
25 - 31 юли 2022 г., година (XVIII), 27 /862

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

Във връзка с нарастващия брой на случаите 
на COVID-19 в страната от Министерството 
на здравеопазването публикуваха призив във 
Фейсбук:    
Гражданите с оплаквания и симптоми, ха-

рактерни за COVID-19 (главоболие, силна 
отпадналост, болки в гърлото, хрема, кихане, 
загуба на апетит и др.), следва да се изолират 
и консултират с лекар. 
При наличие на оплаквания, дори и лека хрема, 

отложете срещите си с други хора, за да ги пред-
пазите от евентуално заразяване със SARS-CoV-2.
Силно препоръчително е носенето на за-

щитни маски за лице на закрито и на места-
та със струпване на много хора –  обществен 
транспорт, търговски центрове, магазини, ба-
зари, гари, автобусни спирки и т.н.
Спазвайте дистанция на обществените мес-

та, по възможност избягвайте местата, на ко-
ито се струпват много хора едновременно.
Мийте ръцете си със сапун и вода, а при 

невъзможност – използвайте дезинфектант за 
ръце на спиртна основа.
Инкубационният период при варианта 

Омикрон и неговите подварианти е 3-5 дни. 
При заболяване с COVID-19 най-често се 

регистрират следните симптоми: повишена 
температура, кашлица, обща отпадналост, 
болки в мускулите и ставите, главоболие, 

болки в гърлото, запушен нос или хрема, га-
дене или повръщане, диария. В по-редки слу-
чаи се наблюдават конюнктивит, подуване на 
лимфните възли и сънливост.
При вариантa Омикрон и неговите подва-

рианти се съобщава по-често за главоболие, 
силна отпадналост, болки в гърлото, хрема, 
кихане, загуба на апетит и нощно изпотяване.
Ваксинацията срещу COVID-19 остава най-

сигурният начин да се предпазим от тежко бо-
ледуване, хоспитализация и дългосрочни по-
следици за здравето. Възрастните хора, както 
и всички други, чийто имунитет е отслабен, 
са особено застрашени при заразяване със 
SARS-CoV-2. Хората, които принадлежат 
към тази рискова група и всички, страдащи 
от хронични заболявания, е препоръчително 
да се ваксинират срещу COVID-19 възможно 
най-рано. Ваксините срещу COVID-19 пред-
пазват от тежко боледуване и при заразяване 
с подвариантите BA.4 и BA.5 на Омикрон.

 Подробна информация относно как можем 
да се предпазим от COVID-19 можете да про-
четете на адрес: https://tinyurl.com/452dpfhz

 Списъци на лечебните заведения за извън-
болнична и болнична помощ и РЗИ, където 
се поставят ваксини срещу COVID-19, в. т. ч. 
и педиатрични, можете да видите на адрес: 
https://tinyurl.com/yc8bfbyf

ОТ 1 ЮЛИ ЗАПОЧНА ПРИЕМАНЕТО НА
ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОТПУСКАНЕ

НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ
От 1 юли 2022 г. започна приемът на заявления-декларации за 

отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен 
сезон 2022/2023 г.
Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в дирек-

циите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес или в спе-
циално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно 
електронно връчване, подписани с персонален идентификационен 
код на Националния осигурителен институт или с квалифициран 
електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор.
Информация за контактите за връзка с ДСП в страната може да 

намерите на следния електронен адрес:
https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi
Заявление-декларация може да получите от ДСП или да изтегли-

те от електронен адрес:
https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/

sotsialni-pomoshti
Целевата помощ се от-

пуска за период от пет 
месеца – от 1 ноември 
2022 г. до 31 март 2023 
г. Размерът й ще бъде 
определен със заповед 
на министъра на труда 
и социалната политика 
съобразно решението на 
Комисията за енергийно 
и водно регулиране за 
цените на електроенер-
гията за бита от 1 юли, което предстои да бъде обявено.
Право на целева помощ за отопление имат хората и семейства, 

чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца 
на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на 
индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, 
семейното положение, здравословното състояние, наличието/лип-
сата на съжителство и други констатирани обстоятелства.
За да получат помощ за отопление, безработните в трудоспособ-

на възраст задължително трябва да са се регистрирали в бюро по 
труда най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението-деклара-
ция и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в 
обучения.
Целевата помощ за отопление се отпуска, ако хората или семей-

ствата отговарят на следните допълнителни условия:
- да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са соб-

ственици на капитала на търговско дружество;
- да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, 

чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от чле-
новете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на бо-
новете или акциите от масовата приватизация;

- да не притежават движима и недвижима собственост и/или 
идеални части от нея,  която може да бъде източник на доходи, с 
изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на 
лицето или семейството;

- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост сре-
щу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се 
прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или 
гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или 
хора с увреждания;

- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или 
горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през по-
следните 5 години;

- да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността 
върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или 
идеални части от тях през последните 5 години.
Последните две изисквания не се прилагат в случаите, когато в 

семейството има човек  с трайни увреждания и сделката е извър-
шена с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъп-
на жизнена среда за лицето с увреждания, както и когато общата 
стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гаранти-
рания минимален доход за съответния период (т. е. 4 500 лв.).
В срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация со-

циален работник извършва социална анкета и изготвя социален 
доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му директорът на ДСП 
или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или 
отказ на помощта.
Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:
• При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ 

– в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заяве-
ния начин на изплащане;

• При отопление с твърдо гориво:
- В пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заяве-

ният начин на изплащане;
- На търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставка-

та – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от 
страна на лицето или семейството.
За миналия зимен сезон 2021/2022 г. са издадени 261 001 запове-

ди за отпускане на целева помощ за отопление на обща стойност 
135 902 746 лева.

От 01.07.2022 г. се промени механизмът по предоста-
вяне на помощните средства, приспособления, съоръ-
жения и медицинските изделия (ПСПСМИ) за хората с 
увреждания.
В Държавен вестник, брой 50 от 01.07.2022 г., бе публи-

кувано Постановление № 144 от 29.06.2022 г. на Минис-
терския съвет за изменение и допълнение на Правилни-
ка за прилагане на Закона за хората с увреждания, което 
урежда преминаване на предоставянето на ПСПСМИ от 
Агенцията за социално подпомагане към Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) и Регионалните здравноосигурителни каси (РЗОК) в страната.
Пренасочването на дейностите по предоставяне, изработване или ремонт на ПСПСМИ към 

НЗОК ще намали административната тежест за гражданите, ще облекчи режима по отпускането 
им и ще намали значително времето за предоставянето им на нуждаещите се лица.
Информация относно реда и условията за предоставяне, изработване или ремонт на 

ПСПСМИ е публикувана на официалната електронна страница на НЗОК: www.nhif.bg/news_
page?id=420730&page_id=home .
Агенцията за социално подпомагане ще продължи да изплаща на хората с увреждания парична 

компенсация за извършени пътни разходи в страната, когато ПСПСМИ не могат да бъдат предоста-
вени, изработени или ремонтирани по настоящият им адрес и тяхното присъствието е необходимо.
Изплащането на паричната компенсация за пътни разходи в страната ще се извършва след пода-

ване на заявление - декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за 
социално подпомагане в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.
Приетите до 30.06.2022 г. в дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) заявления-декларации 

за отпускане на целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт на ПСПСМИ, включително 
и неприключилите производства за предоставянето им, ще бъдат довършени при досегашните 
условия и ред от  тези ДСП.



ПОЕТИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА „ИСТИНСКИ НЕЩА“
Лятото е бъбриво вълшебно колело, когато децата се радват навън на безгрижни игри, тичат 

свободни сред аромата на окосени треви, а морето не е само до колене. Лятната ваканция 
е изпъстрена като с водни боички и сякаш има гласче на дете.

„Няма по-тържествен химн на земята от бърборенето на дет-
ските устни“, е казал Виктор Юго.
ИК „Многоточие“ и „Приказки по ноти“ обявяваме начало на 

Поетическа работилница чрез новия ни проект, а именно Наци-
онален литературен конкурс „Истински неща“ за написване на 
стихотворение за деца.
Кои са истинските неща, които можем да извадим от стария 

кош с играчки и чрез любов да ги съживим? Кои са истинските 
неща в живота, които да останат дълго в съзнанието на едно дете?
Нека всички заедно да направим Поетическа работилница и 

да съживим истинските неща чрез римите.
Регламентът на конкурса включва следните изисквания:
– стихотворенията да са с детска тематика
– да не са публикувани досега
– всеки участник може да изпрати до 2 (две) стихотворения
– без ограничение за възраст на участниците
– творбите се изпращат в електронен вид, с обем на брой 

стихотворение до една страница, формат А4, шрифт Times New Roman, размер 12
– всяко стихотворение да е придружено с трите имена на участника, възраст, както 

и адрес и телефонен номер за връзка
Всички, които желаят да участват в конкурса „Истински неща“, могат да изпращат своите 

стихотворения на: konkurs.istinskineshta@abv.bg
Ще бъдат връчени награди грамоти за първо, второ и трето място и книги на ИК „Мно-

готочие“.
Но това не е всичко! Най-добрите стихотворения ще бъдат публикувани в сборник за деца 

„Истински неща“. Всеки участник в конкурса, с изпращането на своите творби,
се съгласява автоматично те да бъдат публикувани в сборник и в медийното пространство 

с цел популяризиране на автори и конкурса.
И това не е всичко! Голямата награда е песен по текст от конкурса, която ще създадат и 

изпълнят „Приказки по ноти“.
Какъв по-хубав старт от 1 юни – денят на детето! Затова ИК „ Многоточие“ и „Приказки 

по ноти“ стартираме своя нов проект от 01.06.2022 г., а крайният срок за изпращане на 
творбите е 31.07.2022 г.
Наградите ще бъдат обявени през септември на фейсбук страницата на ИК „Многоточие“.
Жури на конкурса: ИК „Многоточие“ и „Приказки по ноти“.
Химн на конкурса е песента „Бархетният заек“ с автор на текста Юлияна Янкова, издала 

своите книги „Зеница на времето“ и „Пешка“ (изд.„ИК „Многоточие“), която се усмихва 
по детски от небето. Музика и изпълнение на песента: „Приказки по ноти“:

https://youtu.be/K0t2tHcRxRM
*ИК „Многоточие“ е специализирана в издаването на книги на български автори. Соб-

ственици са Ивелина Цветкова и Даниел Меразчиев – писатели, организатори на редица 
национални и международни литературни конкурси, журиращи, както и с много реализирани 
проекти за малки и големи. Издателство „Многоточие“ и Литературен клуб „Многоточие“ са 
тясно свързани и общата им кауза е да помагат на млади автори в целия процес по издаване 
на тяхната мечтана книга.

„Приказки по ноти“ е плетеница от музика, театър и приложни дейности. В куфарите на 
„Приказки по ноти“ има много песни, вълшебни герои, светлинен театър, приказки, игри 
с пръсти и жестове. Цвета Мишкова е създател и Творчески ръководител на „Приказки по 
ноти“. Тя е артист – автор на песни, приказки, сценарии; актьор в детски представления; 
изпълнител – вокал, китара, укулеле; водещ на музикални занимания за най-малките, гласов 
терапевт, а в сферата на приложните дейности е известна като Цветоплети.

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС – „ВЪЛШЕБНОТО ПЕРЦЕ!“
Редакцията на списание „Аз съм българче“ в партньор-

ство с Българско Национално радио обявява литературен 
конкурс – „Вълшебното перце!“.
По   случай   24   май   –   денят   на   българската   култура  

и   славянската   писменост   редакцията   на списание „Аз 
съм българче“, в партньорство с предаването „Закуска на 
тревата“ по  програма „Хоризонт“ на БНР, обявява конкурс 
за авторски стихове, написани от деца и юноши.“Вълшебно 
перце“ е литературен конкурс, който е заедно с партньорите ни в БНР и програма „Хори-
зонт“. Ние от редакцията обявяваме конкурс за деца и юноши. Могат да участват всички, 
които умеят да четат и обичат българската поезия, защото „Вълшебно перце“ е конкурс 
по авторско написана българска поезия“, каза за БНР Розалина Златкова.
Регистрацията за участие стартира на 24 май.
Участниците се регистрират чрез попълване на Google формуляр и прикачат произве-

денията си тук: https://forms.gle/Sny9d1PMSonVg1F26.
„Скъпи приятели, ако Вие се вълнувате от това да пишете върху лист и това да звучи 

добре и да го харесвате Вие и близките Ви не се притеснявайте да ни го изпратите“, 
допълни за предаването „Закуска на тревата“ Розалина Златкова.
БНР и списание „Аз съм българче“ си партнират от 10 години в радио играта „Деца 

четат поезия в ефира на БНР“.
Повече от 400 деца от малки и големи населени места, както и българчета, които живеят 

зад граница, са се включили до момента в ефира на предаването „Закуска на тревата“ 
по „Хоризонт“.
Слушателите ни могат чуят отново изпълнението на децата от сайта на списание „Аз 

съм българче“ www.bulgarche.eu в секция „Четене по БНР Радио Игра“.
Записването за участие в играта в ефира на „ Закуска на тревата по БНР“ се прави по те-

лефона на номер: 0884 290 298 или по електронната поща на адрес: bulgarche@bulgarche.eu

25 Юли 2022 година, Понеделник,
Успение на Св. Анна 
На този ден православната църква почита успени-

ето на Света Анна - майката на Света Дева Мария. 
Чества се като покровителка на бременността, раж-
дането и майчинството. На този ден не се работи, 
защото жените ще раждат трудно или ще помятат. 
Иконата на св. Ана се окичва с цветя, пред нея се 
поставят дарове. Имен ден имат хората, носещи 
името Анна, Янa, Eнчo. Това е вторият ден през 
годината, посветен на света Анна. На 9 декември 
се отбелязва Зачатие на Св. Анна.

26 Юли 2022 година, Вторник,
Празник на служителите от национална служба Жандармерия 

Службата отбелязва годишнината от 
създаването си, с указ на княз Алексан-
дър Батенберг от 26 юли 1881 г. е приет 
Привременен устав за устройството на 
жандармерията. До септември 1944 г. е 
разформирана и възстановявана три пъти. 
От 1948 до 1961 г. съществува като Въ-
трешни войски по съветски модел. През 
1985 г. е създадена Национална служба 

„Вътрешни войски“ като обновена структура за осигуряване на вътрешния 
ред. Със Закона за МВР от 1997 г. Национална служба „Вътрешни войски“ 
е преобразувана в Национална служба „Жандармерия“ като специализирана 
охранителна и оперативно издирвателна служба на МВР за охрана на страте-
гически и особено важни обекти, борба с терористични и диверсионни групи, 
охрана на обществения ред и борба с престъпността. От 1 октомври 2004 г. 
службата е напълно професионализирана. Със Закона за Министерството на 
вътрешните работи, приет от 40-ото Народно събрание на 9 февруари 2006 
г. Националната служба „Жандармерия“ се преобразува в Главна дирекция 
„Жандармерия“ към Национална служба „Полиция“. 

27 Юли 2022 година, Сряда,
Църквата почита паметта на Св. Седмочисленици 
Православната църква почита делото на равноапосто-

лите Кирил и Методий и техните най-близки ученици 
Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий като се изразя-
ва и в общото им честване като св. Седмочисленици. За 
дата на общия празник се е утвърдил денят на успението 
на Климент Охридски (27 юли 916г.), най-изявеният от 
Кирило-Методиевите ученици. 

28 Юли 2022 година, Четвъртък,
Годишнина от началото на Първата 

Световна война 
Първата световна война започва с обя-

вяването на война от Австро-Унгария на 
Сърбия на 28 юли 1914 г. Датата отчита 
точно един месец от убийството на авс-
тро-унгарския престолонаследник Франц 
Фердинанд в Сараево (28 юни 1914 г.). 

Междувременно в Европа вече са се оформили два големи военни лагера - 
Тройният съюз (военно-политически блок между Германия, Австро-Унгария 
и Италия, образуван през 1882 г.) и Антантата (Русия, Англия, Франция). 
Франц Фердинанд е ерцхерцог на Австрия- Есте и наследник на австро-ун-
гарския трон. Убит е при атентат от сръбския националист Гаврило Принцип, 
в подготовката на покушението участват членове на организацията „Млада 
Босна“, свързани със сръбската националистическа организация „Черна ръка“. 
В началото на военните действия в конфликта постепенно се намесват Гер-
мания - като съюзник на Австро-Унгария, а Русия - на страната на Сърбия. 
Германия обявява война на Русия и Франция и навлиза в пределите на неу-
трална Белгия. Последва намесата на Англия, която застава на страната на 
Франция и Русия. В края на октомври 1914 г. австро-германският блок успява 
да привлече за свой съюзник Турция. Италия, която е член на Тройния съюз, 
известно време проявява колебания, но през пролетта на 1915г. е привлечена 
на страната на Съглашението. България влиза във войната през септември 
1915 г. на страната на Тройния съюз. От лятото на 1914 г. до лятото на 1915 
г. войната се води с променлив успех и за двете групировки, като превес 
продължават да имат държавите от Тройния съюз. През 1916 г. настъпва 
равновесие на силите. С намесата на САЩ във войната (6 април 1917 г.) на 
страната на Съглашението настъпва обрат в хода на военните действия и през 
есента на 1918 г. държавите от Тройния съюз капитулират.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

Мъж и неговото куче вървели по много дълъг път. 
От дългото пътешествие и двамата се изтощили. 
Изведнъж пред себе си видели величествени порти, 
зад които се показвали красиви цветя и ручеи.

- Какво е това? - попитал пътешественикът пазача 
на портата.

- Това е Рая. Ти вече си мъртъв можеш да влезеш 
и да си починеш истински.

- Има ли вода?
- Колкото искаш - чисти фонтани, прохладни 

басейни.
- А ще ми дадат ли храна?
- Колкото поискаш.
- А кучето?
- Съжалявам, с кучета не може! То трябва да 

остане тук.
Пътешественикът продължил нататък. Скоро 

стигнал до една ферма. На портата също имало 
пазач.

- Може ли да пием вода тук? - попитал човекът с 
кучето пазача на фермата.

- Да, на двора има кладенец.
- А кучето ми?
- До кладенеца има поилка.

- А дали ще ви се намери малко храна?
- Да, ще те нахраним.
- А за кучето?
- Ще се намери кокал.
- Какво е това място?
- Това е Рая.
- Но пазачът на портата, покрай който минах 

преди да стигна тук, ми каза, че Раят е там.
- Лъже! Там е Адът.
- Но как търпите това?
- Те са ни много полезни, защото до Рая достигат 

само тези, които не изоставят приятелите.
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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  ВЕРНИТЕ  ПРИЯТЕЛИ 



Въпрос: Във връзка с преминаване плащането на 
слухови апарати от НЗОК и факта, че поради нама-
ляване на слуха ще се наложи да ползвам. Отговора 
на този въпрос е много важен за мен, тъй като съм 
пенсионер на 66 г. и цените на слуховите апарати 
се оказват по-високи от една пенсия. 
Отговор от НЗОК:  На интернет страницата на 

НЗОК в рубрика „Помощни средства, приспособления 
и медицински изделия“ (https://www.nhif.bg/page/2302) 
- е публикуван Списък-спецификация с определени и 
групирани помощни средства, приспособления, съоръ-
жения и медицински изделия (ПСПСМИ) извън обхвата 
на задължителното здравно осигуряване, съгласно чл. 
73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, от раздел А 
на спецификация, утвърдена от НС на НЗОК с решение 
№ РД-НС-04-135/16.11.2021 г., в сила от 01.07.2022 г.
В Списъка са посочени медицинските условия и 

необходимите документи за всяко ПСПСМИ, за което 
НЗОК заплаща/доплаща.
За отпускане на цифров слухов апарат  се изисква  

медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита 
в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отде-
ление по ушни, носни и гърлени болести или експертно 
решение на ТЕЛК/НЕЛК.   
Медицинските условия за отпускане са:
- Намаление на слуха над 40 dB за по-добре чуващото 

ухо.  
- При  едностранна глухота и здраво второ ухо не се 

предписва слухов апарат.    
Стойността, до която НЗОК заплаща/доплаща е 170лв.

Въпрос: Здравейте, искам да попитам дали въ-
веждането на местна или пълна упойка за дентални 
процедури се заплаща от здравната каса? Ако да, 
каква част е заплатена и евентуално има ли някакви 
условия за заплащането от здравната каса? 
Отговор от НЗОК: НЗОК заплаща частично и/или 

напълно следните дентални дейности, провеждащи се 
под локална (местна) анестезия:

1. В първичната извънболнична дентална помощ:
- екстракция (изваждане) на временен зъб с включена 

анестезия (упойка) – за лица до 18 год., като пациента 
не дължи доплащане.

- екстракция на постоянен зъб с включена анестезия 
-  за лица до 18 год., като пациента не дължи доплащане.

- екстракция на постоянен зъб с включена анестезия 
- за лица над 18 год., за което доплащането от пациента 
е 4,00 лв.

2. В специализираната хирургична извънболнична 
дентална помощ:

- екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко 
разрушен зъб с включена анестезия - за лица до 18 год., 
за което доплащането от пациента е 5,00 лв.

- екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко 
разрушен зъб с включена анестезия - за лица над 18 год., 
за което доплащането от пациента е 13,50 лв.

- инцизия в съединителнотъканни ложи с включена 
анестезия - за лица до 18 год., за което доплащането от 
пациента е 3,00 лв.

- инцизия в съединителнотъканни ложи с включена 
анестезия - за лица над 18 год., за което доплащането 
от пациента е 7,50 лв.
Заплащането от страна на НЗОК и доплащането от 

пациента при изброените по-горе дейности са за дей-
ността, а не за самата упойка.
Извън тези дентални дейности, НЗОК не заплаща 

отделно локална анестезия при други такива.
НЗОК заплаща напълно общата (пълна) анестезия, 

проведена при извършването на всички дентални 
дейности, включени в пакета от здравни дейности, 
гарантиран от бюджета на НЗОК, при лица с психични 
заболявания, независимо от възрастта им.
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СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМИ ТРЯБВА 
ДА ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ 

Община Сатовча на-
помня важните сроко-
ве относно споразуме-
нията за ползване на 
земеделски земи. Те 
са регламентирани съ-
гласно разпоредбите 
на чл.37б и чл.37в от 
Закона за собственост-
та и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
За стопанската 2022-2023 г. датите се запазват както 

досега, въпреки че някои от тях се падат през уикенда. 
Специално за собствениците на земи и арендаторите 
е важно да се отбележи, че 31 юли се пада в неделя, 
така че те трябва да подадат документите до 1 август 
(понеделник).
До 31 юли
Всеки собственик подава в общинската служба по 

земеделие по местонахождение на имота декларация 
по чл.69 от ППЗСПЗЗ по образец, в която се посочват 
формата на стопанисване и начина на трайно ползване 
на всеки от имотите. Ползвателите на земеделски земи 
могат да подават в общинската служба по земеделие 
по местонахождение на имотите заявление по чл.70 от 
ППЗСПЗЗ за участие в споразумение за ползване по 
чл.37в от ЗСПЗЗ.
До 1 август
Общинската служба по земеделие изготвя предвари-

телен регистър на имотите и го обявява в кметството, 
в сградата на общинската служба по земеделие и на 
интернет страницата на ОДЗ. Обявата се публикува и 
на интернет страницата на общината.
До 5 август
Директорът на ОДЗ издава заповед за определяне 

състава на комисията, ръководеща сключването на 
споразумение за ползване. Заповедта се обявява в кмет-
ството и в сградата на общинската служба по земеделие 
и се публикува на интернет страницата на общината и 
на областна дирекция.
До 10 август
Общинската служба по земеделие предоставя на ко-

мисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на хартиен и/или на 
магнитен носител списък и картен материал за имотите 
по чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ с данни за техните собственици 
и дължимото рентно плащане.
До 15 август
По инициатива на Общинската служба по земеделие 

или въз основа на одобрени заявления на заинтересова-
ните лица могат да се правят промени в предварителните 
регистри при промяна в декларациите/заявленията, как-
то и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.
Общинската служба по земеделие предоставя предва-

рителния регистър и картата на границите на масивите 
заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 
на председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, 
включително в цифров вид.
До 20 август
Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ определя тери-

торията, в която се създават масивите за ползване по 
реда на §2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ; 
определя границите на масивите за ползване върху копие 
от картата на възстановената собственост (кадастрал-
ната карта); изготвя карта на масивите за ползване и 
регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за 
участие в споразумението и за имотите по чл.37в, ал.3, 
т.2 от ЗСПЗЗ.
До 25 август
Се оповестява изготвеният проект на картата на маси-

вите за ползване и на регистъра към нея въз основа на 
споразумението – по реда на чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ.
До 30 август
По инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ 

или на заинтересованите лица могат да се правят про-
мени в проектите на регистрите и картата на масивите 
за ползване, представляващи неразделна част от спо-
разумението. В същия срок се сключва и актуализира 
споразумението за следващата стопанска година по 
смисъла на § 2 т. 3 от допълнителните разпоредби на 
Закона за арендата в земеделието.
До 15 септември
Когато между ползвателите не се постигне споразуме-

ние при условията на чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ, както и за 
земите, които споразумението не обхваща, комисията по 
чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ съставя проект за разпределение 
на ползването на земите по масиви.
До 20 септември
Се оповестява изготвеният проект на картата на ма-

сивите за ползване и регистър към нея въз основа на 
разпределението по реда на чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ.
До 25 септември
По инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ 

или на заинтересованите лица могат да се правят про-
мени в проектите на регистрите и картата на масивите 
за ползване, представляващи неразделна част от раз-
пределението.
До 1 октомври
Директорът на ОДЗ издава заповед въз основа на 

доклада на комисията по чл.72в от ППЗСПЗЗ с която 
одобрява: споразумението по чл. 72в, ал. 2, включително 
имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в 
границите на масивите съобразно споразумението; маси-
вите за ползване по чл. 72а, ал. 1, включително имотите 
по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на 
масивите; служебно разпределените масиви за ползване 
в случаите по чл. 72в, ал. 3.
До 10 октомври
Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ се обявява в кмет-

ството и в сградата на ОСЗ и се публикува на интернет 
страницата на Общината и на ОДЗ заедно с окончател-
ните регистър и карта на ползването.
До 3 месеца от публикуване на заповедта на директора 

на ОДЗ по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта 
по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ са определени земите по чл. 
37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди сред-
ства на ОДЗ сума в размер на средно годишното рентно 
плащане за съответното землище в срок до три месеца 
от публикуването на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ.
След влизането в сила на заповедта по чл.37в, ал.4 

ЗСПЗЗ
Ползвателят на съответния масив може да подаде 

заявление до председателя на комисията по чл.37в, 
ал.1 от ЗСПЗЗ за предоставяне на: 1. проектираните 
в плана за земеразделяне полски пътища, които не са 
необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите; 
2. напоителни канали, които не функционират.
Директорът на ОДЗ след влизането в сила на за-

поведта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ подава искане до 
общинския съвет за предоставяне на полски пътища в 
масивите за ползване
Когато в едномесечен срок от искането Общинският 

съвет не е приел решение, директорът на ОДЗ определя 
със заповед цена на полските пътища в размер на сред-
ното годишно рентно плащане за землището.
В едномесечен срок от издаване на заповедта на 

кмета за предоставяне на полските пътища
Ползвателите внасят по банкова сметка на общината 

сумата за определените за ползване полски пътища и 
сключват договори за съответната стопанска година с 
кмета на общината. Договорите се регистрират в ОСЗ.
Земи от ДПФ и ОПФ на ползватели на масиви по 

заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ
Земи от Държавния и общинския поземлен фонд, 

които не могат да се обособят в самостоятелни масиви 
и за тях не са сключени договори за наем или за аренда 
преди издаването на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, 
могат да бъдат предоставени на ползватели на съответ-
ните масиви по тяхно искане със заповед на министъра 
на земеделието или на кмета на общината.
Договорът се сключва за една година след заплащане 

на по-високата сума между най-високата тръжна цена, 
на която са сключени договорите за землището за земите 
от ДПФ за годината, и размера на средното годишно 
рентно плащане за землището в общината.

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЩЕ ПОЛУЧАТ
100 МЛН. ЛЕВА ОТСТЪПКА

ОТ АКЦИЗА ЗА ГАЗЬОЛА ЗА 2022 Г.
Земеделските сто-

пани ще получат през 
2022 г. до 100 млн. 
лева по схемата „По-
мощ под формата на 
отстъпка от стойност-
та на акциза върху 
газьола, използван в 
първичното селско-
стопанско производ-
ство“. Управителният 
съвет на Държавен 
фонд „Земеделие“ одобри указанията, по които ще се 
прилага схемата за кампания 2022.
Припомняме, че Европейската комисия нотифи-

цира удължаване срока на прилагане на помощта до 
31.12.2023 г., като годишният бюджет по схемата е 100 
млн. лв. Ставката на литър гориво ще бъде определена 
на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от ин-
дивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.
Срокът за подаване на заявления за държавна помощ 

за 2022 г. се определя със заповед на министъра на земе-
делието. Документи ще се приемат в общинските служ-
би по земеделие към областните дирекции „Земеделие“ 
по постоянен адрес на физическите лица или по адрес 
на управление на юридическите лица. Към заявлението 
за подпомагане се прилагат копия от фактурите за заку-
пено гориво през 2021 г. След приема на документи се 
извършват проверки на фактурите от страна на Нацио-
налната агенция за приходите (НАП). Помощта се из-
плаща на земеделските стопани от Агенция „Митници“ 
чрез Държавен фонд „Земеделие“.
Държавната помощ се предоставя на земеделски 

производители в секторите „Растениевъдство“ и „Жи-
вотновъдство“ под формата на намалена акцизна став-
ка на газьола, използван за механизирани дейности в 
първичното селскостопанско производство.

 Право на финансова подкрепа по схемата имат всич-
ки, които са регистрирани като земеделски производи-
тели и имат заверена регистрационна карта за година-
та на кандидатстване по схемата за държавна помощ, 
както и за предходната стопанска година. Кандидатите 
трябва да имат и валидно заявление за подпомагане по 
схемата за единно плащане на площ и/или схемите за 
обвързано подпомагане за животни за годината, пред-
хождаща годината на кандидатстване по схемата за 
държавна помощ. Земеделските стопани, отглеждащи 
видове и категории животни, които не попадат в обхва-
та на схемите за обвързано подпомагане за животни, 
трябва да имат регистриран животновъден обект по 
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Интересът към държавната помощ за отстъпка от 

акциза за газьола е голям и нараства с всяка изминала 
година. За кампания 2016 са били подпомогнати 6 716 
фермери, за кампания 2017 финансиране са получили 
8 250 стопани, за кампания 2018 – те са били 9 597, за 
кампания 2019 подпомагане са получили 10 734 стопа-
ни, за кампания 2020 са 11 634 земеделски производи-
тели, а за кампания 2021 подпомагане са получили 12 
214 стопани.
От началото на прилагането на схемата до настоящ-

ия момент на земеделските стопани са изплатени общо 
над 512 млн. лева.
Указанията за прилагане на схемата и образците на 

документи ще бъдат публикувани на интернет страни-
цата на Министерството на земеделието.

До 31-ви юли
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на 

дължимия авансово данък от 
физически лица, придобили 
доходи от стопанска дейност 
по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем 
или от друго възмездно предос-
тавяне за ползване на права или 
имущество през второто триме-
сечие на годината, когато плате-
цът на дохода не е задължен да удържа данъка.

2. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 
43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от 
предприятията и самоосигуряващите се лица за дохо-
ди, придобити от физическите лица през второто три-
месечие на годината.

3 Деклариране и внасяне на дължимите за второто 
тримесечие окончателни данъци по глава шеста от ЗД-
ДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим 
от местни физически лица за доходи от източници в 
чужбина.

4. 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 юни.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2022г.



ДА ТОРИМ ЛИ И
КАК РАСТЕНИЯТА В ГОРЕЩИНИТЕ?
Няма нищо необичайно 

в юлските жеги расте-
нията да изпитват стрес 
– даже топлолюбивите 
домати не се чувстват 
комфортно в условията на 
високи температури, да 
не говорим за любителите 
на по-хладното. Но какво 
би станало, ако доматите покажат симптоми например на 
върхово гниене и съветите на специалистите са да ги под-
храним с калций. Как трябва да се проведе процедурата?
Ако целта на торенето е само за растеж и развитие, 

тогава внасянето на азот, което е логично, може да стане 
в началото на вегетацията. В горещините няма да е нало-
жително такова подхранване. Увеличаването на вегета-
тивната маса означава и увеличаване на нуждата от вода.
Основните хранителни елементи, необходими на  

растенията са азот, фосфор и калий. Ако азотът може да 
се внесе в началото, то в периода на цъфтеж и плодода-
ване са необходими предимно фосфор и калий, които 
са отговорни за количеството на плодовете, за едрината 
и вкусовите им качества или калций, отговорен за вър-
ховото гниене при доматите. По време на вегетацията 
може да се установи и друг недостиг на хранителни 
микроелементи – желязо, силиций и др.
Какви препоръки трябва да спазваме при торене в 

горещините?
Тези общи препоръки ще помогнат за получаване 

на добра реколта и запазване здравето на зелените ни 
любимци.

1. Важно е да се избягва торене в пика на жегата и 
засушаването. По-добре е да се изчака и температурите 
малко да спаднат и да се използва само 10% от обичай-
ната норма. Най-добрият вариант е да се прилагат течни 
листни торове с необходимите за случая хранителни 
елементи, като акцентът трябва да пада върху тях, но 
не и върху азота.

2. Течният тор е отличен вариант, защото осъществява 
експресна доставка, когато растенията са стресирани и 
се нуждаят от хранителни вещества точно сега.
При почвено подхранване хранителните елементи са 

недостъпни за растенията в много сухи почви. Необхо-
димо е да се полее преди това, да се остави да попие 
водата в почвата и непосредствено след торене да се 
полее отново. Колкото повече вода се осигурява, толкова 
повече хранителни вещества от наличните ще се усвоят.

3. Дълбокото поливане преди и след е важно, когато се 
използват минерални торове. Това помага да се избегне 
претоварване на растенията с хранителни елементи и 
възможно изгаряне от тях.

4. Торовете с бавно освобождаване се разтварят при 
поливане и освобождават хранителни вещества в малки 
дози с течение на времето. Те са по-малко опасни от 
гледна точка на изгаряне от традиционните гранулирани.

5. Друга подробност, която трябва да се има предвид 
– това е излагането на слънце. Растенията, намиращи 
се под преките слънчеви лъчи се нуждаят от по-често и 
обилно поливане от тези, намиращи се на сянка, защо-
то влагата от почвата се изпарява бързо. Когато земята 
изсъхне, тогава се преустановява извличането на храни-
телните вещества от нея.
За растенията, изложени на интензивно слънце е необ-

ходимо да се осигури сенчеста защита след подхранване 
в горещите месеци.

6. Еднократно плододаващите ягоди е необходимо да 
се подхранят веднага след приключване на беритбата. 
Ремонтантните се нуждаят от 2-3 листни подхранвания 
с азотен тор за сезона, за да продължат да дават едри и 
качествени плодове. Аналогично е подхранването и на 
малините.

7. След почвено внасяне на азот е необходимо обилно 
поливане, за да може да достигне там, където ще го 
открият корените на растенията.
С малки изключения, повечето хранителни вещества 

се внасят в началото и края на сезона, ако не същест-

вува риск от гладуване. При наличие на съмнения за 
недостиг на хранителни вещества е необходимо да се 
убедим, че са добре полети.
През лятото едногодишните култури обикновено 

се подхранват през 2-4 седмици с разтворими торове, 
докато в началото на сезона (при засаждането) се 
използват комплексни гранулирани, съдържащи азот, 
фосфор и калий.
Зеленчуковите култури отдават по-голямата част 

от усвоените хранителни вещества на плодовете, 
които произвеждат и се нуждаят от сезонно торене. 
Зеленчуковите култури, отглеждани в контейнери или 
торби се пръскат с половин доза течен листен тор на 
две седмици.
При отглеждане на втора или трета култура зеленчу-

ци, ще трябва да се прилага нов цикъл на подхранване, 
като се започне с азот и разбира се сериозно поливане. 
Внася се една трета от необходимата обичайна доза 
хранителни вещества в началото, а в следващите ме-
сеци – останалата част.
През лятото гранулираните торове се внасят рав-

номерно в почвата и се смесват, а не се оставят на 
повърхността. През лятото, за разлика от пролетта, 
количеството валежи, необходимо за разтваряне на 
торовете е малко вероятно да падне.
При избор на хранителни вещества за лятото е важно 

да помним, че  внасянето на бързодействащи почвени 
минерални торове е най-лошият възможен вариант.
По-добро решение е да използваме органични то-

рове в летните горещини, защото при смесването им 
с почвата те ще действат по-бавно и стресирането на 
растенията ще бъде значително по-слабо.

КАК ДА СЪХРАНИМ КАЙСИИТЕ
ЗА ЗИМАТА – ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Такава рецепта дава 
възможност за замразя-
ване на плодове, запаз-
вайки максимално тях-
ната структура и външен 
вид. При размразяване те 
няма да загубят целостта 
си и ще бъдат отлична 
декорация за всяко яс-
тие. Освен това, благодарение на тази подредба, е 
много удобно да ги извадите от контейнера.
Можете да замразите кайсиите не само като цели 

плодове, но и като пюре, което е идеално за създаване 
на пълнежи или за директна консумация. Следната 
рецепта ще ви помогне да го направите:

1. За приготвянето на пюре формата на кайсията 
няма особено значение. Поради това те могат да бъдат 
вдлъбнати, деформирани и дори счупени. Основното 
е, че трябва да са с високо качество и да не съдържат 
гниене.

2. Избраните плодове се измиват с вода, поставят 
се върху кърпа и се сушат за 10-15 минути. Ако това 
не се направи, пюрето ще се окаже твърде воднисто, 
което ще се отрази негативно на вкуса му.

3. От сушените плодове се отстранява костилката. 
В същото време, докато работите с плодовете, не е 
необходимо да наблюдавате тяхната цялост, тъй като 
това не играе роля.

4. Кайсиите се смилат няколко пъти в месомелачка 
или се смачкват с блендер до пастообразно състояние. 
В същото време, по време на смилането, към плодова-
та каша може да се добави малко пудра захар.

5. Получената смес се изсипва в малки контейнери 
и се слага във фризера за 50-80 минути. Като подходя-
щи съдове можете да използвате форми за тарталети, 
чаши и други импровизирани средства.

6. Замразената смес се изважда от формите, сгъва 
се в найлонови торбички и се слага във фризера за 
дългосрочно съхранение.
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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!

- Дядо, ще гледаш ли мача?
- Кой ще играе?
- България и Македония!
- Срещу кой, моето момче?

Три съседки си говорят:
- Записахме детето на карате!
- Ние пък нашето - на бокс.
- Аз моето сама си го бия...

- Скъпа, отслабнала си, изглеждаш много добре!
- Какво?!?! Наричаш ме дебела със задна дата?

ВАЛЕРИАНА
Валериана /Valeriana offi cinalis/ представлява много-

годишно тревисто растение от семейство Двусемедел-
ни, познато още като дилянка. Има право стъбло, наб-
раздено надлъжно и цилиндрично, с височина до 1.5-2 
метра. Листата са бледорозови, а плодът наподобява 
яйцевидно орехче със светлокафяв цвят и хвърчилка.
Коренището е късо и дебело, а от основата му изли-

зат многобройни снопчести, надебелени коренчета. 
Цветовете на валериана са бели и лилави, събрани в 
щитовидни съцветия. Периодът на цъфтеж е от нача-
лото на пролетта до май-август.
Валериана се използва като лечебно растение още в 

древността, най-ранни данни за което има от Древна 
Гърция и Рим. Пръв нейните свойства описва Хипо-
крат, а по-късно Гален 
започва да я препоръчва 
като лек срещу безсъние. 
В Швеция през Среднове-
ковието е слагана в дрехи-
те на младоженеца, за да 
отблъсква злите елфи.
Състав на валериана
Билката съдържа борнеол, камфен, лимонен, изова-

лерианова киселина. Съдържа от 0.1 до 2% етерично 
масло. Най-голямо лечебно значение имат съдър-
жащите се монотерпенови алкалоиди актинидин и 
валериани, както и валеопотриатите.
Събиране и съхранение на валериана
Видът не е защитен от закона за биологичното разноо-

бразие, но през 2012 е забранено събирането на валери-
ана като билка от естествени нужди за производствени 
и търговски нужди. Препарати с дилянка могат да се 
закупят от аптеките и специализираните магазини. За 
лечебни цели се използват корените на дилянката.
Ползи от валериана
Корените на валериана действат успокояващо при 

безсъние, имат ефективен сънотворен ефект. Валери-
аната се използва при психическа и нервна преумора, 
нервна възбуда, неврози и сърцебиене от нерви.
Прилага се за лечение на епилепсия, но в комбинация 

с други билки. Валерианата има отличен уравнове-
сяващ ефект – при умора помага за мобилизиране на 
нервната система, а при превъзбуда засилва задръжните 
процеси в главния мозък. Има успокояващо действие 
върху централната нервна система.
Освен при различни нервни състояния валерианата 

се използва при гуша, болезнена менструация, кли-
мактирични нарушения, истерия, мигрена. Отслабва 
спазмите на гладката мускулатура и регулира сърдеч-
ната дейност.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

БУТЕР ОХЛЮВЧЕТА
С ЯЙЦЕ  И СИРЕНЕ  
Продукти:

• бутертесто - 500 г
• яйца - 2 бр.
• сирене - 200 г
Приготвяне:  
Бутертестото извадете от фризера, трябва да е студе-

но, но не и замръзнало, защото ще започне да се чупи.
Разтелете го на един лист.
Яйцата се разбиват хубаво в подходящ съд и към тях 

се прибавя натрошеното сирене. Разбърква се хубаво 
и се разстила върху листа от бутертесто.
Навива се на руло и се реже с остър нож. Подреждат 

се бутерохлювчетата в найлонова торбичка внимател-
но, да не залепнат, и се поставят във фризера - за около 
час са замръзнат.
Извадете солените бутерки и ги наредете в тава, 

постлана с хартия за печене.
Печете бутер охлювчета с яйце и сирене в предва-

рително загрята фурна на 250 г за около 10 минути до 
приятен загар

Продава по договаряне: Ръчно тъкани - бели 
китеници, килими и пътеки. Путури и ямурлук.
П. Копаранска               тел.: 0893457591


