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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

ОЩЕ ЕДНО УСЛОВИЕ ЗА ПЪТУВАНЕ С
НЕПЪЛНОЛЕТНО ДЕТЕ В ЧУЖБИНА 

При пътуване в чужбина с непълнолетно дете без един или двамата родители, 
освен валиден паспорт или лична карта на детето, задължително на граничните 
пунктове трябва да се представи за проверка и нотариално заверена декларация за 
съгласие за пътуване в чужбина на детето от не пътуващия с него родител, респ. от 
двамата родители, ако и двамата не придружават детето при пътуването.
Препоръчваме при организирано пътуване на малолетни и непълнолетни българ-

ски граждани в чужбина, непридружени от родител, посоченият в декларацията за 
пътуване придружител да бъде упълномощаван да подписва документи за издаване 
на нов български документ за самоличност при възникнала необходимост в случаи 
на изгубени, откраднати или 
унищожени лични докумен-
ти. Според институцията тази 
точка доста би облекчила пре-
биваването в чужда държава 
при възникване на някои от по 
гореспоменатите ситуации.
На граничния пункт тряб-

ва да се представят оригина-
ла на декларацията-съгласие 
и обикновено ксерокопие от 
нея. Това копие не е необходи-
мо да е нотариално заверено. 
Граничните служители правят 
проверка за съответствие меж-
ду оригинала и копието, като 
последното остава при тях.

Всички семейства, чиито деца са записани 
за първи път в осми клас имат право на ед-
нократна помощ от 300 лв. за покриване на 
част от разходите в началото на новата учеб-
на 2022/2023 година. Средствата се отпускат 
независимо от техните доходи при условие, 
че децата живеят постоянно в страната и не 
са настанени за отглеждане извън семей-
ството. Помощта се предоставя и за деца, 
настанени в семейства на роднини и близки 
и приемни семейства, както и на настойник/
попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след 

подаване на заявление-декларация. В случа-
ите, в които дирекция „Социално подпома-
гане“ (ДСП) не може да получи информация 
по служебен път, към него се прилагат след-
ните документи:

- удостоверение, че детето е записано в 
осми клас, издадено от съответното училище;

- копие от удостоверение за назначаване 
на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на 

детето в осми клас, но не по-късно от 15 
октомври 2022 г. Заявлението може да бъде 
подадено в ДСП по настоящия им адрес по 

следните начини:
- лично, като към заявлението се прилага 

лична карта (за справка);
- чрез лицензиран пощенски оператор, 

като заявлението следва да е в оригинал;
- чрез Системата за сигурно електронно 

връчване с Персонален идентификационен 
код на НОИ или квалифициран електронен 
подпис;
Помощта се изплаща на два транша. Пър-

вата половина (150 лв.) се изплаща след 
влизане в сила на заповедта за отпускането 
й, а втората (150 лв.) – в началото на втория 
учебен срок, но само ако детето продължава 
да посещава училище.
Отпуснатата еднократна помощ подлежи 

на връщане, ако детето не постъпи в учи-
лище, освен ако това е невъзможно поради 
здравословното му състояние. Средствата 
се възстановяват в случай, че ученикът не 
продължи обучението си през втория учебен 
срок до завършване на осми клас, освен ако 
това е невъзможно поради здравословното 
му състояние, или ако в рамките на един ме-
сец е отсъствал повече от 5 учебни часа без 
уважителни причини.

На 29 юли 2022 г.  се проведе 
заседание на Общински съвет – 
Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча, 

прие:
- Отчет за дейността на Общин-

ски съвет – Сатовча, и неговите 
комисии за периода януари – юни 
2022 г. ;

- Отчет за дейността на Коми-
сията за финансово подпомагане 
на семейства и лица, живеещи на 
семейни начала, с репродуктивни 
проблеми на територията на общи-
на Сатовча за първото шестмесечие 
на 2022 г.;

- ценоразпис на продажните 
цени за обли дървени материали по 
категории и дървесина от общин-
ските горски територии на община 
Сатовча по реда на чл. 66, ал. 1 и 
ал. 2, чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата 
за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в гор-
ските територии – държавна и об-
щинска собственост, и ползването 
на дървесина и недървесни горски 
продукти;

- актуализация на Програмата 
за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост, в 
община Сатовча през 2022 г.;
Общинският съвет допусна съ-

ществуването на маломерни па-
ралелки – 37 самостоятелни и 14 
слети, за учебната 2022-2023 г. в 
училищата на територията на общи-
на Сатовча и даде съгласие:

-  за внасяне на мотивирано 
предложение в Министерството на 
образованието и науката;

• за включване на СУ „Св. св. 
Кирил и Методий” – Сатовча, СУ 
„Христо Смирненски” – Кочан, СУ 
„Христо Ботев” – Вълкосел, и СУ 
„Св. Климент Охридски” – Слащен 
в Списъка на средищните детски 
градини и училища в Република 
България за учебната 2022-2023 
година ;

• за включване начално училище 
„Васил Левски“ – село Осина, и 
Детска градина – село Осина, в 
Списъка със защитените детски 
градини и защитените училища за 
учебната 2022-2023 г.;

- за формиране на група в детска 
градина „Калина Малина” – село  
Крибул, в Детска градина – село  
Долен, в детска градина „Кокиче” 
– село  Жижево, и в Детска гради-
на  – село  Осина, под минималния 
брой деца в група през учебната 
2022-2023 г.;

- за изграждането на нова сграда 
на детска градина „Кокиче“ – Бо-

голин, в ПИ 196, село Боголин, 
община Сатовча;

- за промяна статута на обект 
„Сграда – ЦДГ“ (Стара детска 
градина) със застроена площ 85 
кв. м, находяща се в УПИ IV-578, 
кв. 26 село Ваклиново, актувана с 
акт № 105 от 17.06.2002 г. от обект 
публична общинска собственост 
в обект частна общинска собстве-
ност;

- за провеждане на публичен търг 
с явно наддаване за продажба на 
действително добита дървесина 
франко временен склад, обособена 
в партида от обект № 2200, Отдел/
Подотдел 276 „в“, землище на село 
Фъргово и обект № 2202, Отдел/
Подотдел 339 „м“, землище на село 
Кочан – собственост на община 
Сатовча;

-за сключване на договор с из-
пълнител, без провеждане на от-
крит конкурс или договаряне, на 
основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУР-
ВИДГТ за извеждане на санитарна/
принудителна сеч на бялборово 
насаждение в Отдел/Подотдел 61 
„д“, землище село Долен;

- за  провеждане на публичен търг 
с явно наддаване за отдаване под 
наем на сграда, находяща се в се-
верната част до улицата в двора на 
старо училище село Плетена, общи-
на Сатовча, УПИ I, кв. 48 по плана 
на село Плетена, актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 
80 от 24.07.2001 г., с площ 120 кв. м 
за производствени нужди;

- за изменение на Общия устрой-
ствен план на община Сатовча и 
за разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – план 
застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна 
на предназначението;

• на  имот  с  идентификатор 
12499.15.26, местност „Врис“, зе-
млище на село Вълкосел, от начин 
на трайно ползване земеделска 
територия – ливада, в начин на 
трайно ползване ЖМ – жилищно 
застрояване; 

•  на имот с идентификатор 
65440.21.245, местност „Сивек“, 
землище на село Сатовча, от начин 
на трайно ползване земеделска 
територия – ливада, в начин на 
трайно ползване ЖМ – жилищно 
застрояване ;

- за разкриване на социална ус-
луга „Дневен център за деца и/или 
пълнолетни деца с увреждания“ 
(ДЦДПЛУ) с капацитет 20 места 
и на социална услуга „Център за 
социална рехабилитация и интегра-
ция“ (ЦСРИ) с капацитет 30 места.

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 98



Тема: „ДЪРВОТО, КОЕТО РАЗКАЗВА 
ПРИКАЗКИ”
РЕГЛАМЕНТ
1. Организатори на конкурса: „БМФ Порт 

Бургас” ЕАД
2. Цели на конкурса: да продължи богатата 

литературна традиция на град Бургас, да 
открива и популяризира нови литературни 
дарования, да поощрява създаването на про-
изведения, пропагандиращи характерните 
за съвременния човек моралните ценности.

3. Участници: Деца и ученици до 18 години
Участниците трябва да приемат темата на 

конкурса като метафора. Те трябва да напи-
шат есе, разказ или стихотворение, което да е 
израз на тяхното вдъхновение от различните 
дървета и от различните хора. Те могат да се 
водят и от народни мъдрости, като „От всяко 
дърво свирка не става”, „Крушата не пада 
по-далеч от дървото” и др.
Могат да разсъждават върху въпроси, като: 

Защо плодовете на едни дървета са сладки, 
а на други горчиви? Защо има добри и лоши 
хора? Каква да бъде приказката на дървото, 
което посадих? Каква е връзката между чове-
ка и природата? Можем ли да приемем дър-
вото като символ на непреходност и вечност?

4. Литературни жанрове:
• ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОЗА – разказ, есе, 

фейлетон;
• ПОЕЗИЯ
5. Изисквания:
- Конкурсни текстове – нови и непублику-

вани до момента в хартиен или електронен 
формат;

- Творбата да не е участвала в други лите-
ратурни конкурси;

- Брой творби – не повече от 1 за всеки 
участник;

- Официален език: български;
- Творбите трябва да са във формат А 4, 

шрифт times new roman, 12 пункта;
Творбите задължително се придружават с 

информация за автора: три имена, навършени 
години, училище, населено място, адрес за 
кореспонденция, телефон и e-mail за връзка.

6. Обем на творбата:
- За проза – до 3 страници;
- За поезия – до 2 страници;
7. Критерии за оценка:
- Оригиналност и творчески подход при 

представяне на творбата;
- Целенасоченост, убедителност и завър-

шеност на аргументацията;

- Жанрово съответствие на конкурсния 
текст.

8. Други условия
- Участието в конкурса автоматично пре-

доставя авторските права върху всяка творба 
на организаторите;

- Творбите в конкурса няма да бъдат връ-
щани;

-  С  явя-
ването  за 
получаване 
на награда 
участниците 
се съглася-
ват да бъдат 
заснемани 
и материа-
лът да бъде 
излъчван/публикуван в публичното прос-
транство без каквото и да е допълнително 
възнаграждение от страна на Организатора;

- Организаторът на конкурса си запазва 
правото да не допусне до участие творби с 
неприлично съдържание;

- Творби, които не отговарят на условията 
по този регламент, няма да участват в кла-
сирането;
СТАРТ НА КОНКУРСА: 24. 05. 2022 г.
СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 

15 септември 2022 година
Творбите се изпращат по електронната 

поща: image.i4yi@gmail.com или на хартиен 
носител на адрес: 8000 Бургас, пл. Баба Ганка 
№ 4, ет. 4
НАГРАДИ:
Парични награди за класиралите се на 

първо, второ и трето място.
Поощрителни награди за номинирани 

творби.
Публикация на наградените творби в 

уебсайта на Бургаска писателска общност, 
информационния сайт www.nabrega.bg и 
младежкото списание „Музи в залива”.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:
Резултатите ще бъдат обявени в навече-

рието на Деня на българските будители - 1 
ноември 2022 г.
Награждаването ще бъде извършено на 

специална церемония на Деня на народните 
будители – 1 ноември в зала „Акад. Кон-
стантин Петканов” в Център за съвременно 
изкуство и библиотека.

За допълнителна информация:
0887 907 067; 056896480

Имало едно време момче с избухлив характер.
Един ден бащата му дал торба с гвоздеи и му 

заръчал при всяко гневно избухване да забива по 
един гвоздей в оградата.
Първият ден момчето забило тридесет и седем 

гвоздея. През следващите няколко седмици то се 
научило да се владее и броят на гвоздеите посте-
пенно намалявал. Момчето осъзнало, че е по-лесно 
да не избухва, отколкото постоянно да кове нови 
гвоздеи в оградата.
Накрая дошъл ден, в който момчето не се разгне-

вило нито веднъж. То казало на баща си за това и 
той му заръчал всеки ден без избухване да вади по 
един гвоздей от оградата. Така минавали дните и 
момчето растяло.  Един ден то махнало и последния 
гвоздей от оградата.
Тогава бащата хванал сина си за ръка и го завел 

до оградата.
– Браво, синко, добре си научил това, което ис-

ках. Но погледни оградата. Тя никога няма да бъде 
същата. Когато казваме на някого лоша дума, тя 
оставя белег, също като този тук. Ако сме проболи 
някого с нож, няма значение колко много съжаля-
ваме: раната няма да изчезне никога.
Човешкото слово има силата да дава и отнема 

живот. Всяка добра или окуражаваща дума може 
да помогне на някого, който се чувства зле и  да 

направи денят му по-хубав. Обезсърчаващата дума, 
отправена към същия този човек, може да го убие.
Давайте живот на хората около вас. Не подце-

нявайте силата на думите. Всеки може да каже 
нещо, което да сломи човек в труден момент. 
Достоен за уважение обаче е онзи, който окуражава 
останалите.
Мислете и подбирайте думите си, преди да ги 

изречете, особено пред онези хора, които са важни 
за вас и  истински обичате. Никога не забравяйте, че 
всяка от думите ви е като пирон, който се забива в 
сърцето. Веднъж изречена, никакво усилие не може 
да върне обратно лошата дума и да заличи болката 
от направената рана.

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

с Българско Национално радио обявява литературен кон-
курс – „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 „Хоризонт“. 
Могат да участват всички, които умеят да четат и обичат 

българската поезия, защото „Вълшебно перце“ е конкурс по 
авторско написана българска поезия.
От 24 май до 15 септември могат да се изпращат творби на 

електронния адрес на списание „Аз съм българче“ bulgarche@bulgarche. 
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. 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 телефона на номер: 0884 290 
298 или по електронната поща на адрес: bulgarche@bulgarche.eu

ПЪРВИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС БМФ ПОРТ БУРГАС

8 Август 2022 година, Понеделник,
Имен ден празнуват Емилиян и Емилия
На 8 август имен ден празнуват всички, които носят името Емилия (озна-

чава - съперничка), Емилиян, Емилиянa.
9 Август 2022 година, Вторник.
Ден на Нагасаки, Япония 
Отбелязва се годишнината от 

атомната бомбардировка над града 
извършена от САЩ /1945/. Бомбата 
е пусната с парашут от американски 
бомбардировач B29 в 11.02 местно 
време, над 73 000 са жертвите не-
посредствено след взрива (на 500 
м над земята), а до края на 1945 г. 
броят им достига 140 000 души. Втората атомна бомба има еквивалент на 22 
килотона ТНТ, в нея е заложен плутоний за разлика от първата, разрушила 
Хирошима, в която е имало уран. Бомбата е от имплозивен тип с взрив, раз-
положен около сфера от естествен уран (отражател), която съдържа в себе 
си металически плутоний около 8-9 кг и неутронен инициатор от разделени 
полоний-210 и берилий под формата на топче. При имплозията металическата 
плутониева топка намалява размерите си и увеличава плътността си над два 
пъти, като достига коефициент на размножение около 1.2 - 1.3. 

12 Август 2022 година, Петък,
Международен ден на младежта 
Отбелязва се 2000 г. с резолюция 

A/ RES/54/120 на Общото събрание 
на ООН от 17 декември 1999г., за да 
се поощри диалога между младежите 
от различни култури и диалога между 
поколенията. 

13 Август 2022 година, Събота,
Международен ден на леворъките хора
 Обама подписва клетва като президент. 

Чества се от 1984 г. по инициатива на Меж-
дународната конфедерация на леворъките 
във Великобритания. Разбира се съществуват 
противоречиви стереотипи за потенциалът 
на „левичарите“. Изследвания показват, че 

завършили висше образование, чиято лява ръка е по-развита, печелят с 13-
21% повече от „десноръките” си колеги. Освен това, левичарите по-често 
стават специалисти от висока класа - 53% срещу 38% и са по-склонни да се 
занимават с различни изкуства. Неоспорим е фактът, че левичарите са не-
сравнимо повече сред художниците, музикантите, както и някои категории 
спортисти. Всеки шести човек в света е левичар. Известни леворъки политици 
и държавници през вековете са били Рамзес ІІ, Тиберий, Юлий Цезар, Карл 
Велики, Луи XVI, Наполеон Бонапарт, Бисмарк, Симон Боливар, Махатма 
Ганди, както и много британски крале и кралици - кралица Виктория. В 
областта на технологиите най-известен леворък днес е създателят на „Май-
крософт“ - Бил Гейтс. Леворък е президента на САЩ Барак Обама, както и 
редица негови предшественици като Бил Клинтън и Джордж Буш- старши, 
Бенджамин Франклин и Томас Джеферсън, Джон Кенеди и Роналд Рейгън. 
В армията от известни леворъки са Аристотел, Ницше, Леонардо да Винчи, 
Рафаело, Микеланджело, Никола Тесла, Сергей Рахманинов, Луис Карол, 
Ханс Кристиан Андерсен, Марк Твен, Исак Нютон и Алберт Айнщайн. Както 
и Моцарт, и Бетовен - техните произведения партията за лявата ръка често 
е по-сложна и затова и до днес музикантите-левичари изпълняват тяхната 
музика по-добре от останалите си колеги. Лявата ръка се предпочита и от 
Джими Хендрикс, Пол Маккартни, Кърт Кобейн, Ринго Стар. Към „клуба на 
известните актьори-левичари“ се отнасят и Чарли Чаплин, Мерилин Монро, 
Киану Рийвс, Никол Кидман и Анджелина Джоли.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!
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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: ГВОЗДЕИ  В  ОГРАДАТА 



ПРИЕМЪТ ПО СХЕМАТА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ
НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

СЕ УДЪЛЖАВА ДО 31 АВГУСТ
Управителният съвет 

на Държавен фонд „Зе-
меделие“ (ДФЗ) взе ре-
шение да удължи срокът 
за прием по схемата за 
подпомагане „Помощ 
за съфинансиране на за-
страхователни премии 
при застраховане на сел-
скостопанска продук-
ция“ от 29 юли 2022 г. на 
31 август 2022 г.
Изменя се и срокът за предоставяне на застрахова-

телните полици в Областните дирекции на ДФЗ - от 
31 август на 30 септември 2022 г.
Удължаването на сроковете цели повече земедел-

ски стопани да подадат заявления по схемата. Тъй 
като част от културите (салати, късно зеле, броколи, 
карфиол и др.) ще бъдат засадени по-късно, а поли-
ците се сключват след засаждане на съответната кул-
тура, земеделският стопанин ще я сключи на по-къ-
сен етап. Така се дава възможност да не се изпуснат 
сроковете по помощта.
За подпомагане могат да кандидатстват земедел-

ски стопани, отглеждащи: - овощни култури над 0.5 
ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 
години;

- зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии 
над 0.1 ха;

- зеленчукови култури над 0.3 ха;
- етерично-маслени култури над 0.5 ха;
- тютюн над 0.1 ха;
- зърнени култури над 3 ха;
- маслодайни култури над 3 ха.
Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и мас-

лодайни култури, се подпомагат за първите 2 000 ха 
от площите си.
Припомняме, че финансовият ресурс по помощта 

е 3,5 млн. лв. Средствата се предоставят под фор-
мата на заплащане на част от разходите за застрахо-
вателни премии. Максималният размер на подкрепа, 
която може да получи един фермер, който отглежда 
овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и 
тютюн, е до 65% от стойността на застрахователната 
премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при 
размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. 
Стопаните, които застраховат зърнени култури (пше-
ница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед 
и рапица), могат да получат до 35% от стойността на 
застрахователната премия. Размерът на подпомагане 
е до 21 лв./ха при размер на застрахователната пре-
мия от 60 лв./ха.
Указанията по помощта са публикувани на сайта 

на ДФ „Земеделие“.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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 За да придобиете право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст, трябва да 
имате навършена минимална пенсион-
на възраст и определен осигурителен 
стаж.
Условията за придобиване първо 

право на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст според датата на раждане на 
съответното лице както за миналата и 
настоящата, така и за следващите го-
дини, са показани в таблицата по-долу. 
След 31 декември 2037 г. възрастта се 
обвързва с нарастването на средната 
продължителност на живота.

 Правото на пенсия не се погасява 
по давност. Това означава, че лица-
та, които през 2020 г. и предходните  
години са изпълнили условията за 
придобиване право на пенсия за оси-
гурителен стаж и възраст, ще могат 
да се пенсионират и през 2021 г. или 
през следващите години, независимо 
от това дали има промени в условията 
за пенсиониране.

 В случай че лицата нямат право на 
пенсия при горепосочените условия, 
те придобиват право на пенсия при 
навършване на 66 години и 8 месеца 
възраст за двата пола и минимум 15 го-
дини действителен осигурителен стаж.
При преценяване на правото на пен-

сия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО, свързана 
с прилагане на международен договор, 
по който Република България е страна, 
или на европейските регламенти за 
координация на системите за социална 
сигурност, когато само със зачетения 
по българското законодателство осигу-
рителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има поне 15 години действителен осигурителен стаж и 
до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж навърши възрастта по чл. 68, ал. 3, се отпуска пенсия в размер 
на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия.
Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 от КСО, могат по тяхно желание да се пен-

сионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението 
и се изплаща пожизнено, като размерът ѝ се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец до навършване от 
лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1. Лицата, на които е отпусната пенсия за ОСВ в намален размер, нямат 
право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3 от КСО.

До 15-ти август:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат де-

кларации за вътресъюзен внос 
(пристигания)/вътресъюзен 
износ (изпращания), съгласно 
чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС - за ре-
ферентен период  месец юли 
2022 г. 
ЗКПО
Внасяне на месечните авансо-

ви вноски за август за корпоративния данък по ЗКПО.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец юли.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец юли.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец юли.

4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски 
файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с 
документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ 
информация за направените в електронния магазин 
поръчки, по които са извършени доставки на стоки/
услуги през месец юли.
До 20-и август:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен 

внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), 
съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрирани-
те Интрастат оператори с възникнало текущо задъл-
жение с първи референтен период месец юли 2022 г.
До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец юли за доходи от трудови право-
отношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания по 
трудови правоотношения, направени през месец юли, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 август.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АВГУСТ 2022г.

Отговор от НЗОК: След влизане в сила на анекс/
договор №РД-НС-01-3-5 от 10.05.2022г.) за изменение 
и допълнение на Националния рамково договор  за 
денталните дейности   за 2020-2022 между НЗОК и 
БЗС, в пакета извънболнична дентална помощ през 
настоящата календарна година НЗОК заплаща час-
тично следните дентални дейности за задължително 
осигурените лица (ЗОЛ) над 18-годишна възраст:

1. В първичната извънболнична дентална помощ:
а) обстоен преглед със снемане на орален статус, 

веднъж за съответната година, като доплащането от 
здравноосигуреното лице е 1,80 лв.

 б) до три лечебни дейности, които могат да бъдат:
- обтурация с химичен композит или амалгама (плом-

ба), като доплащането  от пациента е 4,00 лв.
и/или
- екстракция (изваждане) на постоянен зъб с анес-

тезия (упойка), за което доплащането  от пациента е 
4,00 лв.

 2. В специализираната извънболнична дентална 
помощ:
а) специализиран обстоен преглед, като доплащането 

от здравноосигуреното лице е 1,80 лв.
б) инцизия в съединителнотъканни ложи, включи-

телно анестезия - доплащането от пациента е 7,50 лв.
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко 

разрушен зъб, включително анестезия - доплащането 
от пациента е 13,50 лв.
г) контролен преглед след някоя от дейностите по 

букви „б“ и „в“, като доплащането от пациента е 0,80 
лв.
В пакета дентални дейности са включени и две дей-

ности по възстановяване функцията на дъвкателния 
апарат при цялостно обеззъбени челюсти с цели зъбни 
протези (НЗОК заплаща 210 лв. за всяка от тях), в т.ч. 
и контролни прегледи за период от 4 години, незави-
симо от възрастта на пациента. Цената, която НЗОК 
заплаща обаче, не включва материала за протезата и 
медико-техническата дейност за изработката й.
Извън регламентираното доплащане за дейности от 

бюджета на НЗОК,  когато необходимото лечение не 
е  включено в договорения пакет дентални дейности, 
както и ако ЗОЛ са получили полагащият им се обем 
дентални дейности или по време на лечебно-диагнос-
тичните дейности изрично предпочетат материали, 
средства или методики невключени в посочения пакет, 
пациентите дължат заплащане по цени на лечебното 
заведение.

Въпрос: Майка ми година и половина работеше в 
Англия, където си плащаше здравните осигуровки 
като самоосигуряващо се лице. След прибирането 
й в България  не е плащала осигуровки и не знае 
какъв й е здравноосигурителния статус.
Отговор от НЗОК: За да се признае  завършен 

здравноосигурителен период на майка Ви  в Англия, 
трябва да бъде изискан по служебен път британски  
удостоверителен документ – формуляр S041. За целта  
е необходимо да попълните заявление по образец 
- „Заявление за служебен обмен на документи за 
завършени здравноосигурителни периоди съгласно 
член 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 12(1) 
от Регламент (ЕО) № 987/2009“). То е публикувано 
на интернет  страницата на НЗОК (www.nhif.bg) 
в рубрика „Международни въпроси“, подрубрика 
„Европейска интеграция“ – линк „Сумиране на 
здравноосигурителни периоди, придобити в различ-
ни държави от ЕС“ – (https://www.nhif.bg/page/191). 
Към заявлението се изисква да  бъде приложена 
попълнена от майка Ви анкета на английската оси-
гурителна институция – HMRC (CA3916 application 
form) и  изброените в нея документи.
Заявлението може да се подаде в Централно уп-

равление на  Националната здравноосигурителна 
каса (ЦУ на НЗОК) или в съответната районна 
здравноосигурителна каса (РЗОК)  – лично или чрез 
упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски 
оператор.
За допълнителна информация във връзка с подава-

не на документите, съветваме Ви да се обадите  в ЦУ 
на НЗОК на  тел.: +359 2 965 9116 или в съответната 
РЗОК. Адресите и телефонните номера на  район-
ните здравноосигурителни каси са публикувани на 
интернет страницата на НЗОК в меню „Контакти“.
Полученият  формуляр S041 от Великобритания  

трябва да се представи в териториалната дирекция/
офис на  Националната агенция за приходите (НАП) 
по постоянен адрес у нас. Въз основа на данните, 
посочени в документа, месеците без данни за здрав-
но осигуряване в България ще бъдат покрити и ще 
бъде коригиран здравноосигурителният  статус на 
Вашата  майка.

Въпрос: Какви манипулации се полагат по НЗОК 
на здравно осигурени лица над 18-годишна възраст 
в стоматологията?

ЕТО КОГА ЩЕ СЕ ПЕНСИОНИРАТЕ СПОРЕД ДАТАТА СИ НА РАЖДАНЕ-ТАБЛИЦА 



ОБЩИНА САТОВЧА
ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сатовча обявява конкурс за възлагане на 
управлението на следните социални услуги „Център со-
циална рехабилитация и интеграция“, с адрес с. Кочан, 
ул. „Свилен Русев“ №3, капацитет 30 места; „Дневен 
център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“, 
с адрес с. Кочан, ул. „Свилен Русев“ №3, и капацитет 
20 места на основание чл. 64 от Закона за социалните 
услуги, във връзка с чл. 91, ал.1 от Правилника за при-
лагане на закона за социални услуги.
І. Условия за участие:
1. В конкурса могат да участват български физически 

лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически 
лица, включително ЮЛНЦ.

2. В конкурса могат да участват и физически лица, 
извършващи търговска дейност, и юридически лица, 
възникнали съгласно законодателството на друга държа-
ва – членка на Европейския съюз, или на друга държава 
от Европейското икономическо пространство.

3. Кандидатът трябва да има издаден лиценз за съот-
ветната социална услуга;

4. Лицензите на кандидата за социалните услуги да 
не са отнемани на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при 
условията на чл. 148, ал. 4 от ЗСУ;

5. Лицензите на кандидата за социалните услуги да 
не са отнемани на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ.
В конкурса не може да участва кандидат, който:
• е обявен в несъстоятелност или е в производство по 

обявяване в несъстоятелност;
• се намира в ликвидация;
• е лишен от право да упражнява търговска дейност;
• не е администратор на лични данни;
• Има парични задължения към държавата, устано-

вени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или 
задължения към осигурителни фондове, освен ако 
компетентният орган е допуснал разсрочване или от-
срочване на задълженията;

• е осъден с влязла в сила присъда за престъпления 
против собствеността или против стопанството, освен 
ако не е реабилитиран (за физически лица);

• В управителните органи на кандидата членуват лица, 
които заемат ръководна длъжност в администрацията 
на Община Сатовча.
Когато участниците са юридически лица, на из-

искванията, посочени в настоящата точка, следва да 
отговарят всички членове на техните управителни и 
контролни органи.
Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред 

Община Сатовча промените в обстоятелствата по пре-
дходните точки, настъпили в процеса на провеждане 
на конкурса в 7- дневен срок от настъпването на съот-
ветната промяна.
Изисквания към кандидатите:
1. Да са доставчици на социални услуги, имащи опит 

в предоставянето на социални услуги, свързани с кон-
кретната целева група;

2. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи 
с възможност за привличане на допълнителни средства 
за изпълнение на стандартите и критериите за социални 
услуги, регламентирани в Закона за социалните услуги 
и Правилника за неговото прилагане, както и норматив-
ната база по свързаност..

3. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи 
с квалифициран персонал за управление и качествено 
предоставяне на социални услуги;

4. Да представят Програма за развитие на всяка со-
циална услуга.
Изпълнителят трябва да предоставя социални услу-

ги в ЦСРИ и ДЦДПЛУ, като спазва следните основни 
принципи:     

• зачитане достойнството на личността;
• уважение към личната история и етническата и 

културна идентичност;
• зачитане на индивидуалните потребности на лицата;
• подпомагане на лицата за реализирането им в со-

циалната среда;
• подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, 

съобразно индивидуалните особености.
3. Числеността на персонала се определя съгласно 

Методиката за длъжности на МТСП до въвеждането 

на стандарти по Наредбата за качество на социал-
ните услуги.

4. Изпълнителят – доставчик следва да предоставя 
социалните услуги „Център социална рехабилитация 
и интеграция“ и „Дневен център за деца и/или пълно-
летни лица с увреждания“ за срок от 5 (пет) години, 
считано от датата на подписване на договор.

5. Предлаганите социални услуги трябва да отго-
варят на изискванията на всички нормативни актове, 
методики и задължителни указания на компетентните 
органи, касаещи предоставянето на социални услуги, 
както и останалите релевантни международни и на-
ционални нормативни документи.

6. „Център социална рехабилитация и интеграция“ 
и „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с ув-
реждания“ са обзаведени с необходимото оборудване 
и техника за осъществяване на заложените дейности.
Кандидатът, спечелил конкурса, ще сключи договор 

за управление на социални услуги с Кмета на община 
Сатовча.

II. Краен срок и място за подаване на документи:
1. Предложенията се представят до 17:00 часа на 

20.09.2022 г. (45 дни след обявяването) в Деловодство 
на Община Сатовча, кабинет № 10, ул. „Тодор Шопов“ 
№37, с. Сатовча;

2. Конкурсната документация се предоставя без-
платно всеки работен ден от деня, следващ деня на 
публикуването на обявлението, от 08.00 ч. до 17.00 ч., 
от Деловодство на Община Сатовча, кабинет № 10, ул. 
„Тодор Шопов“ №37, с. Сатовча;. Същата може да бъде 
изтеглена и от информационния сайт на Общината.

3. Кандидатът представя документите в запечатан 
непрозрачен плик. При приемане на предложенията 
върху плика се отбелязват – входящ №, дата и час на 
внесеното предложение и тези данни се вписват във 
входящ регистър, за което на вносителя се издава 
документ.

4. Предложения изпратени по пощата, не се приемат. 
Предложения, подадени след крайния срок, също не 
се приемат. До изтичане на срока за подаване на пред-
ложенията всеки кандидат може да промени, допълни 
или оттегли предложението си.

 КАК ДА ПОДГОТВИТЕ ХЛАДИЛНИКА СИ, 
КОГАТО ОТИВАТЕ НА ПОЧИВКА?

Има няколко стъпки, които 
можете да предприемете, за да 
подготвите хладилника, когато 
ще отсъствате, в зависимост от 
продължителността на почив-
ката ви. 
Оставете го да работи за 

кратки пътувания
Ако планирате кратко пъ-

туване от седмица до 10 дни, 
можете да оставите хладилни-
ка да работи. Не забравяйте да 
премахнете бързо развалящи се 
продукти или продукти, които 
са близо до изтичане на срока 
на годност. Тези продукти мо-
гат да се развалят, докато вас ви 
няма, и да развият лоши миризми в хладилника. 
Изпразнете го и извадете щепсела за по-дълги 

пътувания
Ако няма да ви има за един месец или по-дълго, до-

бра идея е да изключите хладилника си, за да пестите 
енергия. Изпразнете хладилника, източете резервоара 
за вода, ако имате такъв, почистете вътрешността на 
уреда и оставете вратите отворени, за да избегнете не-
желани миризми.  
Възползвайте се от ваканционния режим
Много хладилници Beko имат ваканционен режим, 

който можете да активирате по време на дълги праз-
ници. Тази функция изключва охладителя и оставя 
фризерът да работи. Ако няма да ви има за един ме-
сец или по-дълго, изхвърлете всяка храна, която ще 
се развали, поставете всичко останало във фризера и 
поставете хладилника във ваканционен режим.
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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!

Двама приятели си говорят за жените си и единия 
вика:

- Не мога да ги разбера тия жени! Моята помни на 
коя дата сме се запознали, къде сме се срещнали, 
какво съм й казал аз, какво ми е казала тя, в кое кафе 
сме отишли на първата среща! А аз, братче, нищо от 
това не си спомням!
Другият помислил и казал:
- Виж какво! Ти помниш ли, когато хвана първия 

си голям шаран?
- Е как да не помня! Беше на язовир Доспат, бяхме 

отишли петък вечер, 12 април преди 5 години. Петък 
през нощта нищо не ми клъвна! Чак неделя сутринта 
видях, че се е закачил, вадих го един час - беше 5 кг! 
Накрая Пешо влезе с ботушите да го вади с кепчето, 

- А мислиш ли, че шарана помни?..

БЯЛ СМИЛ
Бял смил /Gnaphalium uliginosum L./ представля-

ва едногодишно тревисто растение от семейство 
Сложноцветни, познато още и като блатен бял смил, 
хайдушка прахан. Белият смил има тънък, слабо при-
крепен към почвата корен. Стеблото на растението е 
цилиндрично, достигащо до 20 см височина, силно 
разклонено, сиво влакнесто. Листата на белия смил 
са последователни, ли-
нейно ланцетни, тъпи, 
късо влакнести.
Цветните кошничките 

са дребни, яйцевидни, 
обвивните листчета са 
кафяви, по ръба ципес-
ти, събрани в главести 
съцветия, обвити от сближените връхни листа по 
върховете на клонките. Цветовете са кафявожълти. 
Белият смил цъфти от юли до октомври.
Растението е разпространено по влажни тревисти и 

открити крайбрежни, крайпътни и изоставени места, 
из посевите. Белият смил се среща из цялата страна, 
докъм 1500 м надморска височина. Освен у нас се 
среща и в Западна и Югоизточна Европа, Гренландия, 
Русия, Корея, Япония, Северна Америка.
Състав на бял смил
Белият смил съдържа флавоноиди, каротиноиди 12 

- 55%, сесквитерпенови лактони, дъбилни вещества 
4%, етерично масло 0, 05%, смоли 16%, тиамин, фи-
тостерини, аскорбинова киселина, алкалоидоподобно 
вещество гнафалин, горчиви вещества.
Отглеждане на бял смил
Бял смил е сравнително невзискателно растение 

по отношение на почва и грижи. Белият смил се 
размножава лесно чрез резници. За тази цел през 
септември се вземат резници и се поставят в сандъ-
чета. Резниците се оставят да презимуват на светло, 
в студени парници. Презимувалите растения може 
да се използват през пролетта за получаване на нови 
резници и за размножаване.
Събиране и съхранение на бял смил
В народната медицина основно се използва над-

земната част на белия смил, понякога, но по–рядко 
се употребяват и корените на растението. Отрязват 
се надземната част и се изскубват целите растение 
заедно с корените през юни или август. Ако корените 
няма да се използват, се отстраняват. Събраният мате-
риал се почиства от примеси и отпадъци, след което 
се суши на открито, в сухи и проветриви помещения 
или в сушилня при температура не по–висока от 40 
градуса. От около 5 кг свежи стръкове се получава 
1 кг сухи. След това дрогата се опакова в бали със 
стандартно тегло, които се съхраняват в проветриви 
помещения, подходящи за целта.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

ЗАПЕКАНКА  СЪС СМЕС ЗА
КЮФТЕТА  ОТ ТИКВИЧКИ  

Продукти: •  тиквички - 5 или 6 големи(1.5 кг), • 
яйца - 4 бр. (м), • сирене - 150 г, • магданоз - 1/2 вр., • 
сол, • копър, • магданоз, • черен пипер, • брашно - 6 с.л. 
може и повече, • зехтин - 6 с л. олио, • чесън - 6 скилидки 
счукан, • галета - 6 с.л.
Приготвяне:  
Тиквичките настър-

гвам, посолявам и оста-
вям така половин час.
След това ги изстиск-

вам с ръце и добавям към 
тях останалите продукти.
Брашното и галетата може и повече да добавите, 

докато получите желаната гъстота.
С тази смес правя кюфтета от тиквички във фурната, 

но днес я изсипах върху хартия за печене.
Поставих във предварително загрята фурна на 200°C 

за 30 мин.
След това още 15 минути до сух дървен шиш - стана 

много вкусна запеканка с тиквички и сирене!


