2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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КАК ДА ПОДАДЕМ ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ

Семейства, със
записани деца в
първи и осми клас
Информация относно техническив държавно или
те параметри по изготвяне на спораобщинско училище
зумения за стопанската 2021/2022 г.
могат да подават
публикуват Областните дирекции по
електронно заявлеземеделие (ОДЗ).
ние за отпускане на
Във връзка с кампанията по изеднократна помощ,
готвяне на споразумения за ползваза покриване на
не по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за
част от разходите
собствеността и ползването на зев началото на учебмеделските земи, ръководството на
ната година, незаОбщина Сатовча уведомява всички
висимо от дохода
заинтересовани лица за следното:
на семейството.
Графичната част на проектите на
Електронната услуга 778 за еднократна помощ за ученици, записани в
споразумения трябва да отговарят
първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпна следните параметри:
ни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция
• Минимално разстояние между съседни точки в контурите – 0,00005 м;
„Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви
• Минимална средна ширина на масива за ползване – 2,5 м;
еУслуга“,
Агенция за социално подпомагане.
• Минимален размер на „дупка“ в масив за ползване – 4 кв.м;
Заявлението-декларация за отпускане на еднократната помощ се подава
• Толеранс при изчисленията – 0,00005 м.
При предаване на проектите на споразумения в съответните общински служби по зе- след записване на детето в съответното училище, но не по-късно от 15
меделие тестовете ще включват и посочените параметри. При неспазването им проек- октомври 2021 г.
Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и
тът няма да може да се приеме и регистрира в Информационна система „Ferma“. Респодадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявпективно няма да се издаде заповед от директора на Областната дирекция.
ление.
Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код
(ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална
агенция за приходите (НАП) или стационарен или мобилен квалифициран
електронен подпис.
Много хора биха искали да знаят до какЗаявлението може да се подава и в дирекция „Социално подпомагане“
ва степен и колко дълго антителата, които
по настоящ адрес на семейството.
са изградили след ваксиниране или прекаран коронавирус, могат да ги защитят.
КОГА ИЗТИЧА СРОКЪТ
На този етап обаче минималното ниво
на антитела, което може да осигури защиЗА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ОТ 300 ЛЕВА
та от инфекция с COVID-19, все още не
ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ И ОСМОКЛАСНИЦИ
е известно, посочват от здравното минисЗа първи път през тази година осмокласниците получават подкрепата
терство.
и вече са отпуснати средства за 6200 деца
Колко вида са тестовете за антитела?
Семействата на записани в 1 и в 8 клас деца имат право на еднократна
Определянето на титъра на антителата
помощ от 300 лева за началото на учебната година.
Няма и единно становище за минимачрез тестове зависи от чувствителността
на приложения тест. Тестовете за анти- лен защитен титър на антителата след
тела могат да се разделят най-общо на две ваксиниране. Освен това не всички антитела, определяни с наличните търговски
групи:
1. Бързи (10-15 мин.) качествени иму- китове, притежават неутрализираща активност.
нохроматографски тестове;
Към момента няма и изискване за ми2. По-бавни (няколко часа) полуколичествени ензимно-свързани (ELISA) и нимален титър на антитела, за да се прихемилуминисцентни (CLIA) серологични ложи ваксина. Според експертите след
преболедуване първата доза от ваксината
тестове.
Антитела с неутрализиращ капаци- може да се приложи от 3 до 6 месеца след
възстановяването от COVID-19.
тет
От здравното министерство уточняват,
Тестовете и от двете групи откриват антитела от клас IgM, IgG, или и двата вида че хуморалният имунитет не е единствеедновременно, а някои откриват и анти- ното ниво на защита при инфекция със
тела от клас IgA. Не всички антитела оба- SARS-CoV-2.
Клетъчен имунитет и COVID-19
че притежават активност, която неутралиКлетъчният имунитет допринася за
зира инфекциозните свойства на вируса.
Неутрализиращата активност на анти- бързо изчистване на вируса при повторна
телата се определя чрез вирус-неутрали- инфекция, но дълголетието и диференцизираща реакция, която в случая на SARS- ацията на специфичните за SARS-CoV-2
CoV-2 се извършва в специализирани клетки на паметта все още са неясни.
Данните от проучване, анализиращо
лаборатории, работещи в 3-то ниво на биSARS-CoV-2 CD4 + и CD8 + Т-клетъчологична безопасност.
Срокът за подаване на заявленията е не по-късно 15 октомври. За да
ни
отговори при пациенти с реконва- получат тази еднократна помощ от 300 лв., няма да има доходен критеРазработени са и сурогатни вирус-неутрализиращи тестове, които позволяват лесцентен (възстановителен) период на рий и това е възможност основните пособия, които са необходими за
работа и в по-ниското 2-ро ниво на био- COVID-19 до 317 дни след появата на учениците, да бъдат закупени без затруднения от всички семейства.
симптомите, установяват, че Т-клетъчнибезопасност.
За първи път през тази година осмокласниците получават подкрепата
Трябва да се има предвид, че реактив- те отговори на паметта се поддържат по
ността и свързващата активност на анти- време на периода на изследване, незави- и вече са отпуснати средства за 6200 деца. Заявленията се подават до дирекциите социално подпомагане по настоящия адрес. Това може да стане
телата не корелира с неутрализиращата симо от тежестта на COVID-19.
Анализите показват устойчива поли- лично на място, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез системата
им активност, а неутрализиращата им акфункционалност и способност за про- за сигурно електронно връчване с ПИК от НОИ или електронен подпис.
тивност не е равна на имунитет.
Помощта се изплаща на два транша. Първата половина след влизане в
Хуморален имунитет и минимално лиферация на Т-клетки, специфични
за SARS-CoV-2. Сред специфичните за сила на заповедта за отпускането, а втората в началото на втория учебен
ниво на антитела
Минималното ниво на антитела, осигу- SARS-CoV-2, CD4 + и CD8 + Т-клетки, срок, но само ако детето продължава да посещава училище.
Вече отпуснати средства подлежат на връщане, ако детето не постъпи
ряващо защита от инфекция, все още не делът на клетките, подобни на стволови
е известно. Не е известно и каква част от Т-клетки на паметта се увеличава, дости- в училище, когато ученикът не продължи обучението си през втория учеустановените засега антитела са с вирус- гайки максимум приблизително 120 дни бен срок или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни
след началото на симптомите на заболя- часа без уважителни причини.
неутрализираща активност.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

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

16 Август 2021 година., Понеделник,
Годишнина от рождението на Мадона
На 16 август 1958 г. е родена Мадона
(псевдоним на Мадона Луис Вероника
Чиконе) – американска поп и рок певица и
актриса от италиански произход. Мадона
е най-популярната поп изпълнителка през
80-те и 90-те години на ХХ в., като славата
продължава и до днес.
17 Август 2021 година, Вторник,
Международен ден на детския телефон на доверието
Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на Международният съюз на детските телефони на доверието, официално признат от Комитета по правата на
децата на ООН.
18 Август 2021 година, Сряда,
Професионален празник на миньорите
Отбелязва се с Решение 834 от 8
август 1996г. на Министерския съвет
на църковния празник Успение на
Свети Йоан Рилски - покровител на
миньорите. Празнуват и геолозите и
работниците от енергийно-суровинния отрасъл.
Успение на Свети Йоан Рилски.
На 18 август Българската православна църква отбелязва успението
на Св. Йоан (Иван) Рилски Чудотворец. Българският светец от XI век е
един от най- почитаните и уважавани
у нас, покровител на българския
народ и основател на Рилския манастир. Св. Йоан Рилски е роден около
876 г. в с. Скрино в Осоговската
планина. Живее по времето на княз
Борис и сина му Владимир, на цар
Симеон и на сина му Петър - време
на насилствено разпространение на
християнството в пределите на България. Според житието му, още като
юноша той копнее да се посвети в
служба на Бога, затова напуска родното си място и постъпва в манастир.
Но, след като приема монашеството
напуска манастира и започва да се
скита из българските земи. Св. Йоан
Рилски обикаля Осоговско- Беласишките планини, Витоша, но най-много
му харесала най-високата и безлюдна - Рила, затова и тук по-късно основава
едноименния манастир. Наречен от народа Чудотворец, защото славата му, че
помага на хората в беда и изцерява от тежки болести се разнесла из целия Балкански полуостров. Легендата разказва, че цар Петър I е отишъл от столицата
Велики Преслав до Рила, за да се срещне с него но монахът не пожелал да се
запознае с владетеля поради смирение. Св. Йоан Рилски приел плодовете и
храната, но не и златото, което царят му дарил. Християнското му смирение
само увеличило славата и уважението, на което се радвал и увеличил броя
на ученици, които идвали при него. В края на живота си светецът се отдава
на уединение в молитви Богу. Умира през 946 г. и е погребан в малката манастирска църква на Светата Рилска обител. Около 980 г. мощите му са открити
и пренесени в София, а той е канонизиран за светец. През 1183г. унгарският
крал Бела III отвоюва Средец от византийците и отнася мощите му в Унгария,
откъдето са върнати след четири години. След Освобождението на България
от византийско робство цар Асен I ги пренася в столицата Търново през 1195
г. Св. Йоан Рилски е почитан като общобългарски светец, но славата му се
разнася из целия Балкански полуостров и в Русия.

19 Август 2021 година, Четвъртък,
Ден на хуманитарната помощ
Отбелязва се от 2009 г. с резолюция A/
RES/63/139 на Общото събрание на ООН
от 11 декември 2008 г. в знак на почит
към всички, които оказват хуманитарна
помощ по света, както и за по-добра
информираност на обществото за значението на тази дейност.
Годишнина от бомбения атентат /2003/
в хотел „Канал“ в Багдад, Ирак, при който
загиват 22-ма служители на ООН, сред
които и върховният комисар на ООН за
човешките права Сержу Виейра ди Мелу.

20 Август 2021 година, Петък,
Имен ден празнува Самуил
На 20 август имен ден празнуват
всички, които носят името Самуил
(означава - измолен от Бога). Легендата разказва, че живял в гр. Рама или
Ариматея един благочестив човек на
име Елкана от Левиевото коляно. Той
имал две жени – Ана и Фенана. Любимата му жена Ана била бездетна. А у
израилтяните безплодието се считало
за знак на Божия немилост. Затова Ана
тъгувала много, пък и познайниците й странели от нея и дори я презирали. Елкана
изпълнявал усърдно всички наредби на закона. На всички големи празници ходел със
семейството си в Силом, гдето тогава се намирала скинията, за да принесе жертва Богу.
Веднъж след жертвоприношение той седнал да обядва със семейството си. Само Ана
едничка не могла нищо да яде: сърцето й било пълно с тъга и тя пак отишла в скинията
да се моли. Дълго се молила и плакала. Тя молила Бога да й даде син и обещала, че ако
той й окаже тая милост, тя ще Му го посвети. Милосърдният Бог изпълнил нейната
просба: тя родила син и го нарекла Самуил, което значи „измолен от Бога“

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 13.08.2021 г.
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
25
1
5
2
1
5
1
14
1
9
4
3
2

Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 12 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ȼɢɫɲɟ / Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢ
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɟɡɢɤ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɤ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ȼɢɫɲɟ / Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ)
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
(ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ)
ȼɢɫɲɟ / Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɩɭɛɥɢɱɧɚ
Ɂɚɜɟɠɞɚɳ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɹ)
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ, ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɉɍɉ , ɉɇɍɉ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ȼɢɫɲɟ / Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ)
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɢ ɧɟɦɫɤɢ ɟɡɢɤ ɡɚ
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɨɛɥɟɤɥɚ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɢ ɥɢɰɚ ɌȿɅɄ/ɇȿɅɄ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ ɡɚ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɢ ɥɢɰɚ ɌȿɅɄ/ɇȿɅɄ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ - 76 ɆȿɋɌȺ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ, ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɚɧɧɢ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɤɚɛɟɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ʉɪɨɹɱ, ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɒɢɜɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ, Ɉɫɧɨɜɧɨ,ɋɪɟɞɧɨ
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɋɪɟɞɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ Ɉɫɧɨɜɧɨ,ɋɪɟɞɧɨ / ɏɪɚɧɢɬɟɥɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Ƚɥɚɞɚɱ ɩɪɟɫɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ
ɋɪɟɞɧɨ

ПРИТЧА ЗА ЗВЕЗДИТЕ И БЪДЕЩЕТО

- Кой чакаш...!?
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

Всеки от нас иска да знае какво го очаква в бъдещето. Правим планове, понякога се страхуваме от
него и пропускаме истински важните неща в настоящето. Тревогите за това, което ни очаква невинаги
се оправдават и са причина да допускаме грешки.
В рубриката ни „Притчи“ споделяме една поучителна история, която ще ви припомни защо не
бива да се съсредоточавате толкова много върху
бъдещето.
В едно село живял мъж, който вярвал, че може
да предскаже съдбата, гледайки звездите. Наричал себе си астролог и прекарвал дълго време
нощем да гадае по звездите в красивото нощно
небе. Една вечер решил да се разходи по широкия
път извън селото. Вървял и не спирал да гледа
звездното небе.
За момент си помислил, че е видял края на света, когато внезапно паднал в дълбока дупка пълна
с кал и вода. Едва успявал да задържи главата си
над калта, а всеки опит да се измъкне от дупката
бил неуспешен.
Започнал да вика за помощ. За негов късмет
съселяни го чули и го измъкнали от дупката. Тогава
единият от тях го попитал:
– Как така гледайки звездите можеш да предвидиш бъдещето, а не си успял да видиш какво се

намира пред краката ти? Това може би е важен урок
за теб да започнеш да обръщаш повече внимание
на това, което е пред теб и да оставиш бъдещето
само да се погрижи за останалото. Каква е ползата
от това да предвиждаш бъдещето с помощта на
звездите, когато не си в състояние да видиш какво
има сега тук на земята?
Поука: Обърнете внимание на това, което ви се
случва всеки ден, на детайлите и малките неща.
Останалите ще се случат, когато им дойде времето.

.
.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА

НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ
Наследствена пенсия се отпуска на децата, родителите или съпруг/ата на починалия.
Децата имат право на тази пенсия:
Докато навършат 18 години;
Ако учат - до навършване на 26 години;
Ако са инвалидизирани преди навършване на 18
години (или на 26 години, ако са студенти), правото
на наследствена пенсия се запазва;
Децата родени в брака, осиновени или извънбрачните деца.
Децата трябва
да удостоверят,
че учат в началото на всяка
учебна година.
Това удостоверение се издава
от учебното заведение. Право
на пенсия имате
независимо дали учите в България или в чужбина.
Ако се налага да прекъснете обучението си заради
заболяване, бременност и отглеждане на малко дете,
запазвате правото си на пенсия когато спазите правилата на съответното учебно заведение. Пенсията ще се
изплаща за общо две години на прекъснато обучение.
Съпрузите имат право на наследствена пенсия 5
години по-рано от необходимата възраст за пенсия
за осигурителен стаж и възраст. Ако преживелият
съпруг е неработоспособен, наследствената пенсия
се изплаща независимо от възрастта.
Родителите на починалото лице имат право на
наследствена пенсия ако са навършили възрастта за
пенсия, но не я получават. Ако човекът е починал
по време на наборна военна служба или по време
на военна служба в операции или мисия в чужбина,
родителите имат право на наследствена пенсия независимо от възрастта си и заедно с личната си пенсия.
Наборната военна служба беше отменена в България
през 2008 г.
Добавката от пенсията или пенсиите на починал
съпруг се изплаща на пенсионери - съпрузи на починалия и се нарича „вдовишка добавка“. Добавката е
26,5% от пенсията или от сбора на пенсиите, получавани от починалия съпруг/а.
Ако починалият не получава пенсия, добавката се
определя от пенсиите, които е трябвало да получава
ако беше жив. Ако получавате наследствена пенсия,
нямате право на тази добавка.
Наследствената пенсия е процент от полагащата се
лична пенсия на починалия. Този процент се определя
в зависимост от това колко наследници имат право на
тази пенсия:
при един наследник - 50%;
при двама наследници - 75%;
при трима и повече наследници - 100%.
Наследствената пенсия се отпуска общо на всички, които имат право на тази пенсия и се разпределя
поравно между тях. Минималната сума на наследствената пенсия не може да бъде по-ниска от 85%
от минималната сума на пенсията за осигурителен
стаж и възраст.
Ако и двамата родители или осиновители са починали, децата получават наследствена пенсия, която
се определя от сбора на пенсиите на починалите.

В КАКЪВ СРОК СЕ ИЗПЛАЩА
ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

П р и п р е к р ат я ване на трудовото
правоотношение,
след като работникът или служителят
е придобил право
на пенсия за осигурителен стаж и
възраст, независимо
от основанието за
прекратяването, той има право на обезщетение от
работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при
същия работодател или в същата група предприятия
10 години трудов стаж през последните 20 години
- на обезщетение в размер на брутното му трудово
възнаграждение за срок от 6 месеца.
Срокът за изплащане на обезщетението е определен в закона и работодателят е длъжен да го спазва.
Обезщетението следва да бъде изплатено от работодателя не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който трудовото правоотношение е
прекратено, освен ако в колективния трудов договор
е договорен друг срок.
След изтичане на този срок работодателят дължи
обезщетението заедно със законната лихва.
Ако работодателят не изплати доброволно обезщетението в срок, работникът или служителят има
право да претендира изплащането му в 3-годишен
давностен срок по съдебен ред. Обезщетението става
изискуемо от деня, в който по вземането е трябвало
да се извърши плащане по надлежния ред. Следователно 3-годишният давностен срок започва да тече,

считано от деня, следващ деня, в който изтича срокът
за изплащане на обезщетението.
Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетението е полученото от работника
или служителя брутно трудово възнаграждение за
месеца, предхождащ месеца, в който е прекратено
правоотношението или последното получено от
работника или служителя месечно брутно трудово
възнаграждение, доколкото друго не е предвидено
(чл. 228, ал. 1 КТ).
Ако работникът не е отработил всички работни
дни, необходимото за целите на определяне на обезщетението брутно месечно трудово възнаграждение
се формира въз основа на среднодневното брутно
трудово възнаграждение, което се умножава по броя
на работните дни за същия месец
Това означава, че за месечна база е достатъчно
наличието дори на един отработен ден, за да се изчисли месечен размер на брутната сума.

ЗАКУПУВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН
СТАЖ ЗА ВРЕМЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО
Голяма част от работещите в България не успяват
да съберат необходимият за пенсиониране осигурителен стаж и им осигурителен стаж и имат желание да
закупят като такъв годините на следването си.
Дали това е възможно и как може да стане това, отговарят експерти.
Възможностите
за закупуване на
осигурителен стаж
са определени от
закона в България
и се допускат само
в точно определени случаи. Зачитането на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски
от лицата, ако не е зачетен на друго основание и са
внесени осигурителни вноски, се зачита:
1. времето на обучение на лицата, завършили висше
или полувисше образование, но за не повече от срока
на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност;
2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и
научна степен „доктор“.
За осигурителен стаж при пенсиониране на лицата,
навършили възрастта по закон, се зачита и времето,
което не им достига като осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 Кодекса
за социално осигуряване, но не повече от 5 години,
ако за това време са внесени осигурителни вноски
съгласно разпоредбите.
Лицата по тяхно желание могат да „закупят“ както
целия период на обучението си във висши и полувисши училища, така и само част от този период.
Ако се „закупува“ целия период, задължително
следва да се представи удостоверение от съответното
учебно заведение за срока на обучението по съответната учебна дисциплина.
В удостоверението периодът трябва да бъде посочен
от датата на започването на обучението до датата на
неговото завършване. Не е необходимо да се представя такова удостоверение, когато „закупуват“ само
няколко месеца стаж.
Осигурителните вноски за „закупуване“ на осигурителен стаж на обучението във висши или полувисши училища се внасят само за периодите, за които
осигурителен стаж не е зачетен на друго основание.
За да се удостовери така „закупеният“ осигурителен
стаж, териториалните поделения на НОИ издават
удостоверение по утвърден от тях образец. Всяко
лице, закупило осигурителен стаж по този ред трябва
да се обърне за издаването на удостоверението към
съответното Териториално поделение на Националния осигурителен институт по местоживеене.
Времето за обучение, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от
трета категория.

Въпрос: Искам да се обърна с една голяма молба
към Вас и да Ви попитам има ли някаква законова
възможност да бъде издадена електронна рецепта на пациент в случая съпругата ми. Случая е
следния: тя е хронично болна и носи австралийски вирус на Хепатит Б и има издаден протокол и рецептурна книжка от НЗОК или РЗОК
С.. Съпругата ми до сега използваше препарат
Viriad 245 mg, но по някакви причини препарата
не се внася в България и е принудена да смени
лечението си с друг препарат. Проблема за нас е
следния: в момента отсъстваме от София и ще

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
АВГУСТ 2021г.
До 20-ти август:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от
ЗСВТС на Интрастат декларации
-пристигания/изпращания за месец
юли 2021 г., за новорегистрираните
Интрастат оператори с възникнало
текущо задължение.
До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния
размер на сумата от частичните плащания по трудови
правоотношения, направени през месец юли, когато
пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 август.
се приберем в началото на месец Август искам да
попитам, ако направи съпругата ми нотариално заверено пълномощно и упълномощи близък, възможно
ли е личния лекар да изпише рецептата и аптеката
да даде препарата, за да ни го изпратят, за да не
прекъсва лечението или няма никакъв вариант, ако
не сме в С.?
Отговор от НЗОК: С въвеждането на електронна
рецептурна книжка (ЕРК) не отпада регламентираното задължение по чл. 46, ал.1 от Националния рамков
договор за медицинските дейности 2020-2022 г. (НРД
202-2022), съгласно който лекарствените продукти,
медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели се предписват след извършен
преглед/консултация от лекаря, който се документира
в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на
здравноосигуреното лице.
Въпрос: Защо чужденец законно живял и работил
дълго време в България, плащал редовно здравни
осигуровки към НЗОК, след като се завръща в своята
страна за няколко години, решава отново да дойде в
България да живее и работи, същият този чужденец
ТРЯБВА да плаща стари осигуровки с лихвите за
периода, когато е отсъствал от България, за да си
възстанови отново здравноосигурителните си права
и да ползва услугите на ЗОК. Какви са документите
и какво трябва да се направи в този случай.
Отговор от НЗОК: Въпросите, свързани с определяне, начисляване и внасяне на здравни вноски, както и
с условията, при които лицата подлежат на здравно
осигуряване в България (според българското законодателство), са от компетенциите на Националната агенция
за приходите (НАП). Това е институцията, в чиито
задължения по закон влиза събирането на здравноосигурителни вноски и отговаря за здравноосигурителния
статус на гражданите в България.
Предвид изложеното, за уточняване на Вашия случай е необходимо да се обърнете за консултация към
експертите на Агенцията. Запитвания могат да се
изпращат на имейл адрес: infocenter@nra.bg или да
се ползват услугите на Информационния център на
НАП - 0700 18 700.
Въпрос: Вследствие счупване на бедрена кост,
майка ми беше оперирана и й беше поставен екос
къс реконструктивен пирон, който ние заплатихме,
тъй като ни беше обяснено, че не се поема от НЗОК.
Моля, да ми отговорите има ли възможност Касата
да поеме разходите за визирания „пирон“ или част
от тях, като се има предвид, че оперираното лице
е пенсионер и има решение на ТЕЛК с 85 % степен
на увреждане.
Отговор от НЗОК: В Списъка с медицински изделия
по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК
заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13,
ал. 2, т. 2,“а“ от Наредба № 10 от 2009 г. за условията,
реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени
продукти, медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, договаряне на отстъпки и
прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от
31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 06.03.2020г.)
в сила от 01 юли 2020 г. /PД-HC-04-35/06.04.2020г., РДНС-04-63/19.06.2020г./ е записано, че НЗОК заплаща
за различни видове изделия за фиксиращи процедури,
сред които и за Реконструктивен бедрен пирон, титаниев - къс и дълъг, в комплект с винтове - на стойност
700 лв.
Списъкът е публикуван на сайта на НЗОК.
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ПРИ ШИПОВЕ – 2 ЯЙЦА И ЯБЪЛКОВ
ОЦЕТ ПРАВЯТ ЧУДЕСА!

Шиповете, известни още като остеофити, са често
срещан здравословен проблем и може би един от найболезнените. Обикновено болката е толкова силна и
нетърпима, че хората са принудени да използват силни
болкоуспокояващи медикаменти както външно, така и
на хапчета, дори инжекции.
Най-притеснителното е, че шиповете се считат за нелечими. Дискомфортът, който създават, често принуждава
хората дори да си вземат болничен или отпуск, особено
ако работата им включва физически труд. Шиповете реално могат да създадат много проблеми в изпълняването
на обичайните ежедневни дейности и да попречат на
нормалния ритъм на живот. При сериозни кризи човек
може дори да не може да стане от леглото и да си измие
зъбите или да се нахрани.
Още от стари времена хората са се опитвали да намерят
лек срещу шипове. Има много народни рецепти, които
наистина помагат. Една от тези рецепти е мехлемът с
яйца и ябълков оцет. Помагал е на много хора и със сигурност поне няма да ви навреди. Разбира се, всичко е
индивидуално и зависи от много фактори – къде точно
е болката, колко е интензивна, колко стриктно спазвате
препоръките за използване на мехлема при шипове.
Как да приготвите и използвате мехлема срещу
шипове?
Ще са ви нужни само
три съставки: 2 пресни домашни или биококоши яйца, 100 мл
салицилов спирт (от
аптеката) и натурален
ябълков оцет (за предпочитане качествен
домашен или био).
Допълнително ще ви
трябва стъклен буркан.
Последователност на приготвяне:
- Измийте много старателно яйцата от всички нечистотии по черупките;
- Сложете ги внимателно в стъклен буркан, без да ги
чупите;
- Залейте яйцата с ябълковия оцет, така че да ги покрие
изцяло;
- Сложете буркана на тъмно и хладно място и наблюдавайте;
- Когато черупките на яйцата омекнат и се разтворят в
оцета, махнете ципите и разбъркайте добре до еднородна
смес;
- Накрая добавете салициловият спирт и отново разбъркайте.
Като краен резултат получихте мехлем, който нанесен
на болезненото място, ще успокои болката от шиповете. Препоръчва се да се използва вечер, като се намаже
мястото с най-интензивна болка. Когато нанесете върху
кожата, отгоре поставете парче чист плат или марля, прикрепете по някакъв начин, и останете така през нощта.
На сутринта измийте с топла вода. Също се препоръчва
да правите процедурата до изчерпване на целия мехлем
при шипове, макар облекчението да е дошло по-рано.
Много от хората, които са използвали този натурален
мехлем, заявяват, че след няколко дни употреба болката
значително намалява и започва да отшумява. Нищо не
пречи да опитате това билково лечение на шипове – съставките са безвредни и евтини. А може пък и скоро да
забравите за болките и да си върнете радостта от живота.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ И КОНТРОЛИРАМЕ
БОЛЕСТИТЕ ПО ДОМАТИТЕ – СЪВЕТИ
Как да разпознаем и контролираме болестите по доматите – през лятото много градинари отглеждат домати. Някои от тях прекарват дълги часове в градината,
полагайки всякакви грижи за доматите. Те засаждат,
поддържат, подрязват, наторяват и поливат доматени
растения с отдаденост, съперничаща само по отдадеността на семейството.
Но дори и при всички тези грижи и внимание, понякога болестите по доматите поразяват техните градини. Сега ще разгледаме някои от най-често срещаните
болести по доматите и ще видим начините за тяхното
предотвратяване и премахване, без да прибягваме до
синтетични химикали.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
Видове болести по доматите – как да разпознаем и контролираме болестите по доматите
За съжаление има няколко патогена, които
могат да причинят доста болести по доматените растения. По-надолу
ще разгледаме няколко
специфични болести по
доматите, но преди да
стигнем до там, трябва
да поговорим накратко
за различните видове патогени и как първо да им попречим да навлезнат във вашата градина.
Една част от патогените, причиняващи болести
по доматите, са гъбични организми, докато други са
бактериални или дори вирусни. Различните региони
са засегнати от различни патогени по доматите и степента на заразяване зависи от много фактори – вятър,
температура, влажност, сортоустойчивост и т.н.
Важно е да запомните, че доматените растения,
които са здрави и са имали правилни грижи, често
показват по-голяма устойчивост на болести. За добра
реколта от домати трябва да има достатъчно влага и
задължително здравословна и плодородна почва.
Предотвратяване на болестите по доматите
Има няколко неща, които можете да направите, за
да предотвратите болестите по доматените растения.
Ето девет съвета, с които да си гарантирате успех в
много голяма степен:
1. Ротирайте културите в градината. Тъй като много
доматени патогени живеят в почвата, засаждайте доматите на различно място в градината всяка година.
2. Незабавно премахвайте листата с признаци на
заболяване и ги изхвърлете в кофата за боклук, за да
предотвратите разпространението на евентуална инфекция.
3. Не работете в градината, когато доматените растения са влажни. Може по невнимание да разпространите патогени от едно растение към друго.
4. Изберете устойчиви на болести сортове, когато
избирате кои видове домати да отглеждате. Такива
сортове например може да бъдат българските сортове Елена Прима, Армира, Рила, Одисей, Биволско
сърце БГ гигант и други.
5. Отстранете всички болни растителни остатъци
от доматите в края на вегетационния период и ги изгорете или хвърлете в контейнера за боклук. Не поставяйте болната зеленина в купчината компост.
6. Осигурете адекватна циркулация на въздуха около всяко растение. Тоест растенията не трябва да са
засадени много близко едно до друго.
7. Мулчирайте доматите в началото на сезона. Два
или три сантиметра компост, листна плесен, слама
или сено служат за предпазване от спори на гъбички,
обитаващи почвата, както и от пръски върху долните
листа, когато вали.
8. Опитайте се да запазите листата сухи, когато е
възможно. Ръчните напоителни маркучи ви позволяват да насочите водата към кореновата зона. Пръскането с автоматични пръскачки например може да
разпространи болести, защото мократа зеленина насърчава гъбичните проблеми.
9. Дезинфекцирайте празните саксии, ако отглеждате доматите си в контейнери, като използвате 10%
разтвор за избелване в края на вегетационния сезон.
Всяка пролет заменете отработената почва в саксиите с нова смес. Това най-често се отнася до отглеждането на чери домати.

СИНИТЕ СЛИВИ ПОНИЖАВАТ
КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ

Да, това е вярно, твърдят диетолози. Този
плод е много полезен
за организма. На първо
място, сините сливи
нормализират храносмилателната функция.
Но не само, диетолозите препоръчват да се консумира този плод и от хора
с повишено кръвно налягане. Според тях редовната
употреба на сини сливи оказва уникален ефект.
Благодарение на елементите, които се съдържат в
този вкусен плод, се подобрява общото състояние на
кръвта, защото те помагат да се изкарва излишната
течност от съдовете. Именно затова се понижава
общото ниво на артериалното налягане.
„В сините сливи има елементи, оказващи и противовъзпалителен ефект – обясняват те. – Подобрява
се придвижването на кръвта. Също така те помагат
да се изкара излишната течност от организма, което
води до понижаване на артериалното налягане”,
поясняват медиците.

ЧИЙЗКЕЙК С МАЛИНИ

Продукти:
ЗА БЛАТА

• бисквити – 270 г
• масло – 1 пакетче
• малини – 1 ч.ч.
ЗА КРЕМА

• крема сирене – 170 г
• захар – 3 с.л.
• мляко – 350 г кондензирано
• яйца – 1 бр.
• лимонов сок – 3 с.л.
• ванилия – 1 пакетче
ЗА ЗАЛИВКАТА ПО ИЗБОР

• сладко от малини – 1 бурканче разтопено
• сметана – 1/2 ч.ч.
• шоколад – 60 г
Начин на приготвяне:
Бисквитите се смилат и се размесват със затопленото масло. Сместа се разпределя по дъното на форма
и се запича за 4 минути на 180 градуса.
Блатът се изважда от фурната и се оставя на хладно.
Крема сиренето се разбива, след което се смесва с
кондензираното мляко, захарта, яйцето, ванилията и
лимоновия сок.
Кремът се бърка до пухкавост. Малините се нареждат върху охладения блат и се заливат с крема.
Десертът се връща във фурната за 50 минути.
Разтопеният шоколад се смесва със сметаната, докато се получи гладка смес. С тази заливка се полива
охладения чийзкейк и се оставя в хладилника за 5–6
часа. Вторият вариант за заливката е да разтопите
пасирано сладко от малини на котлона и да залеете
сладкиша, след което отново трябва да престои в
хладилника.
това семейство да приеме новата майка. Но в
повечето случаи се получава така, че пчелите
търтовки се връщат и
те в кошера и убиват
новата майка.
Други пчелари процедират по по-радикален
начин, като премахват
всички пити от търтовката и оставят семейството да
гладува за 2-3 дни. След това те слагат празни и пълни
пити и придават нова майка. При този вариант има поголям шанс младата майка да бъде приета и търтовката
да заработи като нормално семейство.

КАК ДА ПРИДАДЕМ МЛАДА ПЧЕЛНА МАЙКА
НА СЕМЕЙСТВО ТЪРТОВКА
Методът, който ще разгледаме е как да направим подходящо придаване на майка на семейство търтовка.
В повечето случаи пчеларите, които имат семейство
търтовка, предпочитат да изтръскат пчелите на чаршаф
извън кошера. След това поставят новата оплодена
майка в кошера, без клетка. Така има някакъв шанс
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа МАЛКА обява
числата от 1 до 9.
(до 76 символа)
2.00 лева

НА

РЕКЛАМА

ОБЯВА

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(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!

Влиза мъж в ресторанта, а там надпис: „Яжте,
пийте, всичко ще платят вашите внуци!“. Седнал
той, ял, пил, а накрая идва келнерът и му носи
сметката.
- Ама, нали всичко е безплатно. Вън има надпис!
- Правилно, това е сметката на вашия дядо!
Български национал влиза в спортен магазин:
- Имате ли футболни обувки 43-ти номер?
- Да, заповядайте!
- Две леви, ако обичате...
- Какво е това на челото ти, бе?!? Червило?!?
- Какво червило, ма?!? Това е кръв! Пред входа ме
нападнаха и ме удариха по главата с винкел.
- Е, имаш късмет!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

