2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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Обучението и възпитанието на децата и учениците в детските градини
и училищата на община
Сатовча винаги е била
приоритетна задача на общинското ръководство, а
също така и утвърждаването на учебните и детски
заведения като ефективни
образователни структури,
осигуряващи пълноценни
условия за провеждане на
качествен учебно- възпитателен процес.
Въпреки трудните дни,
в които живеем свързани с разпространението на заразата COVID-19, както в цялата страна, така и на територията на общината, Общинското ръководство се е погрижило и през
тази учебна година като първостепенни в образователната система да останат дейности,
свързани с подобряване и обновяване на сградния фонд, естетизиране на учебната среда,
въвеждане на нови образователни технологии, разработване на проекти и усвояване на
средства по Оперативните програми, пълен обхват на децата и учениците, подлежащи на
задължително обучение, осигуряване на безплатен транспорт за превоз на ученици, своевременно доставяне на необходимите количества дърва и нафта за отопление на учебните и детски заведения. В условията на въведена извънредна епидемична обстановка и
приети противоепидемични мерки на територията на общината ще продължат да функционират 13-те учебни заведения, от които 3 начални училища, 5 основни, 1 обединено
училище и 4 средни училища.

Б ЕЗПЛАТНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
П РОГРАМА „З АБАВНО ЛЯТО - ГРИЖОВНА
В ОБЩИНА С АТОВЧА

Общинска администрация Сатовча уведомява жителите
от общината, че в дните от 11
до 19 септември 2021 година
ще се проведат за шеста година специализирани безплатни медицински прегледи за
възрастни хора. Прегледите
са един от етапите от Програмата „Забавно лято, грижовна
есен“, която се провежда на територията на община Сатовча
със съдействието на кметът на
общината д-р Арбен Мименов
в партньорство с Фондация „BCause“ и МБАЛ „Пулс“ гр. Благоевград
с финансовата подкрепа на „Филип Морис България“ ЕООД, като част
от инициативите на Филип Морис Интернешънъл за корпоративна социална отговорност за подпомагане на общности в различни тютюнопроизводителни региони и общини. Специализираните безплатни прегледи ще се проведат в дните:
11 септември 2021 година (събота) в село Сатовча - за Сатовча и съседни населени места. Прегледите ще се извършват от медицински специалисти: ендокринолог - д-р Цанева и ортопед д-р Чолак в сградата на
Общината - първи етаж.
12 септември 2021 година (неделя) в село Кочан - за Кочан и съседни
населени места. Прегледите ще се извършват от медицински специалисти: ендокринолог - д-р Цанева и ортопед д-р Чолак в сградата на Училището - първи етаж.
13 септември 2021 година (понеделник) в село Слащен - за Слащен
и съседни населени места. Прегледите ще се извършват от медицински
специалист: гастроентеролог д-р Килев в сградата на Здравната служба.
14 септември 2021 година (вторник) в село Вълкосел - за Вълкосел
и съседни населени места. Прегледите ще се извършват от медицински
специалист: гастроентеролог д-р Килев в сградата на Здравната служба.
18 септември 2021 година (събота) в село Слащен - за Слащен и съседни населени места. Прегледите ще се извършват от медицински специалист: ортопед д-р Чолак в сградата на Здравната служба.
19 септември 2021 година (неделя) в село Вълкосел - за Вълкосел
и съседни населени места. Прегледите ще се извършват от медицински
специалист: ортопед д-р Чолак в сградата на Здравната служба.
Прегледите ще се извършват във следния часови диапазон:
от 10:30 до 12:30 часа и следобед от 13:30 до 17:30 часа
Медицинските екипи ще извършват прегледи и ще консултират пациенти. За по-доброто консултиране, пациента е необходимо да носи налични
медицински документи - епикризи, изследвания, становища и други.

ЕТО

В тях ще се обучават 1425 ученици, които ще бъдат организирани в 93 паралелки от I до
XII клас. За първи път училищния праг ще прекрачат 111 първокласници. Във всяко населено място има открита целодневна детска градина, а в селата Плетена, Кочан, Ваклиново
и Вълкосел и детски ясли. В рамките на плануваните финансови средства е извършен
текущ ремонт на сградите и учебните помещения и са създадени необходимите условия
и предпоставки за нормално отпочване на учебните занятия. Също така Общината кандидатства пред министерството на образованието, в детските градини в селата Крибул, Долен, Осина, Ваклиново и Жижево да бъдат формирани групи под минималния брой деца в
група за 2021/22 учебна година, както и да бъдат одобрени и обявени като защитени през
учебната 2021/2022 година училище Долен, училище Осина и детска градина в село Осина. Общинската администрация кандидатства пред образователното министерство четирите гимназии в селата: Сатовча, Кочан, Вълкосел и Слащен да бъдат включени в списъка
на средищните училища за новата учебна година - 2021/2022 година. И през тази учебна
година ще продължи реализирането на съвместен проект на Общинската администрация
с НПО и Училище Сатовча и Детска градина Вълкосел. И през новата учебна година
ще продължи добрата практика за доставка на пресни плодове и зеленчуци по схемата
„Училищен плод”. За учениците от I до IV клас ще бъде организирана топла закуска.
Доставени са безплатните учебници от I до VII клас, както и задължителната училищна
документация за началото на учебната година. Училищата и детските градини са осигурени с необходимите количества дърва и нафта за отопление. Изпълнението на всички
тези задачи ни дава основание и самочувствие да кажем, че с всяка изминала година се
повишава ефективността на общинската образователна система, коментира кметът на общината д-р Арбен Мименов, постига се по- добра и по-качествена учебна среда и се води
по - ефективен учебен процес, за което изказвам благодарността си към педагогическия
и непедагогически персонал, работещ в учебните и детски заведения на община Сатовча.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ПО
ЕСЕН “

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ:

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОМОЩИ
ЗА ПЪРВИ И ОСМИ КЛАС

Семейства със записани
деца в първи и осми клас
в държавно или общинско
училище могат да подават
електронно заявление за
отпускане на еднократна
помощ, за покриване на
част от разходите в началото на учебната година,
независимо от дохода на
семейството.
Електронната
услуга
778 за еднократна помощ
за ученици, записани в
първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция
„Електронно управление“ на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви
еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Заявлението-декларация за
отпускане на еднократната помощ се подава след записване на детето в
съответното училище, но не по-късно от 15 октомври 2021 г.
Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и
подадени по електронен път чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. 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.
Заявлението може да се подава и в дирекция “Социално подпомагане”
по настоящ адрес на семейството.

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

8 Септември 2021 година, Сряда,
Малка Богородица
Денят, в който се е родила Св. Дева
Мария, майка на Сина Божий Исус
Христос - Спасителя на света, е един
от 12-те най-големи християнски празници, известен в народната традиция
като Рождество на Пресвета Богородица (Малка Богородица). Родителите
на Светата дева - праведните Йоаким
и Ана били щедри и милостиви, но бездетни хора от Назарет. Погълнат от
скръб, Йоаким отива в пустинята, където прекарва в строг пост и молитва
40 дни. Ана също се моли горещо на Бога да я дари с рожба. Господ Бог чува
молбите им. Пред Света Ана се явява ангел, който й казва, че ще роди благословена дъщеря на име Мария, заради която ще бъдат благословени всички
земни родове. Когато малката Мария навършва три години, родителите я
завеждат в Йерусалимския храм и така изпълнили обещанието си да предадат
своята единствена рожба в служба на Бога. Мария остава да живее в храма
като приема върху себе си дълга да лекува в скръбта им всички самотни и
изоставени хора. Напуска земния живот на 64-годишна възраст. Това е един
от трите големи Богородични празници на Православната църква, на 8 септември (21 септември ст. стил) Божията майка се почита като пазителка на
християнското семейство и покровителка на родилката и детето. На много
места се спазва традицията да се замесва и опича малка питка, намазана с
мед за родилката, наречена „Богородична питка“. По стара традиция на този
ден имен ден празнуват всички малки Марии.
Ден за ликвидиране на неграмотността
Отбелязва се от 1966 г. с решение на 14ата сесия на Генералната конференция на
Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО).
Годишнина от откриването в Техеран, Иран,
на Световната конференция на министрите
на образованието за ликвидирането на неграмотността (8-19 септември 1965).
9 Септември 2021 година, Четвъртък,
Годишнина от 9 септември 1944 г.
Годишнина от държавния преврат, извършен от Отечествения фронт - политическо обединение на комунисти, земеделци и Военния съюз „Звено“.
Малко след 2 часа на 9 септември 1944 година отделни бойни групи завземат
сградите Военното министерство, Министерството на вътрешните работи,
Централната поща, Радиото, Централната гара. Правителството на Константин Муравиев е арестувано, а по Радио София е обявен съставът на първото
правителство на Отечествения фронт. Новото просъветско правителство
е оглавено от Кимон Георгиев (9 септември 1944 - 31 март 1946). Веднага
са публикувани и първите укази на Министерския съвет: за разпускане на
последното и за утвърждаване на новото правителство. Назначени са нови
регенти - Тодор Павлов, Венелин Ганев и Цвятко Бобошевски. Разпуснато е 25ото Народно събрание. Потвърден е държавният монопол върху българското
радио. Публикувано е постановление на Министерския съвет за сформиране
на Народна гвардия и Народна милиция.
10 Септември 2021 година, Петък,
Световен ден за предотвратяване на
самоубийствата
Чества се по инициатива на Международната асоциация за предотвратяване на
самоубийствата с подкрепата на Световната здравна организация (СЗО). Според
статистиката на Световната здравна организация (СЗО) средно 3000 души дневно
правят опит за самоубийство. Броят на
самоубийствата се е увеличил с 60 на сто
през последните 50 години. Всяка година
близо 1 милион души слагат край на живота си. Според прогнозите на СЗО
броят на самоубийствата ще продължи да расте. По данни на организацията
проблемът е най-сериозен в Източна Европа и Русия, както и на азиатския
континент в Китай, Индия и Япония. 90 на сто от самоубийствата в Европа
и Северна Америка са резултат от психически разстройства, докато в Азия
това най-често се дължи на спонтанно решение. Много хора, особено имайки
предвид, че психическите разстройства не се възприемат добре в някои култури, не се решават да потърсят помощ и дори не допускат тази възможност.

11 септември 2021 година, Събота,
Атентатите от 11 септември 2001 г.
Атентатите от 11 септември 2001 г. са поредица от 4 съгласувани самоубийствени атаки
срещу САЩ, извършени на 11 септември 2001 г.
в Ню Йорк и Вашингтон. Сутринта на този ден
19 терористи от ислямската военна групировка
„Ал-Кайда“ отвличат 4 пътнически самолета. Похитителите умишлено разбиват 2 от тях във 2-те
кули-близнаци на Световния търговски център в
Ню Йорк, при което за по-малко от 2 часа кулите
се сриват до основи. Терористите разбиват третия
самолет в Пентагона – седалището на Министерството на отбраната на САЩ, намиращо се в
окръг Арлингтън, Вирджиния. Четвъртият самолет се разбива в открито поле в окръг Съмърсет,
Пенсилвания, след като пътниците оказват съпротива, преди самолетът да достигне целта си във
Вашингтон. По официална статистика броят на
загиналите при атентатите е 2 974 души, без 19те терористи. Никой от пътниците в отвлечените
самолети не оцелява. Основната част от жертвите
са цивилни лица от 90 държави. Загиват също така и полицаи, пожарникари и други
спасителни работници. Атентатите са едно от най-мащабните и трагични събития на
21 век, което повлиява силно в политически, психологически и икономически аспект
не само САЩ, но и целия свят. Подозренията бързо падат на Ал-Кайда и през 2004 г.
лидерът на групировката Осама бин Ладен, който първоначално отрича всякакво участие,
поема отговорността за атентатите. Като мотиви за атентатите Ал-Кайда и Бин Ладен
посочват американската подкрепа за Израел, присъствието на американски военни
сили в Саудитска Арабия и санкциите срещу Ирак. В отговор на атаките САЩ започват
война срещу тероризма и нахлуват в Афганистан, за да свалят от власт талибаните,
които прикриват Ал Кайда. Много държави по света засилват мерките за сигурност и
въвеждат антитерористично законодателство. През май 2011 г. Бин Ладен е открит и
убит. Разчистването на площадката на Световния търговски център приключва през май
2002 г. Възстановяването на Световния търговски център се оказва сложно, тъй като
възникват противоречия относно видът на новите сгради и тяхната конструкция. На 11
септември 2011 г. на мястото на кулите е открит Национален мемориал и музей на 11
септември. Непосредствено до мемориала през 2013 е завършен Световния търговски
център 1 (Кулата на свободата). Пентагонът е възстановен в рамките на една година и
до сградата е изграден мемориал през 2008 г. На мястото на катастрофиралия четвърти
самолет през 2009 г. е изграден на постоянен мемориал.

КОНКУРС „ДИЗАЙН НА ДЕБИТНА КАРТА
ЗА ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ“

Спечелете парични награди в конкурс за дизайн на дебитна карта за деца и тийнейджъри.
Краен срок - 3 септември 2021
Конкурс „ДИЗАЙН НА ДЕБИТНА КАРТА
ЗА ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ“ MyFin дава
възможност на всички на възраст между 7 и
18 год. да се включат в конкурса „ДИЗАЙН
НА ДЕБИТНА КАРТА ЗА ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ“ с авторска рисунка,колаж или
фото изображение. Всеки участник има шанс
да спечели една от три парични награди и
удоволствието неговата рисунка да стане
дизайн на новите ни дебитни карти за деца и
тийнейджъри! Очакваме Вашите предложения за дизайн на konkurs@myfin.bg. Първите
три изображения, избрани от жури във всяка от двете възрастови категории /7-13/ и 14-18
г./, печелят парична награда, както следва: Първо място – 500 лв; Второ място – 300 лв;
Трето място – 200 лв; Участници в Конкурса могат да бъдат само деца на възраст от 7 до
13 години (включително) за първа категория и само деца на възраст от 14 до 18 години
(включително) за втора категория, с постоянен адрес в Република България, представлявани от свой родител или настойник. Всички права и задължения на децата участници
се упражняват от техните родители/настойници. За да участват в Конкурса, участниците
трябва самостоятелно да създадат Изображение и да го изпратят на Организатора с кратък
пояснителен текст на имейл адрес: konkurs@myfin.bg, чрез своя родител/настойник, както
е предвидено в настоящите правила. Имейлът за участие в Конкурса следва да съдържа
имена и рождена дата на детето участник, имена, телефон и имейл за контакт с родителя/
настойника и кратко описание на изображението. С изпращането на имейла родителят/
настойникът дава съгласието си детето да участва в Конкурса. Участниците в Конкурса
могат да изпращат своите изображения от 27-ми юли до 3- ти септември 2021 година.
Победителите ще бъдат избрани от авторитетно жури и обявени на 10-ти септември 2021 г.

ПРИТЧА: СПОМЕНИТЕ НА ДУШАТА

- 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

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 разтроил – 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 от върнал: „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
МОГАТ ЛИ ДА НИ ИЗТЕГЛЯТ ПАРИ ОТ

БЕЗКОНТАКТНАТА БАНКОВА КАРТА
Безконтактните карти са практична услуга, която
е все по-разпространена. Нейна алтернатива са и
безконтактните плащания през смартфон или умна
гривна и часовник. Те често будят притеснения сред
някои потребители за сигурността на средствата им.

С времето се появиха и множество митове, че е
нужно на престъпник просто да се доближи до чантата
или раницата на жертвата си с подходящ четец и да си
генерира плащане или да открадне данните на картата.
И макар това да е възможно на теория, практиката е
доста по-сложна.
Нужно е специално устройство, което трябва да
се доближи на по-малко от около два сантиметра от
картата, за да може да бъде прочетена тя.
Освен това, обикновено е нужно картата да се задържи поне около секунда и също така зависи дали
потребителят не е активирал допълнително изискване
за въвеждане на ПИН за всяка трансакция или само
над определена сума.
Същото важи и за смартфоните. При тях се използва
NFC чип, като четецът отново трябва да бъде доближен много близо до устройството. А често приложенията мобилни портфейли изискват допълнително
потвърждение чрез ПИН или пръстов отпечатък.
MasterCard отбелязва, че методът не е подходящ и
за кражба на данни. Четецът може да „вземе“ номера
и датата на валидност на картата, но не и допълнителният трицифрен код за сигурност, нито имената
на картодържателя. А без тези данни изтеглянето на
пари също не е възможно.
Освен това вече има и много портфейли, които има
RFID защита на отделенията си за карти. Продават се
и отделни защитни калъфи за такива карти. Тогава
прочитането е невъзможно докато картата не бъде
извадена от тях.
Също така се препоръчва активирането на изпращането на известие при всяка трансакция. А ако потребителят се съмнява в терминала, то може да поиска
използване на четеца на чипа и въвеждане на ПИН.
Ако човек спазва елементарните правила за киберсигурност и не споделя данните за картата си, държи я
прибрана и особено в защитен портфейл, активирал е
функциите за сигурност на приложението и мобилното устройство, финансовите му средства са защитени.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО БАНКАТА ВИ
ИСКА ПАРИ ЗА НЕЗАКРИТА СМЕТКА
Клиенти натрупват такси по сметки в банката,
които не ползват, но поради една или друга причина
са забравили да закрият. Причината е, че банките начисляват такси за обслужване и ако в сметката няма
пари, те се трупат като дълг на притежателя й.
В такива ситуации трябва да знаете, че давността за
периодични плащания, каквито са таксите по банкови
сметки, е 3 години, т.е. необходимо е да заплатите
таксите за 3 години, а за останалите да подадете възражение за погасяване по давност.
Адвокати съветват първо да опитате да подадете
възражението в офис на съответната банка с искане
за писмен отговор.
Ако няма резултат, може да се предяви отрицателен установителен иск в съда, за което обаче ви е
необходим адвокат, като зависи и какъв е размерът
на задължението, което претендират да заплатите.
Таксите за поддръжка на разплащателни сметки са
между 2 и 4 лв., като масовата е 2,50 лв. Сметките
показват, че ако три години са ви начислявали такси за
този период може да се натрупат такси над 100 лева.
Клиентите не трябва да забравят, че дължат и такса
закриване - която е между 1 и 10 лв. за разплащателна
сметка. Дължими суми по такси не влизат и не влошават кредитното досие, тъй като те не са заем.

КАКВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
ЩЕ ПОЛУЧА, АКО НАПУСНА РАБОТА

Дневното парично обезщетение за безработица е в
размер на 60 на сто от среднодневното възнаграждение
или среднодневния осигурителен доход, върху който
са внесени или дължими вноски за фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.
То не може да бъде по-малко от минималния
и по-голямо от максималния дневен размер на
обезщетението,определени със Закона за бюджета на
ДОО за всяка календарна година. Определените за
2021 г. минимален и максимален размер на обезщетението са съответно 12,00 лв. и 74,29 лв.
Месечният размер на паричното обезщетение за
безработица се определя, като полученият дневен
размер се умножи по броя на работните дни в месеца,
за който се отнася.
Съществуват изключения при определяне на размера на обезщетенията. Ако сте напуснали по свое
желание или по взаимно съгласие, тогава ви се полага
минимален размер на обезщетението за срок от четири месеца. Получавате минималния размер, и ако
вече сте получавали обезщетение за безработица през
последните три години.
Лицата, наети на работа на непълно работно време
в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната
работна заплата, установена за страната, получават
обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия
период на изплащане.
Времето, през което получавате пари за безработица,
зависи от това колко години стаж имате.

Особености при определяне размера на паричното
обезщетение за безработица:
Когато в периода, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита
за осигурителен стаж без да се дължат осигурителни
вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се
вземат съответно:
- за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна
година - среднодневната минимална работна заплата
за страната за съответния период;
- за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
- доходът, от който е определено паричното обезщетение по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица;
- за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на
международен договор, по който Република България
е страна - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
- за времето, през което лицето не е осигурено за
безработица - среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период.

Въпрос: Имам неплатени осигуровки за период
от близо 6 години. В момента искам вече да започна да си плащам здравните осигуровки. Искам да
разбера, мога ли да започна да ги плащам, без да си
погася старите задължения? Ако започна работа,
как ще стои въпроса със здравните осигуровки? Как
ще се плащат и какви? Могат ли да ме наемат на
работа без да съм си плащал здравните осигуровки
преди това?
Имат ли давност здравните осигуровки? Смисъл, изтриват ли се неплатените осигуровки, след
определено време? И да започна на чисто да си плащам за тях? Все пак не съм се възползвал от тях?
Отговор от НЗОК: Преди да Ви дадем насочваща
информация, уточняваме, че събирането на средства
от задължителните здравноосигурителни вноски се
осъществява от Националната агенция за приходите
(НАП) и тя е институцията, която отговаря за здравноосигурителния статус на гражданите в България.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

До 14-ти септември:
СЕПТЕМВРИ 2021г.
ЗДДС
1. Подаване на справкадекларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и
внасяне на дължимия ДДС
за данъчния период - месец август.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило
вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено
авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по
чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията
на друга държава членка за данъчния период – месец
август. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец август изпраща или транспортира стоки
от територията на страната до територията на друга
държава членка под режим на складиране на стоки до
поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т.
3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния
период – месец август е извършило вътреобщностни
доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица,
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия,
или доставки като посредник в тристранна операция,
по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани
за целите на ДДС в Северна Ирландия подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки,
представляващи част от неговите стопански активи,
от територията на страната до територията на Северна
Ирландия под режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от
ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Консултации, свързани с определяне, начисляване,
възстановяване и внасяне на здравни вноски, се дават
от определени в НАП длъжностни лица.
Запитвания могат да се изпращат на имейл адрес:
infocenter@nra.bg или да се ползват услугите на Информационния център на НАП – 0700 18 700.
Задължително здравноосигурените лица, които са с
непрекъснати здравноосигурителни права, имат право
на медицинска помощ в обхвата на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Съгласно чл. 109 (1) от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), здравноосигурителните права на гражданите,
които се осигуряват за своя сметка (упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; регистрирани земеделски
стопани или тютюнопроизводители; лицата, осигурени
по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО и др.) се прекъсват, ако не
са внесени повече от три месечни здравноосигурителни
вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на лицето
е оказана медицинска помощ, платена от Националната
здравноосигурителна каса.
Лицата с прекъснати здравноосигурителни права
заплащат оказаната им медицинска помощ.
На основание чл. 109 (2) - Когато здравноосигурителните права са прекъснати, т.е. за последните 36 месеца
липсват повече от три вноски за здравно осигуряване, за
да бъдат възстановени правата трябва да са заплатени
всички задължения за здравно осигуряване за последните 60 месеца.
(3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1
се възстановяват от датата на заплащане на дължимите
вноски по ал. 2, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.
(4) Когато задължението за внасяне на осигурителните
вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето
на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от
здравноосигурителни права.
Въпрос: Моля за информация дали лапароскопска
операция за отстраняване на придобита солитарна
киста на бъбрек с размери 6,5 - 7 см. се поема от ЗК
и ако да -по каква КП?
Отговор от НЗОК: Операцията би могла да се извърши по клинична пътека № 154„Оперативни процедури
на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и
сложност”.
НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ
за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение
в болницата с назначаване до два контролни прегледа,
задължително записани в епикризата, в рамките на 30
дни след изписването, в същото лечебно заведение за
болнична помощ.
За тези дейности не дължите нищо, с изключение на
потребителската такса за болничен престой - по 5.80 лв.
на ден - но не повече от 10 дни годишно, освен ако не сте
освободена от нея (напр. ако имате заболяване, което е
включено в Списъка на освободените от потребителска
такса лица).
Имайте предвид, че в пътеката изрично е отбелязано,
че НЗОК не заплаща някои скъпоструващи медицински
изделия за провеждане на лечение: Стентове тип “JJ”,
Урологични протези ,Хемостатични средства – рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра,
Степели (клипсери), Консумативи за лапароскопска и
роботасистирана хирургия.
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КОГА КАРТОФИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
СА ГОТОВИ ЗА ПРИБИРАНЕ

Времето за изваждане на картофите е важен и отговорен момент, а
периодът на прибиране се определя от тяхното предназначение. Ранните картофи и тези за съхранение
се прибират на различни етапи на
зрелост. При ранните клубените
не са още узрели и кората им трябва лесно да се сваля.
Изисква се голямо внимание при определяне на точното
време, за да могат клубените да запазят пазарните си
качества, но и да понасят различните манипулации при
прибирането и транспорта.
Предназначените за зимна консумация картофи се
прибират тогава, когато клубените им са узрели – при
разтриване на повърхността на грудката кожицата не се
бели и остава гладка. От това зависи как ще съхраним
реколтата през зимата.
Сроковете за прибиране на реколтата зависят преди
всичко от сортовите особености.
Ако на един картофен участък има храсти с напълно
изсъхнали стъбла и други, чиито надземни части са
още зелени показва, че са от различни сортове и имат
различни срокове на съзряване или са засадени по различно време.
Формирането на реколтата при картофите за съхранение
приключва с естественото отмиране на надземните им
части – в това време завършва преместването на хранителните вещества от стъблата към клубените.
Засъхването на стъблата е сигнал за пълна физиологична
зрелост на клубените – в тях вече има максимално количество сухо вещество и нишесте. В последните 30-на дни
до естественото отмиране на стъблата протичат процеси
на интензивно клубенообразуване и нарастване. След
приключване на тези процеси картофите не трябва да
остават повече в почвата, защото това води до натрупване
на болести в тях и лоша съхраняемост.
Как се определя зрелостта на клубените?
Когато има съмнение дали е време да извадим картофите, тогава изваждаме 1-2 храста и проверяваме състоянието на клубените – ако се отделят лесно от столоните, а
кожицата им остава гладка и не се сваля при натискане,
това показва, че са узрели.
Често задаван въпрос – трябва ли да се косят стъблата на картофите и кога?
Стъблата на картофите трябва да се косят около седмица
преди прибирането им. Това способства за укрепване
на кората на клубените. По-ранното отстраняване (2-3
седмици) на надземните части е вредно. Това може да
доведе до снижаване на реколтата с 20-25%. Оптималното време е 5-7 дни – тогава няма да има загуби, а
кората ще укрепне и стане по-дебела 1,5-2 пъти. Такива
клубени се съхраняват добре и загубите при този процес
са минимални.
В случаи на силно поразяване от болести или замръзване при отглеждане на късни картофи, необходимо е
стъблата да се окосят.
Кога не трябва да се косят надземните части?
В случаи на топло и влажно време окосените стъбла
могат да се разрастнат, което ще доведе до изтощаване
на клубените и загуба на добив. Съществува и друг проблем – посредством срезовете могат лесно да проникнат
възбудители на болести.
При ранно косене голяма част от хранителните вещества
ще останат в стъблата и листната маса. Реколтата може да
се увеличи за сметка на тези вещества, ако вместо косене
се приложи десикация (предварително подсушаване на
надземните части с химични разтвори). Действието им
ще доведе до отслабване на водозадържащата способност на зелената маса и бързото и обезводняване.
След изваждане на клубените е важно да се оставят
на въздух за 1-2 часа – за това време при сухи и топли
атмосферни условия те бързо ще просъхнат. При по-продължително сушене могат да получат слънчево изгаряне,
което ще доведе до лоша съхраняемост.
След прибиране картофите се съхраняват в тъмни, сухи
и проветриви складови помещения, за да не се получава
преовлажняване и позеленяване.
Не е препоръчително картофите да се вадят от мокра
почва, защото ще се загуби време и ресурс за почистване
от пръстта. При много суха и уплътнена почва (особено
при механизирано изваждане) се получава увреждане на
клубените, а това е сериозен риск.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА БОСИЛЕК В САКСИЯ

Босилекът е ароматна билка, ползвана в много ястия.
Известни са около 150 вида от растението. Срещат се
както едногодишни, така и многогодишни представители на вида. Разпространеният в България босилек
живее по една година.
Билката е широко разпространена в повечето световни кухни. На много места се нарича царска билка. В
миналото връчването на букет от ароматното растение
се е смятало за предложение за обвързване и дълбоки
чувства. В Латинска Америка и до днес се смята, че
ако носиш босилек в джоба си, ще се сдобиеш с пари.
След краткото въведение нека видим как може да отгледаме полезната билка в домашни условия. Трябва
да знаем, че растението е претенциозно що се отнася
за светлина и топлина.
То може да поникне, ако се отглежда на температури
между 20 и 30 градуса. При по-ниски то няма да се
развива добре, а при минус 5 градуса загива.
Босилекът предпочита влажна, мека и плодородна
почва. Препоръчително е след като решите да отглеждате билката в домашни условия да си закупите почва
от специализиран цветарски магазин.
Можете да засадите растението в саксия или в сандъче. Не е необходимо съдът да е голям. Достатъчно
е 10–15 сантиметра дълбочина. На дъното поставете
една шепа пясък и малки камъчета, които да служат за
дренаж. Препоръчително е да вземете семена от магазина.
След като посадите
семената, дръжте растението на топло, докато
поникнат. Не забравяйте да го поливате често.
Въпреки че растението има определени капризи, стига да спазвате
необходимата му за нормален растеж температура и да го поливате,
останалото е лесно.
Веднъж развило се, растението има много приложения. Саксия с това растение, поставена на перваза или
на терасата на апартамента, пази дома от нашествието
на комари и други нахални насекоми през летните жеги.
Освен това свежите листенца през зимата може да
освежат въздуха в стаята. Достатъчни са само няколко
стръкчета в саксията.

КАК ДА УДЪЛЖИТЕ ПЛОДОДОВАНЕТО НА
КРАСТАВИЦИТЕ: 6 ПРОСТИ СЪВЕТА

Има няколко важни неща, които трябва да спазвате, за да си
осигурите по-дълго плододаване
на краставиците в градината ви.
1. Не безпокойте растенията
през август. Хоризонталните
плетове, разположени на земята, са способни да формират
второстепенни корени, които ще подхранват растенията. Изменението на положението на тези филизи
съкращава периодът на плододаване;
2. Защитавайте краставиците от такива опасни болести, като антракноза, бактериоза, пероноспороза,
склеротийно гниене и брашнеста мана. За тази цел
използвайте стимулатори на растежа и фунгициди,
при нужда;
3. Пазете растенията от температурен стрес: защитавайте ги от понижаването на температурите
през нощта, наближи ли септември;
4. Навреме прибирайте реколтата, тъй като дебелите краставици, останали на плета, ускоряват стареенето му;
5. През август поливайте краставиците умерено с
топла вода и само сутрин. През нощта във въздуха
има много влага, която растенията попиват с листата си, а през деня трябва да се запасят отново;
6. За опрашващите се сортове привлечете пчелите, засаждайки в градината августовски и есенни
цветя, които ще ги привличат.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ЧЕЛЯДНИК – РАСТЕНИЕТО,
КОЕТО ЛЕКУВА НЕВРАЛГИИ

Растението челядник е многогодишно тревисто растение, което
спада към семейство сенникоцветни (Apiaceae). Други наименования, с които е известен е кълбест челядник, главесто тръне,
ехинопс, таралеж, страшник и др. Различаваме бодлив челядник
и кръглоглав челядник.
Стъблото на растението
достига височина 30 до 80 см.
съцветията са разположени
по върховете на стъблата и
представляват кълбовидни
разноцветни главички. Цъфти
през юли и август. Челядникът
може да се намери по тревисти и каменисти места.
Действие и приложение. Челядникът съдържа алкалоиди, които
имат стрихниноподобно действие, но не притежават токсичния
ефект на стрихнина. Повишават рефлекторната възбудимост
на гръбначния мозък и оказват общо стимулиращо действие.
Алкалоидът ехинопсин повишава умствената и физическата
работоспособност. Прилага се също при мускулна атрофия,
отслабване на зрението, полова слабост. Ехинопсинът подсилва
биоелектрическата активност на изолирания седалищен нерв. От
това се предполага, че се повишават процесите на възбудимост
и проводимост и синтезата на енергия в тялото. Ехиноспидин
е друг алкалоид от състава на челядника, който действа като
психостимулатор и антидепресант.
Проведените проучвания разкриват, че в малки дози челядникът действа общостимулиращо и укрепващо, но при повишаване
приема на билката се стига до обратния ефект. Той се изразява
в обща потиснатост на организма, съпроводена с конвулсни
състояния, подобни на тези, които се наблюдават при отравяния
със стрихнин.
Челядникът е растение, което не бива да се използва по време
на бременност и кърмене.
Дрога. Използваемата част на растението са плодовете, които
са продълговато обратно яйцевидни плодосемки. Дълги са
около 7-9 мм и са широки около 2 мм. Събират се през фазата
на активен цъфтеж, който е през юли и август.
Химичен състав. Растението е източник на хинолинови алкалоиди – ехинопсин и ехинопсидин. Освен алкалоидите, в дрогата се
съдържат още рутин, който има благоприятен ефект при отоци,
понижаване на кръвното налягане, мастни масла, които имат
противовъзпалителен ефект, витамин С, танини – подобряват
храносмилането, флавоноиди – регулират кръвното налягане,
стероиди – засилват имунитета, нормализират обмяната на
вещества, кумарини - -подпомагат зарастването на рани и т.н.

СТЕРИЛИЗИРАНЕ НА ДОМАТИ

Продукти:
• 5 кг узрели домати,
• 5 листа от керевиз,
• 3 глави лук, сол
Начин на приготвяне:
Избирате първо помеките домати и ги нарязвате на четвъртинки.
След това ги посолете и
ги оставете на котлона
в подходящ съда да се
задушат.
Към тях трябва да добавите лука нарязан на
ситно, както и листата
от керевиз. Оставете за десетина минути на котлона,
след което ги намачкайте, за да станат на пюре.
Останалите домати трябва да обелите, а това найлесно става, ако ги бланширате. Сложете ги за няколко
секунди във вряла вода, след което ги извадите и ги
намокрите със студена вода. По този начин обелването
е много лесно.
След това ги нареждате плътно в подходящи буркани и заливате с горещото доматено пюре – течността
трябва да стигне на 1 см под ръба на буркана. Затворете с капачки и стерилизирайте за около 15–20 минути.
Ако не обичате керевиз или не ви се струва подходяща подправка, можете да я замените с магданоз.
Ако слагате от него, не е необходимо да го задушавате
заедно с лука и доматите.
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!

Жена влиза в лекарския кабинет, където на смяна
е млад лекар. След 3-4 минути жената изскача с
писъци от кабинета и побягва по коридора. Един от
по-старите лекари я спира и пита какво се е случило.
След като я изслушва, я отвежда в кабинета си и я
помолил да почака докато се върне. Веднага отива
в кабинета при младия доктор и се развиква:
- Какво ти става бе, колега?! Госпожата е 63-годишна, с четири големи деца и седем внука, а ти
казваш, че е бременна!!!
Младото докторче продължава да си пише нещо
и без да вдига глава, пита:
- Спря ли да хълца?

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

