
Уважаеми жители на община Сатовча,
В дните на свещения мюсюлмански празник Ра-

мазан Байрам отваряме своите сърца към опроще-
нието, покаянието и милосърдието.
Това е празник, в който душите на хората се пре-

пълват с добро, почтеност и взаимно уважение.
Приемете моите искрени пожелания за здраве и духовна наслада.
Бъдете радостни от благодеянията на живота и подайте ръка на бе-

дните и онеправданите!
Честит Рамазан Байрам!

д–р Арбен Мименов, Кмет на община Сатовча

10 - 16 май 2021г., година (XVII), 15 /802

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

По инициатива на кмета на общината д-р Арбен Мименов и началника на Военна 
академия „Г.С.Раковски“ – генерал-майор д-р Груди Ангелов се проведоха срещи със 
зрелостниците от четирите гимназии на община Сатовча.
Капитан 2-ри ранг д-р Тодор Димитров и майор Мартин Христов – от Военна ака-

демия „Г. С. Раковски“ – преподаватели от университета представиха пред зрелост-
ниците възможностите за обучение в ОКС „бакалавър“ и „магистър“, съчетани с ли-
дерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната 
и популяризиране дейността на  най-старото военно висше училище в България.
Приоритетна цел и традиция в дейността на Академията е качественото обучение 

по съвременни модерни технологии, ролеви игри, решаване на казуси и интерактив-
ни лекции. Партньори в обучението са образователни и изследователски институции 
от страната и чужбина.
На срещите със зрелостниците  бяха обсъдени въпроси за европейската програма 

„Еразъм+“, която предоставя възможност на студентите за обучение в чужбина, про-
фесионалната реализация на випускниците и обновената инфраструктура на учебно-
то заведение.
Военна академия „Г. С. Раковски“ е водеща национална образователна институция 

с дългогодишни традиции във висшето образование за подготовка и обучение на 
офицери и студенти в различни бакалавърски и магистърски специалности. Тя има 
принос не само за оформянето на офицерския корпус, но и за изграждането на новата 
българска държава в духа на европейските ценности.
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Във връзка с Международния ден на Земята и дейности по проекти „Еразъм+“, г-жа Сил-
вина Адамова проведе практически урок по технологии и предприемачество с учениците 
от 9 клас на тема: „Посади дърво – дари живот!“
Основните цели бяха:
• прилагане на знанията и уменията за засаждане на дръвчета и оформяне на овощна 

градина в училищния двор;
• възпитаване на мислещи, ангажирани и информирани граждани;
• подготвяне на учениците в прехода към реалния професионален живот чрез формиране 

на гражданско съзнание и добри творчески умения.
Учениците от 9 клас бяха 

разделени на екипи.
Първият екип определи 

мястото на овощната градина 
- дворът на училището, където 
има приемливо ниво на влаж-
ност, достатъчно количество 
светлина и сянка, както и дос-
татъчно плодородност на поч-
вата. Площта е защитена от 
силни ветрове, от късни про-
летни и ранни есенни мразове.
Вторият екип направи под-

бор на дръвчетата, които ще се 
отглеждат в овощната градина 
– ябълки и круши.

Уважаеми жжители на община СатовчвчааУ бб СС

Третият екип направи подбор на подходящ градински инвентар, техни-
чески средства и материали.
Четвъртият екип изготви план за основните агротехнически меропри-

ятия - подготовка на почвата, обработка на почвата, обеззаразяване, под-
готовка на терена, засаждане, окопаване, напояване, плевене, наторяване, 
резитба, пръскане.
Петият екип направи план - бюджет на разходите.
В процеса на засаждането, г-жа Силвина Адамова разясни на учениците 

какви грижи трябва да се полагат за дръвчетата и овощната градина.
Засаждането на дръвчета е един от най-лесните начини да подобрим све-

та, в който живеем.
Урокът даде възможност на всички ученици да посадят дърво, защото 

дървото е символ на вечността.



Ерген с къща и колаЕрген с къща и кола

Н О В И Н И
10 - 16 май 2021г., брой 15

10 Май 2021 година, Понеделник,
Професионален празник на химика
 Определен съгласно устава на Бъл-

гарската камара на химическата про-
мишленост, приет на Общото събрание 
на организацията на 8 ноември 2001г. С 
решение на Министерски съвет от 1970 
г. празникът се отбелязва втората неделя 
на м. май, но традицията е прекъсната 
след 1989г. През 2001г. Българската 
камара на химическата промишленост 
възстановява празника и определя той да се отбелязва всяка година на 10 май.

11 Май 2021 година, Вторник,
 Св.св. равноапостоли Кирил и Методий 
Славянските първоучители - братята 

Кирил и Методий, са канонизирани като 
светци от Българската православна църква. 
На името на Кирил е наречена създадената 
по- късно азбука, която става основа на 
всички славянски езици - „кирилица“. Ка-
нонизирани са като светци заради превода 

и популяризирането най-необходимите за богослужение църковни книги на 
старославянски език, както и за разпространяването на християнството сред 
славяните. Считани са за равноапостоли. Православната християнска църква 
ги почита и като едни от светите Седмочисленици. Св. Методий е по-големият 
брат и е роден през 810 година, а Св. Константин е роден през 827 година и чак 
към края на живота си приема името Кирил. През 862 или 863 г. Константин- 
Кирил Философ създава първата българска азбука - глаголицата. Оригинално 
творческо дело, азбуката предава точно звуковите особености на българската 
реч и е пригодена към фонетичните особености на старобългарския език. С 
глаголицата се слага началото на голямото просветителско и книжовно дело на 
Св. св. Кирил и Методий. Двамата братя превеждат от гръцки на старобългар-
ски език някои от най-необходимите за богослужението книги: т. нар. Изборно 
евангелие, Хризостомовата (Златоустовата) литургия, Служебник (молитви и 
четива за различните църковни служби), части от Псалтира и Требника. С това 
полагат основите на старобългарския литературен език. В Моравия отиват през 
863 г. и остават три години и половина по молба на моравския княз Ростислав, 
който иска да създаде славянска църква и така да се противопостави на гер-
манизацията. През 867 г. те отиват да защитят делото си пред папата в Рим, 
където Кирил принуждава папа Адриан II да признае официално славянските 
книги. В римската църква „Св. Марина“ е отслужена литургия на славянски 
език. Кирил се разболява и умира в Рим на 14 февруари 869 г., където е погребан 
в базиликата „Св. Климент“. Методий продължава своята проповедническа и 
просветна дейност сред западните славяни до смъртта си на 6 април 885 г. Кири-
ло-Методиевото дело е съхранено и продължено от техните ученици - Климент, 
Наум, Сава, Горазд и Ангеларий. През 1851 г. в Епархийското училище „Св.св. 
Кирил и Методий“ за първи път денят се чества и като Празник на българската 
просвета (24 май - нов стил). Днес 11 май се чества като църковен празник на 
двамата свети братя, докато 24 май се отбелязва като ден на българската про-
света и култура и на славянската писменост. 

12 Май 2021 година, Сряда,
 Международен ден на сестринството 
Отбелязва се от 1965 г. от Международния 

съвет на медицинските сестри. Обявен за 
Международен ден на медицинските сестри 
през 1971 г. от Международния съвет на ме-
дицинските сестри. Годишнина от рождението 
/1820/ на британската медицинска сестра 
Флорънс Найтингейл (12 май 1820-13 август 
1910). В България се отбелязва от 1993 г. 

15 Май 2021 година, Събота,
 Международен ден на семейството
Отбелязва се от 1994 г. с резолюция A/ 

RES/47/237 на Общото събрание на ООН от 20 
септември 1993 г., за да се повиши осведоме-
ността по въпросите, свързани със социалните, 
икономическите и демографските процеси, 
които влияят на семейства.

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

В едно омагьосано царство, до което хората 
никога не стигат, а може и да минават постоянно 
през него, без да знаят…
В едно вълшебно царство, в което неосезаемите 

неща стават конкретни…
Имало някога… едно чудно езеро.
В прозрачните и чисти води на езерото плували 

риби във всички цветове на дъгата и се отразявали 
всички нюанси на зеленото…
До тази вълшебна и прозрачна лагуна стигнали 

Тъгата и Яростта, за да се изкъпят заедно.
Двете съблекли роклите си и влезли голи във 

водата.
Яростта, която бързала (Яростта винаги бър-

за), се изкъпала на бърза ръка – и тя не знаела 
защо бърза толкова – и още по-бързо излязла от 
водата…
Но Яростта е сляпа или поне не различава 

ясно действителността. И така, гола и припряна, 
излязла от водата и облякла първата рокля, която 
намерила… Не забелязала, че роклята не била 
нейната, а на Тъгата…
И така, облечена като Тъгата, Яростта си 

тръгнала.
Много спокойна и невъзмутима, както винаги 

склонна да остане на мястото, на което се намира, 
Тъгата приключила с къпането си и без въобще да 
бърза – или по-точно, без да съзнава, че времето 
минава, – излязла от езерото бавно и лениво.
На брега установила, че дрехите й ги няма.
Както всички знаем, ако има нещо, което Тъгата 

да не обича, то е собствената й голота. Така че 
облякла единствената дреха, която намерила край 
езерото и която принадлежала на Яростта.

Разказват, че оттогава нататък ние, хората, чес-
то срещаме Яростта – сляпа, жестока, страховита 
и ядосана. Но ако си дадем време да се вгледаме 
по-внимателно, разбираме, че Яростта, която 
виждаме, е само маска и под дрехата й всъщност 
се крие Тъгата.
Из“ Приказки за размисъл“ Хорхе Букай
Моля Ви,
съблечете Тъгата и Яростта и се 

изкъпете от всичките онези негативни 
усещания, които държите в себе си. 
Оглеждайте се и откривайте изуми-
телните неща, които съществуват и 
ви съпътстват ежедневно. Животът е 
такъв, какъвто сами пожелаете да бъде. 
Денят е толкова прекрасен, колкото  
сами се опитате да допуснете, видите 
и изживеете.
Бъдете съзидателни, творете и се 

забавлявайте на успеха си!

ПРИТЧА: ТЪГАТА И ЯРОСТТА

КОНКУРС НА ТЕМА “ДОБРЕ ЧЕ СГРЕШИХ”
ММЦ Стара Заго-

ра обявява конкурс 
за ученици от 7. до 
12. клас. В конкурса 
могат да участват 
проекти (есета, пре-
зентации, видеа и 
др.) на тема “Добре 
че сгреших”. Вие 
избирате формата, 
чрез който най-убе-
дително и вдъхно-
вяващо да разкажете 
на света за ползите 
от грешката. Сроко-
ве Очакваме Вашите 
проекти на имейл 
mmcrdmr@abv.bg до 28 май 2021 г. Награждаването ще се проведе на 7 юни. За всички 
участници ще има предметни награди, а за първите три места те ще бъдат парични ( I 
място - 150.00 лв., II място - 100.00 лв., III място - 50.00 лв.) Критерии: Проектът има 
ясна структура. Посланието за това, че е полезно да се греши е ясно формулирано и 
предадено. Проектът носи емоция - вдъхновява, мотивира, въздейства, подбужда, раз-
чувства. Съдържа примери - такива, които са конкретни и илюстрират как на практика 
изглежда казаното. Обем: за текстови материали - макс. 250 думи, за видео - макс.

 СТИПЕНДИЯ ЗА МАГИСТРАТУРА В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2021
Стипендията се предлага за млади хора, които искат да учат в чужбина и да се превърнат 

в глобално мислещи хора, като е отворена за студенти, записани в магистърска степен на 
обучение в европейски университет.

 Стипендията важи за: чуждестранни университети в 
Европа
период на провеждане  Период на стипендията: есенен 

семестър на учебната 2021/2022г.
Профил на кандидатите:

- глобално мислещи и заинтересовани от други култури;
- мотивирани и вдъхновени да променят положително света;
- висок академичен успех с постоянно отлични оценки;
- участие в извънкласни групи и дейности.
Изисквания за кандидатите:

- трябва да са кандидатствали (или ще кандидатстват) в университет или аспирантура в 
Европа за магистърска степен, започваща есенния семестър 2021;
- дипломната програма трябва да се изучава или в Европа, или онлайн чрез дистанционно 
обучение от европейски институт;
- трябва да отговаряте на изискванията за влизане в университета или аспирантура, 
включително: валидна бакалавърска степен, езиковите изисквания за програмата;
- да имате право да кандидатствате за съответна учебна виза (ако е необходимо);
- обучението трябва да е в държава, в която не сте гражданин или не пребивавате в мо-
мента (освен ако в момента не учите в чужбина).

 Изисквания за получаване на стипендията:
- попълване на кратък формуляр (на английски език);
- изпращане на кратко есе на английски (500-700 думи) по въпроса: Защо избрахте стра-
ната си за обучение в чужбина и как ще ви помогне да израствате като глобално мислещ 
лидер? (Why did you choose your study abroad country, and how will it help you grow as a 
globally-minded leader?)

 Ако бъдете избрани за финалист, може да бъдете помолени да предоставите (цветно 
сканирани):
- доказателство за приемане в университета под формата на копие от вашето писмо за 
приемане;
- копие от вашия препис за бакалавърска квалификация;
- копие на паспорта ви.

 Стипендията е на стойност 5 000 евро за покриване на таксите за обучение. Поемат 
се есенният семестър на уч. 2021/2022 г. и последващи семестри до изчерпване на сти-
пендията.

 За да кандидатствате, влезте в сайта и попълнете апликационната форма.
Краен срок за кандидатстване: 11 часа, 17 май 2021 г.
Избраният кандидат за стипендията трябва да потвърди в срок от 7 дни.
 За контакт: info@educations.com



Въпрос: Баща ми е пенсионер, който преди няколко 
години получи масивен инфаркт. Моля да ми разясни-
те, къде и как може да получи лечение в санаториум 
за подобряване на здравословното му състояние и 
какви документи са необходими за това (т.н. почивка 
по НЗОК)? Благодаря предварително! 
Отговор от НЗОК: Пациенти с диагноза Инфаркт 

подлежат на рехабилитация по клинична пътека № 255 
„Продължително лечение  и ранна рехабилитация след 
инфаркт на мокарда и след сърдечни интервенции“ -  до 
1 месец след проведено активно болнично лечение по 
повод: сърдечна операция; след хирургично лечение 
на усложнения свързани със сърдечна хирургия; след 
преживян остър миокарден инфаркт със или без инва-
зивна процедура.

Въпрос: Защо, след като съм си направил втората 
доза на ваксината срещу Ковид и имам сертификат, 
това не е отразено в електронното досие в сектор 
имунизации? 
Отговор от НЗОК: Пациентското досие на НЗОК 

съдържа информация за ползваната от всяко здравно-
осигурено лице медицинска и дентална помощ, която 
е отчетена от договорните партньори на НЗОК.
Постъпващите дози от ваксините срещу Covid-19 се 

разпределят и поставят от общопрактикуващите лекари.
Информация в пациентското досие на НЗОК - линк 

„Имунизации“, ще може да се вижда след постъпване на 
данни от отчетите на договорните партньори на НЗОК 
за лицата, които са имунизирани  срещу Covid-19.

Въпрос: В случай, при който оперативните проце-
дури по клинични пътеки 168 и 167 ( или по аналогия 
на всички останали клинични пътеки свързани с 
оперативни процедури) не могат да бъдат изпъл-
нени докрай. Т.е. пациента е настанен в болница с 
назначена операция, направени са предварителните 
изследвания и консултации, но в деня на операцията 
е взето решение, че изпълнението и е с голям риск 
и на пациента е препоръчано да се обърне към друг 
екип. Каква част от цената за такъв престой в бол-
ница и манипулациите извършени се покриват от 
НЗОК и каква част от пациента? НЗОК покрива ли 
нещо изобщо в такъв случай или пациента трябва 
да заплати всичко въпреки, че е здравно осигурен?
Отговор от НЗОК: Съгласно чл. 354, ал.1 от НРД 

за МД 2020-2022г. при клинична пътека, която не е 
завършена, индикациите за хоспитализация, диагнос-
тично-лечебният алгоритъм и/или критериите за дехос-
питализация не са спазени, дейността не се заплаща. 
За завършване на посочените клинични пътеки задъл-
жително се изисква да бъде осъществена оперативната 
интервенция.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
10 - 16 май 2021г., брой 15

ОТ 1 МАЙ ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО УЧИЛИЩНИТЕ 
СХЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. 

Кандидатите по двете 
европейски схеми „Учи-
лищен плод“ и „Училищно 
мляко“ могат да подават 
заявления за одобрение за 
учебната 2021/2022година 
от 1 до 31 май 2021г. До-
кументи се приемат в об-
ластните дирекции на ДФ 
„Земеделие“ по седалище 
и адрес на управление на заявителя. Заявлението 
за одобрение по образец, утвърден от изпълнител-
ния директор на ДФ „Земеделие“, е публикувано на 
електронната страница на ДФ „Земеделие“.
През новата учебна година, децата в училищата и 

детските градини ще получават 50 доставки по схе-
мата „Училищен плод“ и 50 по схемата „Училищно 
мляко“. За втора поредна година, на децата и учени-
ците ще се доставят освен конвенционално произ-
ведени пресни плодове, зеленчуци, мляко и млечни 
продукти, така и биологично произведени. И през 
идващата учебна 2021/2022 година, освен продукти-
те по двете училищни програми, задължително ще 
се доставя пчелен мед най-малко 3 пъти и не повече 
от 6 пъти за учебна година като задължителна съпът-
стваща мярка.
Графикът за доставки се съгласува предварително 

с директора на учебното заведение. Когато за едно 
учебно заведение доставките на плодове и зелен-
чуци и доставките на мляко и млечни продукти се 
извършват от различни доставчици, съпътстваща 
мярка предоставяне на пчелен мед се прилага от 
доставчика, посочен в декларацията по чл. 13, ал. 6 
от наредбата. Когато никой от двамата доставчика не 
иска да предоставя пчелен мед, директорът разпре-
деля по равно на двамата доставчика броя на достав-
ките на пчелен мед и ги посочва в декларацията по 
чл. 13, ал. 6 от наредбата.
През настоящата учебна 2020/2021 г. по двете схе-

ми бяха обхванати над 432 000 деца, които посеща-
ват 3 329 училища и детски градини в цялата страна. 
От доставките по схемите „Училищен плод“ и „Учи-
лищно мляко“, които се финансират от ЕС и се при-
лагат от почти всички страни-членки на Общността, 
се възползват децата от подготвителните групи и 
учениците от І до IV клас включително, които посе-
щават държавните, общинските и частните училища 
и детски градини.

ВЪЗОБНОВЯВА СЕ АВТОМАТИЧНОТО ПОДАВАНЕ 
НА ДАННИ ОТ ФИСКАЛНИУСТРОЙСТВА И

АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ
Във връзка с извършено тех-

нологично обновление, се въз-
обновява процесът, свързан с 
автоматично подаване на данни 
от фискални устройства (ФУ)/
интегрирани автоматизирани 
системи за управление на тър-
говската дейност (ИАСУТД) в 
НАП, считано от 5 май 2021 г.
Оптимизацията на процеса изисква, при подаване на 

XML-съобщения за извършване на промяна на първо-
начално подадените регистрационни данни или дере-
гистрация на ФУ/ИАСУТД, да има подадено уведом-
ление за предстоящо техническо обслужване/ремонт 
на ФУ/ИАСУТД по реда на чл. 49б, ал. 2 от Наредба 
№Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на 
продажбите в търговски обекти чрез фискални устрой-
ства, изискванията към софтуерите за управлението им 
и изисквания към лицата, които извършват продажби 
чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.). 
Уведомлението се подава от сервизните организации по 
електронен път, чрез електронната услуга „Уведомле-
ние за сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД“, 
достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) в 
Портала за електронни  услуги на НАП, по образец, 
съгласно приложение №27 от Наредба №Н-18/2006 г.
След успешно подадено уведомление за предстоящо 

сервизно обслужване/ремонт, сервизната организация 
има възможност в рамките на 48 часа да извърши не-
обходимите действия за подаване на XML-съобщения 
за конкретно/и устройство/а или система/и, свързани с 
промяна на регистрационни данни или дерегистрация 
на ФУ/ИАСУТД.
В случай че горепосоченият период не е достатъчен 

за приключване на започнати сервизни дейности,  е 
възможно да се подаде ново уведомление, с което ще се 
осигурят нови 48 часа. За целта отново чрез електрон-
ната услуга „Уведомление за сервизно обслужване/ре-
монт на ФУ/ИАСУТД“ трябва да се заяви прекратяване 
на предходно подадено уведомление. 
При подаване на XML-съобщения за промяна на 

първоначално подадените регистрационни данни или 
дерегистрация на ФУ/ИАСУТД се изисква наличие на 
актуален сервизен договор. В случай че той е изтекъл,  
е необходимо с XML съобщението да се подадат и ак-
туалните данни за подновяване на договора за сервизно 
обслужване.
Важно е да се отбележи, че гореописаният ред не 

се прилага при първоначална регистрация на ФУ/
ИАСУТД в НАП. 

КАК ДА ПОЛУЧА ПЕНСИЯ,
АКО СЪМ РАБОТИЛ И В ЧУЖБИНА

В която страна подадете заявлението за пенсиони-
ране, тя е отговорна за обработката на вашето заяв-
ление и за събирането на документите
Ако човек работи в няколко страни от ЕС, вероят-

но има натрупани пенсионни права във всяка от тях. 
Затова трябва да подаде заявление в страната, в коя-
то живее или в тази, в която е работил за последно.
Ако никога не сте работили в страната, в която 

живеете, трябва да подадете заявление пред съот-
ветните пенсионни органи в страната, в която сте 
работили за последно. В която страна подадете за-
явлението, тя е отговорна за обработката на вашето 
заявление и за събирането на документите за пенси-
онните ви вноски от всички страни, в които сте се 
осигурявали.

 Разлика в пенсионната възраст
 В някои страни от ЕС ще трябва да почакате по-

дълго, преди да започнете да получавате пенсия. 
Можете да получите пенсия само в страната, в коя-
то живеете в момента (или сте работили последно), 
след като навършите законната пенсионна възраст 
в тази страна. Ако сте натрупали пенсионни права 
в други страни, ще получите тези части от вашата 
пенсия едва след като навършите законната пенси-
онна възраст в съответните страни.

Ето защо е важно да се информирате предварител-
но във всички държави, в които сте работили, какво 
ще бъде вашето положение, ако промените датата на 
пенсионирането си.
Ако вземете една пенсия по-рано от друга, това 

може да се отрази на сумите, които получавате. 
Можете да получите съвет от съответните органи в 
страната, в която живеете, и/или в страните, в които 
сте работили.
Документите се различават в различните страни, 

но обикновено трябва да предоставите вашата бан-
кова информация и някакъв вид документ за само-
личност. За по-точна информация се свържете с пен-
сионния орган, който обработва вашата молба.
В отношенията между Република България и оста-

налите държави-членки на ЕС, касаещи ползването 
на социални права и пенсионни права, се прилагат 
разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004. Разпо-
редбите на този регламент предвиждат възможност 
за взаимно зачитане на осигурителни периоди, ко-
гато едно лице е живяло и/или работило в повече от 
една страна членка. В случите, в които лицето има 
завършени осигурителни периоди по съответните 
законодателства, но не са достатъчни за отпускане 
на пенсия за старост изцяло по едно от тези законо-
дателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигури-
телни периоди“.
Така при подаване на заявление за отпускане на 

пенсия до компетентната институция на държава-
та, в която лицето живее към този момент, то по-
сочва, че има завършени осигурителни периоди в 
друга държава членка. Компетентните институции 
на съответните държави обменят информация по 
служебен път и всяка една потвърждава натрупани-
те осигурителни периоди на лицето. Извършва се 
сумиране на осигурителните периоди до достига-
не на необходимия осигурителен стаж и се отпуска 
пенсия като всяка от държавите изплаща пенсия за 
периодите, завършени по нейното законодателство. 
Как се изчислява вашата пенсия

 Пенсионните органи във всяка страна от ЕС, в ко-
ято сте работили, ще направят справка за вноските, 
които сте заплатили в техните системи и в системи-
те на други страни, както и колко дълго сте работили 
в отделните страни.
Европейски размер на пенсията
Всеки пенсионен орган ще изчисли частта от пен-

сията, която трябва да ви изплаща, отчитайки пери-
одите на заетост във всички страни от ЕС.
За целта той ще сумира периодите на заетост във 

всички страни от ЕС, за да изчисли какъв би бил раз-
мерът на вашата пенсия, ако през през цялото вре-
ме сте плащали вноски в системата на съответната 
страна ( теоретичен размер). След това този размер 
ще бъде пригоден, за да отразява реалното време, 
през което сте се осигурявали в тази страна ( про-
порционално обезщетение).
 Изплащане на пенсията

 Всяка страна, която ви отпуска пенсия, обикно-
вено плаща съответната сума по банкова сметка в 
страната, в която пребивавате - ако живеете в ЕС. 
Ако не живеете в ЕС, може да се наложи да си от-
ворите сметка във всяка от страните от ЕС, които ви 
изплащат пенсия.

До 14-ти май:
ЗДДС
1. Подаване на справка-де-

кларация по ЗДДС, ведно с 
отчетни регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за данъчния 
период - месец април. 

2. Подаване на VIES-декла-
рация от регистрирано лице, 
което е извършило вътреоб-
щностни доставки,  доставки 
като посредник в тристранна операция (с изключение 
на получено авансово плащане (цялостно или частично) 
от посредник в тристранна операция) или доставки на 
услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получени-
те авансови плащания), с място на изпълнение на тери-
торията на друга държава членка за данъчния период – 
месец април. Регистрираното лице, което през данъчния 
период - месец април изпраща или транспортира стоки 
под режим на складиране на стоки до поискване от те-
риторията на страната до територията на друга държава 
членка и/или когато през този период настъпи промяна, 
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от 
ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния 

период – месец април е извършило вътреобщностни 
доставки, по които получатели са данъчно задължени 
лица или данъчно незадължени юридически лица, ре-
гистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или 
доставки като посредник в тристранна операция, по ко-
ито получатели са данъчно задължени лица или данъчно 
незадължени юридически лица, регистрирани за целите 
на ДДС в Северна Ирландия подава VIES-декларация. 
Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представля-
ващи част от неговите стопански активи, от територията 
на страната до територията на Северна Ирландия под 
режим на складиране на стоки до поискване и/или ко-
гато през този период настъпи промяна, включително 
замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва 
раздел „Г“ на VIES-декларацията.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2021г.



КОЛКО КАЛОРИИ ИЗГАРЯМЕ
ПО ВРЕМЕ НА ХОДЕНЕ? 

Ходенето е отличен начин 
за упражнения, който може 
да ви помогнат както да 
отслабнете, така и да подо-
брите здравето на сърдечно-
съдовата си система.
Ако искате да отслабнете, 
може би се чудите колко 
калории изгаряте, разхож-
дайки се. Няма еднозначен 
отговор, тъй като изгарянето 
на калории е свързано с 
редица различни фактори, 
включително вашето тегло, скорост на ходене, терен и др.
Калкулатор за калории
Повечето калкулатори, които ще откриете онлайн, ще взе-
мат предвид много повече допълнителна информация от 
вашето тегло и скорост на ходене. Те вземат под внимание 
факторите, които влияят на вашия метаболизъм като въз-
раст, пол, ръст и тегло (BMR), както и интензивността на 
упражненията (MET), които правите и продължителността 
им. Изберете възможно най-точният, за да установите 
колко калории може да изгорите за час или два разходка.
Как да увеличите изгарянето на калории?
След като сте установили колко изгаряте при налич-
ните фактори, може би се чудите как бихте могли да 
увеличите този процент.
Освен теглото и темпото ви, други фактори могат да 
увеличат изгарянето на калории, докато ходите. Ето на-
чини да направите ходенето по-енергично и съответно 
по-ефективно:
Опитайте да включите изкачвания в своя пешеходен 
маршрут, като например стъпала, или да се разхождате в 
планината. Ако не можете да поддържате динамичен темп 
по време на цялата си тренировка, помислете за интервали 
на ходене, при които усилията ви се смесват с периодите 
на по-бавно и релаксиращо ходене.
Например, загрейте с по-висока скорост за около 10 
минути. След това, за останалата част от разходката си, 
редувайте по-бавно и по-бързо ходене през равен интервал 
от време.
Колкото повече ходите, толкова по-висок процент изго-
рени калории ще имате. Естествено, през седмицата ще 
ви е по-трудно да си осигурите продължителни разходки. 
Затова опитайте да отидете на няколко по-дълги разходки 
през уикенда, например за повече от час.
Носенето на раница също може да доведе до изгаряне 
на калории. След като сте ходенето се превърне в рутина, 
може дори да искате да добавите малко бягане. Опитай-
те подход за разходка и джогинг, където се разгрявате 
с ходене, а после редувате джогинг с ходене, за да се 
възстановите.
Поддържайте висока мотивация
Помислете за водене на статистика на пешеходните ви 
екскурзии. Ако имате крачкомер, инструмент, който изчис-
лява вашите стъпки и разстоянието, което сте изминали, 
можете да записвате колко стъпки сте направили всеки 
ден. Поставяйте си по-високи цели и ги следвайте. Като 
погледнете назад, ще останете доволни от постигнатото.

КОГА И КАК ДА ПОЧИСТВАМЕ
ЛИСТАТА НА ДОМАТИТЕ

Листата на всички растения изпълняват визнено ва-
жна функция, свързана с фотосинтезата и ако се от-
странят всички – ще загинат. Те отговарят и за други 
процеси като усвояването на хранителните вещества, 
дишането, регулирането на температурата и изпарява-
нето на влагата.
Отстраняването на излишната зелена маса обаче пра-

ви плодовете по-едри и намалява времето за съзряване. 
Съществуват различни теории и методики за формира-
не на растенията, при които се отстранява част от зе-
лената маса – странични израстъци (колтуци) и листа.
В процеса на израстване, първите листа в основата 

започват да стареят, влизат в контакт с повърхността 
на почвата, пожълтяват и се покриват с петна. Именно 
те провокират развитието на различни заболявания, а 
освен това не дават нищо на растенията, а потребяват 

хранителни вещества. Отстраняването им не само 
предотвратява развитието на болестни процеси, но по-
добрява циркулацията на въздуха. Процедурата пома-
га на растенията да пренасочат силите си от развитие 
на зелена маса към формиране на плодове.
Кога е правилно да се отстраняват листата
При отстраняване на „старите“ листа не всичко е 

еднозначно. В процеса на развитие на доматите всъщ-
ност долните листа могат да се премахнат на всеки 
етап и по всяко време, но не трябва да се забравя, че 
като живи организми те преживяват стрес при всяко 
действие и отстраняването на голямо количество лис-
та може да доведе до гибел.

1. Най-напред се отстраняват старите листа при до-
матите, които започват да жълтеят или се покриват с 
петна, а това способства за развитие на гъбични забо-
лявания.

2. Листата, растящи в затъмнената част на растени-
ята, вземат слабо участие във фотосинтезата и могат 
да се отделят.

3. Отделяне на листата, растящи под първата плодо-
носна китка – тази процедура винаги влияе положи-
телно на развитието и качеството на плода.

4. При наличието на повече листа може да се намали 
листната маса и над плодовете, защото те сами започ-
ват да участват във фотосинтезата и засенчване не им 
е необходимо.

5. Може да се отстрани и част от един лист, когато 
той се намира в сянка или сам засенчва плодовете.

6. Заедно с отделяне на листата се отделят и новите 
колтуци, които черпят много сили от растенията и во-
дят до неправилно развитие на плодовете.
Някои произво-

дители практику-
ват отстраняване 
на листа още при 
пикиране на раз-
сада, като с това 
стимулират раз-
витието на коре-
новата система. 
Това се прави и 
за забавяне на из-
растването на раз-
сада – периодично 
се отделят по един 
или два листа.
Процедурата по отстраняване на листата е важно да 

се провежда правилно:
– използват се обеззаразени ножици или секатори;
– раните е добре да се обеззаразят с диводороден пе-

роксид, активен въглен или калиев перманганат;
– периодичността на провеждане на процедурата за-

виси от скоростта на развитие на растенията, а пожъл-
телите и слаби листа се отстраняват след появата им;

–  отстраняването на основната листна маса започва 
след формиране на плодовете;

– при растенията на открито е добре да се провежда 
в утринните часове и в слънчево време, за да се пре-
дотврати развитие на гнилостни процеси, а в закрити 
съоръжения може по всяко време;

– не трябва да се отделят повече от три листа ед-
новременно, а това е допустимо да се прави два пъти 
седмично;

– след прибиране на плодовете от първата китка се 
отстраняват листата до втората, но строги правила не 
съществуват, а ако растенията са застрашени от гъ-
бични заболявания е допустимо отделянето на повече 
листа.
Формирането на доматените растения зависи пре-

димно от сорта и неговите особености, но старите, за-
вършили жизнения си цикъл, пожълтяващи и покрити 
с петна листа е задължително да се премахнат.
Съществуват различни методики за отглеждане – 

метод на Маслов, два корена в една ямка, четири коре-
на в една ямка, методът на Браян, методът на Казарин 
и др. Всеки един от тях има своите особености и под-
ходът по отстраняване на листата ще бъде различен.
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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!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

При доктора:
- Моля отидете до прозореца и извадете макси-

мално навън езика.
Пациентът съвестно се изплезва, но забелязва, 

че докторът дори не го е погледнал и пише рецепта.
- Но докторе, вие дори не ми погледнахте езика!
- Ааа, това с езика беше да дразня данъчното 

отсреща.

Говорят си двама познати:
- Големи проблеми имам - казва единият. - Дължа 

пари на много хора и не знам как да се скрия.
- Ами пусни си брада - предлага вторият.
- А с брада пък на колко дължа...

РЕПИЧКИТЕ - ВКУСНИ И
МНОГО ПОЛЕЗНИ  

Освен с уникалния си 
вкус през пролетния 
сезон, репичките ни 
радват и с изключител-
но многото си ползи. 
В себе си репичките 
съдържат витамини от 
група В, както и извест-
ни количества витамин 
С, което ги превръща в 
натурално средство срещу настинки, вируси и грип.
Приемът на репички носи на организма жизненоважни 
вещества като калий, цинк, фосфор и фолиева кисе-
лина. Наличието на вода в състава им пък спомага за 
хидратирането на кожата. Консумацията на репички 
влияе благоприятно на стомаха и черния дроб.
Популярно свойство на репичките е пречистването на 
кръвта и зареждането и със свеж кислород. Тези зелен-
чуци се препоръчват още при жълтеница, проблеми с 
пикочните пътища или при запек.
В 100 г репички се съдържат едва 16 калории и 15 мг. 
витамин С, което ги прави подходящ продукт за дие-
ти и поддържане на здравословно тегло. Те са добър 
източник на антиоксиданти, минерали, витамини и 
диетични фибри.
Освен това в тях се открива и етерично масло, което усил-
ва секрецията на храносмилателните жлези и подобрява 
дейността на храносмилателната система.
Малко известен факт е, че освен сурови, репичките 
могат да се добавят и като съставка към различни ястия. 
Може да се варят, мариноват, приготвят на пара или да 
се задушават. Когато са сготвени, репичките губят своя 
пикантен вкус и стават по-меки. От тях се прави страхотна 
гарнитура за печено месо или риба на пара. Подхождат 
перфектно към рула от кайма и телешко печено.
В повечето случаи сме свикнали да консумираме ме-
сестата част с кръгла или крушовидна форма. Въпреки 
това всички части на репичките са годни за консумация.
Много са ползите при консумация на репички. Те 
доказано борят стреса и има антиоксидантни свойства. 
Това ги прави прекрасно средство за превенцията на 
раковите заболявания и възпаленията. Те помагат за 
забавяне растежа на туморни клетки при рак на дебе-
лото черво.
Когато купувате репички, избирайте твърди, свежи 
и без много белези. Съхраняват се в хладилника, в 
отделението за зеленчуци. Годни са около две седмици.
Не забравяйте, че репичките са сред най-важните про-
дукти в пролетните салати. Всички салати с репички 
са полезни и вкусни!

МЛЕЧЕН КРЕМ С НАТРОШЕНИ ОРЕХОВКИ  
Продукти :  прясно 

мляко - 600 мл, - жълтък 
- 3 бр, нишесте - 4 с.л., 
захар - 1 ч.ч., ванилия - 1 
бр, масло - 50 гр, орехи 
смлени - 50 гр., ореховки 
или 1 кутия - 200 гр
Начин на приготвяне:
 Кипнете млякото заедно със захарта.
 Смесете жълтъците с нишестето и ванилията, доба-

вете малко мляко и разбъркайте. Трябва да се получи 
гладка кашичка.

 Изсипете я на тънка струя към врящото мляко. 
Бъркайте непрекъснато докато се сгъсти.

 Оттеглете от котлона и оставете да поизстине, след 
което сложете маслото и бъркайте докато се разтопи 
и кремът стане хомогенен.

 Натрошете ореховките, като оставите 6 цели за 
декорация.

 Вземете стъклени чашки и на дъното на всяка сло-
жете малко от натрошените ореховки.

 Налейте малко от крема, отново сложете от орехов-
ките и поръсете с орехи.

 Налейте отново крем и сложете в хладилника да 
се стегнат.


