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Във връзка с настъпването на летния сезон и с цел превенция и недопусне на
нежелани инциденти (удавяния) във водните площи на територията на община
Сатовча, д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, издаде заповед, с която
забрани къпането на неразрешени за това места. Такива неразрешени места са
язовири, водоеми, естествени разширения на реки и дерета на територията на
община Сатовча. Чрез нарочната заповед се възлага на кметовете на населени
места от общината да поставят табели на всички водни площи с надпис „Къпането забранено”, както и задължението да бъдат обезопасени опасните водни
площи. Полските пазачи и екополицаите по населени места са задължени редовно да обхождат водните площи, а при констатирани нарушения да санкционират
нарушителите. Кметовете на населени места носят отговорност по стриктното
изпълнение на заповедта, а цялостен контрол по изпълнението на забраната е възложен на Илхан Карагьозов - директор на дирекция и главен експерт „Земеделие
и гори“ при Общинската администрация.

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.

От 1 юли започва приемането на заявления за отпускане на целева помощ за
отопление за предстоящия зимен сезон
2021/2022 г..
Документите могат да се подават до
31 октомври в дирекциите “Социално
подпомагане” (ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за
целта приемни. Изпращането им може
да стане и чрез Системата за сигурно
електронно връчване, като заявленията
трябва да са подписани с персонален
идентификационен код на Националния
осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез
лицензиран пощенски оператор.

липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.
За да получат помощ, безработните в
трудоспособна възраст задължително
трябва да са регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” най-малко 6 месеца
преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата
им работа или включване в обучения.
Хората и семействата, които кандидатстват, трябва да отговарят и на допълнителни условия за достъп. Например:
да не са регистрирани като еднолични
търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество; да нямат вземания, влогове, дялови участия

Помощта за отопление се отпуска за
периода от 1 ноември 2021 г. до 31 март
2022 г. Размерът й ще се определи от
министъра на труда и социалната политика, след като Комисията за енергийно
и водно регулиране утвърди цената на
електроенергията за бита от 1 юли 2021
г. С негова заповед ще се приеме и корекционен коефициент на пенсиите, за
да не се допусне отпадане на пенсионери от този вид подпомагане заради повишаването на техните доходи.
Право на помощ за отопление имат
хора и семейства, чийто средномесечен
доход за предходните 6 месеца, преди
месеца на подаване на заявлението, е
по-нисък или равен на индивидуално
определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение,
здравословното състояние, наличието/

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
акциите от масовата приватизация; да
не притежават движима и недвижима
собственост и/или идеални части от нея,
която може да бъде източник на доходи,
с изключение на вещите, които служат
за обичайно потребление на лицето или
семейството и др.
Заявленията се обработват до 20 дни
след тяхното подаване, а в 7-дневен
срок след това дирекциите “Социално
подпомагане” издават заповед за отпускане или отказ на помощта.
Заявление-декларация може да се получи от ДСП или да се изтегли от: https://
asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialnopodpomagane/sotsialni-pomoshti

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99
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На 2 юли 2021 г. се проведе заседание на
Н
Общински съвет – Сатовча.
На заседанието бяха приети:
- актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, през 2021 година;
- актуализация на Поименния списък за
капиталови разходи на община Сатовча за
2021 година;
- разценки за сеч, извоз и рампиране на
дървесина в горски територии – собственост
на община Сатовча.
Общинският съвет – Сатовча, даде
съгласие:
- за внасяне на мотивирано предложение
в МОН за включване на ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” – село Долен, НУ „Васил Левски” –
село Осина, и Детска градина – село Осина,
в Списъка със защитените детски градини и
защитените училища в Република България
за учебната 2021/2022 г.;
- да се проведе открит конкурс за възлагане
добив на дървесина от горски територии –
общинска собственост, и добитите количества
дървесина да бъдат използвани като дърва за
огрев за задоволяване на нуждите на община
Сатовча;
- да се извърши продажба на цени по тарифа на корен на паднала маса на физически
лица, които не се търговци, за лична употреба
без право на продажба в следните отдели/
подотдели: отдел/подотдел 61“б“, попадащ в
поземлен имот с идентификатор 21868.13.7 и
поземлен имот с идентификатор 21868.13.8
- 27 куб. м плътна дървесина (дърва за огрев)
и отдел/подотдел 61“в“, попадащ в поземлен
имот с идентификатор 21868.13.7, местност
Янковица, землище на село Долен - 47 куб. м
плътна дървесина (дърва за огрев);
- за възмездно предоставяне на право на
еднодневно ползване на училищния стол
и кухнята към него – публична общинска
собственост, находящ се УПИ VIII, кв. 8 по
плана на село Туховища, за провеждане на
тържества;
- за провеждане на процедура за продажба
на УПИ III от кв. 61, плана на село Сатовча, с
площ от 680 кв. м на собствениците на законно
построена жилищна сграда в имота ;
- за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на УПИ ХI, кв. 67, с
площ от 660 кв. м по плана на село Кочан и
определи начална тръжна цена в размер на
4 500 лева;
- за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на поземлен имот с
идентификатор 21868.69.25, с начин на трайно
ползване изоставена ливада, с площ от 1017
кв. м, находящ се в местността Милев гроб,
землището на село Долен и определи начална
тръжна цена в размер на 1017 лева.

Одобри:
Од
б
- задание за проектиране и допусна изработването на Подробен устройствен план –
План за застрояване за промяна предназначението на имот с идентификатор 12499.15.26,
местност Врис, село Вълкосел, с обща площ
на имота 2047,00 кв. м от земеделска земя
с начин на трайно ползване нива в начин на
трайно ползване урбанизирана територия за
ниско жилищно застрояване;
- задание за проектиране и допусна изработването на Подробен устройствен план –
План за застрояване за промяна предназначението на имот с идентификатор 65440.21.245,
местност Сивек, землище на село Сатовча, с
обща площ на имота 6 656 кв. м, като се образува нов УПИ I-245 за жилищно застрояване
с площ 4300 кв. м, останалата част от 2 356
кв. м се запазва с трайно предназначение на
територията земеделска;
- задание за проектиране на Подробен
устройствен план (ПУП-ПР) за изменение на
уличната регулация на улица „Лилия“, започваща от О.Т. 64“А“ до О.Т. 265, между кв. 10,
12, 2 и 11по плана на село Вълкосел.
Разреши изработване на проект на Подробен устройствен план – план за изменение на
уличната регулация на улица от О.Т. 82, през
О. Т. 69 до О.Т. 67 по плана на село Слащен,
община Сатовча.
Предостави на Общинска служба по земеделие – Сатовча, земя от общинския фонд,
придобита от общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване на
наследниците на Рушан Мехмедов Мименов
– бивш жител на село Вълкосел:
- поземлен имот с идентификатор
12499.103.40 м. Бъчвата, с площ на имота
1519 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин трайно ползване:
ливада, категория на земята: пета;
- поземлен имот с идентификатор 12499.38.1
м. Грамаде, с площ на имота 2151 кв. м, с
трайно предназначение на територията:
земеделска, начин трайно ползване: ливада,
категория на земята: осма;
- поземлен имот с идентификатор
12499.21.83 м. Кукуде, с площ на имота 446 кв.
м, с трайно предназначение на територията:
земеделска, начин трайно ползване: нива;
- поземлен имот с идентификатор
12499.6.39 м. Кочине, с площ на имота 1482
кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин трайно ползване: нива,
категория на земята: осма;
- поземлен имот с идентификатор
12499.70.25 м. Друм, с площ на имота 734 кв.
м, с трайно предназначение на територията:
земеделска, начин трайно ползване: нива.

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

12 Юли 2021 година, Понеделник,
Празник на Национална гвардейска част
С Постановление 124 на Министерския
съвет от 14 май 2001 г. е създадена Национална гвардейска част и е приет Правилник
за нейната структура, организация и ред за
използване. Гвардейска част е правоприемник на активите, пасивите, архива и другите
права и задължения на Представителния
батальон и на Гвардейския представителен
духов оркестър като звена от организационната структура на Столичното военно комендантство. Националната
гвардейска част е извън числения състав на Българската армия и участва в
представителни мероприятия. Има свое знаме, печат и отличителен знак. В
нея са включени войскови единици за отдаване на военни почести и представителен духов оркестър.
13 Юли 2021 година, Вторник
На тази дата е роден Гaй Юлий Цезар
Гай Юлий Цезар е римски държавник и политик
(110-44 г. пр. Хр.), който остава в историята като
изключителен държавен деец, смел пълководец и талантлив писател. Името му се преобразува в титлата,
което на немски се казва „кайзер“, а при славянските
народи „цар“. Цезар е бил обожествяван след смъртта
си и наричан Божественият Юлий и всички римски
императори са почитали култа към него. Цезар е бил
военен трибун (73 пр. Хр.); едил (65 пр. Хр.); претор
(62 пр. Хр.), а Сенатът му дава всички възможни титли: „Гражданска корона
за храброст“, „Пожизнен диктатор на Рим“ и „Баща на родината“. Заедно с
Помпей и Крас образува Първият триумвират, като триумвират покорява (5851 пр. Хр.) цяла Галия и Британия. Най-популярната фраза на древността се
приписва, именно на Юлий Цезар: Veni, vidi, vici (означава: „дойдох, видях,
победих“) според Плутарх, така той е писал на приятеля си Амантий за бързо удържаната победа при Зела над Фарнак II, сина на Митридат. (Фразата:
Veni, vidi, vici е използвана и на емблемата на тютюневата компания „Филип
Морис“, която произвежда цигарите „Марлборо“). На 10 януари 49 пр. Хр.
Юлий Цезар преминава река Рубикон и навлиза на територията на римската
република начело на армията.
14 Юли 2021 година, Сряда,
Национален празник на Франция
Националният празник на Франция е Денят на превземането на
Бастилията /1789 г./. Празникът и
до ден днешен се отбелязва в цялата
страна и придружен с много събития.
Въпреки че има и французи, които
считат превземането на Бастилията
за началото на национална трагедия,
повлякла след себе си екзекуцията
на законния Крал Людвик ХVI,
гражданската война, якобинската
диктатура. Бастилията e построена
през 1382 година. Крепостта e пазела подстъпите към Париж, но френската
столица бързо се разраства и бастилията става затвор, предимно за политически затворници. Така за 400 години в нея попадат много знаменитости като
Ларошфуко и Пиер Огюстен Бомарше. Дори, два пъти затворник в Бастилията
е и Волтер. Бастилията става символ на всевластието на краля, поради тази
причина и падането й се възприема като победа на революцията. Съществуват
и няколко „легенди“ за превземането на Бастилията. Историческите документи свидетелстват, че обсадата на Бастилията започва след като сред парижани
тръгнали слуховете за решението на краля да разгони Учредителното събрание
и да свали от поста държавен контрольор на финансите реформатора Жак
Никер. Гражданите, решили да окажат съпротива и тръгнали към Бастилията,

за да вземат оръжието, което се съхранявало там. Съвременниците на събитията не
виждали нищо символично в действията си. Обаче, затворници в крепостта се оказали
само седем души, а гарнизонът наброявал всичко 110 войника. Щурмът на крепостта
продължил около четири часа. Тълпата нахлула в крепостта, началникът на гарнизона
бил разкъсан, а крепостта разрушена. В отговор на случилото се кралят възстановил
на длъжност Некер и извел войските от Париж.
15 Юли 2021 година, Четвъртък,
Най-горещите дни: Горещниците
Празници в чест на огъня и за
предпазване от огън, почитани в
три последователни дни на народния календар - на 15, 16 и 17 юли,
отредени от източно православната
църква на светите мъченици Кирик
и Юлита, Атиноген и Марина, загинали за Христовата вяра. Смятат се
за най-горещите дни през годината,
а обичаите свързани с тях се наричат
Чурлига, Пърлига и Огнена Марина.
Горещниците са свързани със строго спазвани забрани за полска и домашна работа - не
се ходи на нива и не се жъне, вършее, коси и копае, не се возят снопите и не се впряга
кола, не се пере, не се мие, не се меси и пече хляб, не се готви, не се преде, тъче и шие.
Нарушаването на тези забрани се смята причина за пожари и запалване на реколтата,
дома или лош късмет. Така в разгара на лятото, земеделците отпочиват от тежкия труд
и гадаят за времето през зимните януари, февруари и март. Печели силно слънце през
трите горещника - топли, без сняг и виелици ще бъдат и зимните януарско-мартенски
дни. Според поверието, ако човек се изкъпе в топли минерални извори през тези дни,
ще бъде здрав през цялата година.
Православната църква почита св. Владимир
Княз Владимир Велики е почитан от православната църква,
тъй като е владетелят покръстил Русия - обявен е за светец, а
празникът му е на 15 юли - денят на неговото успение. В Русия
има орден на негово име (Свети Владимир). Владимир I Велики
е княз на Киев от 980 до 1015 г., син е на княз Светослав I и наследник на брат си княз Ярополк I. Самото име, според езиковеди
идва в славянската транскрипция от немското Valdemar - герой
от скандинавските саги.
На 15 юли имен ден празнуват всички, които носят името
Владимир, Владимира (означава владее света)
18 Юли 2021 година, Неделя,
Годишнина от рождението на Васил Левски
Васил Левски (Васил Иванов Кунчев) е роден на 18 юли (6
юли стар стил) 1837 г. в град Карлово в семейството на Иван
Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова. Има двама братя
Христо и Петър и две сестри Ана и Марийка. Най-светлият
образ в българската история останал в паметта на българите
с няколко крилати фрази, най-популярната от които е: „Ако
спечеля, печеля за цял народ, ако губя, губя само мене си...“
Васил Левски е най-малко известен с официалното си име,
и с духовното си име дякон Игнатий. След смъртта му, през
80-те и особено 90-те години, в широка употреба влиза прозвището Апостола на свободата или само Апостола, за което
особена заслуга има Иван Вазов. Васил Левски е идеолог и
организатор на българската национална революция, основател
на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). На 7 декември 1858 г. приема монашеството и името Игнатий в
Сопотския манастир „Св. Спас“ под мантията на йеромонах Кирил, а през следващата
1859 г. Пловдивският митрополит Паисий го ръкополага за йеродякон.
Ден на гражданската защита
Професионален празник на спасителите от ГД
„Пожарна безопасност и защита на населението“ към
Министерство на вътрешните работи (МВР). Обявен
е с решение 95 на Министерския съвет от 22 март
1993 г. като професионален празник на служителите
от Гражданската отбрана на Република България.
След обединяването на Главна дирекция „Гражданска
защита“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и
спасяване“ в създадената на 1 януари 2011 г. Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, празникът се
отбеляза като Професионален празник на спасителите от Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“. На 18 юли 1936 г. цар Борис III издава указ
310, с който утвърждава Наредба-закон за противовъздушната отбрана и химическата
защита на Царство България. С това се поставя началото на дейността по защита на
населението, материалните и културните ценности в България.

ПРИТЧА ЗА ЖЕНСКИТЕ СЪЛЗИ

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

Малко момченце видяло майка си да ридае и
много се разтревожило. Веднага му се приискало
да разбере защо тя е тъжна и затова я запитало:
- Защо от очите ти текат сълзи, мамо?
- Защото аз съм жена - отвърнала майката.
Момченцето не могло да разбере какво иска да
каже майка му. Ето защо то решило да отиде при
баща си, надявайки, че той може да има отговор
на тази загадка. Мъжът обаче също не му посочил
точна причина, а просто подметнал:
- Няма причина за сълзите на майка ти. Жените
често плачат, без да има конкретен повод за това.
Отговорът на бащата още повече объркал
малчуганът, но той продължил да търси отговор
на въпроса си през целия си живот. За негово
съжаление, така и не го намерил. Един ден дошъл
моментът, в който времето му на този свят изтекло
и той най-после се озовал пред Бог. Но въпросът
за женските сълзи все още силно го вълнувал, ето
защо веднага попитал Господ:
- Моля те, Боже, кажи ми защо жените толкова
лесно се разплакват!
Господ най-сетне разкрил тайната пред него:
-Когато много отдавна сътворих жената, аз
знаех, че тя трябва да е изключителна. Сътворих
тялото ù да е достатъчно силно, за да дарява
живот, но въпреки това да е грациозно и красиво,
за да радва мъжкото око.

Влях в нея любов, която да дарява на своя съпруг и децата си, но същевременно и достатъчно
търпение, за да понесе това да бъде отхвърлена
от тях.
Дадох ù борбеност, за да пази семейството цяло,
дори и в трудни моменти. Влях в душата ù мъдрост,
за да разбира, че когато съпругът ù греши, той
не я наранява умишлено. Най-накрая обаче аз ù
подарих сълзите, като нейна утеха.
Плачът е женското уникално право. Намирайки
облекчение в него, жените успяват да се преборят
с всички трудности, които животът им поднася и да
носят на крехките си рамене цялото семейство.

.

.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ИЗПЛАЩА
СРЕДСТВА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ
НА ЗАЕТОСТТА ДО КРАЯ НА ЮЛИ 2021 Г.

Работодателите
ще получават средства от държавата
за запазване на заетостта на работници и служители до
31 юли 2021 г. Това
решено с приемането на промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., в
което се определят условията и редът за получаване на
средства за запазване на работните места в засегнатите
от Ковид-19 икономически дейности.
Средства ще продължат да се изплащат за работници
и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време,
ползвали са отпуск на основание чл. 173 а от Кодекса
на труда или работата им е била преустановена поради
въведени временни ограничения на дейността. Те следва да са били в трудово правоотношение с работодателя
преди 1 януари 2021 г.
Фирмите, учредени преди 1 юни 2019 г., ще могат да
получат от държавата 60 на сто от осигурителния доход
на работниците за април 2021 г. и от осигурителните
вноски за сметка на работодателя. За да имат това право, приходите им от продажби през месеца, за който
кандидатстват за компенсации, трябва да са намалели
с не по-малко от 40% спрямо същия месец на 2019 г. В
случай, че спадът е с не по-малко от 30%, подкрепата
от държавата ще е 50 на сто от осигурителния доход
за април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка
на работодателя.
Работодателите, учредени след 1 юни 2019, ще имат
право на средства от 60 на сто от осигурителния доход
на работниците за април 2021 г. и от осигурителните
вноски за сметка на работодателя, ако приходите им
от продажби през месеца, за който кандидатстват за
подкрепа, са се понижили с не по-малко от 40% спрямо
средномесечните приходи за 2020 г. При положение,
че намалението е с не по-малко от 30%, държавата
ще ги подкрепя с 50 на сто от осигурителния доход за
април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка
на работодателя.
Компаниите, получили средства за запазване на
заетостта на работниците и служителите от групите
по постановлението, са длъжни да изплащат трудово
възнаграждение в размер, не по-малък от размера на
осигурителния доход за април 2021 г. и да внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.
Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния
осигурителен институт. Постановлението влиза в сила
от 1 юни 2021 г.
ЦИФРОВИТЕ ГЕОГРАФСКИ ДАННИ
ЗА КАМПАНИЯ 2021 СА ПУБЛИКУВАНИ В
СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА ДФЗ
В Системата за
електронни услуги
(СЕУ) на ДФ „Земеделие“ са публикувани цифрови
географски данни
(shp. файлове) за
заявените за подпомагане площи в
рамките на Кампания 2021. Всички
земеделски стопани, кандидатствали за директни
плащания на площ, могат сами да изтеглят графичните данни за заявените парцели и блокове на земеделски стопанства. Shape файловете са геометричен
географски формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти. Генерирани са следните файлове, в проекция UTM zone 35N:
• PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели;
• PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите;
• PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни)
с атрибутна информация; съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки парцел;
• BZS_.shp – Геометрия на блоковете на земеделско стопанство;
• BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите;
• BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с
атрибутна информация – съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и
кампанията, за която се отнасят данните.
Припомняме че в СЕУ са налични и карти на блоковете на земеделските стопанства (БЗС), заявени по
директни плащания (2021) на всеки фермер декларирал площи, които са достъпни в pdf формат.
Припомняме, че от Кампания 2021 земеделските
стопани не получават карти на хартиен носител, като
част от заявленията си. Цифровите географски данни и картите на БЗС са достъпни в индивидуалните профили на земеделските стопани в СЕУ, раздел
„Справки“, секция „Специфични справки по конкретни схеми“.

МОЖЕ ЛИ ДА ИЗТЕГЛЯ КРЕДИТ
ЗА ИМОТ, АКО СЪМ НАД 50 ГОДИНИ
Все повече хора над 50-годишна възраст кандидатстват за ипотека,
Макар и да не е невъзможно, кредитирането след определена възраст има своите специфики, които трябва
да се вземат под внимание, коментират експерти.
Какво трябва да имате предвид, ако сте над 50 и
искате да теглите кредит за имот?
Основно изискване на банките към клиента е възрастта му, прибавена към срока на договора, да не надвишават 75 години (за някои банки сборът не трябва да е
над 70). Тоест, ако клиент на 60 години кандидатства
за ипотека, максималният срок, който би получил за
заем от банка ще е 15 години. В резултат на това, че
кредитът не може да се разсрочи за повече години,
месечната вноска може да се окаже твърде висока за
възможностите на клиента.
Практика, която се среща често е, клиентът
да тегли кредита
със съдлъжник.
То в а м ож е д а
бъде млад роднина, който да се
включи като съдлъжник и по този начин да се вземе предвид неговата
възраст при определяне на максималния срок. Подълъг срок води до по-ниска месечна вноска. Едно от
предимствата при този метод е, че малката вноска не
натоварва бюджета на клиента, а откакто отпаднаха
таксите за предсрочно погасяване, купувачите нищо
не губят като избират по-дълъг срок, защото по всяко
време могат да погасяват допълнително по главницата
и така да го изплатят за почти същото време и оскъпяване, което биха имали с по-къс срок.
Експерти съветват основният фактор при избор на
оферта да е размерът на месечната вноска. Дори това
да значи по-дълъг погасителен план, изберете я така
че да е комфортна за плащане или не повече от 30-40%
от чистия месечен доход на домакинството. Още един
съвет, който дават експертите, е да изчислите колко
можете да отделяте за кредита си всеки месец и да
договорите вноска, която да е 70-80% от тази сума.
Причината е, че доходите са променливи, а лихвите плаващи, затова е препоръчително да имате свободни
средства.
Клиентите, които избират да си купят жилище на покъсен етап от живота, в повечето случаи го правят със
собствени средства. За тези, които имат спестявания,
по-голям процент самоучастие към ипотеката, може
значително да съкрати срока на договора, без това да оскъпи месечната вноска. Експертите уточняват, въпреки
това да не харчите всичките си спестявания, а да предвидите свободни средства за неблагоприятни ситуации,
които може да настъпят, като загуба на работно място
или повишаване на лихвеното оскъпяване на кредита.
Всеки има право на собствен дом, но някои хора се
решават на тази стъпка по-късно от други. Причината
за това е, че точно тогава те имат финансовата стабилност, за да си го позволят.
Няма общоприложим принцип, според който всички
по-възрастни клиенти да получат жилищно финансиране от банка, но според експертите винаги има вариант,
съответстващ на техните изисквания и възможности.
КОЯ КАТЕГОРИЯ ТРУД СЕ ВОДИ
ВРЕМЕТО, ПРЕЗ КОЕТО СТЕ БЕЗРАБОТНИ
Работник има малко над 14 години трудов си стаж
като втора категория труд.
След това е съкратен и има право на 12 месечно
обезщетение. Ще се зачита ли времето за обезщетение като втора категория труд, за да се получат наймалко 15 години за ранно пенсиониране?
Времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица, е осигурителен стаж от трета
категория труд.
Това е така, защото на основание чл. 9, ал. 2, т. 4 от
Кодекса за социално осигуряване това време се зачита за осигурителен стаж, през това време лицето не е
упражнявало трудова дейност, обясняват експертите
от Министерството на труда и социалната политика.
С признатия за осигурителен стаж период на получаване на парично обезщетение за безработица не
може да придобие необходимия 15 години осигурителен стаж при условията на втора категория труд.

Въпрос: Може ли да получа информация относно бременност с прекъснати здравни осигуровки?
Аз съм почти в края на 5ти месец и все още не
съм минала преглед... Имам ли право на прегледи
и как стои въпроса с раждането след като не
съм осигурявана? Аз съм самотна майка и нямам
тази възможност да заплатя осигуровките си,
които вече надвишават 1 година.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

До 15-ти юли:
ЮЛИ 2021г.
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за юли за корпоративния
данък по ЗКПО.
2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за
корпоративния данък по ЗКПО.
3. Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални
автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец юни.
2. Подаване на данни от производител/вносител на
фискални устройства за сервизните техници, имащи
право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили
сервизен ключ през месец юни.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални
устройства за издадените свидетелства за регистрация
на фискални устройства, за прекъсване и започване на
сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на
свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юни.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски
файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с
документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ
информация за направените в електронния магазин
поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец юни.
Отговор от НЗОК: Раждане може да се осъществи
в рамките на клинична пътека №5 „Раждане“, вкл. за
здравнонеосигурени жени. НЗОК поема всички разходи
по тази клинична пътека, независимо дали лечебното заведение е частно. От значение е дали болницата е сключила договор с НЗОК по клинична пътека „Раждане“.
Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани и с акушерска помощ за
всички здравнонеосигурени жени, независимо от начина
на родоразрешение, по обхват и по ред, определени с
наредба на министъра на здравеопазването.
Съгласно Наредба № 26 на Министерството на здравеопазването за предоставяне на акушерска помощ
на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване, на здравнонеосигурените жени се полага
преглед, включително и раждане.
Въпрос: Направлението ми е 30 календарни дни , но
ако съм бил при невролог два пъти и от последното
ми посещение са минали 20 дни а от направлението
35 то трябва ли ново направление?
Отговор от НЗОК: Медицинското направление за
консултация или провеждане на съвместно лечение,
което е издал личният лекар към специалист е валидно
до 30 календарни дни от издаването му. С това направление Вие имате право на вторични прегледи. Колко да
бъдат те, преценява лекарят, в случая - специалистът
невролог. Когато не са изминали 30 дни от първичния
преглед при специалиста, не е възможно да вземете ново
направление от личния лекар за консултация с лекар със
същата специалност.
Въпрос: Дъщеря ми е с генетично заболяване Хиперфенилаланинемия. Имаме ли право на решение на
ТЕЛК и в какъв процент би било за нейната болест.
Отговор от НЗОК: Да, дъщеря Ви може да се яви за
освидетелстване пред ТЕЛК.
В Правилника за устройството и организацията на
работа на органите на медицинската експертиза е записано, че личният лекар, а за лицата, които нямат личен
лекар - лекуващият лекар, насочва болния към ТЕЛК
с медицинско направление по образец, когато приеме,
че е налице:
1. трайно намалена работоспособност/вид и степен
на увреждане, която не е предшествана от временна
неработоспособност;
2. вид и степен на увреждане.
В случаите, при които за конкретно заболяване са
извършени консултации и изследвания през последните
дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и
резултатите от тях са налични в медицинската документация на лицето, към направлението по ал. 2 личният
лекар, а за лицата, които нямат личен лекар – лекуващият
лекар, прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.
Лекуващият лекар насочва неосигурените лица и
лицата с прекъснати здравни осигурителни права към
ТЕЛК. За прегледите и изследванията здравнонеосигурените лица заплащат по цени на лечебното заведение.
Степента на трайно намалената работоспособност се
определя въз основа на подробна клинико-експертна
анамнеза, задълбочен клиничен преглед, насочени лабораторни и функционални изследвания и данните от
наличната медицинска документация, даващи представа
за функционалното състояние на заболелия орган и организма като цяло. Органите на ТЕЛК определят какви
изследвания са необходими, които трябва да представи
пациентът, за да могат да се произнесат по отношение
на трайно намалената работоспособност и на вида и
степента на увреждане за определените заболявания.
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ВИЖТЕ КАК ДА ТОРИТЕ,

АКО ИСКАТЕ ЕДРИ И ЗДРАВИ ДОМАТИ

Всеки градинар иска да отгледа в двора си здрави и
едри домати. Но ако не знаете кои са важните моменти
в грижата за растенията, в това число и как да торите
правилно по време на
цъфтежа, то няма да дочакате богата реколта.
За получаването на
качествена реколта, а
също така и за връзването на нови съцветия,
цъфтящият доматен
храст се нуждае от азот,
калий и фосфор.
Недостатъкът на тези хранителни вещества може да се
определи по външния вид на растенията:
• Липсата на азот се познава по жълтите листа, които
първоначално са само в долната част, а след това достигат и горните петури;
• Липсата са калий се познава по обезцветяването
на листата, които придобиват кафеникав оттенък и
изсъхват;
• Липсата на фосфор се познава по виолетовият цвят
на листата.
Днес повечето стопани се отказват от използването
на минерални торове и отдават предпочитанията си
на органичното торене. Тъй като органиката не само
храни растенията, но и ги защитава от многобройни
заболявания.
Ето с какво можете да наторите:
Мая. Торенето с мая увеличава растежа и засилва развитието на растенията и затова тя е така необходима за
цъфтящите домати.
За да приготвите разтвора за торене, разтворете 100 г
прясна мая в 1 литър топла вода. Разтворът трябва да се
доведе до обем от 10 литра, след като се образува пяна в
разтвора. Това количество е достатъчно за 15 растения.
Можете да използвате и друга рецепта: 10 г суха мая
се слага в кофа вода. Оставете разтворът да стои 2 дни.
След това го разредете в съотношение 1:10. Заедно с
торенето с мая в земята трябва да добавите и растителна пепел.
Пепел. За да подхраните доматите можете да използвате дървесна, сламена или торфена пепел. Тя съдържа
голямо количество калций, фосфор, магнезий, без които
цъфтящите растения не могат да се развиват добре.
Веднъж на 7 дни сипете по 1 с.л. пепел под всеки
храст домати. Ако пък искате да направите разтвор, то
растенията се поливат два пъти на месец, като 100 г
пепел се разтварят в 10 литра вода. Един храст трябва
да получи по 500 мл-1 л ратвор.
Растително торене. Тревните настойки са добър избор
за торене на цъфтящите домати. За да приготвите подобен разтвор ви трябва 200-литров бидон, в който слагате
5 кофи трева (най-добре коприва), 10 литра кравешки
тор, 1 кг прясна мая, 1 кг пепел, 3 литра прясно мляко
или суроватка, вода догоре. Съдържанието се оставя да
кисне 14 дни, а след това се използва като около всяко
растение се влива по 1 литър.

ЗАСАДЕТЕ КАРТОФИ И ПРЕЗ ЛЯТОТО!

Като едногодишни растения с къс вегетационен период картофите се развиват най-добре при умерени температури и влажен климат. Оптималната температура за
добро израстване на надземните части е 16-27 градуса
по Целзий, затова и те могат да се отглеждат не само с
ранно, но и със средноранно и късно производство. А
също и като втора култура с лятно засаждане.
Тук трябва да отбележим, че изборът на точния момент за засаждане е много важен. За всички градински
култури важните периоди зависят от климатичните особености и от насоките на производство, затова следете
температурите, а не датите от календара.
Културата се развива добре на аерирани, водопропускливи, правилно структурирани и богати на органични
вещества почви. Не са подходящи тежки, засолени и с
високо ниво на подпочвени води терени.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
Използването на качествен и здрав посадъчен материал е от изключително важно значение за реколтата.
Взискателни са към светлината и при недостиг развитието на вегетативната маса е лошо, а това се отразява
негативно върху реколтата.
Засушаването и преовлажняването също имат неблагоприятни последици за вегетацията – при засушаване
се забавя цялостното развитие, а излишъкът на влага
забавя развитието на кореновата система и клубените,
но стимулира растежа на вегетативната маса.
Защо да засаждаме картофи през лятото?
При традиционното пролетно засаждане на картофите те бързо се израждат и губят своите сортови качества
за два, а дори и за един сезон.
Факт е, че когато клубените се формират и съзряват в
топла почва и тя е такава не само през деня, но и нощем,
в тъканите на клубените бързо протичат физиологични
процеси на стареене. По тази причина, когато ги прибираме за съхранение, те вече са готови за нов растеж.
До средата на зимата се наблюдава масово прорастване на кълновете, а за да се запази семенният материал
до пролетта – те трябва да се отстраняват няколко пъти.
Тази процедура води до силно отслабване на семенните грудки, поради което развитието им се забавя, добивите значително намаляват и това налага подмяна на
посадъчния материал.
Кога да засаждаме картофите през лятото?
Най-подходящо време за засаждане е от 15 юни до 15 юли.
При лятното засаждане на
картофи има два варианта:
1. Сортовите семена да се
съхраняват до юни в хранилища при подходяща влажност и
температура, за да се изключи
преждевременното пробуждане на клубените.
2. Картофите се засаждат възможно най-рано - след
изваждане, обикновено в края на юни, се оставят на
слънце да доузреят бързо и се засаждат отново.
Засадените през лятото картофи формират реколтата
в по-студена почва, тъй като нощите стават по-дълги и
по-хладни. Благодарение на това при втората реколта
картофи се получава физиологично млад сортов материал, който на следващата година дава висок добив с
добро качество.
Картофите, които не са презрели, запазват способността за съхранение по-дълго време. Ако тези за семе
се приберат 10-15 дни по-рано от традиционното време, тогава времето за съхранение ще се увеличи и благодарение на това посадъчният материал ще успее да се
запази до лятото на следващата година, дори в обикновени складови помещения.
Реколтата от лятното засаждане може да се използва
за различни цели – освен за консумация, което си е лукс
през есента, те са и здрав посадъчен материал за следващата година.
Картофите за консумация се засаждат по същите
схеми, както през пролетта (70х25 см), а за семена
малко по-плътно (70х20). Дълбочината на засаждане
на грудките зависи от почвените условия – за по-тежки почви с 5 см по-дълбоко, а за леки със 7 см.
През лятото горният слой на почвата изсъхва много по-бързо, отколкото през пролетта, а освен това се
нагрява повече. По-дълбокото засаждане позволява за
семенните грудки да се осигури по-влажна среда, като
това не оказва влияние върху времето за поникване и
развитие, тъй като почвата е добре загрята и растежът
е много по-активен.
Всички останали техники и грижи по отглеждането не се различават от тези, както при традиционното
пролетно засаждане.
При отглеждане на картофи като втора култура трябва да се съобразим с предшествениците (най-добри са
бобовите, сем. Тиквови, зърнено-житните култури,
лук, чесън и др.) и да не отглеждаме повече от три последователни реколти на едно и също място.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ГЛУХАРЧЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ
ПОЛЕЗНО ЗА ЗДРАВЕТО

Глухарчето е истинска съкровищница от полезни вещества. То
е едно от най-мощните природни средства за пречистване на
черния дроб. Освен това нормализира храносмилането и метаболизма. Изобилието от лутеин в него го прави чудесно средство
за запазване на зрителната острота и стопиране процесите на
стареене. Вижте начините за употреба на глухарче, които правят
чудеса със здравето:
Салата за отслабване
Необходима ви е шепа листа
от глухарчета, няколко стръка
зелен лук, копър, краставица и
магданоз. Нарежете всичко на
ситно. Подправете с растително
масло и лимонов сок. Оставете
салата да престои 5-10 минути,
преди да я консумирате.
Лосион за избелване на старчески петна и
лунички
Вземете по една шепа глухарче и магданоз. Изстискайте сока
от тях. С получената течност третирайте старческите петна и
луничките по 3 пъти на ден, докато избледнеят.
Чай за пречистване на черния дроб, отслабване и изхвърляне
на излишната течност
Чаят може да се приготви от всички части на
растението.
1. От венчелистчетата се приготвя приятен и ароматен чай.
Можете да използвате пресни или изсушени листенца. Сварете
1 супена лъжица от тях в чаша вода в продължение на 5 минути.
Прецедете и подсладете със захар или мед.
2. Чай може да приготвите и от свежи листа, докато все още са
горчиви. Вземете 2-3 шепи от тях. Запарете ги в 500 мл вряща
вода за 5-7 минути, след което прецедете запарката. Може да
прибавите към нея кора от цитрусови плодове или листа от
мента за подобряване на вкуса.
3. Отварата от корените ще помогне при болки в ставите
Смесете следните съставки: корен от глухарче (3 части), корен
от берберис (3 части), корен от черен бъз (3 части), шишарки
от хмел (3 части), цвят от вратига (3 части), листа от боровинка
(2 части), ленено семе (2 части) и жълт кантарион (4 части).
Супена лъжица от тази смес варете 10 минути в чаша вода,
след което настоявайте за 40 минути. С получения чай направете
компрес на болното място и приемайте по 1 лъжица от него три
пъти дневно.
Сироп от глухарче за детокс, имунитет и забавяне на стареенето
За приготвянето му са ви необходими поне 300 цветчета.
Сложете част от тях на дъното на голям буркан. Добавете 2-3
супени лъжици захар. Повторете процедурата до изчерпване
на цветчетата. Съхранявайте плътно затворения буркан на
хладно и тъмно място. Прецедете след седмица. Полученият
сироп може да се използва за добавка към десерти, палачинки,
печива или да се приема разреден с вода.

ТИКВИЧКИ ПО ГРЪЦКИ

Продукти:
• тиквички – 3 – 4 броя
• олио – за пържене
• зехтин – 2 – 3 с.л.
• брашно – около 120 г бяло
и 60 г царевично
• лед
Начин на приготвяне:
Нарежете тиквичките по дължина на възможно найтънко. Използваме белачката си за картофи. Сложете
всички тиквички в тенджера, поръсете ги с малко
зехтин, царевично и бяло брашно, похлупете и хубаво
раздрусайте тенджерата, за да може брашното до се
разпредели равномерно.
Загрейте мазнина в тиган. Всяка тиквичка се потапя
за секунда в купа с вода и лед и се пуска в тигана да
се пържи. Пърженето на тиквичките е съвсем кратко,
защото са много тънки. Готовите тиквички се вадят
върху кухненска хартия.
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!

Двама приятеля си говорят:
- Жена ми страда от алкохолизъм.
- Че тя пие ли?
- Не. Аз пия. А тя страда...
Учителката:
- Какво знаеш за Луи XVI?
- Отрязали са му главата.
- Друго?
- Друго не са му рязали.
По време на проверка в затвора инспекторът пита
някакъв затворник:
- Защо сте тук?
- Ами, не ме пускат да изляза!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

