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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

Във връзка с проекта „Модерна и инте-
рактивна класна стая чрез творчество и 
педагогически иновации“, Програма „Ера-
зъм+“, Ключова дейност 1, Училищно об-
разование, г-н Джеват Дунчев – директор и 
учител по история и цивилизации, проведе 
интерактивен урок с учениците от 9-б клас 
на тема „Историята на Колизеума в Рим“.
Основните цели на урока бяха:
• запознаване с историята на Колизеума
• формиране на знания у учениците за ис-

торическите обекти в Древен Рим
• извличане на информация от Интернет, 

изображения и историческа карта
Чрез видеофилм, г-н Дунчев запозна 

учениците с Колизеума - символ не само 
на Рим и на Италия, а и на силата на цяла 
една велика империя. Най-големият амфи-
театър в Античността, наричан Амфитеа-
тър на Флавиите или Амфитеатър на Цеза-
рите, а името Колизеум му е било дадено 
към VIII век. Строителството му започва 
император Веспасиан през 72 г. сл. н.е., а 
неговият син Тит го открива.
Когато амфитеатърът е бил завършен, той 

можел да побере повече от 50 000 седящи 
човека. В древността бил дълъг 189 метра, 
156 метра широк и 50 метра висок. Въпреки 
че строежът отнема само осем години, им-
ператор Веспасиан умира преди завършва-
нето му и неговият син Тит го открива.
Първите игри продължили 100 дни и до 

тях хората били допускани безплатно. Иг-
рите са започнали в прослава на боговете, 
но много бързо са загубили религиозния си 
привкус и е останало само зрелището, често 
кърваво. Сред най-популярните били битки-
те между гладиаторите, между животни, во-
енноморски игри, при които арената е била 
наводнявана. Арената на Колизеума служе-
ла и за наказание на престъпниците.

Теренът на който са се провеждали игри-
те, наречен хипогей, представлявал дървена 
платформа, покрита с пясък. Под него има-
ло сложна система от тунели и стаи, където 
живеели гладиаторите, осъдените и живот-
ните. По време на Средновековието е бил 
крепост, а през XV - XVI век е разграбен и 
превърнат в каменоломна. Едва през XVIII 
век папа Бенедикт XIV успява да спаси ос-
таналото от амфитеатъра. Малко по-късно е 
започната и реставрацията на Колизеума.
Колизеумът е най-голямата туристическа 

атракция в Рим, а туристите, които го посе-
щават са милиони.
Урокът завърши със ситуационни упраж-

нения „По следите на римската цивили-
зация“ и „Един ден в Древен Рим“, които 
формираха компетентностите на ученици-
те по история и цивилизации.
Задачата, която г-н Дунчев постави на 

учениците бе да потърсят информация от 
Интернет за Колизеума и да изготвят мул-
тимедийни презентации или видеофилми. 
Чрез този урок, учениците усвоиха знания 
за приноси, постижения и обекти на рим-
ската култура.

БЕЗРАБОТНИТЕ ЩЕ ЗАПАЗЯТ СОЦИАЛНИТЕ СИ ПОМОЩИ, АКО СЕ ВКЛЮЧАТ В СЕЗОННА РАБОТА
Безработните, които сключат трудов договор за краткотрайна сезонна сел-

скостопанска работа съгласно влезлите в сила от 14 май промени в Закона за 
здравето, ще запазят правото си на месечни социални помощи. Те ще имат 
право и на помощи за отопление, ако отговарят на всички други условия и из-
исквания за получаването им. Запазването на правото на подкрепа се гаранти-
ра с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Съгласно измененията в срок до 31 октомври 2020 г. трудови възнаграждения 

и свързаните с тях плащания от сключени трудови договори за краткотрайна 
сезонна селскостопанска работа няма да се считат за доход при определяне на 
размера на социалните помощи. Това гарантира на безработните, започнали та-
кава работа, че няма да бъдат лишени от месечно социално подпомагане, което 
са получавали до този момент. Ако подадат заявление-декларация за целева по-
мощ за отопление, превишението на доходната граница в резултат на получени-
те възнаграждения, няма да бъде основание да им се откаже помощта.
С измененията се създават условия за насърчаване на трудовата активност 

на безработните и включването им на пазара на труда, както и за повишаване 
на техните доходи, без да губят правото си на социално подпомагане. Съще-
временно се подпомагат земеделските производители за по-лесното намиране 
на работници в сезона на прибиране на реколтата.
Във връзка със задължението на получаващите месечни социални помощи 

да полагат обществен труд 14 дни в месеца по 4 часа е необходимо до 3 дни 
след сключването трудов договор за краткосрочна сезонна заетост безработ-
ните да уведомят Дирекция социално подпомагане по настоящ адрес. По този 
начин ще се гарантира запазването на правото на месечна социална помощ. За 
улеснение на гражданите ДСП ще ги уведоми писмено за тези условия.

Пререгистрацията за 
стопанската 2019 – 2020 
г., която започна на 2 ок-
томври миналата година, 
продължава до 15 юни 
2020, а не до 9 юни, както 
е по правило.
Необходими докумен-

ти за регистрация на зе-
меделски производители

1. Електронен вариант 
на Анкетна карта и Ан-
кетен формуляр за по-
пълване от земеделските 
стопани при регистраци-
ята/пререгистрацията им 

2. Електронен вариант 
на Анкетна карта и Анкетен форму-
ляр за попълване от земеделските 
стопани при регистрацията/прере-
гистрацията им 

3. Образец на Декларация за из-
вършване на дейности с първични 
фуражи за попълване от земедел-
ския стопанин 

4. Инструкция за попълване на 
таблица 2 от Анкетния формуляр 

5. Образец на Анкетен формуляр за 
попълване от земеделския стопанин 

6. Образец на Анкетна карта за по-
пълване от земеделския стопанин 
До удължаването на крайния срок 

за пререгистрация се стигна, след 
като от агроминистерството дадоха 
още 5 дни за заявления без санкции 
за директни плащания в Кампания 
2020 – до 20 май включително.
Регистрираните земеделски сто-

пани трябва да представят актуална 
информация за дейността си чрез 
анкетна карта с анкетни формуляри.

“На първо място земеделецът 
трябва да попълни електронния ва-
риант на анкетна карта и анкетен 
формуляр от сайта на земеделското 
министерство. След това трябва да 
свали документите, да ги принти-
ра и да завери анкетната си карта 
и формуляр в близката общинска 
служба “Земеделие”.

Ако няма промяна в данните, ре-
гистрираният стопанин или упъл-
номощеното от него лице подава 
единствено декларация за липса на 
промени в регистрацията.
През месец март обаче от Минис-

терството на земеделието препоръ-
чаха подаването на документите в 
условията на пандемия да става из-
цяло електронно. За целта е уредено 
това да става по електронната поща.
Тези, които нямат възможност за 

това, могат да посетят службите по 
земеделие след предварително за-
писан час, за да няма струпвания на 
хора. 
Друга възможност за подаване 

на документи за пререгистрация е 
чрез куриерски услуги и Български 
пощи, като датата на пощенското 
клеймо трябва да е до 15 юни. След 
обработка на документите, служите-
лите на Областните служби по земе-
делие (ОСЗ) изпращат документите 
в Областна дирекция „Земеделие“ 
(ОДЗ) за извършване на пререгис-
трацията и се свързват със стопани-
те, за да ги информират, че данните 
им са качени в регистъра и заверката 
за стопанската година е извършена. 

 Напомняме, че регистрация на 
нови земеделски стопани се извърш-
ва през цялата стопанска година.



Ефрат. Следват Вавилон, Суза и Персеполис и накрая армията му стигна до река Инд. 
Победеният от него индийски цар Пор (326 г. пр.н.е.) пожелал да му стане съюзник и 
Александър го прави управител на Индия. Източниците съобщават, че Александър Ма-
кедонски трябвало да потегли обратно поради недоволството и изтощението на армията 
си. Достигнал до Вавилон, където по-късно умира от треска. По време на походите му 
Александър Велики става основател на редица нови градове, които по-късно стават 
важни средища на елинската култура. Новосъздадената от него огромна държава не 
просъществувала дълго, защото била съставена от нееднородни в икономическо и етни-
ческо отношение области. Неговите военачалници започнали продължителни войни за 
Александрово наследство и в резултат се появили, няколко нови царства. Просъществу-
вали само това на Селевкидите (в Сирия), на Птолемеите (в Египет) и на Антигонидите 
(в Македония и Елада).

 14 Юни 2020г.,Неделя,
Световен ден на кръводарителя
 Отбелязва се от 2004 г. по инициа-

тива на Международната федерация 
на дружествата на Червения кръст 
и Червения полумесец и други ор-
ганизации. Одобрен с резолюция 
58.13 на 58-ата годишна сесия на 
Световната здравна организация от 
23 май 2005 г., за да се осигури без-
опасна кръв за медицински нужди 
от доброволни кръводарители без 
парично обезщетение.
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НОИ СТАРТИРА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И
РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА 2020 Г. 

От 1 юни т.г. започ-
ва изпълнението на 
програмата за про-
филактика и рехаби-
литация за 2020 г. За 
нейната финансова 
реализация в Закона 
за бюджета на Дър-
жавното обществено 
осигуряване (ДОО) 
за 2020 г. са предви-
дени 20 103 061 лв.
Очаква се около 45 

000 лица да ползват 
парични помощи за 
профилактика и ре-
хабилитация.
Програмата за едно 

лице е с продължи-
телност 10 дни, като 
цената на нощувките 
и частична помощ 
за храна в размер на 
7.00 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 20 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболя-

ване, 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 осигурите-
лен 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 дейност-

та, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и 
рехабилитация, ще намерите в менюто „Обезщетения”, подменю “Профилактика и 
рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.
Бюджетът на програмата за миналата година също беше 20 103 061 лв., което позволи 

на общо 44 791 лица да ползват парична помощ за профилактика и рехабилитация.

8 Юни 2020, Понеделник,
Световен ден на океана 
Отбелязва се от 2002 г. по инициатива 

на участниците в Конференцията на ООН 
за околната среда и развитието в Рио де 
Жанейро, Бразилия (3- 14 юни 1992). Одо-
брен с резолюция A/ RES/63/111 на Общото 
събрание на ООН от 5 декември 2008 г.

9 Юни 2020, Вторник,
 Международен ден на архивите 

Отбелязва се от 2008 г. с реше-
ние, прието на Общото събрание на 
Международния съвет на архивите в 
Квебек (Канада) през ноември 2007 г., 
за да се обърне вниманието на светов-
ната общественост върху значението 
на архивното наследство като ценно 
свидетелство за икономическото, 
политическото и социалното разви-
тие на човечеството. Годишнина от 
създаването /1948/ в Париж на Меж-
дународния съвет на архивите под 
егидата на Организацията на ООН по 

въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО). 
10 Юни 2020, Сряда,
 Национален празник на Португалия
 Националният празник на страната се отбе-

лязва като Денят на Португалия и португалските 
общности /1580 г./ 

13 Юни 2020г., Събота,
 На тази дата умира Александър Македонски 

На 13 юни умира Александър Македонски 
/356-323 пр. н. е./, цар на древното племе ма-
кедони (336-332 пр. н. е.). Името му остава в 
историята като Александър III Македонски или 
Александър Велики - един от най-успешните 
пълководци в историята на света. Начело на 
завладяването на земите на Древна Гърция при 
управлението на баща си, Филип II, продължава 
делото му и само за 12 години завладява Пер-
сийското царство, Египет и множество по-мал-
ки държави в Близкия Изток. При смъртта му 
завоюваните земи се простират от Балканския 
до днешните Афганистан, Пакистан и Индия. 
Александър Велики е получил образованието си 
при древногръцкия философ и мислител Ари-
стотел. След смъртта на баща си, Александър е 
избран за предводител на гърците във войната 

с персите признанието в Коринт означавало, че Александър Македонски е 
покорил древногръцките полиси. Властта му била неоспорима на полуострова 
и Хелеспонта (протоците към Черно море) и той продължил да търси нови 
предизвикателства, прехвърлил в Мала Азия и започвал нови битки срещу 
персийския владетел Дарий III. Александър превзема финикийския град 
Тир, който му отваря пътя към Египет, местното население го посрещнали 
като освободител от персите. Посещава храма на Амон, където жреците му 
отдали почести като на бог. През 332-331 г. пр.н.е. основал бъдещия голям 
културен център Александрия. След като покорил и Египет, пълководецът се 
отправя към люлката на човешката цивилизация долината на реките Тигър и 

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

Живял някога в едно село беден човек, който 
всеки ден неуморно обикалял околните села 
да проси милостиня. Така след време събрал 
много ориз.

— Ти вече не си беден. Кажи какво правиш с 
толкова много ориз?

— Деля го на четири — отговорил просякът. — 
Едната част давам на дявола, другата – в заем, 
третата хвърлям в реката, а четвъртата оставям 
в храма, дар за бога.
Всички били много учудени от отговора му и 

започнали да го разпитват:
— Къде е този дявол? И кой е този, дето взема 

заем от просяк? А в коя река хвърляш ориза? На 
кой храм правиш дарение?
Но просякът не им казал нищо повече. Тогава 

селяните много се ядосали, хванали го и го зака-
рали при царя. Царят му заповядал да говори и 
той не можел да не се подчини.

— Царю — казал той, — дяволът е жена ми. Тя 
нищо не работи, само яде и спи. За да насищам 
лакомията й, трябва непрекъснато да прося.

— А кой взема заем от тебе? — попитал царят.
— Втората част от ориза е за сина ми. Сега 

той е малък, а моите крака още вървят и мога да 
го храня. Но утре, когато порасне, а аз остарея, 
той мене ще храни. Та ето за какъв заем говорех.

— Ами какво значи, че хвърляш в реката трета-

та част на ориза? – попитал пак царят.
— Имам малка дъщеря – казал просякът, — за 

която трябва да се грижа. Но когато порасне, тя 
ще се омъжи и ще ме напусне. Е, царю, кажи ори-
зът, който й давам, не е ли като хвърлен в реката?
Накрая царят попитал:
— А в какъв храм и на кой бог оставяш послед-

ната част от ориза?
— Царю, този храм е моето тяло, а богът — 

душата ми. Ако за тях не се грижа, как ще имам 
сили да живея?
Царят много харесал отговорите на просяка. 

Той го възнаградил богато и го пуснал да си 
върви.

ПРИТЧА: МЪДРИЯТ ПРОСЯК
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КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА 
ЗАМИНЕТЕ В ЧУЖБИНА КАТО РАБОТНИК
Министерството на труда и социалната политика 

напомня какво трябва да се знае преди заминаване 
за работа в чужбина.
Работникът трябва 

да е писмено запоз-
нат с минималните 
условия  на  труд  и 
заплащане в приема-
щата държава – ми-
нимално възнаграж-
дение, продължител-
ност  на  работната 
седмица, продължителност на работното време.
Можете да заминете в чужбина като насочен от 

фирма посредник, като преди заминаване трябва да 
проверите регистрацията на посредника в Агенцията 
по заетостта, да разполагате с подписан посредни-
чески договор, да разполагате с подписан трудов 
договор с местния работодател с превод на български 
език, напомнят от МТСП.
Хората трябва да се уверят, че в трудовия им до-

говор са осигурени същите минимални условия на 
труд, установени в приемащата държава, в т. ч., че 
трудовото възнаграждение е не по-малко от опреде-
леното за конкретната работа в приемащата страна.
В случая на изпратен от предприятие, което оси-

гурява временна работа (ПОВР), в предприятие 
ползвател, преди заминаване трябва да се провери 
регистрацията на ПОВР в Агенцията по заетостта, 
хората да разполагат с подписан трудов договор 
с ПОВР, да разполагат с подписан писмен акт за 
изпращане.
Трябва да се уверите, че в трудовия ви договор са 

осигурени същите минимални условия на труд, ус-
тановени в приемащата държава, в т. ч., че трудовото 
ви възнаграждение е не по-малко от определеното за 
конкретната работа в приемащата страна, посочват 
от МТСП.
В случая на командирован от работодател в рам-

ките на предоставяне на услуги, преди заминаване 
трябва: да разполагате с подписан трудов договор с 
работодателя, да разполагате с писмено споразуме-
ние за периода на командироване, да се уверите, че 
в писменото споразумение са осигурени същите ми-
нимални условия на труд, установени в приемащата 
държава, в т. ч., че трудовото ви възнаграждение е 
не по-малко от определеното за конкретната работа 
в приемащата страна.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19 
 Агенцията за социално подпомагане изготви указа-

ния за превенция на разпространението на Ковид-19 
при възстановяването на дейността на социалните ус-
луги. Очаква се те да отворят в следващите дни, като до 
края на извънредната епидемична обстановка остават 
забранени посещенията и настаняванията в услугите 
с целодневна грижа за деца и възрастни. В сградите 
трябва да се извършва често почистване, проветряване 
и дезинфекция. Контролът на входовете трябва да е 
засилен, като няма да се допускат хора с повишена тем-
пература или грипоподобни симптоми. Доставчиците 
на социални услуги трябва да подсигурят предпазни 
средства – дезинфектант за ръце, маски, шлемове, 
ръкавици и др. за служителите. Потребителите, които 
посещават услугите, също трябва да носят маски.

 Указанията са издадени на основата на отговорите 
от анкета, която Министерството на труда и соци-
алната политика (МТСП) и Агенцията за социално 
подпомагане (АСП) проведоха сред доставчиците на 
социални услуги. В попълването й се включиха 296 
центъра за подкрепа на деца и младежи и 237 услуги 
за възрастни. Всички са изразили желание поетапно да 
бъдат възстановени посещенията, като в началото да се 
правят само индивидуални консултации. Ще продължи 
предоставянето на онлайн консултации от психолози, 
логопеди и социални работници, които бяха търсени и 
актуални по време на извънредното положение.

 Една част от доставчиците са на мнение, че услуги 
може да се предоставят и групово при определен гра-
фик. В същото време част от потребителите изпитват 
притеснения от социални контакти, тъй като имат 
отслабена имунна система. 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА
КАНДИДАТСТВАТ ЗА КОМПЕНСАЦИИ

ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА ДО 30 ЮНИ 
До 30 юни 2020 г. се удъл-

жава периодът, за който ра-
ботодателите могат да кан-
дидатстват за изплащане на 
компенсации с цел запазване 
на заетостта на работниците 
и служителите след отмяна 
на извънредното положение 
в страната и обявяване на извънредната епидемична 
обстановка. Това реши правителството с приемането на 
промени в Постановление № 55 от 2020 г., което регла-
ментира реда и условията за изпълнението на мярката.
Компенсациите ще се изплащат за целия период или 

за част от периода от 13 март до 30 юни, но за не повече 
от три месеца. Работодателите получили компенсации по 
постановлението следва да изплащат на работниците и 
служителите трудово възнаграждение в размер не по-малък 
от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г.

Право на пенсия от държавното обществено осигуря-
ване по чл. 69б, ал. 1 и 2 от КСО имат лицата, които са 
работили 10 години при условията на първа категория 
труд или 15 години при условията на втора категория 
труд, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 
за жените и 100 за мъжете и са навършили възраст 49 
години и 4 месеца за жените и 53 години и 6 месеца за 
мъжете при първа категория труд и 54 години и 4 месеца 
за жените и 58 години и 6 месеца за мъжете при втора 
категория труд. Пенсията се отпуска, когато лицата не 
са придобили право на професионална пенсия за ранно 
пенсиониране по чл. 168 от КСО или са променили 
осигуряването си по чл. 4в от КСО.
Право на пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КСО учителите 

придобиват при навършване на възраст 58 години и 6 
месеца от жените и 61 години и 3 месеца от мъжете и 
учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за 
жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

Въпрос: От коя дата и в какъв срок се отпускат 
пенсиите?
Отговор: Пенсиите и добавките към тях се отпускат 

от датата на придобиване на правото, ако заявлението с 
необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от 
тази дата. Ако документите са подадени след изтичане 
на 2-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите 
се отпускат от датата на подаването им.
Пенсиите се отпускат в четиримесечен срок от пода-

ване на заявлението.

Въпрос:В какъв срок могат да се обжалват разпо-
режданията за отпускане на пенсия ?
Отговор: Разпорежданията за отказ или за неправилно 

определяне или изменение и спиране на пенсиите, до-
бавките и компенсациите към тях могат да се обжалват 
в едномесечен срок от получаването им.

Въпрос: Кой преценява от коя категория е осигу-
рителният стаж на лицето?
Отговор: Министерският съвет определя кой труд 

към коя категория се причислява съобразно характера 
и особените условия труд.
Категоризирането на труда при пенсиониране се 

извършва на основание разпоредбите на приетата от 
Министерския съвет Наредба за категоризиране на труда 
при пенсиониране (ДВ, бр. 123 от 1998 г.).
Категорията на положения труд до 31 декември 1999г. 

се преценява съгласно разпоредбите на Правилника за 
категоризиране на труда при пенсиониране (отменен 
от 1.01.2000 г.).
Конкретната преценка за наличието или липсата на 

основание за зачитане на осигурителен стаж, както и 
на категорията труд, от която следва да бъде зачетен, се 
прави от длъжностните лица в Националния осигурите-
лен институт въз основа на оригиналните документите 
за осигурителен (трудов) стаж, които лицето представя 
в съответното териториално поделение: удостоверение 
за осигурителен стаж (обр. УП-3), заповеди за назнача-
ване, трудова книжка, длъжностна характеристика и др.

Въпрос: Кога се отпуска добавка от Учителския 
пенсионен фонд?
Отговор: На учителите, които са придобили право на 

пенсия за ранно пенсиониране, но се пенсионират при 
условията на чл. 68, ал. 1 и 2 (това са условията, при ко-
ито придобиват право на пенсия всички останали лица, 
работещи при условията на трета категория труд – за 
2020 г. при навършена възраст 61 години и 6 месеца и 
общ осигурителен стаж 35 години и 10 месеца за жените 
или 64 години и 3 месеца и общ осигурителен стаж 38 
години и 10 месеца за мъжете), се изплащат пенсии за 
осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ и добав-
ка от учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто 
от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна 
вноска във фонда след придобиването право на ранна 
учителска пенсия.

ЗА КАКВО МОГА ДА ПОЛУЧА
ДОБАВКА КЪМ ПЕНСИЯТА  

Пенсионерите могат да получат няколко вида добав-
ки към пенсиите си. Тук ще ви обясним какви са те и 
какъв е техният размер.

1. Добавка за чужда помощ (чл. 103 от КСО). 
Пенсионерите с трайно намалена работоспособност/

вид и степен на увреждане над 90 на сто, които по-
стоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към 
определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от 
социалната пенсия за старост.

2. Добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които 
е получавал починалият съпруг/съпруга (чл. 84 от КСО, 
във връзка с чл. 49 от НПОС).
Пенсионерът има право на добавка от пенсията или 

сбора от пенсиите, които е получавал починалият 
съпруг/съпруга, в размер на 26,5 на сто от следващия 
им се размер.
Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал 

пенсия, добавката се определя от пенсията или от сбора 
от пенсиите, на които починалият е имал право по реда 
на чл. 83 от КСО.
Добавката не може да се по-

лучава заедно с наследствена 
пенсия от същия наследодател. 

3. Добавка по Указ 1611 от 
1985 г. 
Получава се от лицата, по-

страдали в Отечествената 
война, с трета група инвалид-
ност (от 50 до 71 на сто трайно намалена работос-
пособност), които имат отпусната пенсия за военна 
инвалидност или пенсия за трудова злополука. Право 
на тази добавка имат и получаващите наследствена 
пенсия за загинали в Отечествената война.

 4. Добавка за ветеран от войните (чл. 5 от Закона за 
ветераните от войните).
Ветераните от войните получават към пенсията си 

добавка в размер на социалната пенсия за старост. 
Ветеран от войните е лице, което като военнослужещ 
е взел непосредствено участие в бойни действия по 
време на война, водена от българската държава в 
защита на националните интереси и териториалната 
цялост на Република България. Качеството на вете-
ран от войните се удостоверява от Държавна агенция 
„Архиви“(чл. 3 от ЗВВ).

5. Добавка към пенсиите на лица, пенсионирани по 
условията на ПМС 40 от 1968 г. (чл. 46, ал. 4 от отме-
нения Закон за пенсиите). 
От 01.01.2000 г. не се отпускат такива добавки, но 

отпуснатите до 31.12.1999 г. включително продължават 
да се получават на основание § 8 от ПЗР на КСО.

  6. Добавка на репресирани лица (чл. 9 от Закона за 
политическа и гражданска реабилитация на репреси-
раните лица/ЗПГРРЛ/). 
Размерът на добавката е в различен процент от сред-

ния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст 
за предходната година в зависимост от вида на репре-
сията по чл. 1 от ЗПГРРЛ и продължителността ѝ.
Добавките, изплащани към пенсиите отпуснати 

по част I от КСО, се получават включително и над 
ограничената на максимален размер пенсия или сбор 
от пенсиите.
През 2019 година по данни на НОИ са изплатени 

73 634 добавка за чужда помощ, за ветерани – 815, 
добавка за старост – 6393, добавка по чл. 46 ал 4 – 22 
233, добавки по чл. 84 по вид на водещата пенсия – 729 
337, добавки по чл. 9 ЗПГРРЛ – 8 149.

До 14-ти юни:  ЗДДС
1. Подаване на справка-де-

кларация по  ЗДДС,  заедно  
с отчетни регистри и внася-
не на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец май.

2. Подаване на VIES-де-
кларация от регистрирано 
лице, което е извършило 
вътреобщностни доставки, 
доставки като посредник в 
тристранна операция (с изключение на получено аван-
сово плащане (цялостно или частично) от посредник 
в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 
21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови 
плащания), с място на изпълнение на територията на 
друга държава членка за данъчния период – месец май. 
Регистрираното лице, което през данъчния период – 
месец май изпраща или транспортира стоки от тери-
торията на страната до територията на друга държава 
членка 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.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал.1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
май 2020 г.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 МАЙ 2020г.

Въпрос: Какви са условията за пенсиониране 
през 2020 г.?
Отговор: През 2020 г. лицата придобиват право на 

пенсия при следните условия:
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по 

чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване 
(КСО) се придобива при навършена възраст 61 години 
и 6 месеца и осигурителен стаж 35 години и 10 месеца 
за жените, и навършена възраст 64 години и 3 месеца 
и осигурителен стаж 38 години и 10 месеца за мъжете. 
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

по чл. 68, ал. 3 от КСО за лицата, които нямат право 
на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но имат не по-малко от 
15 години действителен осигурителен стаж, се при-
добива при навършена възраст 66 години и 6 месеца 
за мъжете и жените.
Право на пенсия по чл. 68а от КСО – лицата, които 

имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, 
могат по тяхно желание да се пенсионират до една 
година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенси-
ята се отпуска от датата на заявлението и се изплаща 
в намален размер пожизнено.
Лицата по чл. 69 от КСО (военнослужещите, дър-

жавните служители по Закона за Министерството на 
вътрешните работи и др.) придобиват право на пенсия 
при навършване на възраст 53 години и 6 месеца и при 
27 години общ осигурителен стаж, от които две трети 
(18 години) действително изслужени по съответните 
специални закони.



ДЕСЕТ ПРИЗНАКА, ЧЕ КОТКАТА ВИ ОБИЧА   
Казват, че котките не се привързват към стопаните си 

като кучетата. Но всъщност това не е вярно. Истината е, 
че котките също обичат. Въпросът е как изразяват при-
вързаността си. Вижте в следващите редове признаци, че 
котката ви обича. 

1. Побутване
Този  котеш -

ки акт на обич 
получават само 
първенците. Кот-
ката ви ще ви се 
изправи, ще наве-
де глава и ще ви 
побутне с чело. 
Това любящо до-
косване често е 
свързано с усилено освобождаване на хормони, нарече-
ни ендорфини – както в организма на животното, така 
и в собственика. 

2. Търкане на бузи
Животното ясно показва, че се чувства като у дома, 

когато разтрива бузите си по ъглите на мебелите и 
евентуално по краката или ръцете ви. Това действие 
спомага отделянето на масла от лицевите жлези от 
котката, претендирайки всичко докоснато за свое. Не се 
ядосвайте – бъдете благодарни, че маркира територията 
си така, а не впръсква котешка урина. 

3. Поклащане на опашката
Необходимо е да знаем, че опашката на котката е сво-

еобразен барометър за настроение. Тя се мята бясно, ко-
гато животното е уплашено или развълнувано. От друга 
страна, когато опашката се приближава към вас или е 
в позиция, издигната лениво във въздуха и трептяща 
на върха си, писаната споделя, че вие сте целият свят. 

4. Очен контакт
Втораченият поглед, придружен с мързеливо при-

мижване на едното или и двете котешки очи, е еквива-
лентът на целувка на коте. Отговорете на любовният 
призив, като спокойно мигнете обратно. 

5. Мъркане - включено
Стабилният, ритмичен звук, който се излъчва, когато 

котката ви вдишва и издишва, често се свързва със задо-
волство. Малко хора са запознати обаче, че мъркането 
може да се освобождава, когато тези животни се нужда-
ят от успокоение (физическо и психическо) или кърмят. 

6. Близост
Котките предпочитат топло местенце за спане, но въ-

преки това да предпочетат вашият скут пред мекичкото 
си легло трябва да бъде приемано като висша степен 
на почитание. Макар всички възможности, пухкавата 
животинка избира да бъде с вас, вместо в покоите си. 

7. Мачкане с лапички
Мачкането с лапички е знак за привързаност и 

носталгия към времето, когато са били малки котен-
ца – така може да се обясни мачкането ту с лява, ту с 
дясна лапичка. Инстинктивното поведение произлиза от 
първите дни от живота на котенцата, когато притискат 
лапите си срещу млечните жлези на майчиното тяло, 
за да окуражат притока на млякото. 

8. Облизване
С този признак на обич котката ви поканва в нейния 

вътрешен кръг от специални котки – нищо, че нямате 
нищо общо с тях. В дивата природа взаимното близане 
и грижа за козината е сплотяващо колектива социално 
поведение, знак за доверие и приятелство. 

9. Подаръци
Еволюцията и опитомяването не са изкоренили съв-

сем вътрешния ловец от вашата котка. След успешен 
лов, тя може да постави главата на мишката или гущер-
ната опашка на място, което е сигурна, че ще посетите 
- като възглавницата, например. Щедрото животно 
споделя плячката си, за да ви благодари за грижата и 
храната, или просто ви показва, че официално сте член 
на неговия прайд. 

10. Високочестотен звук
Котките са способни на повече от дузина вокализа-

ции, вариращи от съскане до пронизително мяукане. Ос-
лушвайте се за високочестотния звук – той е предавател 
на любовта и вниманието. Когато различите сладостния 
тон, бъдете сигурни, че е знак за обич при котките.

УМЕЕТЕ ЛИ ДА ПРИСАЖДАТЕ КАЛЕМИ?
Познати са много начини за присаждане на калем. 

В практиката обаче най-често се прилагат: „на раз-
цеп“, „на кози крак“ и „под кора“. С присаждането 
„на разцеп“ може да се започне по-рано напролет, 
преди да е започнало сокодвижението, когато се при-
саждат череша, вишна, кайсия и др. В двата края на 
разцепа се поставя по един калем, като се внимава 
кората на калема да съвпадне с кората на подложката. 
Между двата калема се поставя парче дървесина, за 
да не попадне замазката в разцепа.
Поверие: Присажда се когато луната старее!
Присаждането на „кози крак“ е един от най-сигур-

ните начини, но е и най-труден за изпълнение. При 
него се прави клиновидно изрязване на подложката и 
калемът се реже така, че да запълни този изрез.

„Под кора“ е най-широко прилаганият начин. Пра-
ви се след настъпване на сокодвижението. Кората 
под напречния пререз се срязва и под нея се поставя 
калемът.
При всич-

ки видове 
при с ажд а -
ния е важно 
добре да 
з а м а ж е т е 
присадката 
така, че да 
и з о л и р а т е 
от достъп на 
кислород!
При „разцепа“ и „козия крак“ в основата на калема 

(под пъпката) се прави клиновидно изрязване с дъл-
жина 2-3 см, а за „под кора“ - срещу пъпката се прави 
косо изрязване със същата дължина. И в трите случая 
на калема се оставя още една или две пъпки и срещу-
положно на тях се отрязва косо. След прорастване на 
калемите трябва да се освободи превръзката - тя се 
срязва срещуположно на калемите.

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗРЕНИЕТО:
НАПРАВЕТЕ СИ ВЪЛШЕБЕН ЛЕК СЪС 

ЗЕЛЕНИ ОРЕХЧЕТА! 
В ерата на ком-

пютрите  почти 
всеки човек има 
проблеми  със 
зрението.
Хубавата  но-

вина е, че за все-
ки здравословен 
дискомфорт има 
решение!
Ползите от зе-

лените орехчета 
са огромни.
Ако имате проблем с очите, можете да си направите 

вълшебен лек със зелени орехчета.
Какво ви трябва?
Вземете 40 зелени орехчета – трябва да са млади 

и меки.
Измийте ги хубаво и изчакайте да се подсушат.
Нарежете ги с нож на ситно и ги сложете в стъклен 

буркан с 1 кг натурален мед.
Разбъркайте хубаво с дървена лъжица.
Затворете буркана.
Изчакайте 14 дни и лечебният еликсир е готов за 

консумация.
От него могат да хапват хора, които са с проблемни 

очи, оплакват се от липса на йод или са с понижен 
имунитет.
Полезен е също така при проблеми с щитовидната 

жлеза. 
Препоръчва се и на хора с бронхит, за подобряване 

на хормоналния баланс и по-лесно зарастване на 
всякакви рани.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

БЯЛ РАВНЕЦ 
Синоними. Гущер-
ка, пачи пера, посе-
чена трева, еневичка, 
ресулява билка.
Разпространение. 
Расте навсякъде по 
ливадите, храстала-
ците, покрай пъти-
щата и запустелите 
места из страната.
Използваема част. 
Цветните кошнич-
ки, заедно със стръ-
ковете. Берат се по 
време на цъфтежа 
– юни-август. Съцве-
тията се режат без 
стъблената част и се 
сушат на сянка или в 
сушилня при 40 °С.
Химичен състав. Етерично масло, сесквитерпе-
нови лактони, горчиво вещество, танини, слузни 
вещества, смоли, органични киселини и др.
Действие. Кръвоспиращо, противовъзпалително и 
отпускащо спазмите на чревната мускулатура дейст-
вие. Усилва стомашната секреция, подобрява апети-
та. При продължителна употреба действа запичащо.
Приложение. При хемороиди, маточно кръвотече-
ние, кръвотечение от носа, кървава урина. Използва 
се и при възпаление на половите органи, отслабена 
родова дейност, при нощно напикаване. Добър ефект 
има при възпаление на бъбречните легенчета и пи-
кочния мехур, при глисти у децата, главоболие, при 
намалено отделяне на стомашен сок, безапетитие. 
Използва се още при ускорена сърдечна дейност 
(тахикардия) с нарушение на сърдечния ритъм 
(аритмия). Прилага се също при рани от изгаряне 
или при кървене, болки и възпаление на венците. 
Във ветеринарната практика се прилага като храна 
на животните за лечение на кървава урина и запек.
Начин на употреба. Около 2 супени лъжици от 
билката се запарват с 400 мл вряща вода. Оставят 
се да киснат около 30 минути. Прецедената запарка 
се пие по 100 мл преди ядене 3 пъти на ден. При 
рани от изгаряне се прилагат компреси с извлек на 
билката със зехтин. За жабурене на устната кухина 
се прилага отвара.
Внимание! Назначението на билката да става под 
контрол на лекар специалист, тъй като при неправил-
на употреба могат да настъпят явления на отравяне.

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Просяк звъни на една къща. Отваря му домакинята:
- Госпожо, няма ли да се намери парченце торта, 

за човек, който от два дена не е сложил и трохичка в 
устата си?
Домакинята:
- Торта? А хляб не може ли?
- Обикновено да, госпожо, но днес имам рожден ден!

Какво значи:
„...Едно, две, две, две, три, три, три, четри, че-

триииии.. Ууу!“?
а) ред на Фибоначи
б) шифър на Леонардо
в) хабитуренти си броят в Столипиново

ДОМАШЕН СОК ОТ БЪЗ С ЛИМОН 
Продукти:
- бъз - 40 бр. цвят
- захар - 750 г
- лимони - 3 бр.
- 1 пакетче лимонтозу
- вода - 3 л
Приготвяне: Подбират 

се свежи цветове от бъз с 
къси дръжки и се измиват 
хубаво и внимателно. Сла-
гат се в дълбока тенджера 
заедно с нарязани на шай-
би два лимона с кората и 
сокът на третия. 
Прибавя се захарта (може да бъде заменена с мед) 

и лимонената киселина. В тенджерата се наливат три 
литра студена вода (изворна или филтрирана). 
Сокът от бъз се оставя да престои на хладно за 48 

часа, като периодично се разбърква. След това сместа 
се прецежда и налива в стъклени бутилки. 
Домашният сок се консумира в рамките на няколко 

дни, съхранявайки се в хладилник. 
Домашен сок от бъз с лимон - чудесна разхлаждаща 

напитка.


