
28 март - 3 април 2022 г., година (XVIII), 12 /847

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

КАК ДА ПЛАТИМ БЕЗ ТАКСА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НАП 

Електронната услуга „Справка за задълженията с 
възможност за извършване на плащане“ е достъпна с 
персонален идентификационен код (ПИК) или квали-
фициран електронен подпис (КЕП) в портала за елек-
тронни услуги на НАП. 
От приходната агенция уточняват, че за плащането 

чрез виртуалния ПОС терминал на НАП не се дъл-
жат такси и то се отразява в данъчно-осигурителната 
сметка на клиента веднага, без обичайното забавяне 
при банков превод.
С всяка година 

се увеличават по-
требителите, които 
плащат задължени-
ята си онлайн, като 
се възползват от 
електронната услу-
га на НАП. Освен, 
че е бързо и за него 
не се дължат так-
си, плащането чрез 
виртуален ПОС е 
предпочитано от 
гражданите, които 
спешно трябва да 
възстановят здравните си права или им е необходимо 
удостоверение, че няма неплатени задължения.
От услугата напоследък се възползват и много ро-

дители, които искат да ползват по-високите данъчни 
облекчения за деца и за деца с увреждания, но имат 
задължения, подлежащи на изпълнение. 

20 март е Международният ден на франкофонията - 
празник на френския език и култура, споделяне на цен-
ностите - мир, демокрация, права на човека, толерант-
ност, солидарност, езиково и културно многообразие.
България се присъединява като пълноправен член 

към Международната организация на Франкофонията 
през 1993 г.
СУ Сатовча отбеляза Международния ден на фран-

кофонията чрез виртуална разходка, свързана с култу-
рата на Франция, нейните забележителности, история, 
материално и духовно наследство, както и връзката им 
с българската култура и изкуства.
В чест на празника, учениците поставиха френското 

знаме на макет на Айфеловата кула - символ на Париж.
Отбелязването на празника е дейност по проектите 

„Творчески, активни и отговорни тийнейджъри за ев-
ропейско гражданство“ и „Споделяне и зачитане на 
нашите кулинарни и традиционни култури“, програма 
„Еразъм+”, Ключова дейност 2, Училищно образова-
ние, Партньорство за училищен обмен.

.

В България пенси-
онното осигуряване се 
основава на принципа 
на три стълба. Първи-
ят е стълбът на дър-
жавното обществено 
осигуряване, което ви 
позволява да получите 
пенсия, когато достиг-
нете нужния осигури-
телен стаж и възраст.

Вторият стълб е на допълнителното, задължител-
но пенсионно осигуряване, при който лицензира-
ни пенсионноосигурителни дружества управляват 
професионален и универсален пенсионен фонд, в 
които отиват вноските за бъдещата пенсия.
Третият стълб е допълнителен и можете да се 

възползвате от него, ако искате да си осигурите до-
пълнителни средства, когато се пенсионирате. Той е 
напълно доброволен и не е задължителен.
Проверка на пенсионен фонд
Ако сте разпределени служебно към някой пенси-

онен фонд, следва да бъдете информирани за това 
с писмо, за да сте наясно къде отиват парите ви за 
пенсия. Случва се обаче хората да не получават та-
кива писма поради подадена остаряла, невалидна 
или грешна информация.
Ако досега не сте се интересували за това кой е 

вашият пенсионен фонд, но искате да се информи-
рате, първото нещо, което трябва да направите, е да 
разберете къде сте разпределени. Можете да прове-
рите в кой фонд се превеждат осигурителните ви 
вноски по следните начини:

- чрез електронната услуга Проверка на пенсио-
нен фонд (изисква персонален идентификационен 
код (ПИК), който може да се получи безплатно от 
всеки офис на НАП);

- на имейл nap@nra.bg – запитване, свободен 
текст, подписано с електронен подпис;

- по пощата – запитване, свободен текст до ЦУ 
на НАП, на адрес София 1000, бул. „Ал. Дондуков“ 
№ 52;

- на място в ЦУ на НАП, дирекция ДЗПО, на ад-
рес София 1000, ул. „Врабча“ № 23, срещу доку-
мент за самоличност;

- на информационния телефон на НАП – 0700 18 
700 – изисква се въвеждане на ЕГН и номер на лич-
на карта.
След като разберете към кой пенсионен фонд сте 

разпределени, ще можете да прецените дали искате 
да останете там или да решите да се прехвърлите 
другаде.
Проверка на пенсионен фонд от наследник на по-

чинало лице
Ако сте наследник, можете да проверите в кой 

фонд са превеждани осигурителните вноски на по-
чинало лице по следните начини:

- на имейл nap@nra.bg – запитване, свободен 
текст, подписано с електронен подпис, с приложено 
копие на удостоверение за наследници;

- по пощата – запитване, свободен текст, с прило-
жено удостоверение за наследници, до ЦУ на НАП 
на адрес София 1000, бул. „Ал. Дондуков“ №52;

- на място в ЦУ на НАП, дирекция ДЗПО на адрес 
София 1000, ул. „Врабча“ №23, срещу документ за 
самоличност и удостоверение за наследници.

В Бъллгария пенси чрез електронната услуга Прооверкка нВВ Б ПП

На 18 март 2022 г. се отбелязва едно от най-важните чувства, което човек тряб-
ва да притежава – щастието. Във връзка с това Училищния парламент изработи 
щастлива емотиконка, символа на този ден и прикани учениците да напишат 
поне една причина, която ги прави щастливи.
Всички ученици се включиха много активно в дейността и написаха не една, а 

няколко причини, правещи ги щастливи.
Мира Арнаудова и Нери Арнаудова, които са част от парламента, информираха 

всички класове, колко много могат да бъдат причините за това, всеки ден да се 
чувстваме щастливи.

„Ако искаш да разбереш думата щастие, приеми я като награда, а не като цел.“

Училище 
Сатовча



УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ
„ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА“ - СИЛИСТРА 2022

Община Силистра, общински съвет за сътрудни-
чество по етническите и интеграционни въпроси, 
художествена галерия - Силистра, организират 
ученически конкурс за рисунка, есе и разказ „Дъга 
на толерантността“ - Силистра 2022
Примерни теми:
„Различен съм,. погледни ме с твоите очи!“
„Светът, в който искам да живея“
І. Цел на конкурса е:
- Провокирани от една различна година, която 

застави света пред нови предизвикателства, през 
2022 година конкурсът се посвещава на доброто и 
толерантността.

- Творчеството и вдъхновението ще ни помогнат да се справим с новите предизви-
кателства. Традиционно целта на конкурса е да се представи културното богатство на 
различните етноси в Силистра и региона и да разкрие ролята на изкуството и словото 
за духовното и личностното израстване на всяко поколение. През 2022 година освен 
пъстрия свят на етносите, очакваме младите хора да представят и светлите нюанси на 
човешките взаимоотношения в трудните за всички ни моменти през последните години. 
Независимо от етническа и религиозна принадлежност, както и социален статус, ние 
сме преди всичко хора, които живеят на едно място, споделят еднакви проблеми и се 
стремят да съхранят разбирателството и доверието помежду си.

- Очакваме чрез изкуство младите хора да изразят своите познания, лично виждане, 
идеи и разбиране за толерантност, равнопоставеност, човечност, доброта и приятелство, 
за развитие на чувството за търпимост и уважение.
ІІ. Жанрове: рисунка, есе и разказ
ІІІ. Условия за участие:
1. РАЗДЕЛ РИСУНКА
Всяко дете може да представи до два броя рисунки като се позволява да използват 

всички видове живописни техники върху картон с размер А3;
- Използваните материали са без ограничение;
- На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
- трите имена на автора /клас, адрес, училище, телефон за връзка/;
- заглавие на рисунката;
- име на учителя, телефон за контакт и e-mail;
- всяка рисунка да е придружена с текст, който да съдържа кратко описание на творбата 

и послание /прикрепени на гърба на рисунката/.
Възрастови групи:
- Първа група - от 1 - 4 клас;
- Втора група - 5 - 7 клас;
- Трета група - 8 - 10 клас.
2. РАЗДЕЛ ЕСЕ ИЛИ РАЗКАЗ
- Участието с есе или разказ е индивидуално;
- Есето или разказът трябва да бъде написан за целите на конкретния конкурс и да не 

е публикуван и/или участвал в други конкурси;
- Обем на есетата или разказите да бъде до 2 листа формат А4;
- Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, клас 

и възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, 
име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.
Възрастова група - от 8 до 12 клас.
Критерии за оценяване:
Оригиналност и творчески подход към темата, както и при формулировката на за-

главието;
Лично виждане и елементи на проучване;
Езикова и стилистична култура;
Завършеност на тезата.
Краен срок за получаване на творбите: 29 април 2022 г.
Информация за отчитането на конкурса ще бъде публикувана допълнително на сайта 

на Община Силистра.
Творбите изпращайте или предавайте на адрес:

гр. Силистра - 7500
Община Силистра

ул. Симеон Велики 33, ІІІ етаж, стая 321А
За ученическия конкурс за рисунка, есе и разказ

„Дъга на толерантността“
Телефони за информация: 086/816 258, nu22@abv.bg

Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел.
Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи първа, втора и 

трета награда за всеки един раздел и възрастова група.
Авторите на отличените творби получават грамоти и предметни награди.
В конкурса не се допускат творби участвали в други такива изяви и публикувани в 

интернет и медии. За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.
Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото 

да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

31 Март 2022 година, Четвъртък, 
Национален празник на Малта 
Националният празник - Ден на сво-

бодата /1979/. През 1979 от Малта се 
изтеглят последните британски войски. 
От 1800 г. Малта е колония на Вели-
кобритания, която през 1947 г. връща 
правото й на вътрешно самоуправление.

1 Април 2022 година,  Петък, 
Ден на хумора и шегата
Първи април е денят на хумора, сатирата, забавата, шегата и лъжата! Това 

е единствения ден в годината, когато можете да се пошегувате с приятелите 
си, да ги излъжете и изиграете съвсем безнаказано! Дори е задължително да 
погодите номер някому. Навсякъде по света празнуват първи април. Денят на 

смеха в различните страни носи свой 
национален колорит и специфичен 
хумор, присъщ за всяка страна. Праз-
никът е международен, а в България 
е свързан с различни суеверия, като 
например това, че за да имате късмет 
през цялата година, трябва да излъжете 
поне веднъж и вас да ви излъже някой 
до обед на самия ден. Има и различни 
версии за произхода на този празник.
Международен ден на птиците

Денят на птиците се празнува в международен план от 1906 г. Тогава е 
била подписана международната конвенция за защита на птиците. И преди 
това, и сега, човекът винаги е завиждал на птиците, за техния волен полет и 
достойнство! Днес, човекът лети по-високо, по- далече и по-бързо от птиците 
– лети в космоса! Но красотата на волната летяща птица, грациозността и 
величието, с които лети, си остават за завиждане! 

2 Април 2022 година,
Международен ден на детската книга 
Отбелязва се в цял свят и има над 50-годишна 

история. Датата съвсем не е избрана случайно, 
защото на 2 април преди 206 години в Одензе се 
ражда датският писател Ханс Кристиан Андер-
сен. Сигурни сме, че няма възрастен, който да не 
е израснал с приказките му: „Новите дрехи на 
царя“, „Оловният войник“, „Малката русалка“, 
„Малката кибритопродавачка“, “Принцесата и граховото зърно“… През 1967 
г. по решение на Международния съвет за детската книга (с официален статут 
на член на УНИЦЕФ и ЮНЕСКО), 2 април е обявен за Международен ден 
на детската книга. Определянето на специален празник на книгата за деца 
има за цел да вдъхне любов към четенето у децата и да обърне вниманието 
на обществото върху детската книга и литературата за деца като цяло. По 
традиция от 1967 г. насам всяка година различна страна е домакин на отбе-
лязването на този празник. Страната домакин обикновено предлага темата на 
отбелязването и кани известен писател да напише обръщение към децата от 
целия свят, а известен детски илюстратор да направи плаката на честванията.
Световен ден на осведомеността за Аутизъм 
От 2008-ма година насам 2-ри април е обявен за Световен ден за инфор-

мираност за аутизма и се отбелязва с информационни концерти, форуми за 
проблемите на аутизма, благотворителни изложби. Някои от центровете за 
работа с хора с аутизъм отварят вратите си за външни посетители. Това се 
налага поради растящия брой на засегнатите от аутизъм, които външно не 
се различават по нищо от останалите хора и ще се прави докато признаците 
на аутизма станат разпознаваеми от всички и обществото започне да приема 
и подкрепя хората с аутизъм въпреки различието им, и не само на думи. Ау-
тизъм е обединяващ термин за нарушенията от аутистичния спектър. Те се 
характеризират с различно проявление и различна тежест, а хората с аутизъм 
са от ниско до високо функциониращи - при някои интелектът е засегнат, 
при други е свръх развит, но всички те страдат от качествено нарушение на 
комуникацията и социалното общуване.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

В подножието на висока планина се гушело 
китно село. В него живеел и възрастен мъдрец, 
който обичал всеки ден да се изкачва до върха и 
да се любува на родното си място. Докато вървял 
в планината, понякога срещал непознати хора, с 
които дълго разговарял.
Веднъж, докато бил на върха, към него се при-

съединил странник, който пристигал от далечно 
място. Като видял стареца да наблюдава селото, 
странникът рекъл:

- Разкажи ми за своето село! Заслужава ли си 
да се заселя тук? Аз живях далеч на север, но се 
махнах от онова ужасно село. Мястото беше много 
грозно и бедно, а хората бяха непоносими.
При тези думи старецът рекъл:
- Няма да ти хареса тук. Всичко е същото като и 

в твоето село. По-добре продължавай да търсиш 
хубаво място за живеене, желая ти успех!
Минали се няколко дни. Мъдрецът отново се 

качил на върха на планината и отново имал подобен 
разговор. Друг мъж се спрял при него и запитал:

- Разкажи ми за селото в подножието на планината! 
Добро място за живеене ли е? Аз имах дом в едно 
прекрасно селце с приветливи хора, но домът ми из-
горя при пожар и реших да търся късмета си другаде.

При тези думи мъдрецът се усмихнал и кимнал:
- Ще ти хареса тук. Всичко е като в твоето село.
Притча за хубавото и лошото село ни напомня, 

че светът около нас не е нито добър, нито лош. Той 
е точно такъв, какъвто ние самите го виждаме. Той 
е огледало на нашия вътрешен свят и състояние 
на душата ни. Ако имаме очи за щастието и красо-
тата, винаги ще успяваме да ги намерим. Ако сме 
ограничени и настроени песимистично, никога няма 
да сме доволни от средата, която ни заобикаля.
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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 ДОБРОТО И ЛОШОТО СЕЛО



Въпрос: Детето ми е на 11 г.. Беше диагности-
цирано с Ковид в спешен детски център. Изписани 
бяха пет лекарства, вкл. антибиотик- Панцеф. 
Покрива ли се част от сумата, която заплатихме 
в аптеката от НЗОК и ако се покрива, какъв е реда 
за това? 
Отговор от НЗОК: Лекарствата, които се отпускат 

на пациентите с леки или със средно тежки симптоми 
на коронавирус, преминали през COVID зоните, са 
разпределени в три групи – антибиотици, кортикосте-
роиди и медикаменти, повлияващи кръвосъсирването.
Правилата за реда за предписване и отпускане на 

лекарствените продукти за домашно лечение на задъл-
жително осигурените лица с  COVID 19  за времето 
на обявената извънредна епидемична обстановка 
поради епидемично разпространение на посоченото 
остро инфекциозно заболяване  са публикувани на 
интернет страницата на НЗОК в рубрика „Лекарства, 
медицински изделия и храни“ – подрубрика „Търговци 
на дребно с лекарства – аптеки“ (https://www.nhif.bg/
page/149).
В правилата  са посочени конкретните лекарствени 

продукти (с тяхното търговско наименование) за до-
машно лечение на COVID-19. 
Лекарственият продукт Pancef (cefi xime) не е вклю-

чен в групата на антибиотиците, които НЗОК заплаща 
за домашно лечение на COVID-19 .

Въпрос: Дъщеря ми е бременна и са изписани 
инжекции Клексан 6000IU 10 кутии, аптеките в 
ххххххх казват, че не могат да ни снабдят. Искам 
да попитам как да се снабдим? 
Отговор от НЗОК: В Приложение №1 на Позитив-

ния лекарствен списък (ПЛС) е включен лекарственият 
продукт Clexane Solution for injection 100 mg/ml - 0.4 
ml (4000 IU) и се заплаща от НЗОК в извънболничната 
медицинска помощ за лечение  единствено за Covid-19 
при следните ограничения: „Предписва се еднократно 
за терапевтичен курс за лечение или профилактика на 
усложненията от U07.1  за състояния с МКБ кодове 
I20.0, I26.0, I80.0, I80.1, I80.2“, както и за някои сър-
дечно съдови заболявания със следните МКБ кодове: 
I20.0, I20.1,I25.5, I26.0, I80.0, I80.1, I80.2.

Clexane Solution for injection 60 mg/0,6 ml (6000 
IU)  не е  включен в Приложение №1 на  ПЛС  и не се 
заплаща от НЗОК.
Осигуряването на лекарствени продукти за свободна 

продажба в аптечната мрежа не е в законовите право-
мощия на НЗОК.
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ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ИЗПЛАТИ ОЩЕ НАД
3,5 МЛН. ЛЕВА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ 

ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ
Държавен фонд 

„ З е м е д е л и е “ 
(ДФЗ) преведе над 
3,5 млн. лв. (3 570 
900 лв.) на 2 242 
стопани по помо-
щта de minimis за 
изхранване на жи-
вотни. Субсидии 
получиха живот-
новъдите, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-
майки и кози-майки, подали заявление за подпомагане 
след 28 февруари. Припомняме, че на 7 март ДФ 
„Земеделие“ изплати над 19 млн. лв. (19 431 786 лв.) 
по държавната помощ на 10 310 земеделски стопани, 
подали заявление за подпомагане до 28 февруари 2022 
г., включително. До момента общо изплатените сред-
ства на животновъдите по помощта за изхранване на 
животни са 23 млн. лв. (23 002 686 лв.).
Ставките за подпомагане са:
• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то 

животно за млечни крави под селекционен контрол;
• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то 

животно за млечни крави;
• до 45 лв. за млечни крави в планински райони;
• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то 

животно за месодайни крави и/или юници;
• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то 

животно за месодайни крави под селекционен контрол;
• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то 

животно за биволи;
• до 16 лв. до 200-то животно, вкл. и до 11 лв. от 

201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под 
селекционен контрол;

• до 11 лв. за овце майки и/или кози майки в планин-
ски райони;

• до 11 лв. за овце майки и/или кози майки, за живот-
ните по Преходна национална помощ за овце-майки и/
или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3);
По помощта кандидатстват стопани с допустими за 

подпомагане животни по схемите за обвързано подпо-
магане за животни за Кампания 2021 или по Преходна 
национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, 
обвързана с производството (ПНДЖ3). Животновъ-
дите се подпомагат за допустимия брой животни след 
проверка за реализация по схемите за обвързано под-
помагане за животни за Кампания 2021 или (ПНДЖ3).
Предстои още земеделски стопани да получат 

подпомагане след приключване на допълнителните 
административни проверки. Припомняме, че общият 
размер на предоставените на един земеделски стопанин 
помощи de minimis не може да надхвърля левовата 
равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период 
от три последователни бюджетни години.

КАСАТА ЩЕ ПОКРИВА ОЩЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

На всеки пет години 
хората над 18 ще из-
следват кръвна картина 
и урина, предвиждат 
промени в наредба
Нови задължителни 

изследвания за деца и 
възрастни предвиждат 
промени в Наредба № 8 
от 2016 г. за профилак-
тичните прегледи и дис-
пансеризацията, качени за обществено обсъждане.
Една от промените е децата на 7, на 10, на 13 и на 

16 годишна възраст изследване на кръвна картина и 
урина, а за 16-годишните – допълнително изследване 
и на кръвна захар и холестерол. Такива до момента не 
са включени в обхвата на провежданите на децата от 
училищна възраст профилактични прегледи. С вклю-
чените в проекта изследвания на децата в училищна 
възраст се цели създаване на възможности за ранно 
откриване на евентуални отклонения в здравословно-
то състояние, възникнали в тази възраст, което да даде 
възможност и за навременното им лечение.
При бременните жени се предвижда провеждане на 

допълнителни ехографски прегледи в рамките на про-
филактичните им прегледи по Приложение № 6 от на-
редбата. Предлага се за периода на бременността към 
провежданите към настоящия момент 2 акушерски 
ехографии да бъдат добавени още два такива прегле-
да, както и провеждането на ехографско изследване за 
фетална морфология - с оглед осъществявания през 
време на бременността биохимичен скрининг.
Добавя се и възможността за заплатено от НЗОК 

провеждане на изследване за хепатит С, с оглед уста-
новяване на статуса на бременната жена по отноше-
ние на това заболяване.
За лицата над 18 годишна възраст се предлага из-

следване през 5 години на кръвна картина, АСАТ, 
АЛАТ, креатинин и урина. С въвеждането на тези из-
следвания в рамките на профилактичните прегледи се 
цели ранно установяване на евентуални здравословни 
проблеми, вкл. и такива на черния дроб и отделител-
ната система.

 За жените на възраст от 30 до 50 годишна възраст 
се добавя задължително периодично ехографско из-
следване на млечните жлези, с което в ранен стадий 
има възможност за установяване на евентуални из-
менения и предприемане на последващи действия за 

ранно диагностициране на евентуални злокачествени 
заболявания на млечната жлеза.
За лицата с установени при профилактичния пре-

глед рискови фактори за развитие на злокачествено 
новообразувание на ректосигмоидалната област, с 
анамнеза за аденом/и на дебелото черво, полипи на 
дебелото черво, колоректален карцином, болест на 
Crohn, улцерозен колит, цьолиакия се добавя въз-
можност за провеждане на изследване на фекален 
калпротектин, с което се цели подобряване на диаг-
ностичните възможности при тази група лица и пре-
ценката за насочването им към съответен специалист 
и допълнителни изследвания.
С предложения проект се добавя и възможност за 

провеждане на допълнително изследване на пациен-
тите с установена диагноза Синдром на Търнър. При 
лицата над 18 години с това заболяване в рамките на 
диспансерното им наблюдение при специалист се 
включва провеждането на остеодензитометрия, с ог-
лед подобряване на диагностиката на костните изме-
нения в резултат на заболяването.

КАСАТА ВЕЧЕ ЩЕ ПЛАЩА ПОМОЩНИ
СРЕДСТВА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

От 1 юли тази го-
дина Национална-
та здравноосигури-
телна каса (НЗОК) 
започва да отгова-
ря за отпускане, 
отчитане, контрол, 
заплащане и ре-
монт на помощни 
средства за хора с 
увреждания.  
Средствата за заплащането на помощните сред-

ства ще се осигуряват чрез трансфер от Министер-
ството на здравеопазването.
Прехвърлянето на помощните средства от Аген-

цията за социално подпомагане към НЗОК и подго-
товката на Механизма за заплащане на помощните 
средства от здравния фонд е процес, започнал преди 
12 години. Според социалното министерство помощ-
ните средства представляват медицински изделия и 
назначената с тях терапия е вид медицинска дейност, 
която трябва да се заплаща от здравната система.

 Здравната каса започна процедура по договаряне 
на стойността на помощните средства. Възложена е 
заявка и в момента „Информационно обслужване“ 
АД работи по нея за създаване на програмен про-
дукт за електронно предписване, отпускане, запла-
щане и ремонт на помощните средства.
Предстои тестване от 1 май на програмния про-

дукт, като се очаква през целия юни да се извърши 
тестване и с търговците на помощни средства, а от 1 
юли да се въведе в експлоатация.

 Планира се процедурата по договаряне на стой-
ностите на помощните средства да приключи в сре-
дата на май и до края на юни да приключат всички 
срокове, за да може от 1 юли НЗОК да администрира 
този процес.

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ МОГАТ
ДА ПРИКЛЮЧВАТ ЗАЯВЛЕНИЯТА СИ ЗА

ПОДПОМАГАНЕ ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна 

агенция (ДФЗ – РА) информира земеделските сто-
пани, кандидати по схемите и мерките за директни 
плащания, че зареждането в ИСАК на първоначално 
предоставените от Министерство на земеделието 
(МЗм) правни основания приключи с почти месец 
по-рано спрямо Кампа-
ния 2021, информираха 
от пресофиса на фонда. 
В системата са заре-

дени и всички предос-
тавени на ДФЗ специ-
ализирани слоеве по 
схемите за директни 
плащания.
Във връзка с това, считано от  21 март 2022 г., кан-

дидатите могат да приключват заявленията си в Об-
щинските служби по земеделие, с изключение на за-
явленията, при които е налице участие по мерки от 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 
2014 – 2020). Тези заявления ще могат да бъдат при-
ключвани след публикуване на Заповед, съгласно 
чл. 4, ал. 9 и 10 от Наредба №5 от 2009 г. за условия-
та и реда за подаване на заявления по схеми и мерки 
за директни плащания.
Земеделските стопани могат да очертават площите 

си и в разработената от ДФЗ Система за електронни 
услуги (СЕУ), съгласно Заповед на изпълнителния 
директор на фонда.
Земеделски стопани, които все още нямат инди-

видуален профил, могат да получат достъп до СЕУ 
след регистрация в системата чрез подаване на заяв-
ка от секция „Потребителски панел“ на https://seu.
dfz.bg/drupal/ и потвърждение за идентификация на 
кандидата чрез ОД на ДФЗ.
С цел улеснение в секция „Обратна връзка и по-

мощ“ в Система за електронни услуги (СЕУ) са пуб-
ликувани видеоръководства за работа със системата 
https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49.
За допълнителна информация за работа със СЕУ по-

требителите могат да използват и платформата за „Въ-
проси и мнения“ от меню „Обратна връзка и помощ“.

До 31-ви март: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а 

от ЗДДС подава справка-декла-
рация за дистанционни продаж-
би на стоки, внасяни от трети 
страни или територии под фор-
мата на пратки със собствена 
стойност, ненадвишаваща ле-
вовата равностойност на 150 
евро, с изключение на акцизни стоки, по които полу-
чатели са данъчно незадължени лица, които са устано-
вени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване 
в държава членка, включително 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.    
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.



СИМПТОМИ НА ОТРАВЯНЕ НА ПЧЕЛИТЕ
Най-честият симптом на отра-

вяне на пчелите е появата на пре-
комерен брой мъртви пчели пред 
кошерите, се казва в проучването 
“How to reduce bee poisoning from 
pesticides”, резюмирано от спе-
циалисти от Центъра за оценка 
на риска по хранителната верига. 
Друг често срещан симптом е липсата на хранещи се пче-
ли. Авторите подчертават, че повечето пестициди могат 
да причинят агресивност при пчелите. В публикацията 
се посочва, че зашеметяване, парализа и необичайни дей-
ности на пчелите обикновено се причиняват от хлорирани 
въглеводороди и органофосфорни инсектициди. Регурги-
тация на стомашно съдържимия мед често се причинява 
от отравяне с фосфорорганични инсектициди. Авторите 
посочват, че пчелите могат да изпълняват необичайни 
комуникационни танци върху хоризонталната дъска за 
кацане на входа на кошера, докато са под въздействието 
на отравяне с инсектициди. Дезорганизираните модели 
на поведение могат да доведат до липса на разпознаване 
на засегнатите пчели, идващи от полето, от пчелата пазач, 
се казва в изследването.
Много пчели, отровени от продукти за растителна 

защита (ПРЗ), съдържащи активните вещества карбарил 
или диелдрин са забавени и изглеждат сякаш са били 
охладени; на такива пчели са необходими 2 – 3 дни, за да 
умрат. Проучването изтъква, че пчеларите, които са наясно 
с отравянето с карбарил, умеят да разпознават отровените 
пчели, които се движат пред кошера, но са неспособни 
да летят. Мъртвото пило в или пред кошера е типично за 
карбарил, микрокапсулиран метил паратион, или отравяне 
с арсен, считат авторите.
Когато няма достатъчно пчели в кошера, оставени да 

покриват рамките на пилото или да се грижат за пилото, 
ларвите умират от изсъхване или глад. В острите случаи 
цялото семейство може да умре, се казва в проучването.
Когато пчела работничка се връща в кошера с товар от 

замърсен полен или нектар, това може да причини екс-
тремна възбуда и смърт на редица пчели. В изследването 
се твърди, че няколко такива внасяния могат сериозно да 
нарушат и повредят колонията.
Авторите посочват, че пчелата майка може да бъде за-

сегната, по-специално от бавнодействащи вещества, като 
арсенови, карбарил и микрокапсулиран метил паратион, 
които могат да бъдат внесени в кошера чрез полена. Пче-
лите майки може да се държат необичайно: например да 
положат яйцата на грешно място. Силно отслабените коло-
нии или такива без пчела-майка, няма да преживеят след-
ващата зима, се подчертава в изследването. Оставането на 
семействата без пчела майка е свързано с използването на 
голямо разнообразие от инсектициди, включително арсе-
нови, метил паратион, карбарил и паратион. Обикновено 
тежкото отравяне с карбарил или метил паратион оставя 
поне половината от колониите без пчела майка в рамките 
на 30 дни, считат авторите.

ЗАСАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕН ЛУК
Отглеждането на зелен лук 

се оказва не много сложна 
задача. Изисква се желание, 
информираност относно сезо-
на за засаждането на зеления 
лук и каква е оптималната 
влажност и температура, за да 
израсте един хубав зелен лук.

Могат да се използват семена зелен лук или разсад 
(арпаджик), предварително отгледан или закупен от спе-
циализиран магазин.
Обикновено засаждането се прави през пролетта, когато 

температурата е средно между 20 и 30 градуса по Целзий. 
Хубавото на този зеленчук е, че семената му покълват в 
широк температурен диапазон.
Смята се, че най-подходящата температура на почвата 

за засаждането на зелен лук е около 10 градуса по Целзий. 
Такава е и причината да се предпочита засаждането му 
да става в началото на пролетта, когато климатичните 
условия са най-подходящи.
Ако се използват семена зелен лук, то те се засаждат в 

почвата на дълбочина 5-6 см, като трябва да се покрият с 
пръст, за да се запази влажността на почвата. При желание 
семената могат да се култивират и 6-8 седмици преди 
засаждането (на тераса, в парник). По този начин могат 

разсадите да се предпазят от резките температурни ко-
лебания и сланата през пролетния сезон.
Моментът, в който височината на зеления лук достигне 

35-40 см, а главите им са все още малки, то той е готов 
за консумация. Обикновено времето необходимо за це-
лият процес от засаждането, отглеждането и неговото 
изваждане е около 70-90 дни.
Важно е почвата да не изсъхва, а да се поддържа влажна, 

за да не изсъхне и луковичката на растението. Също така 
трябва да се знае, че зеленият лук е чувствителен към 
светлината и има нужда от слънчево огряване. При необ-
ходимост се прави и предварително наторяване на почвата.
Зеленият лук е много полезен и вкусен зеленчук. 

Подходящ да гарнира редица ястия и салати, той е богат 
на фитонциди. Смята се, че е полезен при заболявания 
на дихателната система, както и за страдащите от ате-
росклероза.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ,
АКО ПРЕПОЛИВАТЕ РАСТЕНИЯТА В ДОМА

Заливането на почвата е 
най-честата причина за ги-
белта на стайните растения. 
Най-добре е от всичко да не 
допускате това, но веднъж 
случи ли се, ще ви кажем 
как да се справите с това. 
Стъпка 1: Ако сте заляли 
растението, извадете го от 
саксията. Почвата ще е мно-

го влажна. Ако корените изглеждат здрави, завийте ги 
в хартия или памучна кърпа и оставете да водата да по-
пие. Когато кърпата стане мокра, сложете втора. След 
като се навлажни и тя, върнете растението в саксията, 
желателно е с нова почва или просушете старата. Не 
поливайте, докато почвата не засъхне на 2-3 см.
Стъпка 2: Ако корените са кафяви, почистете пръстта 

от тях и огледайте. Изрежете кафявата част до здраво 
място. След това засадете растение в нова или изсуше-
на почва. Не поливайте. Ако сте премахнали прекалено 
много корени, празнините можете да запълните с почва.
Стъпка 3: Проверете почвата, сменете я, ако мирише 

на гнило и плесен.
Стъпка 4: За да избегнете последващо заливане, на-

учете повече за изискванията на съответното растение 
към условията на отглеждане.
Стъпка 5: Купете си измерител за влажността на поч-

вата. Това не са скъпи прибори, но са много полезни. Те 
имат скала от 1 до 10, където 1 е абсолютно суха почва, 
а 10 е много мокра. Влажността на почвата можете да 
проверите и като боднете пръст или молив в почвата. 
След като го извадите, ако е сух, то значи почвата е на-
пълно изсъхнала.
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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!

Студенти, пети курс, на изпит. Доцентът е отчаян:
- Колеги! Задавам въпрос на всички ви - който 

знае, нека отговори, ще зачета на всички тройка. 
Моля ви!

- Питай!
- Колеги, какъв е цветът на учебника?
Мълчание...
- Как се казвам?
Мълчание...
- По какво сте на изпит?
Мълчание... По едно време се чува мърморене:
- Ега ти завъртяните въпроси!

СЕДЕФЧЕ
Седефчето /Ruta 

graveolens/ пред-
ставлява многого-
дишно тревисто 
растение, с харак-
терна неприятна 
миризма. Достига 
височина от 50 до 
80 см и спада към семейство Седефчеви. За негова 
родина се считат земите край Средиземно море.
Отглежда се в Азия и Европа, а в нашата страна 

предимно е разпространено в Средните Родопи, Юго-
източна и Североизточна Европа. Седефчето може 
да се срещне под наименованието Мързелив сънчец.
Лечебните качества на седефчето са познати още 

от произведенията на Овидий, Плиний Стари и Дио-
скурид. От дълбока древност до наши дни народите 
в Европа са считали седефчето за безценно средство 
при лечение на болни очи. Хората са вярвали, че там 
където расте седефчето, няма насекоми и змии.
Седефчето вирее по каменисти, сухи и скалисти 

места, скътано в храсталаци. Като градинско растение 
се среща много често.
Състав на седефчето
В състава на седефчето влизат ритин, каприлова, 

кипринова и хептанова киселина. Богато е на витамин 
К и витамин Р, горчиви вещества, танини, фурокума-
рини и други. Седефчето съдържа до 0.70% етерично 
масло, смоли и флавоноиди.
Събиране и съхранение на седефче
За лечебни цели се използва надземната част на 

растението, и по-специално листата. Те се берат преди 
цъфтежа, защото тогава ароматът им е най-приятен. 
Стръковете се отрязват едновременно с листата на 
височина 30 см от върха надолу.
Пазете отрязаните стръкове от намачкване, запар-

ване или притискане. Не берете стръкове без листа 
или с прецъфтели цветове. Изсушените листа има 
сиво-зелен цвят, като много често се смилат на прах 
и се ползват за билкови чайове.
Ползи от седефчето
Седефчето има много добре изразено противоглист-

но, газогонно, антиспазмолитично, нервоуспокои-
телно и стимулиращо действие. Подсилва стомаха и 
намира приложение при най-различни заболявания и 
болестни състояния.
Седефчето е полезно за кръвоносната система, 

защото подсилва капилярните стени и засилва пери-
ферното кръвообращение. Помага при остро главобо-
лие, епилепсия, припадъци, конвулсии, тревожност, 
световъртеж, нервност и други състояния на нервната 
система.
Седефчето е ценен лек при заболявания на сър-

дечно-съдовата система – понижава високо кръвно 
налягане и помага при атеросклероза. Прави зрението 
много по-остро и ясно. Седефчето се прилага при 
някои неприятни женски състояния – маточни кръво-
изливи, болезнена менструация, сърцебиене по време 
на менопауза. Седефчето предизвиква менструация.
По отношение на храносмилателната система, 

седефчето облекчава симптомите на колики, газове, 
подуване, стомашни крампи и разнообразни стомаш-
ни проблеми. Седефчето подобрява апетита.
Билката облекчава симптомите на подагра, рев-

матични болки, глисти, гадене, треска. Помага 
при кашлица, затруднено дишане и грип – вирусна 
инфекция на дихателните пътища, която най-често 
засяга децата.
В малки количества седефче се използва за елими-

ниране на отровите от ухапвания на змии, паяци и 
скорпиони. Билката се използва за външно приложе-
ние при ставни болки, подагра, ишиас, ревматизъм, 
брадавици.

ШОКОЛАДОВ
ЗДРАВОСЛОВЕН  КЕКС  

Продукти: 45 г 
овесено брашно, 
35г ябълково браш-
но, 2 яйца, 3 малки 
(2 големи) бана-
на, 3 с.л. какао, 2 
ч.л. бакпулвер, 80 г 
растително масло, 
100 г мед или сте-
вия, ванилия
Приготвяне:Разбийте добре яйцата, докато станат 
пухкави. Смесете двата вида брашно, добавете бак-
пулвер, мед или подсладител, какао на прах, ванилия. 
След това пюрирайте бананите и ги изсипете в тес-
тото, добавете и растителното масло и внимателно 
разбъркайте. Прехвърлете тестото в съд за печене и 
изпечете сладкиша на 180 °C за около половин час. 
Ябълковият кекс ще бъде нежен и ронлив едновре-
менно. Ябълковото брашно придава уникален вкус. 
Но ще бъде още по-вкусно, ако замените овесените 
ядки с бадемово брашно.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              


