
28 февруари - 6 март 2022 г., година (XVIII), 8 /843

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

Всички учебно-възпитателни заведения на територията на община Сатовча 
почетоха паметта на Апостола на Свободата – Васил Левски и се преклониха 
пред подвига и саможертвата му, като рецитираха стихове, пяха песни и си раз-
казваха едни от най-паметните му епизоди от неговия живот. Живот изпълнен с 
вяра и надежда в доброто. Живот отдаден на родината си.

 На 18-ти февруари учебните заведения отбелязаха 149 години от обесването 
на Апостола на Свободата – Васил Левски. Роден на 18 юли 1837 година в Кар-
лово, в ранната си възраст, Васил Иванов Кунчев станал послушник и обикалял 
из селата за да събира помощи за Хилендарския манастир, учил църковно пеене 
и богослужение. А през 1858 година приел монашеството в Сопотския манастир 
под името Игнатий. Само четири години по-късно обаче, по призива на Георги 
Раковски, се отправил за Белград, за да се включи в Първата българска легия. 
Малко по-късно в Белград получил бойното си кръщение и името Левски. Така 
той последвал съдбата си да служи на отечеството и посветил живота си на ка-
узата за освобождението на България. А в спомените и в сърцата на бъдещите 
поколения, освен като революционер, той ще остане и като гениален стратег, 
създал нелегална мрежа от комитети, обхванала цялата страна. През есента на 
1872 година се изградили и първите окръжни центрове, които осъществявали 
координацията между Букурещкия централен комитет и местните в страната. В 
този период обаче организацията била ударена от турците, много нейни учас-
тници били арестувани, а самият Левски бил заловен, след като се отбил в Ло-
веч, за да прибере комитетския архив. Той бил изправен пред съда в София и на 
18 февруари 1873 година обесен.

 От 8 март до 8 април 2022 г. земеделските сто-
пани могат да кандидатстват за подпомагане по 
схемата „Помощ за инвестиции в материални акти-
ви в земеделски стопанства, свързани с първично 
производство на растениевъдна земеделска продук-
ция“. Документи ще се приемат в областните ди-
рекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на 
осъществяване на дейността по проекта.
Определеният бюджет на помощта за 2022 г. е в 

размер на 10 млн. лв., който ще се разпределя до 
изчерпването му по реда на кандидатстване.
Максималният размер на помощта по схемата е 

в размер до 120 хил. лева, като се възстановяват 
до 50% от извършените разходи за инвестиции. За 
закупуване на бокспалети, каси и щайги за много-
кратна употреба максималният размер на помощта 
е до 24 000 лв., а за закупуване на оборудване за си-
лозни стопанства е до 50 000 лева. Подпомагането 
се предоставя под формата на капиталова субсидия 

за покриване на част от разходите за реализация на 
инвестиции за закупуване на машини, оборудване 
и линии за подготовка за продажба, охлаждане и 
съхранение при производството на собствена пър-
вична земеделска продукция и машини, оборудва-
не и съоръжения за защита от слана и градушки.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски 

стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 
януари 1999 г. за период от най-малко 3 години назад, 
считано от датата на кандидатстване, през който са 
се занимавали с растениевъдство, както и организа-
ции и групи производители, признати със заповед на 
министъра на земеделието. Схемата за държавната 
помощ, указанията и документите към тях са публи-
кувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.
Схемата е разработена по предложение на бран-

шовите организации в сектор „Растениевъдство“ и 
ще се прилага за трета година. Срокът й на дейст-
вие е удължен до 31.12.2022 г.

Уважаеми жители на община 
Сатовча,
Трети март е светла дата за 

всички българи. За нас това е свят 
ден, в който преди 144 години 
България извоюва своята дълго 
жадувана свобода, изстрадана и 
чакана столетия.
Пътят към свободата преминава 

през кървави въстания, през съл-
зите на хиляди майки, през мно-
го саможертви. Днес прекланяме 
глави пред подвига на героите, 
дали живота си за отечеството. 
Благодарение на тях децата ни се раждат в свободна страна.
Нека отдадем почит на знайните и незнайни родолюбци, които проправиха 

пътя към днешния ден. Пред тях сме длъжни да поемем и отговорността с по-
стоянство и самочувствие да съхраняваме и защитаваме европейската си при-
надлежност. Но преди всичко да продължим да бъдем достойни граждани на 
свободна България.
Поклон пред величието на героите, загинали за свободата на България!
Честит празник! Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

У бб

Уважаеми самодейци,
Поздравявам ви по повод 1 март – Деня на самодееца!
Този празник въплъщава в себе си стремежа за по-щастлив живот, дъхновение 

и повече красота във всекидневието.
Вие, самодейците, с пословичните за българина трудолюбие и креативност  

развивате културно-просветна дейност, нямаща аналог в света. С това, което 
творите, несъмнено правите всички нас съпричастни към българските тради-
ции. Ролята  ви  в  популяризирането  на  местния фолклор и представянето ви 
на събори и фестивали допринася за това той да се утвърди като национално 
нематериално културно наследство.
Безспорен принос за това имат и народните читалища – мястото, където твор-

ческият опит на млади и стари ражда онова изкуство, което ни кара да се горде-
ем с българския бит, фолклор и културна идентичност.
Честит празник! Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

дейциддейейцици



Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

Млад мъж вървеше до своя Учител. Скоро пред 
тях се ширна поляна, осеяна с макове.

– Стигнахме, – каза Учителят. – Сега ще ти 
разказа една история с макове. А ти ще разбереш 
какво е страстта, любовта и обичта…
Двамата направиха няколко крачки сред краси-

вото алено море.
– Ето ни тук, сред това безкрайно поле от макове, 

– говореше Учителят. – Разхождаме се из него и очи-
те ни се къпят в красотата му. Изведнъж погледът 
ти е привлечен от едно конкретно алено стръкче. 
Уж всички са еднакви, но ти не можеш да откъсне 
очи от точно това. Навеждаш се към него, докосваш 
нежните му листенца, очите ти го изпиват цялото. 
Искаш го. Да е само и единствено твое. Завинаги.
Учителят спря за миг, наведе се и откъсна едно 

маково стръкче…
– Протягаш ръка и го откъсваш. За да го запазиш 

за себе си. Без да си даваш сметка, че така го 
убиваш. После продължаваш по пътя си доволен, 
усмихнат… Докато макът не увехне и не го изхвър-
лиш, за да потърсиш друг.
Това е Страстта.
Учителят хвърли откъснатия мак и продължи.
– Отново вървиш из полето, радваш се на красо-

тата му. И отново погледът ти се спира върху едно 
конкретно стръкче мак. То ти се струва по-различно 
от останалите. Сякаш ти говори и сърцето ти го чува. 
Навеждаш се внимателно, виждаш само него. Не 
смееш да го докоснеш, за да не го нараниш.
Гледаш го, гледаш го, иска ти се времето да 

спре, да останеш тук завинаги. Иска ти се нищо да 
не ви разделя. Да умреш дори, само винаги да си 

до него… Но внезапно подухва ветрец и довява до 
теб омайващия аромат на някакво друго цвете. За 
миг забравяш за мака и тръгваш, за да откриеш 
откъде идва това прекрасно ухание. Макът остава 
в сърцето ти, усещаш мъка, когато мислиш за него, 
но… всичко това е вече минало…
Това е Любовта.
– А какво тогава е Обичта, Учителю?
– Продължаваш да вървиш сред полето. По-

гледът ти танцува с вятъра. Изведнъж го виждаш. 
Стръкче мак, което сякаш е създадено за тази 
ваша среща. Сядаш близо до него. Не можеш да 
откъснеш очи.
Знаеш, че най-сетне си намерил мястото, на 

което принадлежиш. Намерил си себе си. Това 
стръкче мак става смисълът на твоето съществу-
ване. Грижата за него става твоята мисия. Правиш 
всичко възможно, за да го опазиш и да удължиш 
живота му. И оставаш там завинаги…
Това е Обичта.
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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

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ 
„НАСЛЕДНИК СЪМ НА ЦАР ИВАН АСЕН ІІ”

За седма поредна година Народно читалище „Родолю-
бие–1873”, гр. Асеновград, обявява ученически конкурс 
за написване на есе на тема „Наследник съм на цар Иван 
Асен ІІ”.
В конкурса могат да участват ученици от 11 до 18 години 

от цяла България, разделени в две възрастови групи: 11-
14 години и 15-18 години. Рисунки на тема „Наследник 
съм на цар Иван Асен ІІ“ ще бъдат оценявани в следните 
възрастови групи:
Първа - до 7 години;
Втора - І-ІV клас;
Трета - V-VІІ клас;
Четвърта - VІІІ-ХІІ клас
Всеки участник има право да представи едно произве-

дение (есе, рисунка), специално създадено за конкурса. 
Конкурсът е явен. Есетата могат да бъдат изпратени по 
пощата или на имейл. Литературните произведения трябва 
да бъдат в размер до 2 стандартни страници (Times New 
Roman 12, разредка 1,5), да бъдат подписани с трите имена 
на автора и следната информация за него: рождена дата, 
училище, точен адрес, тел. за връзка. Произведенията, които ще се изпращат по по-
щата, да бъдат в 3 еднакви екземпляра. Адрес: гр. Асеновград-4230 обл. Пловдив НЧ 
„Родолюбие–1873” пл. „Академик Николай Хайтов” №4 За конкурса Имейл: dafi com@
abv.bg, като прикачен файл с обозначение „За конкурса”.
Срокът за изпращане на творбите е до 04. 03. 2022 г. Рисунките да се изпращат 

по пощата на горепосочения адрес. За всяка възрастова група се присъждат: първа 
награда, втора награда и трета награда. Отличените автори ще бъдат уведомени 
предварително. За повече информация: тел: 0331/ 6 25 86; 0878/ 908 710. Дафинка 
Комитова – Секретар НЧ „Родолюбие – 1873”.

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ 
КОНКУРС ЗА РИСУНКА
„ПРОЛЕТНА ПАЛИТРА“

НЧ „ИЗГРЕВ – 1921”, С. ВОЛУЯК ОБЯВЯВА 
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС 
„ПРОЛЕТНА ПАЛИТРА”
РЕГЛАМЕНТ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: • Попу-

ляризиране и подпомагане развитието на детски 
таланти в областта на изобразителното изкуство; • 
Предоставяне на възможност за изява и развитие таланта на участниците; • Насърчаване 
на творческите способности и фантазия на младите хора.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
• Няма ограничения в техниката на рисуване;
• Всеки автор може да участва само с една рисунка с размери 35/50 см;
• На гърба на всяка рисунка да бъдат отбелязани: - трите имена и възраст на участ-

ника; - читалище, училище, извънучилищно звено – ЦПЛР, школа, клуб и пр.; - адрес, 
телефон и e-mail за връзка; - име на ръководителя, ако има такъв.

• Представените творби не подлежат на връщане. Те стават собственост на НЧ „Изгрев 
– 1921” и могат да се използват за благотворителни цели. Организаторите си запазват 
правото да фотографират, филмират и популяризират творбите на участниците с цел 
реклама на конкурса и създаване на архив. Най-добрите от тях ще бъдат включени в 
изложба.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – I – IV клас /7-10 години/ Втора 

възрастова група – V – VIII клас /11-14 години/ Трета възрастова група – IX - XII клас 
/15-18 години/
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: - идея на рисунката; - композиция; - оригиналност; - съ-

четаване на цветовете; - цялостен дизайн.
СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 18.03.2022 г. АДРЕС: С. ВОЛУЯК, ПК 1346, 

УЛ.”ЗОРНИЦА” № 59, НЧ „ИЗГРЕВ – 1921”
РЕЗУЛТАТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 31.03.2022 г. Всички участници получават 

грамота за участие на посочен имейл адрес. За контакт и информация: тел. 0878228831, 
e-mail: konkurs_izgrevvoluqk@abv.bg

1 Март 2022 година, Вторник,
Св. прпмчца Евдокия 
Имен ден празнуват: Евдокия, Марта, Мартин,
Евдокия живяла в Сирия, в град Илиопол. 

Събрала богатство почти колкото царската хаз-
на с греховни дела. Така умъртвила душата си 
и вкаменила сърцето си. Монах на име Герман 
отседнал в съседство на Евдокия. Тя чула мо-
литвите на Герман и много се трогнала. Евдокия 
станала християнка и започнала да разпростра-
нява вярата. Противниците й я преследвали и на 
1 март тя загинала от меч. 

Баба Марта 
Баба Марта е митичен персонаж в бъл-

гарския фолклор. В народните вярвания, 
представени в пословици и приказки, името 
ѝ е свързано с името на месец „март“. Три 
са месеците, които са персонифицирани в 
българските митични представи – януари, 
февруари и март. Януари и февруари са 
представени като братя с лют характер – 
Голям Сечко и Малък Сечко. Баба Марта се 
смята за тяхна сестра, която ту е усмихната 

и добронамерена, ту непредвидимо зла. С Баба Марта и месец март се свързват 
много обичаи и празници, посветени на идващата пролет. Най-известният 
обичай, свързан с Баба Марта, е закичването на хора и млади животни с 
Мартеница (усукани бяла и червена нишка) на 1 март - деня на пристигането 
на Баба Марта. През целия месец се извършват обреди за гонене на змии и 
гущери, както и гадания, свързани с някои прелетни птици.. 
Ден на любителското художествено творчество – Ден на самодееца
 Първи март е традиционен празник на любителското художествено твор-

чество. Денят на самодееца е празник, обединяващ хора с различни професии, 
възраст и пол, но всички водени от любовта към традиционното и съвремен-
ното изкуство. Това е празник за хората, които не жалят сили и време, и които 
влагат цялото си сърце в любимото 
занимание. 

3 Март 2022, Четвъртък,
Национален празник на България 
За първи път се чества по нов стил 

на 3 март 1917 г. след въвеждането в 
България през 1916 г. на Григориан-
ския календар. Денят на освобожде-
нието на България от Османско иго 
е определен за Национален празник 
с Указ 236 на Държавния съвет, изда-
ден на 27 февруари 1990 г., и с Реше-
ние на 9-ото Народно събрание от 5 
март 1990 г. Денят е избран за национален празник на България, защото тогава 
за първи път българските земи се споменават и като политически аргумент.

 4 Март 2022 година, Петък,
Преп. Герасим Йордански 
Имен ден празнува: Герасим. Свети 

Герасим бил аскет и скромен монах. 
Той е основал манастир край река 

Йордан и спечелил стотици последо-
ватели. Според легенда лъв с трън в 
лапата си потърсил помощта на светеца. 
След като Герасим извадил тръна, лъвът 
останал негов дългогодишен спътник и 
след смъртта на светеца издъхнал върху 
гроба му. Затова иконописците предста-
вят св. Герасим с лъв в нозете.

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА ЗА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СТРАСТТА,
ЛЮБОВТА И ОБИЧТА



З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
28 февруари - 6 март 2022г., брой 8

КАК И КЪДЕ ОТИВАТ ПАРИТЕ НИ 
ОТ ОСИГУРОВКИ

Недекларирането на 
доходи и получаване-
то на пари „под маса-
та“ са сред основните 
причини за ниските 
пенсии у нас.
Питали ли сте се 

къде отиват парите ви 
от ежемесечните оси-
гурителните вноски? Въпреки че тези месечни парични 
плащания гарантират материална защита на трудещите 
се, някои хора предпочитат да бъдат осигурявани на 
нереално ниска сума или дори да работят без социални 
осигуровки и следователно – без гаранция за плащане, 
за болнични, за обезщетение и т.н. 
Недекларирането на доходи и получаването на пари 

„под масата“ са сред основните причини за ниските 
пенсии у нас. За да се прекъсне тази порочна практика, 
всеки човек трябва да знае как се разпределят парите 
му и какви рискове покриват.
Видове осигуряване
- Здравно осигуряване – то предоставя основен здра-

вен пакет, гарантиран от държавата. Качеството „оси-
гурено лице“ се придобива задължително по силата на 
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Обикновено 
българското гражданство е в основата на придобиване 
на това качество и няма връзка с полагането на трудо-
ва дейност. Чуждестранни граждани също могат да 
придобият качеството „осигурено лице” за целите на 
задължителното здравно осигуряване, но при наличие 
на предвидените в ЗЗО условия.

- Държавно обществено осигуряване (ДОО) – со-
циално осигуряване за общо заболяване, майчинство, 
пенсии, безработица, трудови злополуки и професио-
нални болести. Осигурени са всички физически лица, 
които извършват трудова дейност, за която подлежат 
на задължително осигуряване; самоосигуряващите се 
лица са осигурени за времето, през което са внесени 
дължимите авансови осигурителни вноски; морските 
лица са осигурени за времето, през което са внесени 
дължимите осигурителни вноски.

- Допълнително задължително пенсионно осигуря-
ване – ДЗПО е вторият стълб на пенсионната система. 
Задължително се осигуряват: в универсален пенсионен 
фонд – всички, родени след 31 декември 1959 г., ако са 
осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното общест-
вено осигуряване; в професионален пенсионен фонд 
– работещите първа и втора категория труд, независимо 
от възрастта.
Социални рискове, покрити от ДОО
Лицата, които подлежат на държавно обществено 

осигуряване, се осигуряват в следните фондове:
- „Общо заболяване и майчинство“ за общо забо-

ляване и майчинство, което включва осигуряването 
за временна неработоспособност, временно намалена 
работоспособност и майчинство;

 -„Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, 
старост и смърт;

- „Пенсии за лицата по чл. 69“ за инвалидност поради 
общо заболяване, старост и смърт;

- „Трудова злополука и професионална болест“ за 
трудова злополука и професионална болест, което 
включва инвалидност, смърт, временна неработос-
пособност и временно намалена работоспособност, 
поради трудова злополука и професионална болест;

- „Безработица“ за безработица.
ДОО предоставя обезщетения, помощи и пенсии 

при временна неработоспособност, временна намалена 
работоспособност, инвалидност, майчинство, безрабо-
тица, старост и смърт.
Осигурителен доход
Осигурителният доход определя размера на осигу-

рителните ви вноски за всички видове осигуряване. 
Законът за бюджета на държавното обществено оси-
гуряване определя граници на осигурителния доход 
за всяка година.
Проверка на осигуровките
Ако искате да знаете колко точно осигуровки внася 

вашият работодател и да следите своя статус, можете 
да направите справка в сайта на НОИ. Нужно е само 
да въведете ЕГН и ПИК (персонален идентификацио-
нен код). Ако нямате ПИК, можете лично да получите 
такъв в най-близкия офис на НОИ само срещу лична 
карта или чрез упълномощено лице чрез представяне 
на нотариално заверено пълномощно.
Възстановяване на надвнесени осигуровки
Ако сте надвнесли суми за задължителни осигури-

телни вноски, които искате да си възстановите, вижте 
Възстановяване на суми. За възстановяване на ДДС, 
вижте още Възстановяване на ДДС.

КОЛКО ПАРИ НИ ДЪЛЖАТ, АКО ФИРМАТА ФАЛИРА
Редът за отпуска-

не и изплащане на 
гарантираните взе-
мания е регламен-
тиран в Закона за га-
рантираните взема-
ния на работниците 
и служителите при 
несъстоятелност на 
работодателя.

Максималният месечен размер на гарантираното 
вземане не може да бъде по-малък от 2,5 минимални ра-

ботни заплати. Така сумата от 1 април става по-голяма.
При минимална работна заплата от 710 лв. от 1 

април 2022 г., максималният месечен размер на га-
рантираните вземания, изплащани от фонд „Гаран-
тирани вземания на работниците и служителите“, се 
определя на 1 775 лв. Право на гарантирано вземане 
имат работниците и служителите, които са или са 
били в трудово правоотношение с работодателя, 
независимо от срока му и от продължителността на 
работното време.
За да се възползват лицата от правото си на гаран-

тирани вземания, техният работодател трябва да е 
осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди 
началната дата на неплатежоспособността, съответно 
свръхзадължеността, посочена в съдебното решение 
за откриване на производство по несъстоятелност.
Правото на гарантирано вземане на работниците и 

служителите възниква от датата на вписване в Тър-
говския регистър на съдебното решение за:

- откриване на производство по несъстоятелност;
- откриване на производство по несъстоятелност с 

едновременно обявяване в несъстоятелност;
- откриване на производство по несъстоятелност, 

постановяване на прекратяване дейността на пред-
приятието, обявяване на длъжника в несъстоятелност 
и спиране на производството поради недостатъчност 
на имуществото за покриване на разноските по про-
изводството.

ИМА ЛИ ПРАВО БАЩАТА НА ПАРИЧНО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ?
От 1 януари 2009 г. осигурените за общо заболява-

не и майчинство бащи имат право на парично обез-
щетение при раждане на дете за срок до 15 кален-
дарни дни, считано от датата на изписване на детето 
от лечебното заведение при следните условия:

 -   осигурени са  за 
общо заболяване и май-
чинство към момента на 
ползване на правото;

 -   имат не по-малко от 
12 месеца осигурителен 
стаж като осигурени за 
общо заболяване и май-
чинство лица;

 -   разрешен им е отпуск при раждане на дете по 
чл. 163, ал. 7 от Кодекса на труда;

 -   майката и бащата се намират в брак или живеят 
в едно домакинство.

 От 1 януари 2009 г. осигурените за общо забо-
ляване и майчинство бащи/осиновители имат пра-
во на парично обезщетение при раждане на дете в 
размера, определен по реда на чл. 49 (размера на 
паричното обезщетение за бременност и раждане), 
след навършване на 6-месечна възраст на детето за 
остатъка до 410 календарни дни, през време на от-
пуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, ако са 
осигурени за общо заболяване и майчинство към 
момента на ползване на правото и имат не по-малко 
от 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за 
общо заболяване и майчинство.

 Начинът за изчисляване на паричните обезщете-
ния на бащите/осиновителите при раждане на дете 
след навършване на 6-месечна възраст на детето е 
същият като на майките (осиновителките) и на ба-
щите при раждане на дете до 15 календарни дни.

 Дневното парично обезщетение е в размер 90 на 
сто от среднодневното брутно трудово възнаграж-
дение или среднодневния осигурителен доход на 
бащата/осиновителя, върху който са внесени или 
дължими осигурителни вноски, а за самоосигуря-
ващите се лица - внесени осигурителни вноски за 
общо заболяване и майчинство за периода от 18 ка-
лендарни месеца, предхождащи месеца, в който е 
датата, от която е разрешен отпускът.

тацията на хартиен носител се предоставя на пациента, 
а при отказ или невъзможност от него да я приеме, 
подлежи на унищожаване, докато информацията на 
електронен носител подлежи на архивиране, но е не-
обходимо да бъде съхранявана в лечебното заведение 
една година след приключване на наблюдението на па-
циента поради избор на нов общопрактикуващ лекар, 
избор на нов диспансеризиращ лекар или приключване 
на диспансерното наблюдение по друг повод.
Съгласно Закона за здравето: „Формите и съдър-

жанието, както и условията и редът за обработване, 
използване и съхраняване на медицинската докумен-
тация и за обмен на медико-статистическа информация 
се определят с наредби на министъра на здравеопаз-
ването, съгласувани с Националния статистически 
институт“. 

Въпрос: Законно ли е взимането на такса за първо 
посещение на новородено в дома му?
Отговор от НЗОК: По програма „Детско здравео-

пазване“ до 28-ия ден от раждането детето се посе-
щава в дома от лекар. Извършват се два прегледа до 
навършване на едномесечна възраст с препоръчителен 
интервал от 7 до 14 дни. Първият преглед се извършва 
до 24 часа след изписване от лечебното заведение при 
осъществен избор от родител/законните настойници 
на лекар на детето.
При липса на избран лекар до 24-я час след изписване-

то, първият преглед се извършва до 24 часа след избора.
Следователно, необходим е извършен избор на лекар 

на детето. В случай че е осъществен такъв избор и е 
заплатено за това първо посещение, може да подадете 
жалба до РЗОК.

Въпрос: Изгубена ми е здравната книжка. Има ли 
в момента, в условията на пандемична обстановка, 
налична онлайн услуга за издаване на нова здравна 
книжка?
Отговор от НЗОК: Когато книжката е изгубена, 

подавате декларация на място, в съответната районна 
здравноосигурителна каса (РЗОК). Здравноосигури-
телната книжка се обявява за невалидна от директора 
на РЗОК, а Вие  заплащате стойността на новата книж-
ка - 4.32 лв., за което от РЗОК издават документ. Към 
момента няма възможност за online услуга „издаване 
на здравноосигурителна книжка“.

До 10-ти март: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през пре-
дходния месец ха-
зартни игри, при кои-
то залогът за участие 
е чрез цената на теле-
фонна или друга елек-
тронна съобщителна 
услуга. Внасяне на 
този данък от опера-
торите на телефонна 
или друга електронна 
съобщителна услуга.
До 14-ти март: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец февруари. 

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 (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с 
място на изпълнение на територията на друга дър-
жава членка за данъчния период – месец февруари. 
Регистрираното лице, което през данъчния период – 
месец февруари изпраща или транспортира стоки под 
режим на складиране на стоки до поискване от тери-
торията на страната до територията на друга държава 
членка и/или когато през този период настъпи промя-
на, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 
3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъч-

ния период – месец февруари е извършило вътреоб-
щностни доставки, по които получатели са данъчно 
задължени лица или данъчно незадължени юридиче-
ски лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна 
Ирландия, или доставки като посредник в тристранна 
операция, по които получатели са данъчно задълже-
ни 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 те-
риторията на Северна Ирландия под режим на скла-
диране на стоки до поискване и/или когато през този 
период настъпи промяна, включително замяна на ли-
цето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ 
на VIES-декларацията.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2022г.

Въпрос: В кой нормативен документ се регла-
ментира срокът за съхранение на медицински 
документи в ДКЦ, по конкретно амбулаторни 
листове от прегледи и изследвания. И какъв е 
редът за унищожаването им. 
Отговор от НЗОК: В Наредба № 8 от 3 ноември 

2016 г. за профилактичните прегледи и диспансери-
зацията (обн. ДВ., бр. 92 и 93 от 2016 г.; изм. и доп., 
бр. 27 и 29 от 2018 г.), издадена от министъра на здра-
веопазването, е регламентиран срокът на съхранение 
на медицинската документация за профилактичната 
дейност и диспансеризацията.
Съгласно чл. 29, ал. 1 от посочената наредба, 

лечебните заведения съхраняват медицинската 
документация за извършените от тях прегледи и 
изследвания три години след извършването им.
В ал. 3 на чл. 29 от същия нормативен акт е пред-

видено, че след изтичане на срока по ал. 1 докумен-



АРГУМЕНТИ
ЗА ПИКИРАНЕ НА

РАЗСАДА И ПРОТИВ
Пикирането е един от доста 

спорните въпроси и диску-
сиите около него вероятно 
скоро няма да приключат. 
Да, защото и привържениците и противниците на тази 
процедура разчитат не само на теоретични познания, 
но и на собствения си практически опит. Важно е да се 
оценят предимствата и недостатъците на метода, като се 
разгледа от различни страни и тогава вероятно ще бъде 
по-лесно всеки да направи своя избор – с пикиране или 
без пикиране да отглежда разсада.
Какво представлява пикирането?
Терминът идва от френската дума „piquet“, което озна-

чава „кол, колче“, но на практика означава пресаждане 
на растенията от общи контейнери в отделни. Понякога 
с този термин се свързва прищипването на основния ко-
рен при пресаждане, което се прави с цел да се принуди 
кореновата система да се разклонява.
Каква е основната цел на пикирането?
Основната цел е бракуване на слабите и болни растения 

и запазване на силните, здравите и добре оформени за по-
нататъшно отглеждане. Разбираемо е, че трябва да имаме 
повече поникнали растения от необходимите, но когато 
семената са малко или става дума за рядък и ценен сорт, 
тогава се предпочита отглеждане без пикиране – може 
случайна грешка да доведе до загуба на ценни растения.
Всички култури ли могат да се пикират?
По-голяма част от растенията (както зеленчукови, 

така и декоративни) при правилно изпълнена процедура 
понасят добре пикирането. Има култури, за които е пре-
поръчително да не се нарушава целостта на кореновата 
им система, защото реагират болезнено на всяка интер-
венция и дори ако разсадът не загине след това, той зна-
чително ще изостане от своите събратя в развитието си.
Висока чувствителност към пикиране проявяват 

краставиците, тиквичките и тиквите. За тях е добре 
да се засяват на постоянно място, но за ускоряване на 
плододаване се отглежда разсад в единични контейнери 
– отлично решение е те да бъдат торфени и растенията 
да се засаждат заедно с тях.
При доматите след правилно проведено пикиране 

се наблюдава укрепване, забележимо стават по-силни, 
бързо нараства кореновата им система, формират силни 
и добре развити храсти.
Много противоречиви са мненията за пикиране на пи-

пера и патладжана. Тук мненията са разделени – едните 
твърдят, че не трябва да се пикират, защото след това 
растенията дълго боледуват и загиват, а другите смятат, 
че няма проблеми и случаите на загниване и заболяване 
са малко.
Привържениците на пикирането твърдят, че могат да 

се подлагат на тази процедура всички култури, ако се 
извършва правилно и навременно.
На каква възраст трябва да се пикира разсадът?
Пикирането трябва да се извършва тогава, когато 

растенията са формирали 1-3 същински листа, които се 
различават от семеделите, появяващи се непосредствено 
след поникване. Това се случва обикновено 2-3 седмици 
след това. Допуска се по-ранно пикиране, но по-късното 
е нежелателно, защото колкото разсадът е по-напреднал 
в развитието си – толкова по-трудно понася процедурата.
Трябва да се отчита още един важен нюанс: когато 

растенията са засеяни в общ контейнер и пространство-
то между тях е малко, с израстването си започват да си 
пречат, източват се, стъблата остават тънки, а корените 
се преплитат. Почти невъзможно е да не се травмират 
при изваждане. В тези случаи колкото по-рано се пи-
кират растенията, толкова по-леко ще се адаптират на 
новото място.
Трябва ли разсадът да се заравя по-дълбоко при 

пикиране?
За да израснат по-силни и здрави растения, обикновено 

се заравят до семеделите листа. Изключение тук прави 
пиперът. Тази култура не образува добавъчни корени и 
не е необходимо да се заравя, а при това реагира много 
болезнено, когато се случи. Дори при засаждането на 
постоянно място дълбочината на засаждане трябва да 
се запази.
Пикирането е важно за растения, които се сеят по-

върхностно (петунии, лобелии и др.) Ако сме решили да 
отглеждаме разсад без пикиране, важно е да се остави 

свободно пространство в контейнерите над почвата, за 
да може да се досипва, заравяйки ги постепенно.
Каква е ползата от пикирането?
Аргументите в полза на пикирането са следните:
1. Методът позволява да се подберат най-силните и 

жизнеспособни растения, които могат да дадат добра 
реколта.

2. Пикирането позволява да се икономиса място при 
използването на общи контейнери за засяване.

3. Прищипването на основния корен стимулира 
развитието на мощна и разклонена коренова система.

4. Растенията след пикиране получават допълнител-
на хранителна среда. Ако се използват подходящи по 
размер контейнери, качествена и подходяща пръст, това 
ще бъде добър стимул за развитие.

5. За култури като са доматите пикирането е необхо-
димо, защото позволява формирането на силна и здрава 
коренова система.
Как пикирането може да навреди на растенията 

и какви грешки се допускат най-често?
Грешките, които се допускат при пикиране са следните:
– неправилна подготовка за пикиране, която изисква 

предварително обилно овлажняване на почвата, за да се 
наранят корените възможно най-малко при издърпване;

– когато коренът е твърде дълъг, по-добре е да се 
прещипе, стимулирайки образуването на допълнителни 
странични корени, вместо да се огъва, защото непра-
вилната позиция ще доведе до проблеми в развитието;

– първите няколко дни след пикиране растенията се 
нуждаят от по-специални грижи, защото слънцето може 
да им навреди сериозно (трябва да бъдат покрити), 
както и преполиването (поливат се рядко, но обилно);

– при пикиране на слаби, повредени и болни растения 
има вероятност те да не оцелеят и е желателно да се 
отстраняват, но когато необходимият брой не достига, 
тогава е най-добре да продължат развитието си на 
същото място (могат допълнително да се използват 
стимуланти, както и при пикиране).
Предвид изложените факти „за“ и „против“, както и 

личния опит, всеки може да направи своя личен избор.

КАК ДА КАРАМЕ КОЛАТА СИ
ПО-ИКОНОМИЧНО

Осезаемото покачване на цените на горивата през 
последния месец засега всички шофьори. Очакванията 
на експертите са цените да продължат да поскъпват.

 Статистиката сочи, че с 5 ст. за литър е поскъпнал 
бензинът от началото на януари досега, с 8 ст. дизелът, 
а метанът с 4 ст.

 Как да изразходваме по-малко гориво - полезни съ-
вети от автоексперти.

 Ето и част от препоръките на професионалиста:
 Ако искате да спестите гориво през зимата, трябва 

да почиствате без двигателят да работи.
Друго важно е да се изберат гуми с нисък индекс на 

съпротивление, което намалява разходът на гориво.
Често пъти двигателят в зимни условия прекъсва, 

шофьорите форсират... много по-добър вариант е да 
се направи една диагностика, за да се установят неиз-
правностите.
Важно е и теглото на автомобила - разчистете непо-

требния багаж и така ще намалите и разхода на гориво.
Не на последно място - по-ниски скорости, по-малък 

разход на гориво.
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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!

НАЕМАМ
земеделска земя
с. Сатовча 15лв./дка
Анна-Мария Велкова
0899/91-35-24                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Собственикът на ресторант влиза и вижда на 
едната маса клиент спи. Веднага вика с нервен 
жест келнера:

- Този го събуди и да си ходи!
- Шефе ама аз на всеки 10 минути го будя. Чо-

векът си иска сметката, плаща я и пак заспива.

Наблюдаващ разпит в полицията разказва в съда:
- При споменаването на възможни доказателства 

и начини те да бъдат открити, разпитваният добро-
волно започна да говори, като спираше от време на 
време да удари с лице обувките на следователя.

БЕДРЕНИЦА – АРОМАТНА
ПОДПРАВКА И ПОЛЕЗНА БИЛКА

Бедреница, каменоломка или горски анасон (лат. 
Pimpinela saxifraga) е многогодишно тревисто рас-
тение от семейство Сеникоцветни (Apiaceae). На 
височина достига до 50 см, стъблото е единично, с 
малки разклонения, покрито с власинки. Бедрени-
цата има сложни листа, които се състоят от няколко 
по-малки листенца. Съцветието е сенник, което се 
състои от множество малки, бели с големина около 
5 мм цветчета. Цъфти от юни до август. Растението 
може да се срещне из цялата страна. Расте по сухи 
ливади, пасища, горски площи, пустеещи местности, 
речни брегове. Обича пълна слънчева експозиция.

 Действие и приложение. Хората употребяват 
каменоломката от векове като лечебно растение и 
като подправка, а понякога и като зеленчук. Всички 
негови части са годни 
за консумация.
Бедреницата има 

установено секрето-
литично и експек-
ториращо действие 
при възпаление на 
дихателните пътища. 
Етеричното масло, 
съдържащо се в бедреницата, експериментално е 
показало мощен съдоразширяващ ефект.

 Бедреницата се препоръчва като секретолитично и 
отхрачващо средство при катари на горните дихателни 
пътища – ларингит, трахеит, бронхит, при стомашно-
чревни оплаквания, за облекчаване на болки в бъбре-
ците и пикочния мехур при камъни в бъбреците, за 
повишаване на диурезата и потоотделянето. Външно 
растението се прилага за лечение на циреи, отоци, 
витилиго и конюнктивити.

 Коренът на бедреницата има противовъзпалително 
и отхрачващо действие. Пресният корен е със силно 
парлив и остър вкус, но тази острота значително на-
малява, когато бъде изсушен. При дъвчене свежият 
корен е ефективен при лечение на зъбобол и пареза 
на езика. Коренът се използва при подуване и тежест 
в стомаха, за подпомагане на храносмилането и като 
средство за стимулиране на апетита.

 Каменоломката не се препоръчва при хора с хипер-
тония. Употребата на растението в големи дози може 
да причини главоболие.
Добре се комбинира с билки като копър, анасон, 

мента, хрян, босилек и мащерка.
 Химичен състав. Бедреницата е източник на ете-

рично масло – до 0,3%, сапонини, танини, захари, 
смола, скорбяла, пектини.

 Дрога. С медицински цели се използват предимно 
корените на растението. Те се изкарват в ранна про-
лет – март и април, преди да е започнало развитието 
на растението или на есен, октомври и ноември, след 
узряването на семената. Сушат се на сянка в прове-
триви помещения. Изсушената билка е набръчкана с 
неприятна миризма и горчив вкус.

щипка сол и варим до полуготовност.
В купа си смесваме млякото, захарта, ва-
ниловата захар и нишестето и разбиваме с 
бъркалка.
Добавяме млечната смес към ориза на тънка 
струя, варим до извиране на течността, като 
разбъркваме, да не загори.
Сипваме си млякото с ориз в тава или ку-
пички, добавяме разбитите жълтъци и раз-
бъркваме.
Печем традиционния сутляш в предварител-
но загрята фурна на 200°C за 25-30 минути.
Оставяме да се охлади и пъхаме в хладилника 

за поне 3 часа турския сутляш.

ТУРСКИ СУТЛЯШ    
Продукти:

• прясно мляко - 1 л
• вода - 500 мл
• ориз - 60 г
• захар - 100 г
• ванилова захар - 1 пакетче
• жълтъци - 2 бр.
• сол - 1 щипка
• нишесте - 3 с.л.
Приготвяне:
Ориза почистваме и изми-
ваме, поставяме го в тенджерка, сипваме студена вода, 


