
Министерство на земеделието 
започна приема на документи
Министерството на земедели-

ето отвори приема по подмярка 
6.3 „Стартова помощ за раз-
витието на малки стопанства“ 
от Програмата за развитие на 
селските райони (2014-2020 г.). 
Общият размер на безвъзмездна 
финансова помощ по процеду-
рата е близо 40 млн. лева.
С нея се цели да бъде ускоре-

на модернизацията и техноло-
гично обновление на малките 
земеделски стопанства, като се 
повиши тяхното икономическо-
то развитие. Приоритетно ще се 
разглеждат проекти на канди-
дати с образование в областта 
на селското стопанство, биоло-
гични производители, както и 
тези, които развиват дейност в 
планинските райони.
Документи за участие могат 

да се подават до 17:30 часа на 
02.03.2022 г., като пълният пакет 
може да бъде намерен на стра-
ницата на Министерството на 
земеделието, храните и горите: 
https://www.mzh.government.bg/
bg/politiki-i-programi/programi-
za-finansirane/programa-za-
razvitie-na-selskite-rayoni/ и 
в Информационната система 
за управление и наблюдение 
(ИСУН 2020). Кандидатстване-
то и оценката на предложенията 
ще бъде изцяло електронно.
Потенциалните кандидати 

трябва  да  се  регистрирани 
земеделски производители и 

притежават стопанството със 
стандартен производствен обем 
(СПО) между левовата равнос-
тойност на 2000 евро и 7999 
евро, включително.
Максималният  размер  на 

средствата за един кандидат 
е до 30 хил. лева, като изпла-
щането им ще се извършва на 
два етапа. Първото плащане 
ще бъде на стойност близо 20 
хил. лева и ще се реализира 
до два месеца след сключване 
на административния договор. 
Окончателното плащане ще се 
извърши след точна реализация 
на бизнес плана, което ще се 
удостовери с проверка на място 
от Държавен фонд „Земеделие“-
Разплащателна агенция.

 Припомняме, че малките 
земеделски стопани ще могат 
да ползват услугите на На-
ционална служба за съвети в 
земеделието, която предоставя 
безплатно  специализирани 
консултантски услуги, вклю-
чително и изготвяне на бизнес 
планове по подмярката.
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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

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

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

УЧЕНИЦИ ОТ СУ САТОВЧА С ПРИЗОВИ МЕСТА ОТ РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС 

В многовековната история на българския народ 
има много дати, които ние добре помним . Има дати, 
които са запечатали гордост и слава. Има дати, ко-
ито се вписват в летописната книга на всеки народ. 
Те оставят своите следи в националната памет, раз-
късват времето на епохи, извисяват се и проблясват 
с мълнии в тъмнината на миналото.
Такава дата е и 8-и декември- патронният праз-

ник на нашето училище. Ден, на който си припом-
няме дългия път изминат от нашите предци.

 Днес честваме 96 години от създаването на 
СУ“Свети Климент Охридски“. 96 години сме част 
от историята на българското образование! 96 годи-
ни – просветителска традиция! 96 години – „ отво-
рени врати“ за четмо и писмо. Училище с минало, 
богато на спомени! Училище с настояще, изпълне-
но с предизвикателства! Училище с бъдеще, защото 
бъдещето расте в него!
Днес, когато нашето училище празнува своята 96 

-годишнина, сърцата ни се изпълват с гордост, че 
сме част от неговата история. Да си учител и ученик 
в такова училище е чест и призвание.

 И днес във време на епидемия, въпреки всички 
трудности и предизвикателства, решихме да отбеле-
жим празника по един различен и иновативен начин.
Патронният празник започна още преди няколко дни с обявената инициатива „Дари книга – ос-

тави следа…” и изработването на табла и цветни брошури съдържащи приветственото слово на 
директора на училището г-н Валери Шкодров, информация за историята на училището и неговия 
патрон Свети Климент Охридски.
В деня на празника, 8-и декември, във фоайето на училището бе подредена изложба с материали 

от дейности на ученици участвали в различни клубове, течеше презентацията „Моето училище”, 
а във всеки клас бяха представени стихотворения и презентация посветени на Свети Климент 
Охридски. Учениците от началния курс изпълниха песни и стихотворения по случай празника.
На инициативата „Дари книга – остави следа..” се отзоваха по- голямата част от учениците 

и бяха събрани ценни художествени произведения, които ще обогатят училищната библиотека.
 Денят завърши с приповдигнато настроение и с гордост, че всички ние сме част от това училище.

От СУ“Свети Климент Охридски“ с. Слащен

Ученици от СУ Сатовча участваха в конкурс 
за рисунка на тема „Мисли зелено, събирай раз-
делно“ организиран от Bulecopack в общините 
Кърджали, Момчилград, Петрич, Сандански, 
Гоце Делчев, Сатовча, Хаджидимово и Гърмен.
Рая Райкова от IV клас се класира на второ 

място, а Даниела Узунова от III клас, завоюва 
трето място.
В конкурса се включиха и още ученици от III 

и IV клас, който също се представиха отлично.
Конкурсът бе организиран по случай Седмица-

та на рециклирането и имаше за цел да накара 
учениците да мислят зелено и да обърнат повече 
внимание на опазването на околната среда, чрез 
разделно събиране на отпадъците и рециклиране.
Гордеем се с нашите ученици! Продължавайте 

да творите и да развивате талантите си!
От СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРИЧНА 
ПОМОЩ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
ЩЕ СЕ ИЗДАВАТ ДО 20 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Териториалните поделения на Нацио-
налния осигурителен институт (НОИ) ще 
издават удостоверения за профилактика 
и рехабилитация до 20 декември 2021 г. 
включително.
Последната дата, на която правоимащите 

лица могат да постъпват в изпълнителите 
на дейността по профилактика и рехабили-
тация, е 21 декември 2021 г.
Действията за прекратяване на програма-

та за профилактика и рехабилитация за тази година са необходими, 
тъй като договорите, сключени с изпълнителите на дейността по 
профилактика и рехабилитация, са със срок 31.12.2021 г.
През тази година програмата стартира на 2 април. 

ДАВАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ДО 30 ХИЛ. ЛЕВА 
НА МАЛКИ СТОПАНСТВА



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

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

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

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

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

ляните много се ядосали, хванали го и го закарали 
при царя. Царят му заповядал да говори и той не 
можел да не се подчини.

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

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

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

— Ами какво значи, че хвърляш в реката третата 
част на ориза? – попитал пак царят.

— Имам малка дъщеря – казал просякът, — за 
която трябва да се грижа. Но когато порасне, тя ще 
се омъжи и ще ме напусне. Е, царю, кажи оризът, 
който й давам, не е ли като хвърлен в реката?

Накрая царят попитал:
— А в какъв храм и на кой бог оставяш послед-

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

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

го възнаградил богато и го пуснал да си върви.
Индийска народна приказка

Никога не забравяйте, че божествено-
то е скрито в най-прекрасния храм – ва-
шата душа, и затова се грижете за нея.
Не позволявайте съмнения, страхове, 

обиди, завист и злоба да ви замърсяват. 
В душата ви е всичко – любов, сила, вяра, 
вдъхновение, спокойствие, мъдрост… 
Всичко!
Поддържайте светлина, чистота и 

богатство в божествения храм.

- Кой чакаш...!?- Кой чакаш...!?
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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

ПРИТЧА: МЪДРИЯТ ПРОСЯК

телна квалификация, участие в процедури за придобиване на ПКС и подготвителни 
курсове). Срокът на валидност на ваучерите е до 30 юни 2022 г.
Снимки, презентации и видеа можете да изпращате до 30 декември 2021г. Класирането 

на участниците ще бъде обявено в сайта на ДИПКУ на 14 януари 2022 г. За да участ-
вате в конкурса: 1. Качете материалите в специално създадената група във фейсбук. 
Всички материали трябва да бъдат в една публикация. В описанието направете кратко 
представяне на своето училище, клас, детска градина или група. Копирайте линка към 
публикацията. 2. Попълнете формуляра, като в него поставите и линка към публика-
цията във фейсбук.
Жури Категория - “Детски градини и групи” - доц. д-р Милена Илиева, гл. ас. д-р 

Елица Георгиева, ас. Борислава Петрова.
Категория “Начални училища и класове от 1 до 4 клас” - доц. д-р Венета Узунова, ас. 

Антония Петрова, ас. Ангел Славчев.
Категория “Основни училища и класове от 5 до 7 клас” - доц. д-р Дончо Донев, ас. 

д-р Маргарита Славова, ас. Мария Желязкова.
Категория “Средни училища и класове от 8 до 12 клас” - проф. д-р Галя Кожухарова, 

ас. д-р Николай Атанасов, ас. Динко Стратиев.

КОНКУРС ЗА РИСУНКА „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО“ 
Столичният храм „Св. ап. Андрей Първозвани“ и ателие-галерия „Арт Муза“, София, за 

пета поредна година организира национален конкурс за рисунка „Рождество Христово“. 
По традиция конкурсът се обявява в началото на Рождественския пост, като организа-
торите приканват малки и големи да се включат със своето творчество в молитвената 
подготовка на дългоочаквания християнски празник. Проявата има благословението 
на прот. Стилиян Табаков, председател на храм „Св. ап. Андрей“. В конкурса могат да 
участват деца и младежи от 3 до 19 години, както и възрастни с до две рисунки, картини, 
икони и приложно изкуство в съответните възрастови групи:

- От 4 до 6 години;
- От 1. до 4. клас;
- От 5. до 7. клас;
- От 8. до 12. клас;
- Над 19 г.
Размерът на рисунките 

и материалите за изпъл-
нение са по избор. Ще 
бъдат присъдени дипло-
ми за първа, втора, трета 
и поощрителна награда 
за всяка категория. Твор-
бите да се изпращат до 
15.12.2021 на фейсбук 
страница: Конкурс Рож-
дество Христово. В лич-
но съобщение трябва да 
се посочат трите имена, 
възраст на автора, име 
на рисунката, техника на изпълнение и размери, адрес – пощенски и електронен, име 
на училището, школата или ръководителя, ако има такива. Всички рисунки ще бъдат 
качени на фейсбук страницата на конкурса и на галерия „Арт Муза“.
Конкурсът ще се проведе онлайн и на два етапа: 
- Изпращане на рисунките на фейсбук страница:  конкурс Рождество Христово или 

на имейл до 15 декември 2021 г.; 
- Избор на рисунки за изложбите до 16 декември и обявяване на резултатите. 
Изпращане на избраните рисунки за участие в изложбите до 20 декември 2021 г. на 

адрес: „Еконт“, офис ул. „Г. Раковски“ № 79, Николинка Климукова (галерия „Арт Муза“).
Наградените и най-добрите рисунки ще бъдат показани на изложби в храм „Св. ап. 

Андрей Първозвани“, галерия „Арт Муза“ и в сградата на община „Средец“, София.
Наградените и избраните участници за изложбите ще бъдат уведомени с имейл или 

съобщение във фейсбук и трябва да изпратят оригиналите на творбите до 20.12.21 на 
адрес: София офис на „Еконт“, ул. „Г. Раковски“ № 79 за Николинка Климукова, тел: 
0877 544 662. Наградите ще се връчат в (или) пред храм „Св. ап. Андрей Първозвани“ 
и (или) ще се изпратят по „Еконт“ след св. Литургия на 25.12.2021 г., а грамотите ще 
се изпратят по електронна поща. Всички участници ще получат грамота за участие, 
а отличените – диплом за успешно представяне в конкурса. Диплом ще получат и 
ръководителите на школи. Неполучените лично грамоти и дипломи ще се изпратят по 
електронна поща или по „Еконт“ след Нова година за сметка на участниците.
Молим желаещите да получат грамота да го заявят и да посочат адрес за изпращане. 

Наградените творби, подбрани за изложбите, остават за организаторите на конкурса 
с благотворителна цел. Нина Климукова: 0877 544 662. Фейсбук страница: конкурс 
„Рождество Христово“ Facebook: галерия „Арт Муза“ e-mail: art_muza@abv.bg

14 Декември 2021 година, Вторник, 
Имен ден празнува Снежана
 На 14 декември имен ден празнуват всички, които носят името Снежана 

(означава бяла чиста, от сняг) Снежа, Снежка, Снежи, Снежна, Снежанка.
15 Декември 2021 година, Сряда, 
Международен ден на чая 
От 2005 година насам, редица 

държави, производителки на чай, 
измежду които Бангладеш, Непал, 
Индонезия, Виетнам, Кения, Малави, 
Малайзия, Уганда, Индия и Тан-
зания, отбелязват Международния 
ден на чая. Целта на този ден е да се 
привлече вниманието на обществото 
към проблемите, свързани с произ-
водството му и неговата търговия. Няколко любопитни факти за чая. Чаша 
черен чай, съдържа половината количество кофеин, което се съдържа в чаша 
кафе. • Добавянето на мляко към чая, всъщност го прави по-силен. • Чаят е 
втората по-популярност напитка в света, след водата. • Всеки ден, средно 2 
милиарда жители на Земята пият чай. • Чаената торбичка е била изобретена 
в началото на 20-ти век, по случайност. • Всеки англичанин консумира над 4 
килограма чай годишно. • Една трета от световния добив на чай се добива в 
Индия. • Основния конкурент на Индия в производството на чай е Шри Ланка. 
• Обучението за извършване на традиционната, японска, чаена церемония 

продължава три години. 
16 Декември 2021 година, Четвъртък,
Национален празник на Казахстан
Националният празник на страната е Денят на 

независимостта /1991/. 
18 Декември 2021 година, Събота,
Международен ден на мигранта

Обявен от Общото събрание на ООН 
на 4 декември 2000 г. по предложение на 
Икономическия и социален съвет на ООН 
(ИКОСОС). На 18 декември 1990г. е при-
ета Международна конвенция за защита 
на правата на работниците - мигранти и 
на членовете на техните семейства.

КОНКУРС “НАШИЯТ КОЛЕДЕН ДУХ” 
През последните 2 години, 

Коледните  и  Новогодишни 
празници са различни. Въпре-
ки това училищата и детските 
градини продължават да съх-
раняват духа на общността и 
традициите. Сигурни сме, че и 
тази година българските учи-
тели ще проявят креативност и 
въпреки ограниченията няма да 
пропуснат да създадат коледен 
дух и настроение за децата, 
учениците и техните близки. 
Екипът на ДИПКУ - Стара За-

гора иска да бъде част от тези преживявания и да подкрепи Вашите усилия. 
Разкажете и покажете как отбелязвате най-светлите празници във Вашето 
училище или детска градина. Изпратете ни снимки, видеа или презентации 
от вашите инициативи в края на 2021 година. Ние ще разгледаме всички 
материали и ще споделим в сайта на ДИПКУ тези, които носят най-много 
Коледен дух и усещане за общност. Вярваме, че прекрасните неща, които 
учителите правят в тези времена, наситени с предизвикателства, трябва да 
бъдат споделяни и подкрепяни. Регламент на конкурса: Конкурсът се провежда 
в следните категории:

- Детски градини и групи Начални училища и паралелки от 1 до 4 клас;
- Основни училища и паралелки от 5 до 7 клас;
- Средни училища и паралелки от 8 до 12 клас.
В конкурса могат да участват детски градини или отделни групи, училища 

или отделни класове. Всички участници ще получат електронен сертификат 
за участие. А отличените на първо място във всяка категория ще получат и 
ваучер на стойност 200 лв. Наградният фонд е с обща стойност 800 лв. - 4 
ваучера, всеки на стойност от 200 лв. във всяка от категориите. Ваучерите 
могат да бъдат използвани за заплащане на всички типове услуги, предлагани 
от ДИПКУ (индивидуални и групови краткосрочни квалификационни курсове, 
професионално-педагогически специализации, специализации за допълни-

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР



Въпрос: Имам нужда от ботулинов токсин, 
за лечение на цервикална дистония. По здравна 
каса знам че се реимбурсира напълно. Въпросът 
ми е, здравната каса по веднъж на 3 месеца ли го 
реимбурсира, или веднъж на 4 месеца?
Чух от моя невролог, че досега е било веднъж 

на 4 месеца, а от 2022год вече ще е веднъж на 3 
месеца. Това истина ли е? 
Отговор от НЗОК: Лекарственият продукт Xeomin 

се заплаща от НЗОК на 100% за симптоматично лече-
ние на блефароспазъм, шийна дистония от домини-
ращо ротаторен тип (спастичен тортиколис), с МКБ 
кодове G24.3,G24.5 - на всеки 4 месеца, съобразно 
Изискванията на НЗОК за провеждане на лечение с бо-
рулинов токсин при пациенти с първична (идиопатич-
на) дистония в извънболничната медицинска помощ.

Въпрос: Здравейте, преди преглед при личния 
лекар необходимо ли е да се направи бърз тест 
за Ковид? 
Отговор от НЗОК: Няма такова нормативно из-

искване - за да отидете на преглед при Вашия личен 
лекар, задължително да му представите тест.  Дали 
общопрактикуващият лекар ще назначи изследвания 
и какви да бъдат те, зависи от здравословното със-
тояние на пациента. 

До 15-ти декември: 
Наредба № Н-18 от 

13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от 

производител/ вносител 
на фискални устройства за 
разчетени фискални паме-
ти  през месец ноември. 

2. Подаване на данни от 
производител/вносител на 
фискални устройства за 
сервизните техници, има-
щи право да извършват 
сервизна дейност на про-
изведените от тях ЕСФП, преминали обучение и полу-
чили сервизен ключ през месец ноември.

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 уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец ноември.

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/ус-
луги през месец ноември.
До 20-ти декември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрас-

тат декларации -пристигания/изпращания за месец но-
ември 2021 г., за новорегистрираните Интрастат опера-
тори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти декември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец ноември за доходи от трудови право-
отношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец ноември, ко-
гато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 декември.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
13 - 19 декември 2021г., брой 46

ЗАЩО ДА ЗАСТРАХОВАМЕ ДОМА СИ
Независимо дали купувате ново жилище или вече сте 

изплатили ипотеката на старото, вашият дом е един от 
най-ценните активи, които притежавате. Застраховката 
на жилището помага да защитите тази инвестиция, 
осигурявайки  ви 
спокойствие за си-
гурността на вашата 
„крепост“.
При настъпване 

на застраховател-
но събитие, застра-
хованият  трябва 
стриктно да спазва 
изискванията, които 
са описани в oбщите условия на застраховката. Важно 
е да запомните, че при щета не бива да отстранявате 
повредите преди огледа.
Можете да застраховате жилището си и имуществото 

в него срещу кражба, пожар, земетресение, природ-
ни бедствия, щети от измокряне при ВиК аварии, 
наводнения, причинени от съседи, токов удар, късо 
съединение и т.н.
Застрахователната премия се определя в зависимост 

от вида/видовете имущество, договорената застрахо-
вателна сума (определя се от вас), населеното място, в 
което се намира застрахованото имущество, и избрана-
та комбинация или пакет от покрити рискове.
По условията на застраховката могат да се застрахо-

ват апартаменти, къщи, различни сгради и постройки 
от специален тип – гаражи, плевни, сайванти, оран-
жерии, обори, огради, порти, външни площадки, 
плочници и други.
Ипотекиран имот също може (и дори трябва) да бъде 

застрахован. В случай че застраховката трябва да е в 
полза на банка, има специфични условия за сключване 
на полицата.
Ползи от жилищната застраховка
1. Природни бедствия
Природните бедствия се случват неочаквано и по-

някога са катастрофални. Със застраховката на имота 
вие защитавате стойността на вашия дом и вещи, ако 
възникнат бедствия като пожари, земетресения и на-
воднения.

2. Влизане с взлом и кражба
Изключително неприятно е да разбереш, че някой е 

нахлул в дома ти и е откраднал ценностите ти. Трудно е 
човек да си представи загубата на скъпи вещи, за които 
е работил усилено и спестявал дълго време. Добрата 
застрахователна полица ще покрие кражбата на вещи 
и всички произтичащи от нея щети.

3. Съдебни дела за отговорност
Никога не се знае кога някой ще претърпи злополука. 

Ако това се случи, вие носите отговорност за нараня-
ванията, настъпили във вашия дом. В случай на такъв 
инцидент, най-добрият начин да избегнете финансова 
катастрофа е да имате надеждна застраховка, която да 
покрие болничните сметки и адвокатските хонорари.

4. Ипотечна застраховка
Ако кандидатствате за ипотечен заем, вашият креди-

тор вероятно ще изиска от вас да имате застраховка за 
покриване на разходите в случай на повреда по дома 
ви. Тогава се налага да предоставите жилищна застра-
ховка, за да покриете обезпечението на кредитора.

5. Вашето домакинство
Застраховката на жилището защитава не само ва-

шия дом, но и неговото съдържание – вещите и обза-
веждането. Наличието на подходяща застраховка ви 
дава сигурност да притежавате ценни предмети без 
притеснение.
Видове застрахователни покрития
Въпреки че стандартната застраховка осигурява за-

щита на дома ви, тя обикновено помага да се покрие не 
само физическата структура на жилището. Застрахова-
телната полица може да включва следните покрития:

1. Жилищно покритие
Ако вашият дом и прикрепени към него конструкции, 

като например гараж, са повредени от покрит риск, 
застраховката подпомага плащането на ремонта. Раз-
мерът на финансовото покритие обикновено се изчис-
лява от квадратурата на дома и това колко би струвало 
неговото възстановяване. Тази сума не е непременно 
пазарната стойност на вашия имот.

2. Покритие на други структури
Покритието на другите структури в дома ви помага 

за плащането на ремонти или подмяна на самостоя-
телни структури във вашия имот, ако те са частично 
повредени или напълно унищожени. Примери за такива 
структури са ограда и навес.

3. Покритие на лично имущество
Покритието на лично имущество ще ви осигури 

средства за подмяна на определени вещи, като мебели 
и електроника, които са откраднати или повредени от 
покрит риск.

4. Покритие на лична отговорност
Ако вие или член на вашето семейство станете отго-

ворни за случайно повреждане на чужда собственост, 
покритието на отговорността ще спомогне за плаща-
нето на свързаните разходи за ремонт и правни такси. 
А aко ваш посетител случайно се нарани в дома ви, 
медицинската защита на гостите би помогнала при 
плащането на последващите медицински разходи.

5. Покритие на разходи за живот
Ако не можете да останете в дома си след пожар, 

земетресение, наводнение или друг покрит риск, за-
страхователното покритие на собственика на застрахо-
вано жилище ще подпомогне плащането на временни 
разходи за живот, като например престой в хотел.

ИЗПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧНИ СЛЕД
РАБОТА В ДРУГА ДЪРЖАВА

Обезщетенията за временна неработоспособност 
поради общо заболяване са познати още като бол-
нични. Какви са условията за получаване на тези 
обезщетения и зачита ли се за осигурителен стаж 
и времето на осигуряване по законодателството 
на друга държава извън ЕС, с която България има 
сключен международен договор за това.
Паричното обезщетение за временна неработоспо-

собност или както е известно – болничен – дава право 
на компенсация за изгубения доход от заплата, кога-
то Ви се наложи да ползвате отпуск по болест. За да 
придобиете това право трябва да сте били осигурен 
за общо заболяване и майчинство за поне 6 месеца.
Осигуряването за този риск е задължително, ако 

сте нает по трудов или граждански договор. Правото 
Ви на обезщетение не зависи от това дали вноските 
Ви са платени или само дължими, без да са внесе-
ни реално, но трябва да сте били осигурявани поне 
на минимална работна заплата. Ако сте самонаети, 
трябва да плащате осигуровки.
Изключение от задължението за 6-месечно осигу-

ряване има за Вас, ако сте под 18 години. Осигури-
телният стаж може да е прекъснат или непрекъснат, 
да е при различни работодатели.
За да получите това обезщетение трябва да имате 

болничен лист, който се издава от личния Ви лекар 
или лекарска консултативна комисия.
Ако сте самоосигуря-

ващо се лице, за да имате 
право на това обезщете-
ние, трябва да сте избрали 
да се осигурявате за общо 
заболяване и майчинство.
Зачита се за осигури-

телен стаж и времето на 
осигуряване по законодателството на друга държава 
извън ЕС, с която България има сключен междуна-
роден договор за това.
Първите 3 работни дни от болничния се покриват 

от работодателя в размер 70% от дневното брутно 
възнаграждение за месец, по време на който е на-
стъпила неработоспособността. За следващите дни, 
дневното парично обезщетение за временна нера-
ботоспособност е 80% или 90% от среднодневното 
брутно трудово възнаграждение или среднодневния 
осигурителен доход, върху които са изплащани оси-
гурителни вноски през последните 18 месеца преди 
настъпване на неработоспособността.
Например, ако лекарят Ви е изписал 5 дни домаш-

но лечение, а брутната Ви заплата е 1000 лева на ме-
сец, дневната Ви заплата за месец с 21 работни дни 
е 47,6 лева. За първите 3 работни дни болнични ще 
получите от работодателя 33,3 лева на ден или общо 
99,9 лева. За следващите 2 работни дни обезщете-
нието се поема от НОИ, който трябва да Ви изплати 
76,2 лева.
Дневното парично обезщетение за временна нера-

ботоспособност поради общо заболяване не може да 
надвишава среднодневното нетно възнаграждение 
за периода, от който е изчислено обезщетението.
Плащането на обезщетението се извършва само по 

банков път. Според европейското законодателство 
сумата не може да бъде намалена заради админи-
стративни или банкови такси.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2021г.

Въпрос: Касае се за 72-годишна жена с предло-
жено лечение от професор онколог - провеждане 
на неоадювантна химиотерпия с Paclitaxel 80 mg/
m2 седмично - 12 инфузии по местоживеене, след 
което провеждане на нов РЕТ-СТ . При явяването 
на комися в здравното заведение по местоживеене 
бе отказано това лечение с довода че не е по стан-
дартите на здравната каса ,които били инфузиите 
да са през 21 дена. Това истина ли е ? 
Отговор от НЗОК: Съгласно действащата норма-

тивна уредба, НЗОК заплаща лекарствени продукти 
за лечение на онкологични заболявания, разрешени за 
употреба в Република България, които са включени в 
Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък 
(ПЛС), само за терапевтични показания (диагнози) в 
дози и схеми, посочени в утвърдената кратка харак-
теристика на продукта (КХП), или след процедура по 
оценка на здравните технологии (когато е приложимо) 
и включени във фармако-терапевтичното ръководство 
по медицинска онкология. 
Лечението на пациенти с онкологични заболявания 

се предприема след издаване на решение на Обща 
клинична онкологична комисия по амбулаторна про-
цедура №5 „Определяне на план за лечение на болни 
със злокачествени заболявания“. Специфичното 
лечение на пациент със злокачествен солиден тумор 
не започва, ако той не е обсъден на Обща клинична 
онкологична комисия и не е определена цялостната 
комплексна лечебна тактика в съответствие с утвър-
деното фармако-терапевтично ръководство. Реше-
нията на Общата клинична онкологична комисия са 
задължителни.
В случай че Общата клинична онкологична комисия 

вземе решение за започване на лекарствено лечение, 
пациентът се разглежда от Онкологична комисия по 
химиотерапия в лечебното заведение, в което ще се 
провежда лечението. Онкологичната комисия по хи-
миотерапия се състои от най-малко трима лекари със 
специалност „Медицинска онкология“ и издава Реше-
ние, вписано в Протокол на онкологичната комисия по 
химиотерапия, в което точно са посочени лекарстве-
ните продукти, доза, начин, периодичност и срок на 
приложение, съгласно гороепосочените изисквания.
Националната здравноосигурителна каса е в дого-

ворни отношения с лечебните заведения за болнична 
помощ и заплаща дейността им по клинични пътеки/
амбулаторни процедури за лечение на болни с онколо-
гични заболявания, както и стойността на лекарстве-
ните продукти, използвани за тяхното лечение, когато 
са изпълнени условията за прилагането им.
В дейността си НЗОК като национална институция, 

администрираща здравното осигуряване в Република 
България, се придържа към всички процедури и изис-
квания на нормативните документи.



СЪВЕТИ ЗА ПО-БЯЛО ПРАНЕ 
Ще се опитаме да 

сме ви от максимална 
полза и ще ви пока-
жем 5- те най-важни 
правила, които трябва 
да спазвате що касае 
прането на бели дрехи.

1. Никога не пускай-
те бели дрехи заедно 
с цветни, защото дори и да използвате цветоулавящите 
кърпички, целящи именно цветовете в пералнята да не 
се смесват, няма никакъв шанс, че ако сте пуснали заед-
но с искрящо белия си чаршаф и любимата си червена 
блуза, то вече да не сте се сдобили с розов чаршаф и не 
чак толкова ярко червена блуза.

2. Белите дрехи изискват да бъдат изпирани с препарат, 
предназначен за бяло пране. Дали ще се насочите към 
такъв на прах, под формата на гел, или капсули, си е ваш 
личен избор. Важно е на него да пише, че е предназначен 
за бяло пране.

3. Когато забележите, че върху някоя част от бялото 
пране, което подготвяте да пускате в пералнята, има 
леке, то трябва да го обработите предварително с пре-
парат преди да го пуснете в пералнята. В случая няма 
какво точно да ви посъветваме, защото обработката на 
тъканите зависи от упътването на самия препарат, който 
използвате. Имайте само предвид, че винаги е добре да 
нанесете малко количество от него върху по-скрита част 
от дрехата, защото често върху бялото пране могат да се 
появяват и жълтеникави петна вследствие на употребата 
на некачествени препарати за премахване на петна.

4. Премахване на петна от бели дрехи може да се 
извърши с много домашни средства, като на първо 
място ще поставим почистване със сода за хляб. Ако 
сте приготвяли домашен хляб или пък питка например, 
то вероятно после сте я увили в някаква кърпа с цел да 
не изсъхва. Логично е кърпата да попие мазнината от 
тестото и най-добрият вариант да се справите с този 
проблем. е като накиснете омазнената кърпа за 24 часа 
в разтворена във вода със сода.

5. Да разнищим и въпроса с градусите, на които трябва 
да подложите бялото пране, когато го пускате в пералня. 
Четете всички етикети на производителите на тъканите, 
преди да ги пускате в пералнята, но по отношение на 
градусите, бялото пране е по-устойчиво в сравнение с 
цветното.
Силно замърсени чорапи, кухненски кърпи и други по-

замърсени и издръжливи на силна температура тъкани, 
можете спокойно да пускате на 90 градуса. За останалите 
препоръчваме пране на 60 градуса, което отново много 
зависи от вида на самата тъкан.
Като веднага се сещаме за любимите ви бели зимни 

пуловери, които стига да не искате да бъдат „подносе-
ни“ от децата ви, изобщо не перете в пералня, а само на 
ръка. Ако пуснете един бял вълнен пуловер с размер XL 
в пералнята на по-високи градуси, то след изваждането 
му от пералнята вече да е размер S, ако не и XS.

ТЪНКОСТИ
ПРИ ВАРОСВАНЕТО НА ОВОШКИТЕ  

По-голяма част от почвите  
у нас имат кисела реакция и 
усвояването на хранителни-
те вещества от растенията в 
подобни почви е влошено. 
Съответно развитието им се 
забавя, а добивите намаляват. 
За да се нормализира съставът 
на почвата, тя трябва да се раз-
кислява. В резултат на това се възстановява киселинният 
баланс, подобрява се структурата, намалява отрицател-
ното въздействие на токсичните метали и се активира 
дейността на полезните микроорганизми.
Какво представлява негасената вар?
Негасената вар, известна още като калциев оксид (CaO), 

е широко използвано в практиката химично съединение. 
При стайна температура представлява трудно топимо бяло 
алкално вещество с кристална структура. Получава се 
при термично разлагане на варовика – калциев карбонат 
(CaCO3), който при нагряването си отделя калциев оксид 
и въглероден диоксид.

При взаимодействието на калциев окис с точно опреде-
лено количество вода се образува хидратна вар – Ca(ОН)2, 
която представлява бяло прахообразно вещество.
По отношение на ефективността – от 1,8 кг варовик 

се получава около 1 кг негасена вар, а от нея съответно 
1,3 кг гасена.
Варосване на дърветата с негасена вар
За варосване на дърветата негасената вар се гаси чрез 

смесване с вода, като съотношението е 1:4 (1 кг негасе-
на вар се смесва с 4 л вода и престоява 2 денонощия). 
Мерките за безопасност са задължителни – използват 
се защитни очила и ръкавици. По време на гасенето на 
варта е необходимо да се стои на достатъчно отдалечено 
разстояние, защото процесът е свързан с отделяне на 
топлина  и често пръска.
Варосват се стволовете на дърветата и дебелите клони 

при пълно опадане на листата и дневни температури на 
въздуха 3-5 градуса по Целзий. През пролетта защитният 
слой може да се поднови.
Разкисляване на почвата с негасена вар
За киселинността на почвата невинаги е задължителен 

анализ, но обикновено се използва лакмусова хартия. 
Растителните маркери са достатъчно надеждни – мъх, 
хвощ, пирей, лютиче, живовляк и киселец растат на 
кисела почва. Лободата и копривата предпочитат слабо 
кисела, а детелината и комунигата – неутрална.
Почва с рН 6,5-7 се приема за неутрална. По-ниските 

стойности показват повишена киселинност, а тези над 7 
показват алкална реакция. При стойности на рН под 5,5 
почвата трябва да се разкисли.
В чист вид негасената вар не се използва за разкис-

ляване, защото вместо да бъде полезна, тя може да 
причини значителни вреди като изгаряне на полезните 
микроорганизми на повърхностния слой. Освен това за 
разлика от хидратната негасената се състои от различни 
по големина бучки, което значително затруднява нерав-
номерното разнасяне. Добре е да се гаси предварително 
или да се използва гасена вар.За гасенето на 10 кг вар се 
използват 3-4 л вода.
За разкисляване на почвата се използват различни 

количества, а дозирането зависи от състава и киселин-
ността. За леки почви се използват по-малки количества, 
а за тежки – повече.
Борба с плевелите
За да се отървем от досадните плевели, просто тряб-

ва да ги поръсим с малко негасена вар. Тя не само ще 
унищожи вегетативните части, но ще предотврати пов-
торната им поява.
За борба с плевелите могат да се използват също доло-

митово брашно и креда. Всички пътеки ще бъдат чисти 
от плевели между плочите, ако периодично използваме 
негасена вар.
Калциев оксид за езерцето и водното петно
Езерото (с или без риба) и малкото водно петно в 

градината трябва да се варуват. Факт е, че във водата се 
натрупват много мъртви остатъци от растения, остатъци 
от храна за риби и екскрементите им. Варта с времето се 
отмива, но процедурата позволява да се ускори минера-
лизацията, да се премахне киселата реакция на водата, 
а освен това да се обогати с калций.
Други полезни свойства на негасената вар са:
– дезинфекция на водата;
– елиминиране на голяма част от паразитите, обита-

ващи дъното, повърхността и вътрешността на водата;
– отстраняване на нежелани хищни обитатели (ратани) 

през есента, а през пролетта ще бъде възможно заселване 
на нови;

– калцият, обогатяващ водата, допринася за форми-
ране на здрав скелет, нормализира функционирането 
на нервно-мускулната система при рибите. Внасянето 
на негасена вар се прави само на влажно дъно, но не се 
прилага на сухо или замръзнало.
Вар за дезинфекция на градински инвентар, оран-

жерии и помещения
За тази цел се използва гасена вар, но по-лесно се съх-

ранява негасената. За дезинфекция е подходящо варно 
мляко, което е с концентрация 10-20%. За 1 кг негасена 
вар е необходим 1 л вода, престоява известно време и се 
разрежда с още 9 л – така се получава 10%-ен разтвор. Из-
ползва се за дезинфекция на оранжерията, за почистване 
на инвентара и градинските съоръжения, които ползваме.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

В началото на изпита студентът се обръща към 
професора:

- И така, да видим сега на какво сте ме научили...!

Говорят си двама студенти след изпит:
- Колко изкара?
- Тройка.
- Ама нали за шестица се готвеше?
- А бе в последния момент си викам „Я аз да изкарам 

тройка, а с останалите пари да си купя пиене“.

- Гергано, нещо не разбирам?!?
- Какво?
- Защо бутилката ми с ракия е наполовина празна?
- Защото си песимист, затова…

РАКИТНИК
Ракитник или облепиха 

/Hippophae rhamnoides/ 
представлява многогодиш-
но растение от семейство 
Миризливовърбови. Ра-
китникът е бодлив храст 
или малко дърво, достигащо до 6 м височина. Расте-
нието има силно развита коренова система. Листата 
на ракитника са дребни, линейни или линейно – лан-
цетни, отгоре голи и зелени, до 8 см дълги, тесни, 
целокрайни, с къси дръжки.
Както листата на билката, така и на младите ѝ клон-

ки са покрити със сребърнобели люспи. Цветовете са 
еднополови, жълтеникави, разположени на отделни 
растения. Женските цветове са единични, дребни, раз-
положени в пазвите на листата. Те са с тръбест, слабо 
двуразделен околоцветник и с едногнезден яйчник.
Мъжките цветове на ракитник са събрани в стра-

нични, почти сферични групички. Всеки цвят е снаб-
ден с две околоцветни листчета и с четири тичинки. 
Плодовете на ракитника са топчести, оранжевожълте-
никави, сочни, лъскави, само с една малка костилка. 
Вкусът на свежият плод е слабо нагарчащ. Ракитникът 
цъфти в началото на летните месеци, а плодовете му 
узряват от септември до декември.

 За медицински и кулинарни цели се употребяват 
зрелите плодове /Fructus Hippohae/ от ракитника. 
Плодчетата се берат от октомври до декември или 
през зимата, след като замръзнат. Тогава те губят 
тръпчивия си и нагарчащ вкус, става сладникаво – 
кисели, с ананасова миризма.
При брането се отрязват целите клончета заедно с 

узрелите плодове, струпват се върху стойка на около 
15 см от земята и се оставят да се размразят. През 
зимата замръзналите плодове се очукват от клон-
четата и тогава се използват. Зрелите плодчета след 
размразяването си са сочни, топчести, ягодообразни, 
златножълти, оранжеви или червеникави, с една тъм-
нокафява яйцевидна костилчица.
Чай от ракитник с мед
Необходими продукти: вода – 500 мл, ракитник – 

150 г, мед – 2 с.л., черен чай – 2 с.л.
Начин на приготвяне: Намачкайте 2/3 от плодче-

тата с помощта на лъжица, докато се получи пюре. 
Сложете го в подходящ съд заедно с ненамачканите 
плодове и черния чай. Покрийте сместа с вряща вода, 
затворете с похлупак и оставете чаят да се запари в 
продължение на 10-15 минути. Прецедете готовата 
напитка, сложете меда и консумирайте.

ЯБЪЛКОВ ЩРУДЕЛ   
Продукти:500 г бутертесто, 5 голе-

ми ябълки, зелени,Сокът от ½ лимон, 
140 г захар, 1 чаена лъжица канела, 1 
супена лъжица брашно, 1 чаена лъжица 
ванилов екстракт, 80 бр. стафиди, 1 яйце, разбито с 3 
супени лъжици прясно мляко, Пудра захар за поръсване
Приготвяне:
Загрейте фурната на 220 градуса. Намажете тава за 
печене с мазнина и застелете с хартия за печене.
За пълнежа:
Обелете и нарежете ябълките на ситно. Може и на 
тънки плоски резени. В голяма купа поставете ябълки-
те и ги поръсете с лимоновия сок, докато покафенеят. 
Отделно смесете захарта, канелата и брашното в друга 
купа. Добавете тази смес върху ябълките. Прибавете и 
ванилията. Разбъркайте всичко много добре. Накрая 
добавете и стафидите.
Приготвяне на щрудела:
Постелете единия лист бутертесто в тавата. Поставете 
пълнежа в центъра. Отгоре поставете втория лист тесто. 
Притиснете с пръсти по краищата. Намажете с разби-
тото яйце и млякото. Печете за 20-30 минути в загрята 
фурна. След това намалете градусите на 190 и печете 
за още 20 минути или до златиста коричка.
Оставете щрудела да изстине за поне 20 минути. След 
това поръсете обилно с пудра захар, за да не се разтопи, 
ако я поръсите, докато е горещ.


