
История
С поредното провеждане на праз-

никът „Прядой“ в село Вълкосел се 
продължава традицията, чрез която 
от незапомнени времена се отбе-
лязва отлъчването на агнетата от 
овцете и тяхното първо доене, или 
наричано от местните хора „пре-
дояване”. Празникът е изпълнен 
със спортни състезания, веселие и 
много музика. По неписани прави-
ла е задължително да има и печено 
агне във всеки дом. Организират се 
големи семейни и приятелски съби-
рания в домашна обстановка или на 
някоя беседка, до която тече бист-
ра и студена вода. Подготовката за 
празника започва от предходните дни. Разбира се, създателите на доброто настроение са домакини-
те, които от сутринта покачват градуса на веселието. Приготвя се агнето, различни видове баници 
и сладки неща, типични за нашия родопски край. Около празничната трапеза се събират роднини 
и приятели, а на хорото в центъра на селото се хващат млади и стари, за да прогонят тревожните 
мисли, да се порадват на хубавия повод, да се поздравят и прегърнат с приятели и да си пожелаят 
догодина поне същото здраве и добро настроение. В село Вълкосел, от десетилетия наред, този ден 
се отбелязва всяка първа събота на месец юни. От няколко години насам селата Слащен, Туховища 
и Годешево също организират големи тържества по случай празника. За Слащен този ден е втората 
събота от месец юни, за Туховища - третата събота, а за Годешево е последната събота от месеца
Спорт
По време на Прядой в село Вълкосел се про-

веде станалия традиционен футболен турнир, 
който събра почти всички жители и гости на 
селото на стадиона на местния футболен клуб. 
Във футболната надпревара се включиха шест 
местни отбора от село Вълкосел и два  отбора 
от селата Туховища и Слащен. Определиха се 
четири възрастови групи – три групи на децата 
и мъже над 18 години. Поради което бяха под-
готвени 2 мини игрища на стадиона в с. Вълко-
сел. При мъжете първото място спечели отбора 
на „Спартак” от село Вълкосел, които получиха 
парична награда от 250 лв. На второ място се 
класираха отбора на ФК „Дрийм тийм“ от село Вълкосел, които получиха 150 лв. и на трето място 
отбора на ФК „Зенит”, които получиха 100 лв. Публиката стана свидетел на впечатляващи техниче-
ски изпълнения. Най-зрелищните срещи, които оставиха със затаен дъх феновете присъстващи на 
стадиона бяха: Мачът между ФК „Слащен“ и ФК“Дрийм тийм“, в който се стигна до уникален финал 
за 3:4 и решаване на победителя след множество обрати и в крайна сметка съдбата беше на страната 
на „Дрийм тийм ”.  А след изиграването на вълнуващия финал между ФК „Спартак“ и ФК „ Дрийм 
тийм“, купата на турнира и 250 лева парична награда грабна „Спартак”. Организаторите на събитие-
то Неджеми Кичук, Асан Мейзинев, Хамид Даутев и Ибраим Мейзинев  тази година отново решиха 

освен футболен турнир да организират и така на-
реченото надбягване „Кушия”, за което проявиха 
интерес и се включиха младежи на възраст между 
15 и 23 години. Първо място в надбягването спе-
чели Гюрсел Карабайрямов от село Вълкосел, за 
което получи 60 лв., второ място Бюлент Мюхтар 
от с. Вълкосел, който получи 40 лв. и трето място 
спечели Каймет Карабайрямов от село Вълкосел, 
който получи 30 лв. Наградите бяха осигурени 
благодарение на община Сатовча и представители 
на бизнеса от село Вълкосел. Трофея на победи-
телите връчи Кметът на община Сатовча д-р Ар-
бен Мименов, като гости на награждаването ос-
вен Кмета на община Сатовча бяха още народния 
представител Елхан Кълков, Кмета на с. Вълкосел 
Сюлейман Арунов, общински съветници и зам. 
кметове на общината.След приключване на спорт-
ната част от надпреварата празникът Прядой про-
дължи с вечерна веселба, хоро и наздравици.
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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

ПРАЗНИКЪТ  ПРЯДОЙ
ВЪВ  ВЪЛКОСЕЛ 

ДЕТСКА ГРАДИНА САТОВЧА ИЗПРАТИ
ЕДНА ОТ НАЙ-ОБИЧАНИТЕ УЧИТЕЛКИ В ПЕНСИЯ Преди дни Детска 

градина „Елена Шомо-
ва“ с.Сатовча изпрати в 
пенсия една от най-оби-
чаните от децата  учи-
телка - госпожа Марина 
Караколева.  Колективът 
на детската градина я 
изпрати с поздравителен 
адрес, в който с призна-
телност й благодарят за 
неуморния и всеотда-
ен труд през всичките 
40 години, отдадени на 
възпитанието на някол-
ко поколения деца, вече 
станали майки, а някои 
от тях и баби. С благо-

дарност за безграничната всеотдайност и любов, с която госпожа 
като нея, изграждат важни личностни качества у децата, помагат 
във формирането на характери, носещи добрина, възпитание  и 
толерантност.  Също така й благодариха за загрижеността, то-
плината и разбирането към болките и радостите на екипът, за 
това че е подпомагала той на остане единен, здрав и сплотен.
На прощална вечеря организирана от г-жа Марина, както я 

знаят и малки и големи в Сатовча, тя покани целият колектив 
и по своеобразен начин се раздели с колегите си, като пречете 
свое стихотворение написано по повода и за довиждане. 
Поздравления и искрени по-

желания за здраве, заслужена 
почивка и спокойни старини й 
поднесе кметът на общината 
д-р Арбен Мименов, който беше 
гост на прощалното парти.
ДОВИЖДАНЕ ДЕТСКА ГРАДИНА

Довиждане детска градина!
Ех, мъничко тъжен е края.
Остава си мойта дружина,
това кога стана се се мая.
Но вие за мен не тъжете,
и винаги знайте едно,
когато ви трябвам, търсете,
ще бъда със вас заедно.
Помнете, че нося в сърцето,
частица от всеки от вас
и Господ ще моля,  задето
дарува здраве за всички нас.

Община Сатовча, съвместно с Асоциацията на Българските 
акушер-гинеколози, организира платени профилактични – скри-
нингови прегледи за:
Жени:
1. Костна плътност с компютър – 10 лв.
2. Ехография на щитовидната жлеза – 10 лв.
3. Ехография на млечни жлези – 10 лв.
4. Ехография на стави – 10 лв.
5. Ехография на коремни органи – 20 лв. 
Мъже:
1. Ехография на щитовидна жлеза – 10 лв.
2. Ехография на коремни органи – 10 лв.
3. Ехография на стави – 10 лв. 
Прегледите ще се извършат по следния график:
1. За селата: Сатовча, Пле-

тена, Крибул, Долен и Фър-
гово – на 26.06.2018 г. (втор-
ник) в залата на Общински 
съвет – Сатовча.

2. За селата: Кочан, Вакли-
ново, Жижево и Осина – на 
27.06.2018г. (сряда) в Ритуал-
ната зала на кметство Кочан.

3. За селата: Слащен, Го-
дешево и Туховища – на 
28.06.2018г. (четвъртък) в сградата на кметство Слащен. 

4. За селата: Вълкосел и Боголин – на 29.06.2018г. (петък) в 
сградата на кметство Вълкосел.
Прегледите ще се извършват след предварително записване в 

кметствата по населени места, а за село Сатовча – в деловод-
ството на община Сатовча.       Срок за записване: 20.06.2018 г. 

1 ЮНИ В ДГ „КАЛИНА МАЛИНА” С.КРИБУЛ 
Със запомнящи се детски емоции и непов-

торими преживявания  най-малките жители на 
с.Крибул отпразнуваха  техния, Международен 
ден на детето. По традиция, детската градина на 
1 юни  се превръща в желано място не само за де-
цата но и за възрастни. Организирани бяха много 
игри и забавления. Всеки се надпреварваше кой 
по-напред да покаже своите  умения. Сръчни 
„строители” строяха кули, грижовни „майки” 
преобличаха бебета.  В игрите  децата се  състе-
заваха заедно със своите майки и бащи. Младите 
таланти пяха и танцуваха на воля с грейнали от 
радост детски личица.  Празникът премина под  
мотото: „С мама и татко се играе най-добре”.                                               
За празничното настроение на децата в село 

Крибул се погрижи д -р Арбен Мименов – Кмет 
на община Сатовча.                От ръководството



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културен живот на 
Общността. 47 % от гражданите на ЕС считат лошото отношение, пренебрегването и дори 
насилието над зависими възрастни хора за сериозен проблем в своите държави. Очаква се 
злоупотребата с възрастни да нараства, доколкото населението на ЕС застарява и все повече 
и повече хора ще зависят от професионални грижи или от тези - на близките си, и бъдат 
уязвими от пренебрежение или малтретиране.

 17 Юни 2018, Неделя,
Световен ден за борба със сушата и настъпването на пустините 
Чества се от 1995 г. с резолюция A/RES/49/115 на Общото събрание 

на ООН от 19 декември 1994 г. Годишнина от подписването в Париж, 
Франция, на Международната конвенция на ООН за борба срещу на-
стъпването на пустините /1994/, влязла в сила на 26 декември 1996 г.

 КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ „THE GLOBAL STUDY AWARDS 2018“ 
Краен срок: 20 юли 2018 г. 
Главната цел на наградата е да насърчи младите хора 

да учат в чужбина като част от висшето си образование, 
за да изживеят и изследват нови страни, култури и езици. 
Ето защо британският съвет IELTS, Асоциацията ISIC и 
StudyPortals стартираха наградите за глобално обучение. 
Глобалните награди за обучение признават чуждестранни-
те студенти като положителен, променящ живота опит за 
много ученици, отваряйки умовете си към алтернативни начини на лична и професио-
нална кариера, както и насърчаване на междукултурното разбирателство и толерантност.
За: Кандидати на възраст над 18 години от 1 януари 2018 г., които са направили тест 

IELTS в център на Британски съвет и имат валиден формуляр за изпитване (TRF), из-
даден от Британския съвет след 1 юни 2017 г. 

13 Юни 2018, Сряда,
 На тази дата умира Александър Македонски 
На 13 юни умира Александър Македонски /356-323 пр. 

н. е./, цар на древното племе македони (336-332 пр. н. е.). 
Името му остава в историята като Александър III Маке-
донски или Александър Велики - един от най-успешните 
пълководци в историята на света. Начело на завладяването 
на земите на Древна Гърция при управлението на баща 
си, Филип II, продължава делото му и само за 12 годи-
ни завладява Персийското царство, Египет и множество по-малки държави в 
Близкия Изток. При смъртта му завоюваните земи се простират от Балканския 
до днешните Афганистан, Пакистан и Индия. Александър Велики е получил 
образованието си при древногръцкия философ и мислител Аристотел. След 
смъртта на баща си, Александър е избран за предводител на гърците във вой-
ната с персите признанието в Коринт означавало, че Александър Македонски е 
покорил древногръцките полиси. Властта му била неоспорима на полуострова 
и Хелеспонта (протоците към Черно море) и той продължил да търси нови пре-
дизвикателства, прехвърлил в Мала Азия и започвал нови битки срещу персий-
ския владетел Дарий III. Александър превзема финикийския град Тир, който му 
отваря пътя към Египет, местното население го посрещнали като освободител 
от персите. Посещава храма на Амон, където жреците му отдали почести като 
на бог. През 332-331 г. пр.н.е. основал бъдещия голям културен център Алек-
сандрия. След като покорил и Египет, пълководецът се отправя към люлката на 
човешката цивилизация долината на реките Тигър и Ефрат. Следват Вавилон, 
Суза и Персеполис и накрая армията му стигна до река Инд. Победеният от него 
индийски цар Пор (326 г. пр.н.е.) пожелал да му стане съюзник и Александър го 
прави управител на Индия. Източниците, съобщават че Александър Македонски 
трябвало да потегли обратно поради недоволството и изтощението на армията си. 
Достигнал до Вавилон, където по-късно умира от треска. По време на походите 
му Александър Велики става основател на редица нови градове, които по-късно 
стават важни средища на елинската култура. Новосъздадената от него огромна 
държава не просъществувала дълго, защото била съставена от нееднородни в 
икономическо и етническо отношение области. Неговите военачалници започна-
ли продължителни войни за Александрово наследство и в резултат се появили, 
няколко нови царства. Просъществували само това на Селевкидите (в Сирия), 
на Птолемеите (в Египет) и на Антигонидите (в Македония и Елада). 

14 Юни 2018, Четвъртък,
 Световен ден на кръводарителя 
Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на Между-

народната федерация на дружествата на Червения 
кръст и Червения полумесец и други организации. 
Одобрен с резолюция 58.13 на 58-ата годишна 
сесия на Световната здравна организация от 23 
май 2005 г., за да се осигури безопасна кръв за 
медицински нужди от доброволни кръводарители без парично обезщетение. 

15 Юни 2018, Петък,
 Световен ден на вятърната енергия
 Отбелязва се от 2007 г. първоначално като европейски 

ден, а от 2009 г. като световен - в над 40 държави, по ини-
циатива на Европейската асоциация за вятърна енергия и 
на Световния съвет за вятърна енергия, за да се акцентира 
върху значението на вятъра като източник на чиста енергия, 
която не вреди на околната среда. 
Световен ден срещу насилието над възрастните хора

 Отбелязва се от 2006 г. по инициатива на орга-
низацията Международна мрежа за предотвратя-
ване на насилието над възрастните хора с подкре-
пата на Световната здравна организация. Одобрен 
с резолюция A/RES/66/127 на Общото събрание 
на ООН от 19 декември 2011 г. От Националната 
федерация на възрастните хора НФВХ към КНСБ 
посочват, че злоупотребата с възрастни може да 
има различни форми - физическо, психологическо 
или емоционално, сексуално, финансово или пре-
небрежително отношение. Злоупотребата с възрастни е единично или повтарящо 
се действие или липса на необходимото действие, което се случва в каквито и да 
е било взаимоотношения, където е имало очакване за упование и която води до 
нараняване, до беда и нещастие с възрастния. Дефинирано Reguе, че тя обхваща 
освен взаимоотношенията в семейството и онези взаимоотношения, които се 
случват и в местата за грижи на възрастните (в това число и здравни), независимо 
дали тези грижи са формални или неформални. Тя – злоупотребата с възрастни, 
може да се случва в институциите, на работните места, на улицата и т.н., тоест 
–на всяко място, в което може да има злоупотреба - поради беззащитността или 
доверчивостта на възрастните. Статистиката показва, че 4% от възрастните, 
живеещи в собствени жилища, и 30% - пребиваващи в институции, са жертви 
на злоупотреба. Злоупотребата с възрастни е нарушение на член 25 от Хартата 
на основните права на ЕС, който признава и зачита правото на възрастните 
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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

Блондинка и мъж пътуват в самолет. Мъжът 
решил да прояви своя интелект:

- Искате ли да играем на една игра? Аз ще ви 
задавам въпрос, ако не познаете ще ми дадете 
$5, а ако аз не позная аз ще ви дам.

- Не, благодаря, уморена съм.
- Добре. Ако аз не позная ще ви дам $500.
- Е, щом е така, съгласна съм.
И така мъжът задал някакъв въпрос, блондин-

ката не знаела отговора и му дала $5. Дошъл 
нейния ред:

- Кое е това нещо, което се качва в гората на 
четири крака и слиза на три?
Мъжът започнал да мисли, мислил, мислил и 

нищо не измислил. Извадил лаптопа и започнал 
да рови. Най-накрая се отказал, извадил и й дал 
$500. Дошъл негов ред:

- Добре де, какво е?
- Ами, и аз не знам - отговорила блондинката 

и му дала 5$.
Поука: Това, че една жена е блон-

динка, не те прави по-умен от нея!
***

Един ден Лъвът повикал при себе си Овцата, 
навел се към нея, дъхнал й и я попитал, дали 
дъхът му мирише лошо.

- Да! – казала му Овцата откровено.
Ядосал се Лъвът на този дързък отговор и 

тутакси разкъсал там Овцата.
След това Лъвът повикал при себе си Вълка. 

Задал и на него същия въпрос.
- Не! - отвърнал този път Вълкът от страх, поне-

же видял какво се случило преди това с Овцата.
Но Лъвът бил наясно, че Вълкът го лъже и му 

се подмазва, че не е искрен, това го разярило още 
повече, затова разкъсал и него.
Дошъл редът на Лисицата, която се спотайвала 

наблизо. Лъвът задал същия въпрос и на нея. А 
тя отговорила така:

- Съжалявам, но съм настинала и носът ми е 
запушен, затова не усещам никакви миризми...
Поука: Умният не говори в кри-

тични ситуации...
***

Един ден всички мишки се събрали на съве-
щание, за да решат как да се спасят от една 
непрестанно тормозеща ги котка.
Чули се и се обсъдили много мнения, обаче нито 

едно от тях не било прието. Накрая една млада 
мишка се провикнала сред множеството с друга 
идея. Тя предложила да закачат един звънец 
на врата на котката. Така от звука на звънчето 
мишките винаги щели да бъдат предупрежда-
вани, когато котката наближи към тях и те щели 
да имат достатъчно време, за да избягат и да се 
спасят от нея... В отговор на това предложение 
се чули аплаузи и одобрителни викове и то било 
единодушно прието.
В това време, седящият дотогава тихо и без-

мълвно в ъгъла най-възрастен мишок, се изправил 
бавно и казал:

- Много хитро предложение, нямам никакво съм-
нение, че ще е успешно. Обаче... Един въпрос ме 
човърка: Кой от нас ще отиде да закачи звънчето 
на врата на котката?!...
Поука: Да говориш и да даваш съвети 

е едно. Да действаш - съвсем друго!

МАЛКИ ПРИКАЗКИ С ГОЛЕМИ ПОУКИ...                

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 7.06.2018 г.
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Въпрос: Здравейте, 8 месечния ми син има 
вродена хидронефроза на десния бъбрек. След 
няколкократни (през определен период от време) 
посещения при лекуващия лекар в Пирогов и на-
правен ЯМР се установи, че е необходима операция 
за спасяване на бъбрека.  Тъй като в България я 
няма необходимата апаратура искам да попитам 
дали, ако направим лапароскопска операция в друга 
страна членка на ЕС здравната каса може да пое-
ме разходите. Ако да, моля да опишете стъпките 
през които, трябва да минем.
Отговор: Всяко лице, което е с непрекъснати 

здравноосигурителни права съгласно българското 
законодателство, има право да кандидатства в НЗОК 
за получаване на предварително разрешение за про-
веждане на необходимото лечение в друга държава 
от Европейския съюз (ЕС).
В този смисъл Вие имате право да подадете за 

Вашето дете съответните документи  за получаване 
на предварително разрешение за провеждане на не-
обходимото лечение  в държава от ЕС.
В съответствие с относимото европейско законо-

дателство вариантите са два:
1. По реда на Регламент (ЕО) № 883/2004 за коор-

динация на системите за социална сигурност и Регла-
мент (ЕО) № 987/2009 за прилагането на Регламент 
№ 883/2004, а именно - Решение за провеждане на 
планово лечение в ЕС с т.нар. формуляр S2 за пла-
ново лечение.
Принципът за финансиране на планова медицин-

ска помощ в ЕС (срещу издаден формуляр Е112/S2) 
изисква пациентът да представи в чуждото лечебно 
заведение издадения от компетентната институция 
(в случая НЗОК) формуляр, който гарантира на 
болницата поемането на разходите за предстоящото 
лечение. Лечебното заведение се отчита към местния 
здравен фонд, с който работи, и този здравен фонд 
заплаща стойността на оказаната медицинска помощ. 
Последващо чуждият здравноосигурителен фонд 
изисква от компетентната за пациента здравнооси-
гурителна институция да възстанови направените 
разходи за лечението. При издадено разрешение от 
НЗОК за планирано лечение (преносим документ 
S2) се покриват само стойността на лечебните дей-
ности. За Ваша сметка/за сметка на пациента остават 
разходите за транспорт, за настаняване в хотел или 
общежитие, разходите за придружител, разходите за 
избор на лекар/екип, разходите извън стандартното 
настаняване в лечебното заведение, както и законово 
регламентираните доплащания от пациентите, които 
се заплащат и от местните осигурени лица.
Трябва да имате предвид, че се извършва преценка 

на възможностите за лечение в лечебно заведение 
на територията на България, както и  дали са налице 
основания за препоръчване на лечение в чужбина 
от консултантите на НЗОК по профила на заболя-
ването (от националния консултант и председателя 
на медицинското дружество), до които се изпраща 
цялата преписка за експертни писмени становища. На 
база на тези становища се издава разрешение (респ. 
мотивиран отказ) за провеждане на планово лечение 
в чужбина. При провеждане на планово лечение по 
реда на регламентите, с представяне на европейски 
формуляр S2, чуждата клиника трябва да има договор 
със съответен здравен фонд (за което се иска потвърж-

До 15-ти юни: 
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови 

вноски за юни за корпоративния да-
нък по Закона за корпоративното по-
доходно облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производи-

тел/ вносител на фискални устрой-
ства за разчетени фискални памети  през месец май.

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 май.

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 май.
До 20-ти юни:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
май 2018 г., за новорегистрираните Интрастат опера-
тори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти юни:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец май 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 май, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 юни.
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ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПРЕВЕДЕ НАД 8 МЛН. ЛЕВА 
ПО МЯРКА 214 „АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ“  
ДФ „Земеделие“ преведе още 8 030 910 лева от мярка 

214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. за 
Кампания 2017. Плащане получиха 865 земеделски 
стопани с одобрени заявления по направления „Био-
логично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство”, 
както и тези, които са заявили двете направления от 
мярка 214.
С изпла-

тените суб-
сидии, об-
щата сума 
на  финан-
совото под-
п ом а г а н е 
по  мярка 
214 „Агро-
екологични 
плащания“ 
за  Кампа-
ния 2017 надхвърли 35 млн. лева. Земеделските сто-
пани вече получиха плащанията си по направления 
„Възстановяване и поддържане на затревени площи 
с висока природна стойност“ (ВПС-1), Поддържане 
на местообитанията на зимуващите видове гъски и 
ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично 
значение (ВПС-4)“, „Традиционно отглеждане на овощ-
ни култури“, „Контрол на почвената ерозия“, „Опазване 
на застрашени от изчезване местни породи, важни за 
селското стопанство“, „Традиционни практики за се-
зонна паша на животните (пасторализъм)“.

  Ставките, по които се извършва оторизацията 
на субсидиите, са регламентирани в Наредба 11 от 
6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 
214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 - 2013 
г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно 
компенсаторно плащане за земеделски стопани, които 
доброволно извършват агроекологични практики. Три 
четвърти от помощта се осигурява от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), а 25% са от републиканския бюджет.

KОРЕКЦИЯ НА ПОЛЗВАНИЯ КРЕДИТ ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО 
НА ИМОТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 79, АЛ. 3  

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, за-
купува недвижим имот апартамент и ползва данъчен 
кредит за него. Изминават повече от 5 години от 
датата на придобиването на имота и дружеството 
решава да го продаде. Според чл. 45, ал. 3 от ЗДДС 
освободена доставка е доставката на сгради или 
на части от тях, които не са нови, доставката на 
прилежащите към тях терени, както и учредяването 
и прехвърлянето на други вещни права върху тях.
В такъв случай следва ли дружеството да начисля-

ва 20% ДДС, или трябва да издаде фактура без ДДС 
на основание цитираната по-горе алинея от закона? 
При положение че веднъж е ползван данъчен кредит 
за имот, който е бил използван за дейността на дру-
жеството, но след това се взима решение имотът 
да бъде продаден, трябва ли да се прави корекция на 
данъчен кредит? Какви други данъчни ефекти биха 
могли да възникнат за дружеството?
Съгласно изложените обстоятелства, въпросното 

дружество възнамерява да извърши продажба на 
апартамент, т.е. част от сграда, която не е „нова” по 
смисъла на т. 5 от § 1 на ДР от ЗДДС. При тези обсто-
ятелства на основание чл. 45, ал. 3 от закона тя има 
право при продажбата на имота да не начисли ДДС. 
В такъв случай, фирмата следва да извърши корекция 
на ползвания кредит при придобиването на имота по 
реда на чл. 79, ал. 3 от закона. Размерът на дължимия 
данък за корекцията ще се определи по формулата, 
дадена в чл. 79, ал. 3, т. 1, б „а” от закона.
Правомерността на изискването на извършването 

на такава корекция, произтича от факта, че данъчният 
кредит, ползван при производството по придобиване-
то  на недвижими имоти, се амортизира след изтичане-
то на 20 години от годината на придобиването им, т.е. 
за да е налице право на такъв кредит в продължение 
на 20 години от производството или придобиването на 
имотите с тях, следва да се извършват само облагаеми 
доставки. При извършването на необлагаема такава 
(ползано е правото, което дава чл. 45, ал. 3 от закона) 
лицето, ползвало кредита, следва да върне онази част 
от него, която не е ползвана за облагаеми доставки.
Възможност да не се прави такава корекция дава чл. 

45, ал. 7 от закона, в съответствие с която на лицата е 
дадено право на избор, т.е. ако не иска да прави коре-
кция на данъчния кредит, ползван при придобиването 
на апартамента, фирмата следва да извърши корекция 
на този кредит.
ОТПАДНАЛО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА НАРЕДБА 
В сила ли е Наредба № 4 от 11.05.1993 за документи-

те, които са необходими за сключване на трудов дого-
вор, при положение че е отменено правното основание 
за нея (чл. 62, ал. 2 от КТ)?
В съответствие с действащата ал. 7 на чл. 62 от КТ 

документите, които са необходими за сключване на 
трудовия договор, се определят от министъра на труда и 
социалната политика. Това правомощие на министъра се 
осъществява посредством разпоредбите на Наредба № 
4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими 
за сключване на трудов договор. Нейното действие не е 
спряно, въпреки отпадането на посоченото в нея правно 
основание, тъй като посочената ал. 7 на чл. 62 от КТ има 
същото съдържание и правно действие.

ЗДРАВНИТЕ ДОСИЕТА
ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ С ПИК НА НАП 
На сайта на НЗОК е разработена нова функционал-

ност, която дава възможност на здравноосигурените, 
които имат персонален идентификационен код (ПИК) 
на НАП да разглеждат своето пациентско досие. Така 
всеки може да провери какво лечение е отчетено и 
платено на негово име. Досега това ставаше само с 
универсален код за достъп, който се издава само от 
здравната каса и за получаването му трябва да се оти-
де лично до неин офис.
С новата функционал-

ност около 400 000 граж-
дани, които имат ПИК на 
НАП ще могат да разгле-
дат своето пациентско 
досие, в което се съхра-
нява информация за избо-
ра на личен лекар от 2000 
г. до момента. Достъпна е 
и информация за всички 
извършени прегледи и 
медицински дейности от 
личния лекар, лекарите специалисти, болниците, на-
правените изследвания в лабораториите, получените 
лекарства по линия на НЗОК и др.
Новата функционалност дава възможност на 

гражданите да сигнализират здравната каса ако от-
крият несъответствия между вписаните в досието 
им дейности и медицинската помощ, която реално 
са получили.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
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дение, заедно с медицинската и финансова оферта, ко-
ято трябва да се предостави при кандидатстване) – т.е. 
чуждата клиника трябва да удостовери, че работи по 
линия на здравното осигуряване и предложеното Ви 
лечение би могло да се осъществи срещу представяне 
на европейски формуляр S2 (стар Е112). Ако клиниката 
е частна, формулярът няма да се приеме  и ще очакват 
заплащане от Вас.

2. По реда на Директива 2011/24/ЕС за упражняване 
на правата на пациентите при трансгранично здравно 
обслужване.
В тези случаи не се издава формуляр S2, а е необ-

ходимо предварително разрешение от НЗОК за въз-
становяване на разходите за дейностите, посочени в 
приложение към Наредба № 5 от 21.03.2014 г. за усло-
вията и реда за упражняване правата на пациентите при 
трансгранично здравно обслужване. Това на практика 
се изисква за болничната медицинска помощ, както и за 
някои високоспециализирани медицински изследвания 
(ПЕТ – скенер, СПЕКТ-КТ).
Съществената разлика между разрешението по реда 

на регламентите за координация на социалната сигур-
ност и разрешението по реда на Директива 2011/24/ЕС 
е, че по реда на Директивата пациентът лично заплаща 
стойността на разрешеното лечение – по цените на чуж-
дото лечебно заведение. След завръщане в собствената 
държава пациентът има право да му бъдат възстанове-
ни разходите за предоставеното здравно обслужване 
в държавата членка по местолечение, до размера на 
разходите, които НЗОК заплаща за съответното здрав-
но обслужване, ако е извършено на територията на 
България. В случай че стойността на предоставеното в 
друга държава членка здравно обслужване е по-малка 
от стойността, която НЗОК заплаща за съответното 
здравно обслужване, ако е извършено на територията 
на България, на пациента се възстановяват не повече 
от действително направените разходи.
При подадено искане за предварително разрешение 

комисията в ЦУ на НЗОК служебно проверява дали 
условията, посочени в Регламент (ЕО) № 883/2004 
са изпълнени по отношение на искането на лицето за 
предварително разрешение. Когато тези условия са 
изпълнени, НЗОК дава предварителното разрешение 
съгласно посочения регламент, освен ако пациентът/
Вие изрично декларирате, че желаете разрешението 
да бъде издадено по реда на Директива 2011/24/ЕС за 
упражняване на правата на пациентите при трансгра-
нично здравно обслужване.
Повече информация за цялата процедура и за необ-

ходимите документи, които трябва да се представят в 
НЗОК/РЗОК, можете да намерите на интернет страни-
цата на НЗОК (www.nhif.bg) - меню „Международни 
въпроси” - линк „Трансгранично здравно обслужване“.
Тъй като става въпрос за лечение на лице  под 

18-годишна възраст, бихте могли да се обърнете и към  
Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) –  www.
cfl d-bg.com. В случай  че се издаде заповед-разрешение 
за лечение  от там,  при необходимост осигуряваното 
от фонда финансово подпомагане може да включи и 
средства за транспорт и престой – пътни и квартирни 
пари на детето и един негов придружител в чужбина, 
както и при необходимост устен превод по време на 
престоя и лечението при условия и по ред, определени 
от директора на фонда.



10 НЕПОДОЗИРАНИ ЛЕЧЕБНИ ПОЛЗИ
ОТ ЯГОДИТЕ

Горската ягода 
(Fragaria vesca) е нари-
чана още от народната 
медицина беливица 
(заради избелващия й 
ефект върху лицето) 
каналица, готка, зуни-
ца, меча ягода, плани-
ца (заради местополо-
жението й). А също и суница, ягодняк, планушка.
Полезен е както плодът, така и листенцата й – съдър-

жат значително количество витамин С, дъбилни веще-
ства, силициева киселина, кверцетин и др. Опитните 
билкари използват и коренището.

1. Ягодите охлаждат кожата и могат да облекчат и на-
малят болката от слънчевите изгаряния, както и от други 
възпаления. За целта трябва да намачкате ягоди и да ги 
сложите директно върху засегнатото място. Изплакнете 
след няколко минути.

2. За да махнат ечемик от окото,  още от по-стари вре-
мена хората правели пластир от ягодови листенца, или 
чай от листата, с който промивали очите. Днес тази ре-
цепта може да се направи и като компрес от накиснат 
ягодов чай.

3. Чай от листата на ягодите се препоръчва за гаргара 
при възпалени венци и проблеми в устната кухина (лош 
дъх и др.). Ако имате суха дрога, вземете 2 пълни чаени 
лъжички и ги накиснете в 250 мл. вряла вода. Оставете 
ги да киснат 15 мин. в покрит съд. Прецедете и оставете 
запарката да изстине.

4. Ягодите имат диуретичен ефект и той е бил използ-
ван през вековете с лечебна цел. Така че, в сезона на яго-
дите  не се учудвайте, че по-често посещавате тоалетната 
по малка нужда.

5. Витаминозен чай с листата на диви ягоди, диви ма-
лини и маточина.Смесете листата на трите билки и взе-
мете 2 ч.л  и накиснете в 250 мл. вряла вода. Киснете 15 
мин. в покрит съд. Прецеждате. Всяка вечер в продъл-
жение на 3 седмици пиете по 1 ч.ч. Чаят  подпомага да 
заспите, а също работата на сърцето и черния дроб. Пре-
дозирането му обаче може да предизвика главоболие. Не 
се препоръчва на бременни.Чаят не се съвместява и с 
антикоагуланти.

6. Баните с листенца от дива ягода (Fragaria vesca) 
действат не само освежаващо и почистващо върху ко-
жата, но имат регулиращ ефект и върху функцията на 
червата. Вземете 150 гр. сухи листенца, начупете ги и ги 
накиснете в 2 л. вряла вода в продължение на 20 минути. 
Прецедете и изсипете във водата във ваната.

7. Отварата от листата на горската ягода можете да из-
ползвате още при хемороиди и обриви на кожата.

8. Ягодите, вкл. и култивираните се диетичен продукт, 
богати са на захари, витамини (съдържат най-много ас-
корбинова киселина, т.е. витамин С) и минерални соли. 
Те се препоръчват още при анемични състояния и при 
безапетитие (от всякакъв произход).

9. Внимателно ги давайте на малките деца. Те са склон-
ни да реагират с алергични обриви на вкусния плод.

10. Чаят от листата на ягодата имат силен антиклеро-
тичен ефект. Препоръчва се и при подагра, а също и при 
запек,неврастения, истерия, кашлица и др.

ЗА МАЛКОТО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО      
За оптимално разполагане на дръв-

чета в малкото дворно пространство 
или край огради, най-подходящо е 
отглеждането на нискорастящи ви-
дове. Такива овощни дръвчета позво-
ляват формирането им като палмети 
– едностранно разположена корона в една плоскост. 
Тази формировка се прилага основно при ябълкови и 
крушови сортове, присадени на слабо или полуслабо 
растяща вегетативна (а не семенна) подложка.
Палметата представлява едностранно разположена 

плоска корона – клоните са разположени едностранно 
- по посока на реда. Тази формировка е много подхо-
дяща за вилни и дворни места, където пространството 
е малко и не позволява изграждане на закръглени ко-
рони. Освен това, с палметата се заемат пространства 
край огради или се създават красиви живи плетове. В 
резултат на това се постига, както стопанска изгода, 
така и декоративен ефект от отглежданите дръвчета. 

КАК ДА ИЗБЯГАТЕ ОТ ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА?         
Детските площадки са забавни за децата, но често 

досадни за родителите. Ето как да откажете детето от 
детската площадка, като му предложте няколко по-
забавни алтернативи.
Съвсем постижимо е да отидете в парка и да сте 

на метри от детската площадка, а детето така и да не 
отиде там. Но за целта трябва малко предварителна 
подготовка. Или иначе казано, с риск да се почувствате 
като хамали, вземете голяма раница и я напълнете с 
всевъзможни занимания:
Сапунени мехури
Няма дете, което да не 

ги обича, а забавлението 
с тях може да продължи 
дълго време. Може да 
вземете малко веро, гли-
церин и вода и сами да 
си забъркате течност за 
сапунени мехури навън. 
Хамак
Ето решенеито на вечния проблем, че люлките са 

заети. Детето дори няма да иска да отиде на люлките, 
ако носите със себе си хамак. Има джобни варианти, 
които са идеални за весело изкарване в парка. Детето 
ви ще се забавлява, а и вие ще има къде да се наста-
ните удобно.
Ножица и лепило
Дайте задача на детето да събере различни листа, 

после да ги изреже в желана от него форма и да ги 
залепи върху листа хартия. Подобни апликации могат 
да занимават детето доста дълго време.
Лейка
Ако наблизо има чешма, вземете на детето малка 

лейка и ще му организирате голяма забава с това да 
полива цветята, дърветата, да къпе мравките, да мокри 
асфалта на пътеката и да си прави локвички. 
Тебешири
Още едно любимо забавление на децата - рисуване с 

тебешири. Напълнете една кутия с такива, оставете го 
да седне на асфалта и се пригответе да си го приберете 
много мръсно, но и много щастливо, дори и без да е 
ходило на детската площадка. 

МЕРКИ СРЕЩУ БОЛЕСТИТЕ ПО ОРЕХА          
Орехът се напада от два вида 

болести, които имат различни 
причинители – гъбни и бактери-
ални. Понякога и двата вида па-
тогени присъстват едновременно 
върху дървото, а признаците им 
са сходни и трудно се различават. 
Хубавото в случая е, че и двете 
болести се контролират с едни 
и същи препарати. Разликата е в 
периодите за третиране, които по-късно съвпадат. 
Борбата с болестите по ореха през вегетацията се 

извежда по химичен път чрез пръскане с фунгициди. 
Действително, пръскането е затруднено поради голе-
мите размери на дърветата, но с подходящи дюзи на 
пръскачката то може да се направи качествено.
Двете най-разпространени болести по ореха започ-

ват да се развиват още рано напролет при подходящи 
условия. Това определя и първото пръскане, което 
трябва да се направи много рано напролет, преди на-
бъбване на листните пъпки с 2% бордолезов разтвор. 
То е насочено главно срещу бактериазата, която се 
развива рано. 
Второ пръскане е в средата на май, когато женските 

цветове прецъфтяват. Това пръскане вече е и срещу 
антракнозата, която се развива при по-топло време. 
Тогава може да се използва 1% бордолезов разтвор - 
100 г син камък и 150 г гасена вар за 10 литра вода. 
Освен него могат да се използват и други медни фун-
гициди. Това пръскане се повтаря след 12-15 дни.
При влажни условия през юни може да се наложи 

и четвърто пръскане. Препоръчително е то да е със 
системен фунгицид.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

АКАЦИЯ - ROBINIA PSEUDOACACIA    
Описание:
Разклонено дър-

во със сиво-кафя-
ва напукана кора. 
Листата са теко-
перести с дръж-
ки, в чиято основа 
има две шипчета. 
Цветовете са бели, 
ароматни и са съ-
брани във висящи 
рехави, гроздовидни съцветия. Плодът е кафяв боб 
и съдържа няколко тъмнокафяви семена.
Съставки: Съдържа етерично масло. В кората 

се съдържа отровният албумин-робин, алкалоид, 
багрило, а във вътрешната кора (през август)още 
амигдалин, глобулин, фитостерин, стигмастерин и 
ензим разлагащ урината.
Вирее из цялата страна, издържа на сухи, бедни на 

азот и киселини почви. Отглежда се като културно 
растение.
Водните извлеци от цветовете притежават тем-

пературопонижаващо и отхрачващо действие. В 
по-големи дози действуват очистително на дебелите 
черва. Спиртен извлек от млади клончета понижава 
повишената стомашна киселинност, притежава пи-
кочогонно действие и понижава кръвното налягане. 
Акациевият мед укрепва целия организъм и 

предпазва от заболявания на дихателните пътища и 
храносмилателната система.
Приложение: Листата и цветовете се прилагат 

при бронхити, трахеобронхити, високо кръвно на-
лягане, повишена киселинност в стомаха, гастрит, 
кисели и други оригвания, стомашни кръвоизливи, 
жлъчнокаменна болест, невралгии.
Начин на употреба: Половин лъжица изсушени 

цветове се запарват с 500 мл вряща вода. Престояват 
около 20 минути. Пие се по 1 кафена чашка 2—3 
пъти дневно.
Внимание! Листата и кората на билката са отров-

ни! Лечението се назначава и контролира от лекар, 
като се предпочитат цветовете, които се смятат за 
по-безвредни.

 „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: 
0879/12-18-04 или 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!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Митничари на смяна. Минава велосипедист - на багажника 
на колелото кара кутия „Марлборо“. Митничарите го гледат и 
се ядосват:

- Виж, контрабандист! Да го спрем!
- Е, за една кутия нямаме право, за лични нужди я носи.
На другия ден пак:
- Хайде да го глобим!
- Не може, за една кутия не става.
Ден след ден, седмица след седмица... Накрая им омръзнал 

и го спрели:
- Айде бе, ще ти дадем нашия камион, прекарай си всич-

ките цигари, няма да те глобяваме - само да ни се махнеш 
от главата!

- Късно е, момчета, аз вече си прекарах всичките велосипеди.

итничари на смяна Минава велосипедист на бага

ГНЕЗДА ОТ КАРТОФИ СЪС СПАНАК
Продукти: 1 кг картофи, 1 яйце, 1 с. л. брашно, 1-2 

с. л. галета, 1 филийка хляб, 3 с. л. прясно мляко, 
млян черен пипер на вкус, сминдух на вкус, сол на 
вкус, 1 стрък зелен лук,
За спанака: 3 с. л. зех-

тин, 500 г пресен спанак, 
3 стръка зелен лук, 4 с. л. 
нарязан пресен джоджен, 
къри на вкус, сол на вкус, 
млян черен пипер на вкус, 
1 щипка лют червен пипер, 
4 ч. л. заквасена сметана, 
150 г настърган кашкавал
 Начин на приготвяне:
1. Сварете картофите, обелете ги и ги намачкайте. 
Смесете с яйцето, брашното, галетата, средата на 
филийката хляб, накисната в млякото и отцедена, 
черния пипер, сминдуха, солта и нарязания зелен лук.
2. От получената картофената смес направете четири 
големи топки, оформете ги като гнезда и сложете в 
намазана с мазнина тавичка. Запечете около 15 минути 
във фурна, предварително загрята до 200 градуса.
3. За плънката задушете в зехтина почистения и на-
рязан на ситно спанак с нарязания зелен лук и джодже-
на. Овкусете с кърито, солта, черния пипер и лютия 
червен пипер. Пържете, докато остане на мазнина.
4. В запечените картофени гнезда сипете по една 
чаена лъжичка заквасена сметана.
5. Разпределете спанака отгоре и поръсете с настър-
гания кашкавал. Запечете леко до готовност на каш-
кавала. Поднесете с гарнитура по желание.


