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Кой има право да избира народни
представители?
Право да избират народни представители и да гласуват в изборите имат
лицата, които:
• имат българско гражданство;
• навършили са 18 години към изборния ден включително;
• не са поставени под запрещение;
• не изтърпяват наказание лишаване
от свобода.
Може ли да се анулира прието
електронно заявление през интернет
страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън
страната?
Приетото електронно заявление през
интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване
извън страната в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г. не
може да бъде анулирано, както и не
може да се подаде ново електронно заявление.
Може ли да се провери дали е потвърдено или не електронното заявление през интернет страницата на
Централната избирателна комисия
за гласуване извън страната?
На интернет страницата на Централната избирателна комисия в раздел „Избори за Народно събрание 11 юли 2021
г.“, рубрика „Гласуване извън страната“, е публикуван списък на потвърдените и непотвърдените заявления за
гласуване извън страната, като е посочена причината за непотвърждаването.
До изтичане на срока за подаване на заявленията списъкът се актуализира.
Непотвърждаването на заявлението
за гласуване извън страната не лишава
избирателя от възможността да гласува
в избрана от него избирателна секция
извън страната.

Може ли да се гласува извън страната, ако не е подадено заявление за
гласуване извън страната?
Българските граждани, които не са
подали заявление за гласуване извън
страната в срок до 15.06.2021 г. (включително) и желаят да гласуват, в деня на
изборите може да гласуват в секция по
техен избор извън страната и когато не
са вписани в предварително съставените списъци за гласуване. При гласуването те представят пред СИК декларация по образец (Приложение № 22-НС
от изборните книжа), че отговарят на
условията да избират и че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
Възможно ли е да се гласува в място и държава, които са различни от
посочените в подаденото заявление
за гласуване извън страната?
Да, избирателят може да гласува във
всяко място, където има разкрита избирателна секция за гласуване извън
страната. В случай че заявлението за
гласуване извън страната е подадено за
място и държава, различни от местонахождението на избирателя в изборния
ден, избирателят ще бъде допуснат да
гласува, след като представи декларация по образец пред СИК (Приложение
№ 22-НС от изборните книжа).
Заличават ли се от избирателните
списъци в Република България лицата, подали заявление за гласуване
извън страната?
Избирател, който е подал заявление и е вписан в списък за гласуване
извън страната, ще бъде заличен след
22.06.2021 г. от избирателните списъци
за гласуване в Република България.
Мога ли да гласувам извън страната с лична карта или паспорт, на които срокът на валидност е изтекъл?
Когато срокът на валидност на лич-

Сатовчанският поет, писател и общественик Лъчезар Селяшки е носител на
Голямата международна награда на XXII-то издание на Международен фестивал „Мелнишки вечери на поезията 2021 година“. Наградата е за цялостно
творчество и развитие на културните и литературните връзки между славянските страни и беше връчена на официална церемония.
По повод високото международно отличие, с което Лъчезар Селяшки беше
удостоен, Кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов изпрати поздравителен
адрес до сатовчанският поет, в който изказа своите и на екипът му поздравления
за полученото международно признание и пожелания за здраве, благополучие и
успех в бъдещата му кариера на творец.

ната карта или паспорта е изтекъл
след 13 март 2020
г., избирателят се
допуска да гласува,
като не се изисква
да представи пред
СИК удостоверение
за издаване на лични документи по чл.
263, ал. 2 ИК.
Удостоверение за
издаване на лични
документи по чл.
263, ал. 2 ИК се издава на избирателите, чиито документи
за самоличност са
изтекли преди 13
март 2020 г. или когато по други причини са подали заявление за издаване
на нов документ за
самоличност в дипломатическо или
консулско представителство.
Задължително ли е да се подаде
предварително заявление за гласуване извън страната в изборите за
народни представители, за да може
да се упражни избирателното право?
Подаването на писмено или електронно заявление за гласуване извън
страната в изборите за народни представители не е задължително.

Е ТО

Подаването на заявление за гласуване извън страната е с цел определяне
на броя на избирателните секции и съставяне на избирателни списъци за образуваните секции.
Правото на глас може да се упражни и когато избирателят не фигурира в
предварително съставените избирателни списъци.

КАК ДА ПОЛУЧИМ ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА КОВИД -19

Вече работи системата за издаване на зелен
цифров сертификат за преболедували ковид-19.
Всички изкарали коронавирусната инфекция, които фигурират като потвърдени случаи с положителен резултат от PCR тест в
Националния регистър за борба с ковид-19,
ще имат възможност да изтеглят цифровия
вариант на европейския зелен сертификат от
https://www.his.bg/bg/dgc, секция „Аз и моето
семейство” без да е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП).
Всички, които желаят да получат зелен цифров сертификат и са доказано преболедували ковид-19, като по време на лечението са били поставени в изолация в
лечебно заведение за болнична помощ или в домашни условия, трябва да въведат
ЕГН, номер на лична карта, телефон и след това, изпратеният им SMS код.
Сертификатът е валиден 180 дни след датата на първия положителен PCR тест
за ковид-19. В момента, според действащия регламент в ЕС, наличието на положителен антигенен тест не е основание за издаване на европейски зелен сертификат.

КАК ДА ПРОВЕРИМ НОМЕРА И АДРЕСА НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА СИ СЕКЦИЯ

Всички български граждани, могат
да проверят по електронен път номера и адреса на избирателната секция,
в която ще гласуват на изборите за
Народно събрание на 11 юли 2021 г.
Справката може да се направи в
сайта на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО), както и
със СМС на номер 18429 на цена 25
стотинки без ДДС.
В текста на СМС-а се изписва
единствено ЕГН и системата връща
съобщение с номера и адреса на избирателната секция.
Справка може да се направи и на
телефон 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Гражданите също така, могат да
подадат електронно заявление за
гласуване по настоящ адрес, ако
населеното място на настоящия
им адрес е различно от това тук https://regna.grao.bg/.

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
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
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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

21 Юни 2021 година, Понеделник,
Лятното слънцестоене в Северното полукълбо
Слънцестоене се нарича времето, когато Слънцето пресича най-отдалечените точки на небесния
екватор. Видимият път на Слънцето по небесната
сфера се нарича - еклиптика дължината на еклиптиката е 360°, земната година има ~365 дни - т.е.
Слънцето се движи по еклиптиката с около 1° на
ден. Точките, където еклиптиката пресича небесния
екватор правят денят и нощта да са еднакво дълги - тези слънцестояния се
наричат равноденствия. Има лятно и зимно слънцестоене - т.е. най-дългия или
най-краткия ден. В северното полукълбо настъпва зимното слънцестоене на
21 декември или 22 декември и тогава там е най-краткият ден (и най-дългата
нощ), а лятото - 20 или 21 юни и тогава там е най-дългият ден (и най-краткия нощ). В южното полукълбо по тези дати са съответно, лятно и зимно
слънцестоене. В умерените географски ширини до лятното слънце стоене
Слънцето непрекъснато расте т.е. изкачва се над хоризонта, на този ден то
спира и променя своята посока, започва да се спуска докато настъпи зимното
слънцестоене, когато пак спира. От векове в Деня на лятното слънцестоене
хиляди хора се събират в района на 5000-годишните мегалити край Стоунхендж, за да отпразнуват най-дългия ден на годината. Мнозина са убедени,
че действат магически сили, които влияят върху човешките възможност.
23 Юни 2021 година, Сряда,
Международен ден на SOS-детски селища
Отбелязва се от 1987 г. Годишнина от рождението на австрийския социален педагог
Херман Гмайнер, който през 1949 г. създава
първите SOS детски селища за изоставени
деца и сираци /1919- 1986/. В 133 страни по
света са изградени SOS детски селища.
24 Юни 2021 година Четвъртък,
Ден на българското лекарство
Ден на българското лекарство и професионален празник на магистър
фармацевтите в България. Отбелязва се от 1994 г. на Еньовден по идея на в.
„Български лекар“. По традиция се провеждат Български фармацевтични дни.
Еньовден
Еньовден (Яневден, Яновден, Иванден, Адриан, Ивъндън, Иван Бильобер, Драгийка) е
празник в българския народен календар, който
се чества на 24 юни всяка година. На същата
дата източноправославната християнска църква
чества Рождение на св. Йоан Кръстител, за да
може да се адаптира към предхристиянските
традиции. Вследствие на това се честват и
именните дни на Еньо или Яне. В различните
географски области името се произнася по различен начин – в Област София
името на празника е Яневден, в Струга – Иванден, в Охрид – Ивъндън, във
Велико Tърново – Иван Бильобер или Драгийка. Първоначално празникът
съвпадал с лятното слънцестоене, което е на 21/22 юни, затова и много от
поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към
него. На този ден своя имен ден празнуват всички с имена Енчо, Еньо, Иван,
Иванка, Иванчо, Иванка, Ивелин, Ина, Инчо, Йоан, Йоана, Йонко, Йончо,
Йонка, Ян, Яни, Яне, Яна, Янка, Янко, Яница, Янин, Янина, Янита, Янета,
Янис, Яниса, Янимир, Янимира, Янислав, Янизар, Янизара, Янил, Янила,
Янилин, Янилина, Янидин, Янидина, Яник, Янек, Янико, Яника, Яно, Яньо,
Янчо, Калоян, Ена, Една, Ивет, Даян, Даяна, Деница, Дилян, Диляна, Диян/
Диан, Дияна/Диана, Деян/Деан/Дея/Деа, Деяна/Деана, Билян, Биляна и
имена на билки. (В списъкът на имената са включени всички, етимологично
свързани със старобългарското тълкуване на Еньовден, като Еднажден, или
езически – „Летен Игнажден“). Задължителен е обичаят за масово къпане.
Коренът на празника е свързан със славянските фолклорни традиции[1]
и има много точни съответствия в обичаите на всички славянски народи.
В Русия празникът се нарича Ива́н Купа́ла и се смята за езически народен
празник. В Украйна името е Ивана Купала (Купайла), в Беларус името е Купалле. Източните славяни отбелязват празника с традиционно нощно къпане
в нощта преди Иван Купала. Също има задължително огън, който се прескача,
а около него се танцува. Също както в България, се берат билки и се смята,
че те имат най-голяма сила именно в тази нощ. В Полша празникът се нарича
Ноц Швентоянска (Свети Иванова нощ) и е свързан с подобни народни ритуали: палене на огньове и прескачането им, палене на сламена кукла, къпане
в реките, бране на билки и закичване на девойките с венци.

25 Юни 2021 година, Петък,
Ден на моряка
Отбелязва се от 2011 г. с решение на Международната морска
организация, прието на 25 юни 2010 г. на конференция на организацията в Манила, Филипините, в знак на почит към близо 1,5 млн.
моряци в света.
27 Юни 2021 година, Неделя,
Световен ден на риболова
Празникът се отбелязва от 1985 г. по решение
на Международната конференция по регулиране и
развитие на риболова, проведена през 1984 г. Риболовът е лов на риба, който може да бъде, както
промишлен (когато рибата се лови в големи количества), така и спортен (за лично удоволствие, което
включва понякога уловът да не бъде употребен
за храна, а да бъде пуснат обратно в природата).
Промишлен риболов: Промишленият включва използване на кораби снабдени със специални риболовни приспособления - най-често различни видове мрежи. Към него спада
и разполагането на постоянни мрежи във водата (наричани таляни/ даляни, когато са в
морето). Спортен риболов: Спортният риболов се поделя основно на подводен (често
с използване на харпун и подводна екипировка) и обикновен, който на свой ред се
дели на морски (от брега или от лодка), в спокойни води (язовири, езера и т.н.) и речен
(обикновено става дума за улов на шаран, речен кефал, бяла риба, щука, сом, мряна,
уклей, пъстърва). Съществува и подледен спортен риболов, при който обект на улова
са предимно: костур, червеноперка, щука, бяла риба, пъстърва. При спортния риболов
се използват комплект риболовни принадлежности (такъм от турк. takım - съвкупност,
комплект): риболовен прът тип: телескоп без водачи, телескоп с водачи тип: мач, болонезе, спининг, фидер, макара, плувка, тежест, звънче (шпионка), риболовно влакно
(корда), кука, повод, вирбел, блесна и други. Риболовът отдавна вече не е само средство
за поминък, но и хоби, което при повечето хора по-късно се превръща в страст. Онези,
които споделят тази страст имат възможността да празнуват своя празник само няколко
седмици след като уловът е разрешен официално.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 18.06.2021 г.
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Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 8 ɆȿɋɌȺ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ
ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ-ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚɬɚ
(ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɞɟɣɧɨɫɬ
"ɍɱɢɬɟɥ"),ȼɢɫɲɟ (ɉɪɨɮɢɫɢɨɧɚɥɧɚ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ "ɍɱɢɬɟɥ")
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ȼɢɫɲɟ / Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
Ʉɪɨɹɱ, ɨɛɭɜɧɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɢ ɧɟɦɫɤɢ
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɨɛɥɟɤɥɚ
ɟɡɢɤ ɡɚ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɢ ɥɢɰɚ ɌȿɅɄ/ɇȿɅɄ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ ɡɚ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɢ ɥɢɰɚ ɌȿɅɄ/ɇȿɅɄ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ ȼɢɫɲɟ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 76 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ɋɪɟɞɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɨɬ ɦɟɬɚɥ
ɋɪɟɞɧɨ
ɑɢɫɬɚɱ ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɴɬɪɭɞɧɢɤ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ʉɪɨɹɱ, ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɉɚɤɟɬɢɪɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ȼɚɪɦɚɧ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
ɇɚɫɬɪɨɣɱɢɤ ɧɚ ɲɩɪɢɰɦɚɲɢɧɢ ɢ ɫɪɨɞɧɢ ɧɚ ɬɹɯ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
ɋɪɟɞɧɨ,Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɟɧɢɞɠɴɪ ɩɪɨɞɚɠɛɢ
ɋɪɟɞɧɨ
Ⱦɨɦɚɤɢɧ
ɋɪɟɞɧɨ
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɤɭɯɧɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨ

ПРИТЧА: СПОМЕНИТЕ НА ДУШАТА

Ерген с къща и кола
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

Живял някога един човек и както следва – дошло
време и умрял. След това видял себе си отгоре и
много се изненадал. Тялото му лежало на леглото, а на него му останала само душата. Голичка,
напълно прозрачна, така че всичко можело да се
види през нея.
Човекът много се разстроил – без тяло му било
толкова неприятно, някак неуютно. Всичките му
спомени се връщали, виждали се, подобно на
цветни рибки, които плували в душата му.
Сред тях имало много приятни и красиви, към
които поискал отново да се върне. Но имало и
такива, от които му станало неприятно и страшно.
Той се опитал да се отърси от грозните, но така и
не успял. Тогава се помъчил отгоре да постави похубавите и симпатичните, а останалите да потисне.
И поел по указания му път.
Бог го погледнал мимоходом, но нищо не му казал. Човекът решил, че Бог не е забелязал другите
му спомени, зарадвал се и се отправил към Рая,
още повече, че Бог не затворил вратите пред него.
Минало време, даже е трудно да се каже колко,
защото времето там, където се намирал той, вървяло по друг начин, не както тук на Земята.
И човекът се върнал назад към Бог, а той го
попитал: „Защо се върна, нали аз не затворих
вратите на Рая пред теб?“.
Човекът отговорил: „Господи, не се чувствам
добре в този Рай. Страхувам се да направя и
крачка. Хубавото в душата ми е малко и не може
да прикрие всичките натрупани глупости, насъбра-

ли се в нея. Притеснявам се, че всички ще видят
всъщност колко съм лош.“
Господ му отвърнал: „Какво искаш от мен?“.
Човекът изстенал: „Ти си велик и всемогъщ. Аз
зная, че ти видя моите грехове, а защо не се опита
да ме спреш?“.
Господ му казал: „Защото съм създал само Рая,
Ада всеки сам носи в себе си“.
Човекът продължил: „Смили се над мен и махни
всички лоши спомени от душата ми!“ .
Бог бил милосърден и му отвърнал: „Очаквах
от теб друга молба, но ще изпълня тази, която
ти поиска!“
И така човекът забравил за предателствата, но
така изгубил и спомените за любовта, забравил за
паденията, но вече не си спомнял и за изкачените
върхове. Душата му била празна и готова пак да
се роди…

.
.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
В ТОРА

ПЕНСИЯ

–

КОЙ , КОГА И КОЛКО

През есента на 2021 за първи път ще започнат да
се изплащат пенсии по линия на втория стълб на
пенсионната система
След продължителни перипетии през есента на 2021
за първи път ще започнат да се изплащат пенсии по
линия на втория стълб на пенсионната система – задължителното допълнително осигуряване.
Всеки работещ българин роден след 1959 г. се
осигурява в поне два пенсионни фонда – държавен
пенсионен фонд към НОИ, който формира първия
стълб на системата и Универсален (УПФ) или Професионален (ППФ) частен пенсионен фонд в рамките на
втория стълб. С оглед на непосредственото настъпване на фазата на изплащане на първите втори пенсии,
българското общество се пита – кой, кога и как ще
започне да получава тези пари?
Кой има право на втора пенсия?
Достъп към втора пенсия ще имат всички, които са
се осигурявали в УПФ или ППФ и не са се отказали
от правото си на втора пенсия, като са прехвърлили
личните си партиди в НОИ.
През 2015 г. законът беше променен и бе позволено
на тези работещи, които желаят, да прехвърлят всички
свои пенсионни осигуровки в НОИ и да се осигуряват само по линия на първи стълб. Избралите тази
опция очевидно няма да имат право на втора пенсия.
По закон, всеки работещ роден след 31.12.1959 г.
автоматично започва да се осигурява допълнително в
УПФ или ППФ, в момента, в който настъпи трудовия
му живот.
Кои професии ще получават втора пенсия?
Това дали един човек ще се осигурява в УПФ или
ППФ зависи от категорията труд, към която спада
неговата професия. В УПФ се осигуряват всички работещи III-та категория труд (най-разпространената),
а във ППФ се осигуряват тези, чиито професии спадат
към I-ва или II-ра категория труд. Към първа категория
спада много специфичен набор от професии, които се
считат за особено тежки – миньори, пилоти, водолази,
различни видове работници в металургията. Професиите, които влизат във втора категория труд също се
считат за по-рискови за здравето.
Пълен списък на професиите, които спадат I-ва или
II-ра категория труд можете да намерите в „Наредба за
категоризиране на труда при пенсиониране“ , приета
с ПМС № 235 от 20.10.1998 г. Към III-та категория
очевидно спадат всички професии, които не са включени в първите две.

Според това към коя категория труд спада една
професия зависи и нивото на осигуровките. Работещите в III-та категория труд се осигуряват в УПФ с
осигуровка, равняваща се на 5% от брутния трудов
доход, тези към II-ра категория със 7%, а тези в I-ва
– с 12%. Имайте предвид, че тези стойности на осигуровките са били по-ниски в първите години след
въвеждането на настоящата пенсионна система през
2000 г. до около 2007 г.
Причините нивото на спестявания, натрупани в
УПФ и ППФ да е все още сравнително ниско са
главно две:
- Сравнително краткия период на съществуване на
допълнителното задължително осигуряване;
- Ниското ниво на осигуровки, особено в ранните
години на съществуване на системата.
Кога ще получа втора пенсия?
Както следва според етикета – първо дамите. Първите лица, които ще могат да започнат да получават
втора пенсия ще са 17 000 жени, родени през 1960 г. Те
ще започнат да получават втори пенсии от септември
2021 г. Цялата първа кохорта, която ще започне да
получава втора пенсия през идните няколко години се
състои от около 200 000 жени. Редът на първата група
от около 58 000 мъже пенсионери ще дойде няколко
години по-късно, през 2024 г. и 2025 г., поради по-високата възраст за пенсиониране при по-силния пол.
По закон минималната пенсионна възраст за всички
работещи III-та категория труд е 61 г. и 8 месеца при
36 г. натрупан трудов стаж за жени и 64 г. и 4 месеца
при 39 г. натрупан стаж за мъже. За някои държавни
служители и работещите I-ва или II-ра категория труд
минималната пенсионна възраст е по-ниска. Тези детайли са подробно описани в чл. 68 и чл. 69 на Кодекс
за социално осигуряване. На страницата на НОИ по
темата има и таблица, която показва, че към 2021
г. минималната възраст за пенсиониране на жени и
мъже във II-ра категория труд е 53 г. и 8 м., а в първа
категория е 43 г. и 8 м., при поне 15 години стаж при
първа категория труд и 18 години стаж при втора.

КАЛКУЛАТОР ПРЕСМЯТА БЪДЕЩАТА
ПЕНСИЯ ПО НОВАТА МЕТОДИКА

Допълнена версия
на електронната услуга „Изчисляване
на прогнозна пенсия“ е активна на интернет страницата на
Националния осигурителен институт
(НОИ). Публикувана
е и актуализираната
методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите,
отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.
Новите варианти на електронната услуга и методиката отразяват промените в Кодекса за социално
осигуряване, приети в края на 2020 г., и в Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани през
май тази година, с които е определен нов начин за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент на лицата, които са родени след 31.12.1959 г. и
са осигурени в универсален пенсионен фонд.
Самите промени влизат в сила от 01.09.2021 г., но
бъдещите пенсионери вече могат да проверят приблизителния ефект от тяхното прилагане на базата
на прогнозните стойности, изчислени чрез електронната услуга.
Индивидуалният коефициент е един от елементите, въз основа на които се определят размерите на
пенсиите, свързани с трудова дейност. Намалението
му отразява обстоятелството, че лицата, родени след
1959 г., се осигуряват за държавна пенсия с по-нисък размер на осигурителната вноска за риска „старост“, тъй като част от нея постъпва в универсален
пенсионен фонд с цел получаване на втора допълнителна пенсия. То е строго индивидуално и корекцията зависи пряко от осигурителната история на
лицето и конкретните му периоди на осигуряване.
При новия начин за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент, който ще влезе
в сила от началото на септември 2021 г., се вземат
предвид:
• трансферът от държавния бюджет в размер 12 на
сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г.
вкл. – при определяне размера на вноската за фонд
„Пенсии“ на държавното обществено осигуряване
за трета категория труд, за лицата, родени преди
01.01.1960 г.;
• броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж,
определена като брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване, като месеците с
осигуряване в универсален пенсионен фонд и в държавното обществено осигуряване са календарните
месеци, за които са внесени или дължими осигурителни вноски.
Промените целят постигането на по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент и съответно – по-висок размер на пенсията.

Д О 30

ЮНИ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ
ЗА КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ
До 30 юни 2021 г. ще се приемат документи за предоставяне на краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно
производство за реколта 2021 г. Управителният съвет
на ДФ „Земеделие” отпусна 12 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 3 млн. лв. се разпределят в помощ
на оранжерийното производство.
Линията за отпускане на кредити бе отворена на
21 април т.г. Заемите ще се предоставят при лихва
в размер на 1.5 % и следва да бъдат погасени до 30
юни 2022 г. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление
по схеми за обвързано подпомагане за плодове и за
зеленчуци (полски и/или оранжерийни), реколта 2021
г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали
поне 3 г. назад заявяване за обвързано подпомагане
за плодове и/или за зеленчуци (за Кампания 2018, за
Кампания 2019 и за Кампания 2020 г.).
Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано
подпомагане за плодове и зеленчуци за 2021 г.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са
публикувани указанията по схемата за кредитиране.

Въпрос: На какви обезщетения има право работника или служителя, когато трудовият договор е
прекратен от работодателя на основание чл. 328,
ал. 1, т. 2 (съкращаване на щата) или чл. 328, ал.
1, т. 3 КТ (намаляване на обема на работа)?

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ЮНИ 2021г.
До 30-ти юни:
ЗКПО
1. Подаване на годишна данъчна
декларация и внасяне на дължимия
годишен корпоративен данък за
предходната година.
2. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната година
от бюджетните предприятия.
3. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната година от лицата, извършващи морско търговско
корабоплаване, които за дейността си от опериране на
кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък
върху дейността от опериране на кораби.
4. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за предходната година.
ЗДДС
1. Уведомяване по електронен път на компетентната
ТД на НАП от регистрирано лице по реда на чл. 97б
или 98 от ЗДДС, когато е избрало да се регистрира за
прилагане на режим в Съюза, режим извън Съюза или
за режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии, в друга държава членка
или по чл. 154 от ЗДДС. В този случай това лице не се
счита за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от ЗДДС,
считано от 01.07.2021 г.
2. Подаване на заявление за регистрация от данъчно
задължените лица и представителите, които действат от
тяхно име и за тяхна сметка, които отговарят на условията за регистрация по чл. 154, 156 и 157а от ЗДДС.
3. Подаване от регистрираните лица по чл. 154 или чл.
156 от ЗДДС на заявление за актуализация на данните в
подадено от тях заявление за регистрация, за да могат
същите да продължат регистрацията си за прилагане на
режим в Съюза или режим извън Съюза.
ЗМДТ
1. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка
върху недвижимите имоти за текущата година.
2. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка
върху превозните средства за текущата година.
3. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
4. Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
ЗДДФЛ
1. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за предходната година от лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон,
включително едноличните търговци, както и от физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ.
2. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50
от ЗДДФЛ за доходите, подлежащи на облагане с данък
върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ и
внасяне на дължимия по декларацията данък от лица,
които извършват стопанска дейност като търговци по
смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл.
29а от ЗДДФЛ.
3. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от
лихви по банкови сметки на местни физически лица,
придобити през месец май.
Отговор: Прекратяването на основание чл. 328, ал.
1, т. 2 (съкращаване на щата) или чл. 328, ал. 1, т. 3 от
Кодекса на труда (КТ)(намаляване на обема на работа)
е с предизвестие и ако работодателят не спази срока на
предизвестието, възниква право на обезщетение по чл.
220, ал. 1 от КТ (за неспазено предизвестие). При оставане без работа в резултат на прекратяването възниква
право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ. Обезщетението се изплаща от работодателя на работника или
служителя, който е останал без работа или е постъпил
на работа след прекратяването с по-ниско трудово възнаграждение. Обезщетението е в размер на брутното
трудово възнаграждение на работника или служителя
за времето, през което той е останал без работа, но за
не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с
колективен трудов договор или с трудовия договор може
да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в
този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право
на разликата за същия срок. По реда и при условията
на чл. 224 от КТ работодателят дължи обезщетение за
неизползван платен годишен отпуск.
Въпрос: Работничка е сключила срочен трудов
договор за определен срок. Преди изтичането на
срока представя на работодателя си документ,
издаден здравните органи, че е бременна. Може ли
работодателят да прекрати трудовия й договор?
Прилага ли се закрилата при уволнение и длъжен
ли е работодателят да иска разрешение от инспекцията по труда?
Отговор: В разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 3 от
Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че с изтичането
на уговорения срок трудовият договор се прекратява,
без която и да е от страните да дължи предизвестие.
Основанието се прилага за прекратяване на срочен
трудов договор, който е сключен за определен срок – по
чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ. При прекратяване на трудовия
договор на това основание, закрилата при уволнение не
се прилага и работодателят няма задължение да иска
разрешение от инспекцията по труда.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ЗАЩО КОТКАТА ХАПЕ?

За кучетата е характерно това, че хапят, а за котките, че
драскат с нокти. Но котката също хапе и то често. Какви
са причините котката да хапе? Защо понякога хапе и
стопанина си? На тези въпроси ще опитаме да дадем
отговор, за да видим кое поведение на човека провокира
котката да хапе.
Защо котката хапе?
За да стане котката агресивна,
това не се дължи на лош нрав,
а има своите обективни причини. Ето възможностите:
- Котето пораства, то е младо и жизнено. И има нужда
от игра. Игривостта често се изразява в хапане на стопанина, но то не може да причини сериозни наранявания,
защото всъщност представлява леко захапване, без котето
да забива зъби в плътта;
- Ако не галите своя домашен любимец по правилния
начин. То си играе, иска внимание, но ако го притискате
силно или пречите на движенията му, котето се изнервя
и захапва стопанина си;
- Ако си имате работа с разгонена котка, хормоните я
карат да се държи агресивно. Тогава е възможно захапването да нарани човека, който се занимава с нея.
Затова е нужно всеки стопанин да е наясно за причините,
поради, които котката му е нервна и предупредително
маха с опашка, защото може да последва стремителна
атака и ухапване.
Причина за нервността и агресията на пухкавия ни приятел може да бъде и всяка неочаквана промяна. Котките
обичат ежедневието им да върви монотонно, в познатото
им русло и всяко излизане от зоната на комфорт за тях,
може да стане причина за агресия.
Особено силна тя може да бъде при резки промени
като смяна на жилище, присъствие на друго домашно
животно, което застрашава нейната територия, или нов
член на семейството. Причината може да бъде поради
някаква болка, която котето изпитва на определено място
и допира до него поражда съответна реакция.
Как да се реши проблема с хапането при котката?
Привикването към промени в жизнената среда трябва
да бъде внимателно и плавно, извършено с много търпение, за да не възникват стресови ситуации, на които
котката реагира с хапане. Кастрацията е разрешението
на агресията поради разгонване.
Посещението при ветеринар ще избави котето от страданието при случай на нараняване, а стопанина от ухапване.

КРАТКИ СЪВЕТИ ЗА ЗЕЛЕНЧУКОВАТА
ГРАДИНА ПРЕЗ ЮНИ

През юни продължават грижите за зеленчуковите
култури. През този месец се насочва вниманието главно
върху засадените на открито домати, пипер, патладжан
и други. Какво задължително е добре да направите:
- Следете топлинния режим в полиетиленовите оранжерии - само при хладни дни и нощи се затварят вратите и проветрителите.
- На ранните сортове домати, при развитие на 4-6 съцветия, прекършете върховете над последното съцветие (китка), но не непосредствено до него, а оставете
2-3 листа. Това помага за ранозрелостта. Редовно се
премахват разклоненията (култуците).
- При краставиците отстранете сухите и болни листа
по време на беритбата. Растенията трябва редовно да се
поливат и да се прибира раколтата навреме.
- През тази дъждовна година следете особенно внимателно за болести и неприятели по доматите. Срещу
картофената мана се третира предпазно с подходящ
фунгицид.
- При поява на брашнеста мана и белокрилка по краставиците се третира комбинирано с фунгициди и инсектициди.
- След засаждане на зелето на открито задължително
се следи за поява на листни въшки и зелеви бълхи.
- Окопаването на краставиците и тиквичките се прекратява щом стъблата покрият междуредията. Долните
застарели листа се премахват.
- През месец юни се засява разсадът за късно зеле и
късен карфиол.
- Засажда се праза при междуредово разстояние 25-30
см и 15-20 см вътре в реда.
- Засяват се морковите за късно полско производство
при междуредово разстояние 30-35 см и посевна норма
60-70 г. на 100 кв.м.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

Я ГОДОВИЯТ АКАР НАНАСЯ СЕРИОЗНИ ЩЕТИ
Ягодовият акар не се вижда с невъоръжено око, но се
досещаме, че го има по следите, които оставя, а те са
сериозни. Той принадлежи към паякообразните и борбата
с него е много трудна. Вредителят има малки размери
и при това е прозрачен. Може да се види с помощта на
лупа или микроскоп.
Ягодовият акар живее в самата сърцевина на растенията
– вегетационния връх на розетката, където са събрани
зачатъците на листата. Там залагат яйцата си и там се излюпва новото поколение. Когато стане пренаселено акарите изпълзяват и се преместват на съседните растения,
но отново се настаняват във вегетационния връх, защото
там са най-благоприятните условия за тях – топло, не
духа, без резки температурни изменения. Вредителите се
хранят като пробиват тъканите на зараждащите се листа
и изсмукват соковете от тях.
Наранените вече листа излизат възлести, недоразвити и
силно деформирани – все едно са смачкани и освободени.
Жълтеникавият маслен налеп по листата е също признак
за инфекция. Всички листа са в известна степен увредени
и тъй като акарите изсмукват соковете постоянно, растенията не могат да се развиват нормално. Те изостават
в развитието и израстването си, не дават плодове, а ако
има – те са малки, деформирани, възлести и с лоши
вкусови качества.
Вредителят е особено опасен, защото се размножава много бързо.
От снасянето на яйцата до настъпване на полова зрелост минават
само 10-12 дни в хладно време
(около 15 градуса по Целзий) и 5-7
дни в топло (20-25 градуса).
Вредителят се разпространява предимно чрез заразен
разсад или съседен заразен участък.
Народни средства за борба с ягодовия акар
Борбата с ягодовия акар изисква много усилия и търпение, защото е особено трудна.
1. Покриване с полиетилен – в топъл и слънчев ден лехите се покриват с полиетилен така, че топлият въздух
да не излиза навън, а когато температурата достигне 60
градуса покритието се снема и листата се отстраняват до
основата. Задължително след това ягодите се подхранват
и най-добре с органичен тор.
2. Обработване с лук или лучени люспи
Обработването с настойка от лучени люспи се прави в
началото на вегетацията и поне два пъти след прибирането и. Използват се 200 г лучени люспи, които се поставят
в 10 л вода и престояват 5 дни или 100 г луковици в 10
л вода за 7-8 часа. Настойката се прецежда и се пръскат
растенията.
3. Обработване с чесън
За приготвяне на чеснов извлек се използват 200 г смачкани луковици, които се заливат с 10 л вода, щателно се
разбъркват, прецеждат и течността се използва незабавно
за пръскане.
За борба с ягодовия акар са известни и други народни
средства – надземни части на домати, глухарче и др.,
но при висока степен на заразяване е необходимо да се
използват високоефективни средства.
Химични средства
За използването на химични средства е много важно да
се знае, че не се допуска прилагането им от цъфтеж до
прибиране на реколтата, а в това време акарите се размножават масово и могат да нанесат много сериозни щети.
За предотвратяване на нападението от акари се използват акарициди със системно действие. Те се абсорбират
в листата и се пренасят посредством клетъчните сокове
до всички части на растенията.
Разрешено е използването на Актелик 50 ЕК (15 мл на
10 л вода) или широкоспектърен органофосфатен инсектицид Малатион. Необходими са поне две обработки,
защото яйцата остават незасегнати и втората трябва да
бъде съобразена с цикъла на развитие на вредителите (710 дни). Пазарът предлага и други препарати, но акарите
са уязвими само когато започнат да се хранят.
Препаратите са опасни за опрашителите и времето за
пръскане трябва да бъде съобразено с летежа им.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

БЯЛ БОР

Белият бор /Pinus sylvestris / представлява вечно
зелено иглолистно дърво от семейство Розоцветни,
до 40 м високо. Кората му в основата е тъмносива
и силно напукана. Младите клонки на бора са зеленикави. Листата са игловидни, по два в ципести
влагалища, на скъсени клонки. Цветовете са еднополови и бели. Мъжките са съставени от много
тичинки, събрани в лъжливи гроздове. Женските са
с червеникави люспи в основата с по две семепъпки,
събрани в яйцевидни шишарки, след опрашването са
извити надолу, разрастващи се и вдървеняващи, до
6—7 см дълги.
Белият бор живее
до 600 години. Найвисокото и най-дебело бяло борово
дърво у нас расте в
местността Старо
село, област Смолян. Обиколката на
дънера му на височина на гърдите е 5 м и е високо 38 м. Старите
борове имат дебела и напукана тъмнокафява кора,
а младите борчета — тънка, червеникавокафява. В
горната част на дървото кората е по - светла и изглежда олющена. По това белият бор се отличава от
черния и от другите иглолистни дървета.
При нараняване от ствола на бора изтича смола.
Някои я наричат и балсам. Тя се стича в нараненото
място, втвърдява се и предпазва дървото от загниване
и по-тежко заболяване. Борът цъфти през април и
май. Тогава се извършва опрашването. Шишарките
узряват през втората година. Така на едно и също
борово дърво могат да се видят и сухи, и зелени
шишарки.
У нас бял бор е естествено разпространен предимно
в Рило-Родопския планински масив, по-ограничено
и в другите планини между 1000 и 2000 м надморска височина (на изолирани места и под 1000 м). В
Стара планина са запазени само единични дървета.
Освен естественото разпространение, белият бор е
най-широко култивираният наш иглолистен вид. По
света дървото може да се види и в Европа, Русия,
Япония, Индия, Китай и др.

СЛАДКО ОТ ЗЕЛЕНИ ОРЕХЧЕТА

Продукти:
– 2 чаени чаши вода
– 80-90 броя малки зелени орехчета
– 1 кг захар
– 1 чаена лъжичка лимонтузу
– 2 пръчки канела
Начин на приготвяне:
Измиваме добре орехчетата и правим дупки на
няколко места с помощта
на шишче. Накисваме ги
в студена вода за 6-7 дни,
като сменяваме водата 3-4
пъти. След това измиваме
зелените орехчета и ги
слагаме в тенджера с вода. След като кипнат, изливаме
водата и добавяме нова вода и пак чакаме да кипне.
Общо кипваме 3-4 пъти. Сваряваме гъст захарен сироп
от водата, захарта и канелата. След като се сгъсти добре,
оставяме да се охлади и добавяме прецедените зелени
орехчета. Слагаме сместа да кипне, като отпенваме
постоянно.
Махаме тенджерата от котлона и оставяме за 1 нощ
да престои. На другия ден отново варим на котлона, а
като кипне – добавяме лимонената киселина. Готовото
сладко от зелени орехчета изсипваме в сухи и затоплени
буркани и ги затваряме хубаво.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

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!

Седи един политик на брега на една река и лови
риба. По едно време хванал „златната рибка“.
- Моля ти се, о-о политико, пусни ме...
Въздъхнал политика и пуснал „златната рибка“...
Рибката се показала от водата и казала:
- Е-Е-й, а трите желания?
Още веднъж въздъхнал политика и казал:
- Златна рибке, ти съвсем нагла си станала, но
днес съм в настроение. Казвай първото си желание....
Габровец пита сина си:
- Ванко, хареса ли тортата в сладкарницата?
- Да, тате, много!
- Добре, утре ще те заведа пак да я видиш!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

