
21 - 27 март 2022 г., година (XVIII), 11 /846

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

МЕСТИМ СТРЕЛКИТЕ НА ЧАСОВНИКА
КЪМ ЛЯТНОТО ЧАСОВО ВРЕМЕ 

На 27 март 2022 г. в 03:00 часа в България се въвежда лят-
ното часово време. Тогава часовниците се преместват с един 
час напред.
Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Ев-

ропейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 
януари 2001 г.
Местенето на стрелките в Европа е въведено през 1976 г. по ис-

кане на Франция. Във Великобритания обаче се прилага от 1908 г.
В България тази практика е въведена през 1979 г. С поста-

новление от 1997 година лятното часово време влиза в сила от 
3,00 ч. сутринта в последната неделя на месец март.

От 15 март 2022 г., до 30 септем-
ври 2022 г. в областните дирекции 
на Държавен фонд „Земеделие“ 
(ДФЗ) се приемат заявления за 
сертифициране на стопанствата в 
сектор „Плодове и зеленчуци“ по 
стандарта GLOBALG.A.P. 100 000 
лв. е бюджетът по помощта за 2022 
г., одобрен от УС на ДФЗ.
Подпомагането е насочено към 

малки и средни предприятия, как-
то и към признати групи или ор-
ганизации на производителите на 
плодове и зеленчуци. Кандидатите 
предоставят в ДФ “Земеделие“ от-
четните документи, доказващи ус-
пешно приключилата сертифика-
ция по стандарта GLOBALG.A.P, 
до 30 ноември 2022 г. Срокът за 

изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на документите.
      Подкрепата се предоставя за максимален период от пет години и е ограничена до 1 200 лв. 

с включен ДДС на бенефициер годишно и до 5 000 лв. с включен ДДС на група или организация 
годишно.

    Като задължително условие за предоставяне на подпомагане е получаването на валиден 
сертификат за съответствие със стандарта GLOBALG.A.P. всяка година, в която земеделският 
стопанин или групата/организацията предвижда да участва в схемата за подпомагане.

      Указания по помощта са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

От 15 март 22020222 г до 3300 септемОО 1155 22020222 3300

Този ден се отбелязва за 
опазването на реките, вода-
та и живота в тях. Инициа-
тивите започват от 1997 г. в 
Бразилия.
Представители от над 20 

страни се обединяват около 
идеята да посветят този ден 
на повишаване на информи-
раността и намиране на по-
добри решения за опазване 
на реките.
По инициатива на Училищния парламент в СУ Сатовча беше представена кратка информация 

за най-големите реки в България. По различен и интересен начин учениците от 8-те класове 
нарисуваха и поставиха табла на всеки етаж от училището, които освен информация съдържаха 
и интересни въпроси.
Пазете естествените водоеми, защото те са част от природното богатство.

В СЕУ СА ПУБЛИКУВАНИ УВЕДОМИТЕЛНИТЕ ПИСМА 
ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ, 
БАЗИРАНИ НА ПЛОЩ ЗА КАМПАНИЯ 2020

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) издаде и 
публикува в Системата за електронни услуги (СЕУ) уведомителни 
писма за извършена оторизация и изплатено финансово подпома-
гане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ 
за Kампания 2020.

Земеделските стопани, регистрирани в системата, имат достъп 
до публикуваните писма от личният си профил. До там се стига 
от основното меню „Администрация“ – секция ”Справки” – поле 
„Кореспонденция“. При изтеглянето на уведомителното писмо 
то се счита за връчено, като от следващият ден започва да тече 
14-дневен срок, в който при несъгласие, бенефициерите на ДФЗ 
могат да обжалват писмата по реда на чл.81 и чл.133, ал.1 от АПК.
Бенефициерите, които все още нямат активиран достъп (регис-

трация) в СЕУ, могат да получат уведомителните си писма в Об-
ластна дирекция на ДФ „Земеделие“ по адрес на регистрация (за 
ЮЛ и ЕТ) или постоянен адрес (за ФЛ). Чрез дигитализация на 
системите си ДФЗ цели въвеждането на бърза и сигурна комуни-
кация с бенефициерите. В тази връзка се преустановява изпраща-
нето на хартиен носител на уведомителните писма, свързани със 
схемите и мерките на директните плащания.
Припомняме, че в разработената индивидуална за всеки канди-

дат среда, се дава възможност за визуализация на електронни до-
кументи, уведомления и географски данни. В публичната част на 
системата са налични регистри и справки, нормативни документи, 
калкулатори, както и специализирана географска карта.

.

От 21 март 2022 г. земеделските стопани могат да кандидатстват в териториалните структури на 
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застра-
хователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Приемът ще продължи до 29 
юли. Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ е 31 август 
2022 г. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след предоставяне на полиците в терито-
риалните звена на ДФ Земеделие“, а средствата ще се изплатят до 10 работни дни след сключване на 
договора с Фонда. Финансовият ресурс по помощта е 3,5 млн. лв., който е одобрен от УС на ДФЗ.
През 2021 г. по искане на браншовите организации схемата беше пренотифицирана, като в обхвата 

ѝ бяха включени зърнените култури: пшеница, ечемик, царевица и маслодайни култури: слънчоглед 
и рапица. Бенефициери по помощта могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи:

- овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години;
- зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;
- зеленчукови култури над 0.3 ха;
- етерично-маслени култури над 0.5 ха;
- тютюн над 0.1 ха; - зърнени култури над 3 ха;
- маслодайни култури над 3 ха.
     Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, 

се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.
    Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от раз-

ходите за застрахователни премии. Максималният размер на подкрепа, 
която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култу-
ри и тютюн, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 
лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени 
култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 
35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер 
на застрахователната премия от 60 лв./ха.

    На съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за подпомагане.
     Указания по схемата са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.
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22 Март 2022 година, Вторник,
Световен ден на водите 
Денят на прясната вода е предложен на Конфе-

ренцията за околната среда и развитието (UNCED), 
проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. 
Целта му е да привлече внимание върху важността на 
питейната вода и защитата на водните ресурси. Всяка 
година честването на Международният ден на водата 
е свързано с определен аспект на прясната вода. 

23 Март 2022 година, Сряда,
Международен ден на метеорологията 
Чества се в деня на влизането в сила на Конвенцията за Световната метеорологична 

организация /1950/ - специализиран орган на ООН. Отбелязва се от 1961 г. 
Св. мъченица Лидия - първата християнка в Европа
Св. Лидия, първата християнка в Европа. Лидия била прода-

вачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени какво 
говори Св. Павел Апостол по време на мисията си в нейния град. 
Тя и цялото и семейство се обърнали във вярата. Лидия приела 
Св. Павел Апостол да живее в дома им.(Деян. 16, 14-15). От Ли-
дия (гръцки). Лидия е името на кралство в древна Месопотамия 
(1200 г. пр.н.е. - 323 г. пр.н.е.), дом на легендарно богатия крал 
Крез. Първата жена наречена Лидия е християнска мъченица от 
I в. и според историците това не е истинското й име, а означение 
че е лидийка, т.е. родом от Лидия. Въпреки че кралството влиза 
в границите на персийската империя 323 г. пр.н.е., жителите му 
продължават да се наричат „лидийци“ до доста по-късно.

24 Март 2022 година, Четвъртък,
Световен ден за борба с туберкулозата 
В целия свят туберкулозата е водеща причина 

за смъртта на всеки втори инфекциозно болен 
човек, като всяка година от нея умират около 
3 милиона души в света. Обявеният от Светов-
ната здравна организация 24 март за Световен 
ден за борба с туберкулозата е изключителна 

възможност за фокусиране 
вниманието върху голямото 
предизвикателство за борба с туберкулозата в глобален, национален 
и регионален мащаб.

25 Март 2022 година, Петък,
Благовещение
 Имен ден празнуват: Блага, Благовеста, Благой Православната 

Християнска Църква празнува този ден в чест на благата вест за 
раждането на Спасителя, която Архангел Гавраил съобщил на Дева 
Мария. Българите наричат празника още „Благовец“ или „половин 
Великден“. Народното поверие гласи, че на Благовец долитат ку-

кувиците и лястовиците, за да донесат благата вест, че зимата си е отишла и лятото е 
дошло. Въз основа на народната етимология на названието на празника (Благовец - бла-
го, сладко) се смята, че всяка рана зараства на този ден много бързо. Затова именно на 
Благовец се пробиват ушите на момичетата за обеци. Животновъдите дамгосват стадата 
си и правят резки на ушите на животните, за да могат да ги разпознават. 
Национален празник на Гърция 
Националният празник на страната е Деня на независимостта /1821/. От 1461 г. 

страната е във властта на Османската империя. На 25 март 1821 г. започва национал-
ноосвободителната борба. На 13 януари 1822 г. е провъзгласена независимостта, но 
фактически независимото Кралство Гърция е обявено през 1832 г. 

26 Март 2022 година, Събота,
Национален празник на Бангладеш
 Националният празник на страната е Деня на независимостта /1971/. От 1757 г. стра-

ната е във владение на Великобритания като индийска провинция Източна Бенгалия. 
На 14 август 1947 г. е провъзгласена независимостта на Индия и е създадена държавата 
Пакистан, Източна Бенгалия е включена в състава на Пакистан под името Източен Па-
кистан. Източен Пакистан е провъзгласен за независима Народна република Бангладеш.

21 Март 2022 година, Понеделник,
Световен ден на гората 
Отбелязва се от 1972 г. в деня на 

пролетното равноденствие по инициа-
тива на 23- ата сесия на Европейската 
конфедерация по земеделие (ноември 
1971), подкрепена от Организацията 
на ООН по прехрана и земеделие, 
за да се защити флората и фауната 
на горите. Европейската земеделска 
федерация (CEA) направи през 1971 г. предложение на Организацията за 
храни и земеделие (FAO) към ООН, а именно 21 март, денят на пролетното 
равноденствие в Северното полукълбо и съответно на есенното равноден-
ствие в Южното полукълбо, да бъде отбелязван като Световен ден на гората. 

Световен ден на поезията
21 март е избран за Световен ден на поезията по 

решение на 30-тата сесия на Генералната конферен-
ция на ООН по въпросите на образованието, науката 
и културата (ЮНЕСКО) (26 октомври – 17 ноември 
1999 г.) в Париж, Франция, прието на 3 ноември 
1999 г. Целта на този празник е да популяризира 
писането на поезия, публикуването й и четенето й 
пред публика по света. Презумпцията е, че поезията 
е „за всеки жив читател и за всеки жив поет”.

Международен ден на кукления театър 
21 март е обявен за такъв през 2003 г. по 

решение на Международния съюз на кук-
лените театри към Организацията на ООН 
по въпросите на образованието, науката и 
културата (ЮНЕСКО) този ден се посве-
щава на популяризирането и подкрепата на 
това изкуство – толкова любимо на децата. 
Международен ден срещу расовата 

дискриминация
Международния ден против всички форми на расова дискриминация е 

обявен през 1966 г. с резолюция на Общото събрание на ООН. Повод за 
обявяването на специален ден, посветен на борба с расовата дискримина-
ция става едно ужасно събитие, което всява смут сред Международната 
общност. На този ден, 21 март през 1960 г. в Щарпвил, Южна Африка се 
провежда мирен студентски протест срещу законите, установяващи режим 
на расова сегрегация, един брутален режим, прилагащ на практика теорията 
за неравенство между расите, по този начин зачеркващ човешкото етично и 
морално развитие. 69 полицаи откриват огън срещу мирно протестиращите 
студенти. Във връзка с това шокиращо събитие, Общото събрание на ООН 
призовава Международната общност да удвои усилията си по посока на 
елиминиране на всички форми на расова дискриминация. Така, с резолюция 
2142 от 1966 г. на Общото събрание на ООН, 21 март е обявен за Междуна-
роден ден срещу всички форми на расова дискриминация.
Ден на хората, болни от синдром на Даун

През декември 2001 г. Общото 
събрание на ООН обявява 21 
март за Международен ден на 
хората, болни от Синдрома на 
Даун. Синдромът на Даун е вид 
геномна мутация при хората. 
Дължи се на появата на трета 
хромозома в 21-ва хромозомна 
двойка. Успоредно с типичните 
за болестта симптоми на телесни 
аномалии, се наблюдават и нама-

ляване на способностите на възприемане, умствена изостаналост, вродени 
сърдечни пороци. Адекватен достъп до здравни грижи, програми за ранна 
интервенция и до приобщаващо образование, както и подходящи изследвания, 
са от жизненоважно значение за растежа и развитието на личността.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

В едно село живеел добър и благороден мъж, 
който обаче рядко общувал със своите съселяни. 
Той ненавиждал злобата и алчността, от които 
те били водени и предпочитал да стои далеч от 
тях. Те, от своя страна, също не го харесвали и го 
отбягвали. Един следобед пред дома му се появил 
негов съсед и му рекъл:

- Виждам, че стоиш сам по цял ден. Защо просто 
не се опиташ да се държиш като всички останали, 
за да не бъдеш в изолация?

- Ако стана един от вас, ще изневеря на своите 
принципи - отвърнал самотникът.

- Да, но тогава ще си обграден от куп приятели 
и ще ти е весело на душата през цялото време - 
уверил го гостът му.

- Не се нужда от такива приятели! - категоричен 
бил странникът и се прибрал в къщата си.
Не минало много време и в гората до селото, 

където живеели двамата, било разкопано голямо 
съкровище. Съседът на странника решил да му по-
каже, че въпреки думите си той също е като всички 
останали, ето защо отново се появил пред дома 
му и му казал за него. Щом чул за съкровището, 
самотникът също се отправил към гората, накъдето 
били тръгнали всички негови съселяни.

Сред дърветата почти всеки успял да си намери 
нещо и да го скрие в джоба си, включително и 
странникът, който намерил златен пръстен. Само 
неговият съсед не могъл и си тръгнал с празни ръце 
от гората. На път за вкъщи той настигнал странника 
и му казал:

- Ето, видя ли, че си като всички останали? 
Щом чу за съкровището, побърза да си напълниш 
джобовете.
Мъжът само се усмихнал и нищо не отговорил.
След няколко месеца голямо нещастие сполетя-

ло неговия съсед. Жена му се разболяла тежко, но 
той нямал пари да я заведе на лекар. Няколко пъти 
поискал пари от своите съселяни, но те заявили, че 
нямат и така и не му услужили. Останал през друга 
надежда, той решил да помоли за помощ особняка. 
Застанал на вратата му и казал:

- Моля те, помогни ми! Искам да заведа жена ми 
на лекар, но нямам никакви пари.
Добрякът веднага извадил златния пръстен и 

му го подал.
- Но това е единственото нещо, което ти намери. 

Ако ми го дадеш, отново оставаш без нищо, казал 
съседът.

- За мен това е без значение. Важно е душата ми 
да е богата, а не ръцете да са пълни!

- Извинявай за всичко, което ти наговорих по-ра-
но! Чак сега си дадох сметка, колко е важно човек да 
не е като всички други! - признал си нещастникът.
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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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА ЗА ОСОБНЯКА



 Въпрос: Преди 4 години при изследване на 
пролактин стойностите бяха високи и ми беше 
назначен ЯМР. При направения ЯМР казаха, че 
няма нищо тревожно и след прием на лекарства 
пролактин спадна. Всяка година правя изследва-
ния, за сега няма повишен пролактин, но ендок-
ринолога ми каза, че трябва пак да направя ЯМР, 
защото е минало време и трябва пак да се види. 
Ендокринолога каза, че трябва да си го платя. 
Как мога да го направя по здравна каса? 
Отговор от НЗОК: Високоспециализираното 

изследване ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) се 
извършва от лекар специалист по образна диагно-
стика на основание на издадено “Направление за 
медико-диагностична дейност” (бл.МЗ-НЗОК№4) 
от лекар специалист от извънболничната помощ.
Тъй като ЯМР е скъпоструващо изследване в об-

хвата на извънболничната помощ и направленията 
за него са ограничени,  на лекарите специалисти е 
дадена допълнителна възможност да го назначават 
- освен от определените им средства за медико-
диагностични дейности за тримесечието, и чрез 
допълнителни средства - допълнителен брой ЯМР, 
разпределяни от директора на съответната районна 
здравноосигурителна каса (РЗОК).
За целта лекарят специалист подготвя и предста-

вя в РЗОК мотивирано заявление за отпускане на 
направление за изследването ЯМР с придружаваща 
документация, установяваща необходимостта от 
извършването му.
След завеждане на молбата и разглеждане на 

документите, се издава евентуално одобрение или 
отказ от директора на РЗОК, което лекарят спе-
циалист получава. Преценката е в зависимост от 
здравословното състояние на пациента на база на 
предоставената медицинска документация. Лекарят 
специалист по служебен път получава становището 
на директора и уведомява пациента. Пациентът 
няма ангажимент по отношение на попълването и 
изпращането на документите до директора на РЗОК.  

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК
ПРИ ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Осигуряването на здравословни и безопасни условия 
на труд е не само морално, но и законово задължение 
на работодателите
Здравословното състояние на работещите трябва да 

бъде водещ фактор в организацията на работното мяс-
то, изпълнението на служебните ангажименти, както и 
придвижването от дома до работа и обратно.
Осигуряването на здравословни и безопасни условия 

на труд е не само морално, но и законово задължение 
на работодателите, което е ясно разписано в норма-
тивните уредби. Там е записано също, че разходите за 
осигуряване на здравословните условия на труда са 
изцяло за сметка на работодателите.
Не са рядкост случаите, в които се злоупотребява 

с незнанието на работещите и те биват поставяни в 
ситуацията, да работят в изключително лоши условия 
труд, които често са опасни не само за здравето, но 
и за живота на хората. В практика се наблюдават и 
своеобразни „удръжки“ от работни заплати за да бъдат 
закупувани всякакви видове консумативи за осигуря-
ването на добри битови условия в работната среда, 
което е изключително некоректно и незаконосъобразно.
България е една от страните в Европейския съюз, в 

която процентът на заболеваемостта на населението 
е един от най-високите. Това се дължи на много ком-
плексни фактори, включително и неспазване на пра-
вилата за здравословни и безопасни условия на труд.
По Конституция България е социална държава, 

съответно и законите в страната ни имат социална 
насоченост, което означава, че можем да намерим от-
говорите, относно взаимоотношенията между работник 
и работодател в случаите на общо заболяване и трудова 
злополука. Тези взаимоотношения се регулират, като 
трета страна в тях са редица институции и експертни 
комисии, мнението на които е отправна точка за при-
ложението на законите.

Кои са условията за обезщетение на работник или 
служител при трудоустрояване вследствие на общо за-
боляване, трудова злополука или професионална болест.
Кодексът на труда регламентира случаите, при 

които е необходимо трудоустрояване на работници 
или служители. Трудоустрояването се извършва по 
предписание на здравните органи. В 7-дневен срок от 
получаване на предписанието работодателят е задъл-
жен да премести работника на подходяща работа. При 
неизпълнение на това задължение работодателят дължи 
на работника или служителя обезщетение по чл. 217 
от Кодекса на труда.
Обезщетението е в размер на брутното трудово 

възнаграждение на работника или служителя от деня, 
в който работодателят е получил предписанието за 
трудоустрояване, до деня на неговото изпълнение.
Работник или служител, който без уважителни при-

чини откаже да приеме работата, на която се трудоу-
строява, няма право на това обезщетение.
Трудоустрояване вследствие на общо заболяване, 

трудова злополука или професионална болест.
Ако работник или служител поради болест или тру-

дова злополука не може да изпълнява възложената му 
работа, но без опасност за здравето си може да изпълня-
ва друга подходяща или същата работа при облекчени 
условия, той се трудоустроява на друга работа или на 
същата работа при подходящи условия по предписание 
на здравните органи.
С предписанието се определя характерът на работата, 

условията на труда и срокът на преместването. Необхо-
димостта от преместване на работника или служителя 
на друга подходяща работа или на същата работа при 
облекчени условия, характерът на работата, условията 
на труда и срокът на преместването се определят по 
предписание на здравните органи. Предписанието 
за трудоустрояване, издадено от здравните органи, 
задължава работника или служителя да не изпълнява 
работата, от която се премества, а работодателя - да не 
го допуска до тази работа.
Лекуващият лекар може да трудоустроява с болничен 

лист до един месец в една календарна година, а ЛКК - с 
болничен лист до две години, но за не повече от шест 
месеца еднократно.
При необходимост от продължаване на трудоустро-

яването на всеки шест месеца се прави контролен 
преглед от ЛКК, която ако е необходимо, издава нов 
болничен лист. След изтичане на двете години оси-
гуреният се насочва за освидетелстване от ТЕЛК. 
Ако ТЕЛК установи, че здравословното състояние на 
лицето не е довело до трайна неработоспособност и 
се налага то да продължи да работи при облекчени 
условия, ТЕЛК прави предписание трудоустрояването 
да се продължи от ЛКК.
Справка:
чл. 217 от Кодекса на труда
чл. 317 от Кодекса на труда
чл. 314 от Кодекса на труда
чл. 25 от НМЕ и чл. 1 от Наредбата за трудоу-

строяване

СЧИТА ЛИ СЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
ВРЕМЕТО В КАЗАРМАТА

Често читателите се об-
ръщат с въпроси и молба 
за отговори, поради фа-
кта, че НОИ им отказва да 
им бъде признато времето 
на наборна военна служ-
ба като действителен оси-
гурителен стаж.
Това се оказва изключително важен момент за 

гражданите, защото това става причина за отказ за 
отпускане на пенсия в края на активния им трудов 
живот. С подобен проблем се сблъскват както граж-
даните, отбивали военна служба в България, така и 
тези, отбивали службата в чужбина.

„Действителен стаж“ е действително изслужено-
то време по трудово или служебно правоотношение, 
времето, през което лицето е работило по друго пра-
воотношение и е било задължително осигурено за 
инвалидност, старост и смърт, както и времето, през 
което лицето е подлежало на задължително осигуря-
ване за своя сметка и е внесло дължимите осигури-
телни вноски.
За осигурителен стаж при пенсиониране се зачи-

та периодът на наборна или мирновременна алтер-
нативна служба и времето, през което неработеща 
майка е гледала дете до 3-годишна възраст. За тези 
периоди се внасят осигурителни вноски в размера за 
фонд „Пенсии“ за сметка на държавния бюджет вър-
ху минималната работна заплата към датата на отпус-
кане на пенсията.
От всичко описано по-горе следва, че трудовият 

стаж, положен в изпълнение на задълженията за от-
биване на наборна военна служба се зачита за дейст-
вителен осигурителен стаж по смисъла на Кодекса за 
социално осигуряване (КСО).
За осигурителен стаж от трета категория се призна-

ва времето на наборна военна служба и времето на 
обучение на курсанти и школници след навършване 
на пълнолетие до размера на наборната служба за съ-
ответния род войски съгласно действащото законода-
телство, независимо кога са положени. За този стаж 
се дължат осигурителни вноски от републиканския 
бюджет. Когато по време на обучението се промени 
срокът на наборната военна служба, за осигурителен 
стаж се зачита определеният срок към датата на за-
почване на обучението, а за ненавършилите пълноле-
тие - към датата на навършване на пълнолетието им.
Ако ви бъде отказана пенсия по условията на КСО с 

мотивацията, че времето на военната наборна служба 
не се признава за действителен осигурителен стаж, 
то ви съветваме да обжалвате това разпореждане, за-
щото съгласно закона имате право да го направите и 
вероятността да спечелите спора е голяма. 

Въпрос: Кога здравноосигурен човек може да си 
смени личния лекар? Публикуваната информация 
в сайта Ви е от 2017г., затова моля да ми кажете 
за текущата 2022г. дали има някаква промяна в 
графика юни/декември като възможност за смяна 
на личен лекар.
Отговор от НЗОК: Всяка календарна година в 

периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември здрав-
ноосигурените лица могат да променят избора си на 
общопрактикуващ лекар.
Извън нормативно определените срокове (юни и 

декември) смяна на личния лекар е възможна по всяко 
време на годината единствено при определени хипо-
тези: когато  лечебното заведение, в което е избран 
лекаря, няма сключен договор с НЗОК; когато лицето 
е осъществило своя избор на личен лекар в лечебно 
заведение, което е сключило договор с НЗОК, но 
впоследствие  този договор е прекратен на някакво 
основание; когато лицето е осъществило своя избор 
на личен лекар, но впоследствие лечебното заведе-
ние, в което той работи, не сключи договор с НЗОК; 
при констатирана от НЗОК трайна невъзможност на 
избрания лекар да оказва първична извънболнична 
помощ; при промяна на настоящия адрес на здравно-
осигуреното лице.

До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работода-

теля на авансовия данък, 
удържан през месец фев-
руари за доходи от тру-
дови правоотношения.  

2. Внасяне от работода-
теля на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 
42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сума-
та от частичните плаща-
ния, направени през ме-
сец февруари, когато пълният размер на начислените 
от работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 март.
До 31-ви март: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справ-

ка-декларация за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии под формата 
на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща ле-
вовата равностойност на 150 евро, с изключение на ак-
цизни стоки, по които получатели са данъчно незадъл-
жени лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребиваване в държава членка, включи-
телно в страната, за данъчен период – месец февруари 
и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано 

лице по чл. 157а от ЗДДС на справка-декларация, ако 
последният ден на месеца, следващ данъчния период, 
за който се отнася декларацията, е неприсъствен ден, 
срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декла-
рацията до последния ден на месеца, включително.    
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през месец февруари.

2. Подаване по електронен път (с ПИК или с електро-
нен подпис) на годишна данъчна декларация по чл. 50 
от ЗДДФЛ за доходи, подлежащи на облагане с данък 
върху общата годишна данъчна основа и с данък върху 
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, придо-
бити през предходната година и внасяне на дължимите 
по декларацията данъци от лица, които имат право и 
желаят да ползват отстъпка от 5 на сто върху дължи-
мите по декларацията данъци, но не повече от 500 лв. 
в общ размер.
АПРИЛ
До 10-ти април: 
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 предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 15-ти април: 
ЗКПО
1. Деклариране на месечните и тримесечните авансо-

ви вноски за корпоративния данък. 
2. Внасяне на месечните авансови вноски за корпо-

ративния данък за януари, февруари, март и април по 
ЗКПО. 

3. Внасяне на тримесечните авансови вноски за пър-
во тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО.

4. Деклариране и внасяне на данъка за първо триме-
сечие върху хазартната дейност от игри с игрални ав-
томати и игри в игрално казино.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ, АПРИЛ 2022г.



КЛАСИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ С РАЗСАДА
ЗА ДОМАТИ И КАК ДА ГИ ИЗБЕГНЕМ
За отглеждане на 

здрав и силен разсад 
са необходими труд 
и знания. Богатият 
практически  опит, 
разбира се, е важен 
и добро начало, но 
ключът към успеха не 
се крие само в него. 
Основните причини за проблеми с разсада не са малко и 
могат да бъдат разделени грубо на три категории: лоша 
почва, грешки при отглеждане и некачествени семена.
Добрата почва е основата
На пръв поглед изглежда, че знаем почти всичко за 

отглеждането на домати, включително за качествата на 
почвената смес. Независимо от това, че тя е добре аери-
рана, дезинфекцирана и населена с полезна микроф-
лора, в повечето случаи става източник на проблеми с 
разсада. Защо?
Много често основното нещо убягва от вниманието 

– рН на почвата. Оптималният диапазон за доматите е 
5,5-7,5. Ако рН е по-ниско, тогава проблемите не мо-
гат да бъдат избегнати, защото киселата почва е много 
опасна за растенията, особено в ранен етап на развитие. 
До какво води тя:

– протеиновият синтез намалява и се нарушава мета-
болизма на младите растения;

– развитието и растежа на кореновата система забе-
лежимо се забавя или спира;

– при ниски нива на рН редица хранителни вещества 
не се усвояват – азот, калий, фосфор, сяра, калций, мо-
либден, магнезий. Това не е най-лошата новина! Още 
по-лошо е, че желязото, цинкът, медта и манганът в 
кисела среда стават отровни за растенията.
Ако разсадът оцелее в киселата почва, той няма да 

даде добра реколта. Възможно е и при засаждане на по-
стоянно място да загине или да се развива много бавно. 
Независимо от начина за определяне на рН – важно е да 
се знае и семената да попаднат в благоприятна среда. 
Когато няма възможност за анализ, тогава е най-добре 
да купим готов субстрат за разсад. Качествената почва 
съдържа стартов минерален комплекс, оптимален за 
разсада.
Прекомерната грижа може да навреди!
Не случайно грижата за разсада е сложна, защото 

всички нейни фактори са незаменими и еднакво важни. 
Всичко трябва да бъде в нормата – желанието да подхра-
ним или полеем повече няма да доведе до нищо добро.
Няма да бъде излишно да припомним, че за нормал-

ното си развитие растенията се нуждаят от определен 
температурен режим, който зависи от възрастта на 
разсада, продължителността на деня и степента на 
осветеност. Доматите са издръжлива култура и малки 
отклонения в една или друга посока на режима може 
външно да не се отрази, но разсадът винаги губи част 
от качествата си.
Една от най-коварните грешки, която често убягва от 

вниманието ни е студената почва. Когато температурата 
е под +14 градуса по Целзий, тогава кореновата система 
просто спира да функционира. Дори в плодороден и 
влажен субстрат растенията ще гладуват и ще страдат 
от липса на вода.
Желанието да ги поливаме често води до друг про-

блем – преполиване, което е само на крачка от всички 
видове гниене на разсада. Трябва да избягваме и другата 
крайност – пресушаване. В този случай, за да оцелеят, 
растенията изхвърлят част от листата си и така не губят 
ценна влага, но се обезлистват.
Некачествени семена
Да, много често коренът на проблемите се крие в не-

качествените семена. Можем да се отървем от патогенни 
възбудители на болести и гъбични спори, полепнали 
по обвивките на семената чрез предсеитбеното трети-
ране и обеззаразяване, но срещу вирусите, които са се 
скрили надеждно в клетките на зародиша сме безсилни. 
Вирусните заболявания са сериозен бич за растенията, 

но този проблем е труден за разрешаване, защото от 
хибридните сортове не можем да си произведем сами 
семена и да сме сигурни, че източникът е здрав.
Когато идентифицираме навреме основните пробле-

ми при отглеждане на разсад за домати, тогава рискът 
от усложнения ще бъде сведен до минимум.

КАК ДА СЕ ХРАНИМ ПРИ ОСТЕОПОРОЗА?
Остеопорозата е нелечима според медицината и има-

ме ли я си остава наша доживот. Но не е точно така. С 
правилно хранене човек може да си помогне.
Неправилен калциев метаболизъм
Най-често остеопорозата се обяснява като хронично 

дегенеративно заболяване, при което костите губят кал-
ций. Ако беше толкова просто щяхме да пием известно 
време таблетки с калциев карбонат, както и витамин D 
и щяхме да сме здрави. Но в случая говорим за хро-
нично дегенеративно заболяване на костната тъкан с 
постепенна загуба на костно вещество.
Освен че в организма се наблюдава неправилен ме-

таболизъм на калция, има и липса на магнезий, което 
води до натрупване на неорганичен калций, така че 
освен дупки по костите човек може да има и шипове.
В организма има още липса на силиций и на белтъчна 

спойка в костите.
„Костната тъкан се 

изгражда от три вида 
клетки :  остеоцити 
(поддържащи матри-
кса); остеобласти (об-
разуващи  костната 
тъкан) и остеокласти 
(разрушаващи костна-
та тъкан).
При здравата клетка има баланс между растежа и раз-

рушаването, но при остеопорозата се раждат по-малко 
клетки, преобладават процесите на разпад и костта 
започва да изтънява ”, обясняват експерти в областта.
Остеопорозата може да се повлияе положително, 

ако 2/3 от менюто ви е в суров вид и ядете предимно 
зеленчуци, плодове, ядки, кълнове.
Много важен е сусамът, защото изобилства от биоло-

гично активен калций. Нека да е смлян, за да се усвои 
по-лесно, или да е във вид на сусамова халва или тахан.
Може също да си направите хумус - вкусен пастет от 

сварен нахут, сусам, чесън, лимон, джоджен и зехтин.
 От ядките царе в този случай са: бадемът, шам- фъс-

тъкът, орехите, но ако имате остеопороза, избягвайте 
фъстъците.
Едно време гладиаторите са имали здрави кости, 

благодарение на силиция в кръвта си, а днес можете да 
постигнете тяхната здравина със зеленолистни.
Изпивайте сутрин по един зеленчуков фреш на 

основата на морковен сок, в който има още спанак, 
коприва, лапад, магданоз, копър, джоджен, босилек, 
киселец или каквото имате в кухнята. 300-400 мл за 
деня ще ви даде важните минерали. Не забравяйте, че 
технологично обработената храна дава киселинност, а 
тя разгражда костите.
Животинските продукти гълтат калций, внима-

вайте с тях особено!
От готвените храни съчетавайте зърнените и бо-

бовите. Съберете си рецепти с нахут и овес. Можете 
да съчетавате тези продукти с царевица и боб, соя и 
ориз, леща и ориз или царевица. Пълнените чушки са 
перфектни за вас.
Полезно е и водораслото Lithotamnion Calcareum, 

както и мляно конопено семе.
Трябват ви още слънце и движение – разходки, танци, 

тичане.
Микро ударите стимулират втвърдяването на костта.
Добре е при изтъняване плътността на костите 

веднъж годишно да се прави остеодензиометрия, но не 
да се изследва костната плътност на пръст или ръка, а 
на гръбначни прешлени и тазобедрени стави.
Кажете на джипито си да ви пусне кръвни изследвания 

на паратхормон, бета крос лапс и алкална фосфатаза.
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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!

Жена показва на мъжа си снимка на телефона.
- Виждаш ли го този, който стои в средата?
- Да.
- Ще го познаеш ли ако го видиш?
- Да.
- Добре! Довечера в шест часа отиваш и го взи-

маш от детската градина!

Двама братя евреи погребват баща си. По едно 
време единия пита другия:

- Ици, много хубав часовник имаш. Откъде е?
- Татко ми го продаде преди да почине.

БЕРГАМОТ – ЦИТРУС С НЕВЕРОЯТНИ 
ПОЛЗИ ЗА ТЯЛОТО

Бергамотът (лат. 
C i t rus  bergamia) 
представлява  ци-
трусово дърво от се-
мейство Седефчови 
(Rutaceae). Някои 
автори посочват Се-
верна Америка като 
негова родина. Но има данни и, че областта Калабрия 
в Италия е било първото място, на което за първи път е 
открит бергамотът през 18 век. Не липсват източници, 
които доказват познания за вида още от древността. 
Днес Калабрия е най-големият производител на бер-
гамот в света. Растението се отглежда и в Бразилия, 
Аржентина и Кот Д‘ивоар. Дървото бергамот е ниско 
със заострени вечнозелени листа. Той цъфти през ап-
рил. Плодовете са дребни, крушовидни или сферични 
с лимонено жълта кора и кисел вкус. Те се събират в 
месеците от ноември до февруари.
Действие и приложение. Маслото от бергамот 

проявява силен антисептичен ефект и се счита за 
природен антибактериален агент, особено ефективен 
при настинки и грип. Най-силният антибактериален 
компонент в маслото от бергамот е линалол като 
действието му е насочено срещу редица патогени. 
Етеричното масло от този плод има свойството да 
облекчава първите симптоми на есенно-зимните не-
разположения. За това е добре да знаем, че бергамотът 
е идеален помощник в сезона на настинките. Има дан-
ни, че увеличава концентрацията на антиоксиданти, 
с което положително повлиява занижения имунитет, 
особено през зимата.
Провеждани са проучвания, в които се казва, че 

етеричното масло от бергамот проявява и противогъ-
бични свойства. То показва значителен ефект срещу 
видовете Candida, което е предпоставка за успешното 
му използване при лечението на локални кандидозни 
инфекции.
Маслото от бергамот има и седативен ефект и често 

се използва за лечение на депресия, безпокойство и 
стрес чрез осигуряване на енергия. Освен това то 
може да помогне и при безсъние, да намали стреса 
и възбудата. Бергамотът се използва и при деца при 
стрес и тъга по близък човек, например при раздяла 
с мама при тръгване на детска градина.

 Етеричното масло от бергамот е фоточувствително. 
Не се препоръчва вътрешната или външната му упо-
треба при излагане на силна, пряка слънчева светлина, 
поне 12 часа преди излизане на слънце.

 Химичен състав. Бергамотът е източник на ценно 
етерично масло, съдържащо около 40 вещества, сред 
които: линалол, сабинен, борнеол, цимен, терпинен, 
туйен, туйол, мирцен и др. Растението съдържа и още 
антиоксиданти, витамин С и др.

 Дрога. С лечебни цели се употребяват плодовете 
на растението, от които се извлича етеричното масло.

.
ШИПКОВ  СИРОП  

Продукти: Шипка – 500 гра-
ма, Вода – 1000 милилитра, 
Пчелен мед – 300 грама
Приготвяне: Почистете и 
изплакнете шипката. Минете 
я през машинка за месо, за да се смеле добре. Към 
шипковата пулпа добавете водата и покрийте съда с 
подходящ капак. Оставете за 48 часа.
Прецедете с тензух водният извлек и добавете пчел-
ния мед. Разбъркайте хубаво до пълното разтваряне 
на меда. Съхранявайте в хладилник.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              


