (ЗХУ). Лицата над 18 години със степен на 
увреждане от 50 до 70,99 на сто имат право на месечна 
помощ от 7 на сто от линията на бедност, което в момен-
та е 28,91 лева. Ако увреждането е от 71 до 90 процента 
размер е 15 % от линията на бедност, тоест 61,95 лева. 
При над 90 на сто степен на увреждане е в размер 25 
на сто от линията на бедност, което е 103,25 лева. При 
90 % степен на увреждане с определена чужда помощ 
хората, които получават пенсия за инвалидност поради 
общо заболяване или поради трудова злополука или 
професионална болест, имат право на 30% от линията 
на бедност – 123,90 лева. Тези с над 90 на сто степен на 
увреждане с определена чужда помощ, които получават 
социална пенсия за инвалидност са с право на 57 на сто 
от линията на бедност, което прави 235,41 лева.
Какви документи са нужни
За отпускане на месечна финансова подкрепа е 

необходимо лицето да има експертно решение на 
ТЕЛК, в което да се казва установеният вид и степен 
на увреждане или степен на трайно намалена работос-
пособност. Документите се подават по местоживеене, 
което се удостоверява с личната карта.

До 30-ти септември: 
ЗКПО
Възможност за еднократно 

подаване на нова годишна де-
кларация за корекция на данъч-
ния финансов резултат и данъч-
ното задължение за предходна-
та година, за която е подадена 
годишна данъчна декларация и 
законоустановеният срок за по-
даването 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.
До 10-ти октомври: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ и ОКТОМВРИ 2022г.

Семейните помощи за деца се отпускат от дирекция 
„Социално подпомагане“ въз основа на заявление-
декларация по образец. Те се отпускат със заповед на 
директора на дирекция „Социално подпомагане“ или 
упълномощено от него лице. Отказът за отпускане на 
семейна помощ за деца се мотивира. Заповедта за отказ 
се съобщава писмено на лицето, подало заявлението-
декларация, в 7-дневен срок от издаването й. Заповедта 
подлежи на обжалване пред съответния администра-
тивен съд по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. Решението на съда е окончателно.
С оглед гореизложеното, следва да се обърнете по 

компетентност към дирекция „Социално подпомагане“ 
по настоящ адрес. Координати на всички дирекции 
„Социално подпомагане“, както и подробна информа-
ция за предоставяне на семейни помощи за деца, може 
на намерите на интернет страницата на Агенцията за 
социално подпомагане: https://asp.government.bg/.

Въпрос: ЕТ съм и имам само осигурителен доход.
Това доход ли е за да получавам детски помощи за 
деца? В заявлението има само графа за брутни 
доходи. И ако е доход, къде да го нанеса?
Отговор на МТСП: Съгласно § 1, т. 2 от Допълни-

телните разпоредби на Закона за семейни помощи за 
деца (ДР на ЗСПД) „доход“ са всички брутни доходи 
на семейството, които са облагаеми по Закона за да-
нъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), 
както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи 
и стипендии, с изключение на добавката за чужда по-
мощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, 
стипендиите на учащите се до завършване на средно 
образование, но не по-късно от навършване на 20-го-
дишна възраст, както и помощите и средствата, полу-
чени по този закон и по Закона за закрила на детето и 
Закона за хората с увреждания. Съгласно чл. 3, ал. 1, 3 
и 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейни 
помощи за деца, в заявлението декларация за отпус-
кане на семейни помощи по чл. 7 и 8 от ЗСПД лицата 
декларират брутните доходи на семейството, получени 
за последните 12 календарни месеца, предхождащи 
месеца, през който е подадено заявлението декларация. 
Брутните доходи се изчисляват по реда за определяне 
на облагаемия доход ЗДДФЛ. Доходите се декларират 
за месеца, през който са получени, независимо за кой 
период се отнасят. Същевременно, осигурителният 
доход не е брутен доход по смисъла на ЗСПД. За по-
вече информация за получаване на семейни помощи за 
деца следва да се обърнете към съответната дирекция 
„Социално подпомагане“. Определянето на облагаем 
доход по ЗДДФЛ е от компетенциите на Националната 
агенция за приходите

Въпрос: Кои семейства имат право на детски 
добавки? Имам внучка на 4 месеца, родителите 
й са на свободна практика. Какви документи 
трябва да се представят и къде - в общинските 
служби или в НАП?
Отговор: Право на месечни помощи за отглеж-

дане на дете до завършване на средно образо-
вание, но не повече от 20-годишна възраст имат 
семействата със средномесечен доход на член от 
семейството за предходните 12 месеца, по-нисък 
или равен на дохода, определен за целта в закона 
за държавния бюджет на Република България за 
съответната година.
В закона за държавния бюджет на Република Бъл-

гария за съответната година се определя:
1. доходът, при който месечните помощи за от-

глеждане на дете до завършване на средно образова-
ние, но не повече от 20-годишна възраст се отпускат 
в пълен размер (от 01.01 до 31.03.2022 г. доход до 
410 лв., а от 01.04.2022 г. – до 510 лв.);

2. доходът, при който месечните помощи за от-
глеждане на дете до завършване на средно образова-
ние, но не повече от 20-годишна възраст се отпускат 
в размер 80 на сто от пълния размер на помощта (от 
01.01 до 31.03.2022 г. доход от 410,01 лв. до 510 лв., 
а от 01.04.2022 г. – от 510,01 лв. до 610 лв.).
Съгласно чл. 7 от Закона за семейни помощи за 

деца месечните помощи за дете до завършване на 
средно образование, но не повече от 20-годишна 
възраст, се предоставят на семействата, които от-
говарят на условията по-горе и живеят постоянно 
в страната, при условие че детето:

1. не е настанено за отглеждане извън семейството 
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

2. редовно посещава подготвителните групи в 
детските градини или подготвителните групи в 
училищата за задължително предучилищно обра-
зование на децата, освен ако това е невъзможно 
поради здравословното му състояние;

3. до завършване на средно образование, но не 
повече от 20-годишна възраст, редовно посещава 
училище, освен ако това е невъзможно поради 
здравословното му състояние;

4. има направени всички задължителни имуниза-
ции и профилактични прегледи съобразно възрастта 
и здравословното му състояние;

5. живее постоянно в страната.



ВРЕМЕ Е ЗА КРАЙНО НЕОБХОДИМОТО ЗА 
ОВОШКИТЕ ЕСЕННО ПОДХРАНВАНЕ!

В края на лятото всички трайни насаждения започват 
активно да се подготвят за зимата. Овошките първо за-
лагат плодни пъпки за следващата реколта, а след това 
забавят сокодвижението и преустановяват растежа на 
леторастите, за да може да узрее дървесината. Корено-
вата система продължава да се развива много активно, 
запасявайки се с хранителни вещества.
Внасянето  на 

т о р о в е  п р е д и 
есенната  обра -
ботка на освобо-
дените участъци 
е необходимо за 
дообогатяване на 
почвата и подго-
товка за следваща-
та реколта.
Ето защо е необходимо това торене
Правилното и навременно подхранване ще помогне 

за съзряване на плодовете, за възстановяване силите 
на дърветата след прибиране на реколтата, но също ще 
ускори вдървесяването на леторастите, подобрявайки 
имунитета и студоустойчивостта им в зимните месе-
ци. Всичко това е гаранция за щедростта на бъдещата 
реколта.
Подходящото време за подхранване е в края на сеп-

тември, когато температурите са все още стабилни и 
жизнените процеси позволяват усвояването на храни-
телните вещества.
Кои са подходящите хранителни вещества за есен-

но подхранване?
Определено културите се нуждаят от фосфор, който 

благоприятства формирането и укрепването на корено-
вата система, поддържа имунната система, повишава 
устойчивостта на растенията към неблагоприятните 
метеорологични фактори, но е особено необходим за 
пълноценното залагане на нови плодни пъпки.
Фосфорните торове са трудно разтворими и слабо 

активни. Това е причината, поради която е наложително 
да се внасят през есента, за да имат достатъчно време 
през зимните месеци да се разтворят и да достигнат до 
кореновата система на растенията през пролетта.
Суперфосфатът е един от най-важните елементи за 

растенията, но съдържанието му в почвата е съвсем не-
значително – по-малко от 1%, а освен това по-голямата 
част е в недостъпна за тях форма. Един от източниците 
на фосфор за растителния свят е суперфосфатът. Той 
се произвежда в различни форми, като съдържанието 
на дифосфорен пентаоксид (Р2О2) достига до 46%. 
Постепенното отдаване на активното вещество се обу-
славя от самата технология на производство и факта, 
че основна суровина са неметалните фосфорни руди.
Водоразтворимата форма осигурява бързото задово-

ляване на нуждите на растенията от фосфор, а останали-
те форми продължават да отдават активно вещество за 
по-дълъг период от време – те имат удължено действие.
Предвид различното съдържание на активно вещество 

във фосфорните торове – различни са и количествените 
норми и те трябва да бъдат съобразени с препоръките 
на производителя.
Важно е да знаем, че излишъкът от фосфор не причи-

нява значителна вреда на растенията, защото се усвоява 
бавно и в нужните количества.
Фосфатните торове се прилагат най-добре в комби-

нация с органични вещества – хумус или компост. Това 
увеличава общия ефект, но смесването с доломитово 
брашно, вар, креда, карбамид и различни видове сели-
тра (натриева, калциева и амониева) не е желателно.
Полезно през есента е и внасянето на калий, защото 

има многофункционален ефект –помага на растенията 
за повишаване на устойчивостта им на замръзване и 
температурни колебания, повишава чувствителността 
им към различни заболявания, укрепва кореновата сис-

тема, елиминира възможността от дехидратация, уско-
рява узряването на плодовете и подобрява качеството 
им (цвят, тегло, вкус), удължава сроковете на годност 
на реколтата.
Калиевият хлорид е класически вариант за есенно 

торене, но трябва да се използва стриктно и в съответ-
ствие с инструкциите на производителя. Излишъците 
от калиев хлорид понижават качествата на почвата и 
забавят развитието на растенията. Не се допуска смес-
ване с креда, доломитово брашно или вар.
Не всички култури харесват хлор, а за изпаряването 

му е необходимо време. Зимният период е напълно 
достатъчен за това.
Може да се заложи и на калиев сулфат. Той съдържа 

сяра, която има свой плюс – подкиселява почвата. Мно-
го подходящ е за неутрални и алкални почви.
Преди внасяне на калиевите торове е необходимо 

разхлабване почвата на пристволовите кръгове, по-
ливане и последващо равномерно разпръскване на 
гранулите върху влажната почва (7-12 г на квадратен 
метър). Добре е торът да се покрие с тънък слой пръст.
Може да се използва и комбинация от калий и маг-

незий – Патенткалий или Корн-Кали, който съдържа 
калий, магнезий и сяра, които са във водоразтворима 
форма и се прилага независимо от рН на почвата. Же-
лателно е Патенткалий да се прилага в разтворен вид. 
Не е съвместим с калиев карбонат и карбамид.
За есенно подхранване е подходящо и костното 

брашно. То съдържа много полезни за растенията 
вещества – азот, фосфор, калий, калций, магнезий, 
желязо, цинк, натрий, както животински мазнини и 
биологично активни вещества.
Дървесната пепел разкислява почвата и подобрява 

нейната структура. Тя е особено ефективна на глинести 
почви, защото тежката им структура не позволява да 
се отмие от валежите до пролетта.
Азотът в този период е забранен, защото той прово-

кира развитието на зелена маса, което не позволява на 
растенията да се подготвят за зимния период и могат 
да пострадат.
Есенното подхранване трябва да започне докато 

температурите са още стабилни и са над нулата. С 
настъпване на студеното време жизнените процеси 
в растенията се забавят, корените усвояват слабо или 
практически прекратяват абсорбирането на хранителни 
вещества от почвата.
Важно е да се съобразим и с още нещо при есенното 

подхранване – ако почвата е лека песъчлива или песъч-
ливо глинеста, тогава ще е необходимо по-голямо коли-
чество торове, отколкото при глинестите, защото от тях 
хранителните вещества се отмиват значително по-бавно.
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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!

В болницата докарали мъж пострадал от изгаряне. 
Изгарянията не били тежки, но понеже изпитвал 
силни болки му направили снимка да проверят дали 
няма вътрешни увреждания. Доктора с изненада 
установил множество счупвания. Шашнат разпитал 
болният какво е станало?

- Ами докато зареждах бензин в камиона от една 
спукана туба съм си окапал и дрехите. След малко 
като запалих цигара пламнах целия.

- А счупванията от къде са?
- Колегите от бригадата ме гасиха с лопатите.

Габровче:
-Тате, искам домашен любимец!
-Нали имаше въшки миналата година!

ХМЕЛ 
Хмелът  /Humulus 

lupulus L./ предста-
влява многогодишно 
тревисто растение с 
много дълго пълзящо 
коренище. Стеблото 
му достига до 6 метра, 
а цветовете му наподобяват шишарка, която при 
узряването си достига до 5 см. Плодът на хмелът се 
оприличава на яйцевидно сплеснато орехче. Цъфти 
през месеците май-октомври.
Хмелът расте около влажни широколистни гори 

и храсталаци, край потоци и реки. Разпространен 
е в цялата страна, 1000 метра надморска височина. 
Среща се и из цяла Европа. Най-широкото прило-
жение на хмела е в производството на любимата на 
милиони хора бира.
История на хмела
Кога и къде точно са започнали да използват за 

пръв път хмела като главна съставна част на бирата, 
не е ясно. Според известния шведски естествоизпи-
тател Карл Линей хмелът е пренесен в пределите на 
Римската империя от готите или други племена още 
по времето на Великото преселение на народите от 
Източна Европа. Други учени смятат, че хмелът за 
пръв път е култивиран от славяните и съответно те 
първи са го използвали за направа на бира.
В западните писмени източници хмел за пръв път 

се споменава от епископ Исидор Севилски. Пове-
чето учени споделят мнението, че първоначално 
хмелът е започнал да се използва в пивоварните на 
францисканските, бенедиктинските и августинските 
манастири, преди всичко в Южна Германия. Това 
става около 10-11 век.
Въпреки че хмелът не отговаря за вкусовите ка-

чества на бирата, той я прави много трайна, което е 
било много важно във времената, когато не е била 
открита пастьоризацията. Така с течението на вре-
мето хмелът започва да се култивира масово.
Пивоварните закупували два вида хмел – по-скъп, 

употребяван за направата на т.нар. лагерни сортове 
бира /които се съхранявали до лятото/, и по-евтин 
хмел, който се използвал за бирата, която подлежа-
ла на директна консумация. Постепенно ролята на 
градовете, в които се произвеждал хмел, ставала 
все по-важна и по-важна. Различни привилегии, 
благодарение на пивоварството получили Бремен, 
Гданск, Любек и Рощок.
През 14 век в център на европейската търговия 

се превръща Нюрнберг. Така благодарение на уве-
личаването на трайността на бирата, превозването 
ѝ на големи разстояния станало възможно и тя се 
превърнала в една от най-оборотните стоки.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Сгъваме я на три, така че да се получи 
къса и широка лента.
По цялата лента, освен без по краища-

та, разстиламе около 3 с.л. от млечно-
оризовата плънка и както е показано на 
снимките, загъваме баничка в триъгъл-
на форма, като започваме от долния ляв 
ъгъл, който вдигаме и прилепяме към 
горния край на лентата.
След това завиваме получилия се три-

ъгълник надясно и така няколко пъти, 
докато не дойде ред на крайчето на 

лентата, което сгъваме навътре и то остава от долната 
страна на баничката.
Повтаряме същото с другите кори и плънка и редим 

компактно триъгълните банички на леко разстояние 
в голяма плоска правоъгълна тава с хартия за печене.
Със силиконова четчица ги намазваме с разбъркан 

жълтък и печем на 200 градуса за около 15 минутки. 
На около 10-та минута от печенето, може да превклю-
чим фурната само на долен реотан.
Поднасяме по желание още топли сладките оризови 

банички с ванилия за една незабравима и засищаща 
закуска, любима на всички!

СЛАДКИ  ОРИЗОВИ
БАНИЧКИ  С  ВАНИЛИЯ  
Продукти: кори за баница - 6 бр. 

фини, ориз - 1 ч.ч. сварен предвари-
телно, кафява захар - 1/2 ч.ч. крис-
тална, яйца - 1 бр. цяло, жълтъци - 1 
бр. за намазване, кисело мляко - 1/2 
кофичка (от 2%), сода бикарбонат - 
1/2 ч.л. равна, ванилия - 2 пакетчета 
(на прах), шарлан - за намазване
Приготвяне:  
Количеството на продуктите в рецептата измерваме 

с чаена чаша с вместимост 250 мл. Съставки са за 6 
сладки банички.
В дълбока купа разбъркваме съставките за плънка, 

като с телена сладкарска бъркалка първо разбъркваме 
1 яйце, а след това към него добавяме кисело мляко, 
сода, ванилия на прах и кафява кристална захар.
Разбъркваме равномерно заедно с ориз, предвари-

телно сварен на оризоварка.
Разстиламе фините кори за баница и взимаме пър-

вата. Намазваме я с помощта на силиконова четчица с 
малко шарлан (нерафинирано слънчогледово масло). 


