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Община Сатовча
Об
С
успешно приключи реализирането на проект по
Договор № BG06RDNP001-7.0070042-C01 - „Изграждане на спортна
инфраструктура в УПИ III, кв.35 по
плана на с. Сатовча, общ. Сатовча“
Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.007 - Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007
Спорт „Изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 година.
С реализацията на проекта се изгради спортна площадка за минифутбол
в двора на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, в село Сатовча. Терена отреден
за разполагане на спортната площадка
беше неизползваема асфалтова площадка в двора на училището. С проекта се предвиди изграждане на оградено игрище с изкуствена настилка, с
възможност за ползване за минифутбол и със скамейки за зрители и игра-

чи. Футболното
игрище с изкуствено
Ф б
покритие е с размери на игралното
поле 20х40м. и размери на тревното
покритие 22х42м. Трибуните са със
стоманена конструкция, върху която
се разполагат пласмасови пейки за
зрители с 54 места, 3 реда. Спортната площадка е оградена със стоманени стълбове 60/40/4 L=5600mm и
прозирна поцинкована мрежа. Има
две врати за достъп, включително за
евакуация, като вратите се отварят по
посока на евакуацията. Обекта има
площен характер със заградена площ
от 1004.92 кв.м.
За изпълнението на проекта, съгласно изискванията на закона, кметът на
общината д-р Арбен Мименов проведе
процедура по възлагане на обществена
поръчка за избор на фирма изпълнител,
сключи договор и въведе готовия обект
в експлоатация по надлежния ред.
С реализирането на проекта ще се
задоволят потребностите от спортна
активност на цялото население на
общината, каквато цел имаше и самия проект. От спортната площадка
ще се възползват не само учениците
от СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с.
Сатовча, а и от останалите граждани
на общината.

НАГРАДА ОТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА
УЧЕНИЧКА ОТ СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“,
С. САТОВЧА
Ученичката Даниела Узунова от III клас, под ръководството на г-жа Нели
Коемджиева спечели специална награда в категория „Рисунка“ в V –ти
Международен културен форум „Велики Преслав - история на цял един
народ“ - 2022г. Форумът се провежда за пета поредна година под патронажа на Вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова. И тази
година конкурсът се радва на голям интерес от България и чужбина. Творбите бяха оценявани от компетентно жури в състав: проф. д. ик. н. Евгений
Станчев, доц. д-р. инж. Румен Драганов, Радостина Николова - експерт по
гражданско образование и обществени науки в МОН, Борянка Миланова,
Христина Борисова, Теодора Желева, Васил Горанов.
Гордеем се с успехите на нашите умни и талантливи ученици, коментират
от училището.

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв.
07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча
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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР
27 Юни 2022 година, Понеделник,
Световен ден на риболова
Празникът се отбелязва от 1985 г.
по решение на Международната конференция по регулиране и развитие
на риболова, проведена през 1984 г.
Риболовът е лов на риба, който може да
бъде, както промишлен (когато рибата
се лови в големи количества), така и
спортен (за лично удоволствие, което
включва понякога уловът да не бъде
употребен за храна, а да бъде пуснат обратно в природата). Промишлен риболов: Промишленият включва използване на кораби снабдени със специални
риболовни приспособления - най-често различни видове мрежи. Към него
спада и разполагането на постоянни мрежи във водата (наричани таляни/
даляни, когато са в морето). Спортен риболов: Спортният риболов се поделя
основно на подводен (често с използване на харпун и подводна екипировка)
и обикновен, който на свой ред се дели на морски (от брега или от лодка),
в спокойни води (язовири, езера и т.н.) и речен (обикновено става дума за
улов на шаран, речен кефал, бяла риба, щука, сом, мряна, уклей, пъстърва).
Съществува и подледен спортен риболов, при който обект на улова са предимно: костур, червеноперка, щука, бяла риба, пъстърва. При спортния риболов
се използват комплект риболовни принадлежности (такъм от турк. takım съвкупност, комплект): риболовен прът тип: телескоп без водачи, телескоп
с водачи тип: мач, болонезе, спининг, фидер, макара, плувка, тежест, звънче
(шпионка), риболовно влакно (корда), кука, повод, вирбел, блесна и други.
Риболовът отдавна вече не е само средство за поминък, но и хоби, което при
повечето хора по-късно се превръща в страст. Онези, които споделят тази
страст имат възможността да празнуват своя празник само няколко седмици
след като уловът е разрешен
официално.
29 Юни 2022 година, Сряда,
Петровден
На този ден църквата чества
паметта на двамата Христови
апостоли - Петър и Павел ревностни разпространители
на християнството, изтърпели
много страдания и гонения и са
наречени „първовърховни престолници и вселенски учители“. Петър, беден рибар от гр. Витсаида край Генисаретското езеро, е един от първите ученици на Христос и един от преданите
му последователи. Павел, роден в Тарс, Киликия, първоначално изповядва
юдейската религия и е сред гонителите на християните. На път за Дамаск той
е ослепен от видение на Господа. Завеждат го обратно в града, където след три
дни е изцерен по чудо. От яростен противник става най-ревностен разпространител на Христовото учение. През 67 г. заедно със сподвижника му Петър
са разпнати на кръст от император Нерон в Рим. На Петровден се принася
жертвено животно в чест на светеца - обикновено се коли „петровско пиле“.
Рано сутринта жените носят в черквата колак и ранни ябълки - петровки.
Осветени от свещеника, те носят здраве. Според народните вярвания Свети
Петър е ключар на райските порти и главен съдник на човешките грехове,
който определя коя душа е праведна и достойна да влезе в рая.
Празнуват носещите имена: Павел (означава малък), Павлин, Павлина,
Павлета, Пейо, Пенка, Пенчо, Петрана, Петранка, Петър (означава - камък,
скала), Петьо, Пепа, Петя, Пецо, Апостол (означава - пратеник), Камен.

30 Юни 2022 година, Четвъртък,
Годишнина от смъртта на
Гунди и Котков
На 30 юни 1971 година на път за Враца, край
прохода Витиня умират двама от най-добрите и
обичани български футболисти Георги Аспарухов (Гунди) (4 май 1943 - 30 юни 1971) и Никола
Котков (9 декември 1938 - 30 юни 1971). По това
време те са съотборници и играят в столичния
„Левски“, по време на катастрофата Гунди шофира любимата му бежова Alfa Romeo - Giulia
GT с номер СА 9999. Най-вероятната причина е несъобразена скорост, заради която
не спира на Т-образния разклон на пътя Ботевград-Витиня- София. Колата на Гунди и
Котков се блъска в камион с ремарке, движещ се по посока София - ударът е точно зад
шофьорската врата на ЗИЛ-а, в резервоара. „Алфа Ромео“-то се запалва, а Аспарухов
и Котков загиват. Има няколко различни версии за катастрофата - от техническа неизправност на колата до преднамерено убийство
на двамата най-известни български футболисти.
2 Юли 2022 година, Събота,
Международен ден на НЛО
През 2001 г. Хактан Акдоган, създател на
Международния музей на НЛО в Истанбул, Турция, публикува предложение за честването му.
Годишнина от инцидента в Розуел, САЩ (юни
1947), където е намерено катастрофирало НЛО.
Инцидентът в Розуел е станал през нощта на 4
юли 1947 г. когато нещо се разбило в близост до
градчето Розуел, щата Ню Мексико. Собственикът
на ранчо „Мак“ открил нещо като летяща чиния, която се била разбила в имота му. В
нея се намирали телата на четирима от пътниците, трима от които мъртви. Всички били
ниски, със сива кожа, големи глави и огромни черни очи. Човекът се обадил в близката
военна база, откъдето поели контрол над нещата..

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ“ 2022
Скъпи приятели на литературното творчество, през 2022 година Фондация за изкуство и култура „Огънят на Орфей“ продължава своя литературен конкурс, чиято цел е
да стимулира пишещите млади хора и да им даде възможност да усъвършенстват своите
творчески умения в областта на Словото.
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
В конкурса могат да участват деца и младежи до 25 г., пишещи на български език.
Изпратете две свои непубликувани творби (разкази, стихотворения или др.) с обща
дължина до 10 страници – в един общ файл, озаглавен с
Вашето име и фамилия.
Оформление на текстовете във файла:
Име, презиме, фамилия
Възраст и дата на раждане
Адрес
Телефон
Имейл
Творба № 1
Творба №2
Изпращане на файла с творбите – по електронен път на e-mail:
oganiatnaorfei.konkurs@abv.bg най-късно до 1 юли 2022 г.
Обявяване на победителите: 15 юли 2022 г.
НАГРАДИ
Две пълни и две основни стипендии за участие в Творчески литературен клас в рамките
на Лятна академия за изкуство „Огънят на Орфей“ в гр. Златоград от 10 до 17 август 2022 г.
Пълните стипендии включват такса за участие,нощувки и храна.
Основните стипендии покриват таксата за участие в литературния клас
Творбите ще бъдат четени и коментирани от ЖУРИ В СЪСТАВ:
ЕВГЕНИЯ ТАГАРЕВА (поетеса и преводач на поезия, член на Съюза на българските
писатели, композитор и пианист, председател на Фондация „Огънят на Орфей“)
и младите писатели ДАЯН ШАЕР (автор на романите „Има ли места в рая“ и „Да
откраднеш сърцето на дявола“), ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА (член на Фондация „Огънят на
Орфей“, лекар, автор на книгата с разкази „Удумбара“), ИВАН РУСЛАНОВ (журналист,
редактор в Българско Национално Радио , автор на романите „Черният ангел:Раждането
на един от нас“, „Среднощни светлини“ и сборника с разкази „Искри човечност“)
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ ИЛИ
РАЗКАЗ/ПРИКАЗКА НА ТЕМА: БОСИ ПО ПОКРИВИТЕ
Всеки ученик може да учства с по една художествена
творба за всяка категория. Произведениеята трябва
да са максимум три страници на Word, с размер на
шрифта 12. Изпращайте вашите авторски текстове на
spisanie=zapetaya@gmail.com. Краен срок за изпращане
30,06,2022 г.
Какво по-прекрасно може да има от един дъждовен
ден? А, да, новата тема на конкурса на списание ЗАПЕТАЯ,. Ето я и нея - БОСИ ПО ПОКРИВИТЕ.
Срокът е до края на юни, условията са ясни. Нека децата творят на воля!.

ПРИТЧА ЗА РАЯ И АДА!

Кръщене в пандемия!
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

Един добряк издъхнал при несправедливи обстоятелства и тъй като през целия си земен път се
стараел да помага на хората и да не ги нагрубява,
Господ веднага го настанил в Рая. Още щом пристигнал там, на добряка му направило впечатление
колко е красиво наоколо.
Птиците пеели мелодични песни, слънцето греело, а навред полята били осеяни с пъстри цветя.
При вида на цялата тази красота добрякът се
изпълнил с щастие. Наслаждавал се на всеки прекрасен миг и не спирал да благодари, че е на това
място. Един ден обаче го заглождило любопитство.
– Щом има Рай, значи и Ад трябва да има. Как
ли изглежда тогава преизподнята? – замислил се
праведникът.
Господ веднага чул мислите му и понеже човекът
бил добряк, решил да го награди, като удовлетвори
любопитството му. Извикал го при себе си и го отвел
пред портите на Ада. Само след миг той отворил
огромните врати и му показал какво има зад тях.
Надниквайки в Ада обаче, добрякът онемял.
Та там всичко изглеждало като в Рая – времето

било прекрасно, птичките чуроликали, поточетата
румоляли… Само хората изглеждали тъжни и при
цялата тази красота не спирали да се тюхкат колко
са нещастни.
– Боже, защо тези човеци са толкова нещастни.
Не знаят ли, че и при тях има същите блага като в
Рая? – запитал добрякът.
– Не – отговорил Господ. Те не си дават сметка
за това, което притежават и се измъчват, че хората
в Рая имат нещо повече от тях. В това се състои
тяхното най-голямо наказание.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

България е държава със задължително здравно осигуряване, което означава, че всеки месец се дължат
здравни вноски в определен размер.
От изключително важно значение е да следите статуса на своите осигуровки, най-вече за да не правите
компромиси със здравето си и да не рискувате да се
озовете в неблагоприятна ситуация със здравната система при нужда от ваша страна, но и за да избегнете
излишни административни и финансови санкции.
Спрямо закона, едноличният търговец следва да
внася здравноосигурителните си вноски, определени
на база дохода, който получава. Самоосигуряващите
се лица, каквито са и едноличните търговци, се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може
да бъде по-малък от минималния месечен размер на
осигурителния доход за самоосигуряващите се лица
и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване, и окончателно
върху доходите от дейността и доходите през календарната година, съгласно справката към данъчната им
декларация.
Регистрираните
земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна
и/или животинска
продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.
Вноските се внасят за сметка на самоосигуряващите се лица до 25-о число на месеца, следващ месеца,
за който се отнасят, а окончателната осигурителна
вноска - най-късно в срока за подаване на данъчната
декларация по Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
Когато едноличният търговец преустанови временно
дейността си, посочената норма става неприложима за
него, но той задължително трябва да продължи внасянето на здравноосигурителни вноски.
Ако той не работи на друго място и за него не се
дължат здравноосигурителни вноски, следва да внесе
осигурителни вноски върху осигурителен доход, не
по-малък от половината от минималния размер на
осигурителния доход за самоосигуряващите се лица,
определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно
изравняване на осигурителния доход съгласно данните
от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване.
Също така следва да подаде и декларация в срок до
25-о число на месеца, следващ месеца на възникване
на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на
министъра на финансите.
Преди внасянето на здравноосигурителните вноски
по този ред едноличният търговец трябва да подаде в
териториална дирекция на Националната агенция за
приходите Декларация образец за възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на
това основание. Тази декларация автоматично прекъсва
своето действие, когато започне осигуряване на друго
основание. Тоест, когато търговецът възобнови дейността си, не е необходимо да декларира обстоятелства,
свързани със здравното осигуряване.
Здравноосигурителните права на лицата, които са
длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка,
се прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече
от три дължими месечни осигурителни вноски за
период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата
с прекъснати здравноосигурителни права заплащат
оказаната им медицинска помощ.

ПУБЛИКУВАН Е СПИСЪК С ВТОРО КЛАСИРАНЕ НА
ПЧЕЛАРИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА А ОТ
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА 2022 Г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува
второ класиране на кандидатите по мярка А „Техническа помощ за пчелари
и сдружения на пчелари“,
дейност 1 „Подпомагане на
закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти“, за които
е осигурен бюджет по Националната програма по пчеларство (НПП) от приема за 2022 г.
За включените в списъка пчелари се предоставя възможност да получат финансиране за изпълнените от
тях договори по НПП, в рамките на бюджета на програмата. Част от тях бяха резерва, поради недостиг на
финансиране по мярката.
Освободеният финансов ресурс е в резултат на откази и промяна на инвестиции от страна на други одобрени кандидати.
Обновеният списък на кандидатите, класирани по
мярка А е публикуван на интернет страницата на ДФ
„Земеделие“ с цел пчеларите да бъдат своевременно
информирани за възможността за финансиране на заложените им инвестиции.
Припомняме, че разходите по всички мерки и дейности от програмата следва да бъдат извършени до 31
юли 2022 г. Заявленията за плащане за извършените
инвестиции се подават в срок до 15 август 2022 г. в областните дирекции на ДФЗ.

ОТ 22 ЮНИ ЖИВОТНОВЪДИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ КАНДИДАТСТВАТ
ЗА КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ

От 22 юни до 29 юли 2022 г. производителите на
плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство и стопаните, отглеждащи едри и дребни преживни животни могат да кандидатстват за краткосрочни кредити. Документи се подават в Областните
дирекции на Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по
постоянен адрес на физическото лице и по седалището на едноличния търговец и/
или юридическото лице.
Припомняме, че Управителният съвет на ДФ „Земеделие”
отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити за 2022 г.
Размерът на кредита на един земеделски стопанин е до 15 000 лв. при кандидатстване за плодове и
зеленчуци (полско и оранжерийно производство) и
до 15 000 лв. при кандидатстване за едри и дребни
преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ). Заемите ще се
предоставят при лихва в размер на 2% и следва да
бъдат погасени до 30 юни 2023 г.
На подпомагане подлежат производители на плодове и зеленчуци, които имат подадено валидно и
приключено заявление по схеми за обвързано подпомагане за Кампания 2022: заявление по схеми за
обвързано подпомагане за плодове или зеленчуци
(полски или оранжерийни), реколта 2022 г., както и
да са подавали заявяване за обвързано подпомагане
за плодове или зеленчуци (полски или оранжерийни) за 2021 г. и декларация и документи за отчитане
за реализация на продукция за 2021 г.
Животновъдите, които могат да кандидатстват за
заем следва да имат подадено валидно и приключено
заявление по схемите за обвързано подпомагане за
животни за Кампания 2022 и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2022 г., както
и да са подавали заявяване за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 и/или по Преходна
национална помощ за овце-майки или кози-майки,
обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2021 г. и
да са подавали декларация и документи за отчитане
реализация на продукция, когато е приложимо.
Размерът на кредита на хектар по култури е както
следва:
• плодове (ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и
зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини): 754 лв.
• плодове (сливи и десертно грозде): 387 лв.
• картофи, лук, чесън: 700 лв.
• зеленчуци оранжерийно (домати, пипер и краставици): 6 525 лв.
• моркови, зеле, дини и пъпеши: 375 лв.
• домати, краставици, корнишони и патладжани:
909 лв.
• пипер: 986 лв.
Размерът на кредита за едно едро преживно животно (ЕПЖ) и едно дребно преживно животно
(ДПЖ) е както следва:
• млечни крави под селекционен контрол – 234 лв.
• млечни крави – 158 лв.
• млечни крави в планински райони – 180 лв.
• месодайни крави и/или юници – 70 лв.
• месодайни крави под селекционен контрол – 59 лв.
• биволи – 189 лв.
• овце-майки и/или кози-майки под селекционен
контрол – 33 лв.
• овце майки и/или кози майки в планински райони – 30 лв.
• овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или козимайки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 21 лв.
Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано
подпомагане за плодове и зеленчуци от Кампания
2022 г. или по Преходна национална помощ за овцемайки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) от Кампания 2022 г.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са
публикувани указанията по схемата за кредитиране.

Въпрос: Имам навършени 65 г. и 8 месеца и съм
си подал документите за пенсиониране по чл. 68
ал.3 със стаж 32 години. Интересува ме, когато
нямам нужният стаж за пенсиониране по чл.68
ал. 1 и 2 ще получа ли минималната пенсия от
370 лв.?
Отговор на МТСП: Минималният размер на
пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68,
ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО),
определен със Закона за изменение и допълнение
на Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за 2022 г., е
370,00лв. от 25.12.2021 г. до 30.06.2022 г. Хората,
които нямат необходимия осигурителен стаж за
пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, придобиват

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ЮНИ 2022г.
До 30-ти юни:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл.
157а от ЗДДС подава справка-декларация за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни
или територии под формата на пратки със собствена
стойност, ненадвишаваща
левовата равностойност на
150 евро, с изключение на
акцизни стоки, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, включително в страната, за
данъчен период – месец май 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-декларацията до последния ден на месеца, включително.
ЗМДТ
1. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
2. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху превозните средства за текущата година.
право на пенсия при условията на чл. 68, ал. 3 от КСО.
Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст
по чл. 68, ал. 3 от КСО не може да бъде по-малък от
85 на сто от минималния размер на пенсията по чл. 68,
ал. 1 и 2 от КСО (чл. 70, ал. 13 от КСО). В тази връзка
минималният размер на пенсията по чл. 68, ал. 3 от
КСО за времето 25.12.2021 г. – 30.06.2022 г. е 314,50
лв. (85 на сто от 370 лв.)
Въпрос: От 10 дни съм назначен на трудов
договор, за който е подадена информация в НОИ.
Детето ми се разболя и се налага да ползвам болничен докато се оправи, но ми отговориха, че нямам
право на такъв. Бихте ли пояснили, на разбираем
език, защо е така и защо ми отказват? Все пак
болестите не се появяват в някакви срокове.
Отговор на МТСП: От предоставената по запитването Ви информация, разбираме, че от 10 дни сте
назначен на трудов договор, която информация е
недостатъчна, поради което отговорът е принципен.
Съгласно чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ)
работникът или служителят има право на отпуск при
временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за
санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване
от работа по предписание на здравните органи, гледане
на болен или на карантиниран член от семейството,
належащо придружаване на болен член от семейството
за медицински преглед, изследване или лечение, както
и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.
Този отпуск се разрешава от здравните органи (чл.
162, ал. 2 от КТ). Следователно работодателят няма
право на преценка дали да разреши ползването на този
отпуск, или не.
Съгласно чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за общо заболяване
и майчинство имат право на парично обезщетение
вместо възнаграждение за времето на отпуск поради
временна неработоспособност и при трудоустрояване,
ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като
осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили
18-годишна възраст.
Следователно, за да получите парично обезщетение за периода на ползване на отпуска за временна
неработоспособност, следва да сте били осигуряван
за социалните рискове общо заболяване и майчинство
най - малко 6 месеца преди настъпването на осигурителния случай – временната неработоспособност. В
случая е без значение дали този стаж е придобит при
последния или при друг работодател.
В чл. 45, ал. 1 от КСО са определени случаите, в
които се изплаща парично обезщетение за гледане на
болно дете при условията и в размера на паричното
обезщетение за временна неработоспособност поради
общо заболяване. Член 45, ал. 1, т. 2 от КСО предвижда
парично обезщетение да се изплаща за не повече от 60
календарни дни през една календарна година общо за
всички осигурени членове на семейството, за гледане
или належащо придружаване за медицински преглед,
изследване или лечение на болно дете до 18-годишна
възраст. Това ограничение не се отнася за случаите на
гледане на болно дете до 3-годишна възраст, настанено
заедно с осигурения в заведение за болнична помощ.
За един и същи осигурителен случай за едно и също
време парично обезщетение по чл. 45, ал. 1 може да се
изплаща само на един осигурен член на семейството.
За гледане на хронично болен член на семейството
парично обезщетение се изплаща само при изостряне на заболяването. За членове на семейството на
осигуреното лице се считат неговите възходящи и
низходящи по права линия, съпругът и съпругата (чл.
45, ал. 2-4 от КСО).
Конкретната преценка на правото на парично обезщетение за временна неработоспособност се извършва
от Националния осигурителен институт.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ПРЕЗ ЮНИ МОЖЕМ ДА ДАДЕМ СТАРТ
НА МНОГО РАСТЕНИЯ

Не са малко представителите на растителното
царство, които могат да
дадат добра реколта, ако
ги засеем през юни или
юли. Има култури, които
могат да се сеят от началото на пролетта до почти
края на лятото, като дават
2-3 реколти за един сезон
– много сортове салати, копър, лук за зелен, босилек и
др. Освободените площи от ранни пролетни и предзимни
култури е възможно да бъдат оползотворени.
Какво трябва да знаем при избора на подходящи
култури?
– на първо място е важно да се съобразим с климатичните особености на региона; – от голямо значение е
вегетационният период, защото сортовете на една и съща
култура са различно пригодни;
– юни е месец на по-дълго слънцестоене, което обуславя засяването на светлолюбиви култури;
– осигуряване на подходящи условия (слънчево, сенчесто или полусенчесто място);
– растенията могат да се отглеждат разсадно или да се
засяват директно;
– значителното повишаване на температурите през
юни изисква закаляване на разсада и адаптиране към
настоящите температурни условия, което се различава
от пролетното.
Какво можем да засеем през юни?
1. Подходящи летни сортове салати, които не се страхуват от горещините и няма да стрелкуват.
2. Лук за зелен, но е добре да се засява на полусенчести места.
3. Засяване на краставици и тиквички за късно полско
производство, като могат да се използват участъците, на
които са отглеждани ранни зеленчуци.
4. Салатно цвекло за късно производство, което може
да се използва за по-ранна консумация, когато кореноплодите вече са достатъчно нараснали.
5. Засяване на копър, босилек, целина и магданоз, които
обичат по-слънчеви места. Копърът се развива добре и на
полусянка – особено в следобедните часове, когато температурите се повишават значително. Почвата трябва да се
поддържа влажна до поникване на растенията, но не преовлажнена, а след това е необходимо редовно поливане.
6. До края на юни се засяват моркови за късно производство. Необходимо е участъците да са слънчеви и
да не се заблатяват. Могат да се отглеждат след зелени
зеленчуци, картофи или ранно зеле. За ускоряване на
поникването се накисват за денонощие във вода с температура 45-50 градуса по Целзий. За това време водата
се сменя няколко пъти, а преди засяване семената се
подсушават.
7. Засяване на фасул за зелен, като се използват подходящи сортове, които дават реколта след 60-70 дни.
8. Засяване на алабаш, карфиол и броколи за късно
производство.
9. Ряпата е култура, която обича открити и слънчеви
места и може да се засява след ранни картофи.
Култури, които засаждаме през юни:
– от средата на юни започва засаждането на праза;
– от началото на месеца се засажда воден лук;
– в по-хладните региони на страната все още се засажда
разсадът за чубрица и целина;
– може да се засажда брюкселското и средно ранното зеле;
– до края на месеца се засаждат картофи с по-къс
вегетационен период.
Тези срокове не могат да се определят съвсем точно, но
по-важно е да са съобразени с особеностите на региона
и конкретните климатични условия.
При спазване на необходимите изисквания за подходящо място, почва, подхранване и поливане – резултатите
винаги ще бъдат добри.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ДА СИ ОТГЛЕДАМЕ ЛИМОН В САКСИЯ

Ако искате да имате в дома си растение, което е хем
красиво, хем полезно, отгледайте си лимон. Гостите
ще останат очаровани от растението, което ще изпълва с аромата си помещението.
Не е добра идея да купите много голямо лимоново
дърво, за да си спестите усилията по отглеждането.
Тъй като възрастното растение е свикнало с условия,
различни от тези в дома ви, то ще расте лошо и няма да
има много плодове. Листата на лимона пречистват въздуха и убиват голямо количество от бактериите в него.
Когато купите малко лимоново дръвче, корените му
не трябва да са сухи, а покрити със земя или с влажен
талаш. Не си правете експерименти да отглеждате
лимон от семка, тъй като обикновено не се получава –
затова си купете мъничък лимон, който ще превърнете
след няколко години в дърво.
Необходима ви е саксия с височина около 15 сантиметра и диаметър на горната част 15-16 сантиметра.
На дъното на саксията се правят между 5 и 10 малки
дупки за изтичане на излишната вода – така растението няма да се увреди при прекалено поливане.
На дъното на саксията се слага дренаж – парчета то
стара глинена саксия или камъчета, след това се слага
мокър речен пясък, за да не попада земя в дренажа.
Не е правилно малкият лимон да бъде пресаден в
голяма саксия. Трябва да се увеличава постепенно
обемът на саксията. Първата саксия трябва да е с
обем 1 литър, на следващата година се пресажда в
двулитрова, а след 3 години в саксия с обем 10 литра.
Пръстта за лимона
е добре да се вземе от място, където
има опадали листа,
далече от шосе, под
стари липи или други
дървета, с изключение на дъб. Взима
се горният слой от
пръстта с много хумус и с полуизгнили
листенца и клонки.
При пресаждането на лимона в еднолитрова саксия трябва мястото, откъдето излизат корените, да е
в земята на дълбочина не повече от 5 милиметра, а
пръстта да не достига до края на саксията на около
10 милиметра.
Това се прави, за да не загнива мястото, където
започват корените. Лимонът може да цъфне дори
когато е на около два месеца, но се препоръчва тогава
цветовете му да се откъснат, за да има растението
достатъчно сили.
Посаденото растение сложете на балкон или перваз
така, че горната част на листата да е насочена към
светлината. Когато е горещо, лимоновото дръвче
трябва да бъде засенчено от преките слънчеви лъчи.
Лимоновото дръвче не понася течение и обича
шарена сянка. Не се препоръчва да се мести лимонът
често, защото ще загине. Дръвчето се полива, когато
горният слой на почвата засъхне. Не се допуска пълно
изсъхване на пръстта в саксията.
За определяне на влажността на почвата всеки ден
се взима щипка от почвата и се стиска. Ако пръстта
се слепва, няма нужда от поливане, а ако се рони,
растението иска вода.
Хлорираната вода трябва да престои поне 24 часа в
открит съд, преди да се използва за поливане. Хлорът
е вреден за цитрусовите растения. През зимата водата
за поливане трябва да се загрее до 30 градуса.
Съдът за поливане трябва да се навежда до пръстта,
за да не се отмива при поливане и да не се оголват
корените. Полива се, докато в подложката на саксията
не се появи малко вода.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

БЯЛО ПОДЪБИЧЕ

Подъбичето е малък полухраст с едногодишни
приповдигащи се стъбла. В България се срещат 5-6
вида подъбиче, които се различават от обикновеното подъбиче, защото част от тях са с бели цветове,
част с червени, а други са със специфични приседнали листа (бяло подъбиче, обикновено подъбиче,
луково, червено, планинско). От всички тях бялото
подъбиче се смята за най-лечебно, а същевременно
и най-безвредно.

Бялото подъбиче (Teucrium polium L.) представлява дребен полухраст, чийто стъбла достигат дължина
между 10 и 30 см.
Листата на бялото подъбиче са разпределени
срещуположно на къси дръжки. Цветовете му са
събрани в класовидни съцветия, като след узряването
плодът на бялото подъбиче се разпада на 4 отделни
орехчета.
Бялото подъбиче цъфти в месеците май-август.
Стъблото на растението е бяло. Има бели листенца,
а цветчетата му са кремави или бели.
Растението е разпространено из горските поляни
и храсталаци в страната. Използваемата част на
растението е надземната част, събрана по време на
цъфтеж.
Събраните стръкове се изскушават по няколко
начина – на сянка, на фурна или в специална сушилня. След това се опаковат в хартиени пликове и се
съхраняват в сухи и проветриви помещения, далеч
от директна слънчева светлина. Изсушеното бяло
подъбиче няма мирис, но има тръпчив вкус.
През годините бялото подъбиче е наричано с
различни имена, като най-разпространените са
бяла трева, бяло биле, бяла горчивка, бяла китка и
червив бурен.
Интересен факт е, че бялото подъбиче е използвано
като лекарствено средство в Западна Европа още
през 16 век. Тогава билката е засаждана в градините
като културно растение, докато в наши дни си расте
свободно. Освен в народната медицина, билката
намира широко приложение и като подправка за
консервиране на риба.

ДОМАШНО СЛАДКО ОТ ЧЕРЕШИ
Продукти:
• череши - 5 кг
• захар - 2.5 кг
• лимонтузу - 1 ч.л. лимонена киселина
Приготвяне:
Черешите се измиват, почистват
от костилките и се
заливат със захарта от вечерта.
След това се варят до сгъстяване на черешовото
сладко.
Варете на слаб котлон, като разбърквате внимателно често. Може да сварите поетапно сладкото
на 3 пъти - варите за 5 мин, след това изстива и т.н.
Преди да се свали от котлона домашно сладко от
череши, се добавя лимонената киселина.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да
подадете сигнали за замърсяване на околната
среда и за нарушения на екологичното
законодателство.
Сигнали се приемат в рамките на работната
седмица от 08.00ч. до 17.00ч.
При аварийни ситуации за замърсяване
на околната среда в извънработно време
могат да се подават сигнали на телефон:
07541/20-66.
При подаване на сигнал по телефона, по
електронен път или чрез внасяне на писмо в
деловодството на Общинска администрация,
в информацията, която предоставяте, трябва
да фигурира както описание на нарушението,
така и вашите данни – име, адрес и телефон
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате
право и трябва да изискате такъв отговор, за
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде
извършена проверка на място!

Клиент в габровски ресторант:
- Защо три варени яйца са по-скъпи от три бъркани?
- Защото варените можете да ги преброите.
Мъж пътува в такси, и вижда жена си да влиза в
един хотел.
Обръща се, към бакшиша:
- Искаш ли, да спечелиш 5000 лв?
- Какво, трябва да направя?
- Изкарваш жена ми от хотела за косите, и я водиш
при мене, ето снимка!
След малко, бакшиша излиза влачейки една жена
за косите, и ритайки я:
- Това, не е моята жена...
- Не, това е моята, задръж я тука, сега се връщам
за твоята!..

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

