
25 април - 2 май 2022 г., година (XVIII), 16 /851

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

Християнската общност в Сатовча отпразну-
ва един от най-големите за вярващите празник 
- Великден. 
Празникът се чества всяка пролет в продъл-

жение на три дни, в зависимост от първото 
пролетно пълнолуние. Според каноните на 
християнството седмицата преди Великден се 
нарича още „Страстната седмица”, „Великата 
седмица” или „Светлата седмица” и през цялата 
седмица  вярващите се подготвят за търже-
ството на духа над плътта – победата на Исус 
Христос над смъртта. 
В знак на почит и признание към саможертва-

та на Исус Христос, с която изкупва човешките 
грехове през Страстната седмица, в деня Разпе-
ти петък, християните от Сатовча се поклониха 
пред Плащаницата – платът, с който е било 
завито тялото Му. На този ден, на вечерната 
молитва в храма, те съпреживяват Христовите 
страдания, смъртта и погребението му, а ден 
след това се радват на Възкресението му. По 
традиция, в празничните дни се посещават 
близки и приятели, за да се сподели радостта от 
Възкресението Христово.  Поднасят се велик-
денски козунаци и боядисани яйца в червено 
- жест за уважение към тях, преклонение към 

Божия Син и спазване на изконния му завет  - 
Да се обичаме един друг. В тези празнични дни 
хората намират сила да се извинят за грешната 
си постъпка, но не винаги се забелязва разкая-
нието в очите им. Въпреки всичко, този който 
се жертва за другите, се е докоснал до откро-
вението и всяка негова дума е като блага вест, 
а всяка негова постъпка предизвиква майчина 
радост и бащинска гордост. Вярата никога няма 
да загуби своята магична сила да ни сплотява, 
ако я запазим чиста в сърцата си.

ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ 

Общинска администрация – Сатовча за тре-
та поредна година инициира масова акция по 
събиране на пластмасови капачки на терито-
рията на Общината в помощ на организира-
ната от Благотворителната организация „Ка-
пачки за бъдеще“ кампания за набиране на 
средства за осигуряване на втора специали-
зирана линейка за центрове с неонатология 
клас 3, или т.н. детски линейки. Акцията, за 
втора поредна година включваше и алумини-
еви кенчета.
Всички капачки, събрани в металните сър-

ца на територията на общината, а и от всеки 
един желаещ жител  на община Сатовча бяха 
предадени на събирателният пункт – пред  
сградата на общината. Събрани бяха и много 
чували с алуминиеви кенчета.
На организираната от Благотворителната ор-

ганизация „Капачки за бъдеще“ кампания за 
региона в град Благоевград на 17 април 2022 
година, събраните над 1000 килограма капачки 
и алуминиеви кенчета бяха предадени.

„С особено задоволство и благодарност се 
обръщам към всички съпричастни на кампа-
нията жители на общината, за това, че за по-

реден път доказваме своето единство, съпри-
частност и добронамереност към нуждите на 
другия, към добрата идея и към кампанията 
организирана на местно ниво за събирането 
на капачки за втора детска линейка, комен-
тира кметът на община Сатовча – д-р Арбен 
Мименов. От организацията „Капачки за бъ-
деще“ преди дни обявиха, че вече са събрали 
средства на втора детска линейка и започват 
за събират за трета такава. Отделно от това 
„Капачки за бъдеще“ обяви, че  са с готовност 
за закупуване на първата планинска линейка, 
която да спасява пострадали от места, където 
други линейки не достигат. Те обявиха, ко-
ментира  кметът Мименов, че сега се събират 
средства, освен за трета детска линейка и за 
втора планинска линейка.“

„Нека, бъдем отново част от тази благород-
на кампания, апелира кметът на община Са-
товча д-р Арбен Мименов, нека всеки от нас 
бъде съпричастен с инициативата! Всички 
заедно можем да го направим! Ние, ще про-
дължим да събираме капачки и алуминиеви 
кенчета! Направете го и вие! Включете се в 
кампанията!“

Общинска администрация Сатоввчча за тре реден път доказваме своето единснство съъприОбОбщинска администрация ССатововчаа за тре реден път доказваме своето единсство съъпри

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ 1-ВИ МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТРУДА

Уважаеми жители и гости на община Сатовча,
От името на екипът ми и лично от мое име ис-

крено се радвам да ви поздравя по повод 1 май 
– Деня на труда и на международната работни-
ческа солидарност!
Пожелавам ви да бъдете здрави, трудолюбиви 

и борбени!
Нека почитаме и уважаваме труда на всеки от 

нас, за да съградим днес достойни утрешни дни!
Честит празник!          д–р Арбен Мименов,
                Кмет на община Сатовча

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА САТОВЧА  - 6-ТИ МАЙ
КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 06 МАЙ 2022 ГОДИНА В ЦЕНТЪРА НА САТОВЧА
 ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ

10:00 часа - Изпълнение на самодейците при  Народно читалище
       село Годешево, Народно читалище село Слащен и  
       Народно читалище село Туховища
       - Изложба на предмети и картини от местни творци
10:30 часа - Тържествена сесия на Общински съвет - Сатовча
11:00 часа - Официално откриване на празника – издигане на  
      националното знаме
11:30 часа - Изпълнение на самодейците при  Народно читалище
       село Сатовча
12:15 часа - Изпълнение на самодейците при  Народно читалище
      село Плетена, Народно читалище село Вълкосел,  
      Народно читалище село Кочан и Народно читалище  
                  село Ваклиново
13:15 часа - Концерт на гост изпълнител - Нелина
    СПОРТНА ПРОГРАМА
09:30 часа - Футболен турнир на малки врати в двора на
      училище Сатовча с участието на ученици от Училище               
                    Сатовча, Училище Слащен и Училище Долно Дряново.
14:30 часа - Футболен турнир на малки врати в двора на училище
    Сатовча с участието на Футболни клубове: Сатовча, 
    Плетена, Слащен и Вълкосел
17:30 часа - Награждаване на участниците в спортната  
     надпревара
18:00 часа - Веселие с оркестъра на Панчо Иванов
21:00 часа - Празнична заря                                 ЗАПОВЯДАЙТЕ!

НЕЕТО НА ППРАР ЗНИККАА НА ОБЩИНА САТТС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО ПОВОД МЮСЮЛМАНСКИЯ ПРАЗНИКРАМАЗАН БАЙРАМ

Уважаеми жители на община Сатовча,
Уважаеми празнуващи,
Приемете моите и на еки-

път ми най-сърдечни поздрав-
ления  по случай големия мю-
сюлмански празник Рамазан 
Байрам!
Празникът ни учи на мъд-

рост и толерантност и ни пра-
ви още поотговорни и по-до-
бронамерени към ближния!
Всички, независимо от ре-

лигията, трябва да можем да 
се доближим до състоянието на бедните, гладните и страдащите хора, 
както се прави по време на дългите пости, защото всеки има нужда от 
опрощение, покаяние и милосърдие.
Нека да съхраним духа на разбирателството, запазвайки дълбоките  

морални устои на вярата, както и вярата в човещината и търпението, в 
милосърдието и вечните човешки добродетели!
Пожелавам на Вас и семействата Ви здраве, мир, вяра и благоден-

ствие, топлина и уют!
Нека бъдат приети молитвите Ви и намерите покой в душите си!
Честит Рамазан Байрам!           д–р Арбен Мименов,
               Кмет на община Сатовча
   



НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА 
ТЕМА: “АКВЕ КАЛИДЕ-ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ”

ОБЩИНА БУРГАС НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ” ОБНОВА-1923” – БУРГАС
ОРГАНИЗИРАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА: 

“АКВЕ КАЛИДЕ-ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ” 
Преди много, много години по времето на траките имало едно 

неземно красиво място с вълшебни извори. Те били горещи, 
обвити с розови облаци, извиращи дълбоко, дълбоко от недрата 
на майката Земя. Тяхната сила идвала като истинско магия за 
всеки, който се потапял в тях, защото на мига забравял и за най-
тежките си мисли, болести и травми. Много народи и владетели 
искали да притежават това кътче от рая и водили битки за него, 
но само хората с добри помисли и с чиста душа успявали да 
го намерят. Защо ли? Защото това Тракийското светилище се 
пазило от три нимфи-лечителки с невероятна красота. 

> Не, това не е измислена приказка, а една истинска история. 
> Не вярвате?! 
> Хайде да я разкажем на всички с четки и боички. Каним Ви само на 15 км. севе-

розападно от Бургас , в квартал Ветрен, където се намират едни от най-известните в 
Югоизточна Тракия лечебни минерални бани, наречени Акве Калиде да изпратите своите 
вълшебни рисунки, сътворени в мисли и с фантазия за невероятните нимфи- пазителки 
на водните извори с лечебни сили. Най-добре представилите се художници ще имат 
възможност да посетят това райско кътче. Успех!
Очакваме с нетърпение вашите творби до 20.05.2022 г. НК “АКВЕ КАЛИДЕ- ИЗВО-

РИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ”- 2022г.
Условия: В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 7 до 18 години от 

всички читалища, училища, образователни центрове и школи с интерес към изобрази-
телното изкуство, групирани в три възрастови групи: I. Група- от 7 до 10 години / 1-4 
клас II. Група- от 11 до 14 години / 5-8 клас III. Група- от 15 до 18 години / 9-12 клас 
Рисунките да са с размери 35:50 см. (без паспарту) с материали по избор на участника. 
На гърба на всяка творба следва да има информация за: 

- Трите имена на участника и възраст, клас. 
- Населено място, училище или извънучилищно звено/ школа. 
- Телефон и е-mail за контакт на ръководителя/ учителя, родителя на детето.
Награждаване: Предвидени са грамоти, медали и поощрителни награди във всяка 

възрастова група от организаторите на конкурса– НЧ “Обнова-1923“ – Бургас. Като 
комплимент към творците, три специални награди ще бъдат връчени в трите възрастови 
групи от председателя на конкурса и компетентно жури. Рисунките няма да се връщат 
и ще останат във фонда на читалището. За награждаването, което при възможност, ще 
се състои в НЧ “Обнова-1923”– Бургас, ще бъде посочена допълнително дата и час. 
Отличените творби ще бъдат подредени в изложба в читалището. При невъзможност 
за получаване на отличията от наградените, ще им бъдат изпратени за тяхна сметка. 
Творбите ще се приемат до 20.05.2022 г. на адрес: 8127 гр. Бургас, кв.Ветрен,ул.Българка 
52 получател: НЧ “Обнова-1923” – Бургас
Контакти: obnova1923@abv.bg , телефон за връзка: 0888011094 Желязова.
Личните данни на участниците в Националния конкурс за детска рисунка на тема: 

“АКВЕ КАЛИДЕ- ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ” ще бъдат обработени и използва-
ни единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно 
изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прила-
гането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 година, относно защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното движение на такива данни, в съответствие с Вътрешните 
правила на Народно читалище “Обнова-1923” Бургас. Уведомяваме Ви, че снимки и 
видеозаписи, включващи участници в събитията на Народно читалище “Обнова-1923” 
Бургас, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните 
медии. Съгласявайки се да участват, изпращайки свои рисунки, родителите/ръководи-
телите на творците, и самите участници, приемат личните им данни да се използват 
единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс с този текст. 
Изпратените конкурсни експонати не се връщат. Те остават за съхранение в галерията 
на читалището, за да бъдат изложени с образователни или представителни цели, както 
и за дарения в благотворителни кампании.

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА
КЛИМАТИЧНА КАРТИЧКА С ПОСЛАНИЕ
Регионалната инспекция по околната среда и водите 

– Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и Институтът за изслед-
вания на климата, атмосферата и водите при Българска 
академия на науките (ИИКАВ - БАН) обявяват конкурс за 
изработване на климатична картичка с послание. В него 
могат да участват деца над седем години и възрастни от 
цялата страна, които се вълнуват от темата за опазване 
на околната среда и проблемите, пред които е изправено 
човечеството вследствие на климатичните изменения. 
Съдържанието на картичките трябва да кореспондира с те-
мата за климатичните изменения. Очакванията са чрез тях 
да се пресъздаде отношението към природата и климата, 
да дадат по артистичен начин съвет, препоръка или идея 
как да пазим природата и да смекчим негативните ефекти 
от климатичните промени. За художественото оформление могат да бъдат използвани 
всякакви материали, похвати и техники, а освен това картичките трябва да съдържат и 
текст с послание. Всеки, желаещ да участва в предизвикателството, може да изпрати 
най-много три картички в срок до 1 май 2022 година. Най-идейните и атрактивните 
от тях ще бъдат изпратени до кметове, министри, политици и общественици, от които 
зависи предприемането на действия за адаптиране към климатичните изменения по 
случай 15 май – Световния ден за борба с климатичните промени.

25 Април 2022 година, Понеделник, 
Световен ден на борбата срещу 

маларията 
Найроби, Кения Обявен от 60-та сесия 

на Световната асамблея по здравеопазва-
нето на Световната здравна организация 
(14-23 май 2007). Дотогава се отбелязва 
като Африкански ден на борбата срещу 
маларията по решение на държавните и 
правителствените ръководители на стра-
ните от Организация за африканско единство (от 11 юли 2001 г. - Африкански 
съюз), взето по време на среща на 10-12 юли 2000 г. в Ломе, Того. 

26 Април 2022 година, Вторник, 
Ден в памет на загиналите в радиаци-

онни аварии и катастрофи 
Украйна почитат паметта на загиналите в 

най-голямата ядрена катастрофа в света, в 
мирно време - този ден се отбелязва годиш-
нината от аварията в Чернобилската АЕЦ 
през 1986 г. Денят се отбелязва от 1993 г. 
Русия също почита паметта на загиналите 
в радиационни аварии и катастрофи - го-

дишнината започва да се отбелязва от 1993 г., съгласно Постановление на 
Президиума на Върховния съвет на Руската Федерация от 22 април 1993 г. 
и по решение на Съвета на държавните ръководители на страните от ОНД 
от 2004 г.

27 Април 2022 година, Сряда, 
Световната седмица на иму-

низациите 
Инициативата започва през 

2003 г. първоначално в региона 
на Северна и Южна Америка. 
През 2012 г. в нея се включват 
повече от 180 страни. Провежда 
се под егидата на Световната 
здравна организация (СЗО) и 
има за цел да популяризира използването на ваксини за защита на хората 

срещу болести. 
28 Април 2022 година, Четвъртък, 
Световен ден за безопасност на труда
 Обявен през 2003 г. от Международната ор-

ганизация на труда (МОТ) с цел да привлече 
вниманието на световната общественост към 
охраната на труда и здравето на работника. От 
1996 г. до 2003 г. се отбелязва като Международен 
ден на солидарност с пострадалите при трудови 
злополуки или професионални заболявания.

30 Април 2022 година, Събота, 
Международен ден на джаза
 Отбелязва се от 2012 г. с решение 

на 36-ата Генерална конференция на 
Организацията на ООН по въпросите 
на образованието, науката и културата 
(ЮНЕСКО) в Париж, Франция (25 ок-
томври-11 ноември 2011), за да се отбе-
лежи приносът на джазовата музика в 
между културния диалог.

1 Май 2022 година, Неделя, 
Международен ден на труда
 Отбелязва се от 1890 г. с резолюция, приета на 

учредителния конгрес на Втория интернационал в 
Париж, Франция (14-21 юли 1889). Годишнина от на-
чалото на голяма стачна вълна в САЩ /1886/ с искане 
за осемчасов работен ден, в която се включват над 

340 000 души от Чикаго, Ню Йорк, Филаделфия, Балтимор, Милуоки и др.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

Каин и Авел били синовете на първите хора – 
Адам и Ева. Каин бил земеделец, а Авел – живот-
новъд. Един ден двамата братя решили да принесат 
дарове на Бог, от което започнала тяхната трагедия.
Каин дарил плодове от реколтата си, а Авел – 

първото си стадо. Бог погледнал по-благосклонно 
към дара на Авел, което огорчило дълбоко Каин.
Завистта не давала мира на първородния брат 

и след време тя се превърнала в жестока омраза, 
която накарала Каин да убие Авел, извършвайки 
един от най-големите грехове – братоубийството.
Тогава Господ наказва Каин да работи, като вече 

земята няма да му дава сила, а точно обратното – 
ще го изморява.

За да не бъде убит, Каин бил белязан от Бог и 
заканата била, че който посегне на Каиновия живот, 
ще бъде наказан седмократно.

Н О В И Н И
25 април - 2 май 2022г., брой 16

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

ПРИТЧАТА ЗА КАИН И АВЕЛ 



Въпрос: Рецептурната книжка на мой близък 
е към своя край. На последната страница сме. 
Интересува ме трябва ли да правим нови книжки 
или не? Вече напълно електронни ли са рецепти-
те или въпреки всичко трябва да подновим ре-
цептурната книжка. Получавам противоречиви 
отговори, затова отправям въпроса си към вас.
Отговор от НЗОК: От 01.06.2021 г. стартира про-

цесът на задължителното предписване и отпускане 
на лекарствени продукти, заплащани напълно или 
частично от НЗОК само по електронен път (чрез 
електронни предписания), а от 01.07.2021 г. беше 
въведена и електронната рецептурна книжка. С въ-
веждането й,  което има за основна цел улесняване 
на пациента, хартиените рецептурни книжки изля-
зоха от употреба. С това отпадна необходимостта от  
подмяна и заверка на рецептурна книжка в РЗОК.
На всяко задължително осигуреното лице, стра-

дащо от хронично заболяване, включено в Списъка 
на заболяванията, за които се издава „Рецептурна 
книжка на хронично болния“, се регистрира само 
една ЕРК.

 
Въпрос: Какъв лекар специалист /ОПЛ или 

ендокринолог/ издава болничен лист при Хаши-
мото? Какъв е реда да бъде издаден такъв и необ-
ходими ли са някакви документи и изследвания, 
или състоянието на болния е достатъчно? Колко 
продължителен може да бъде болничния лист?
Отговор от НЗОК: Болничен лист може да издаде 

както личният лекар, така и лекарят специалист. 
Преценката за издаването на болничния лист и за 
какъв срок, е на лекаря. 
Болничен лист за временна неработоспособност 

се издава на осигурено лице еднолично от леку-
ващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 
дни непрекъснато за едно или повече заболявания, 
но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на 
една календарна година. След изтичането на отпуска 
болният се насочва към ЛКК.
Уточняваме, че Националната здравноосигурител-

на каса няма законови правомощия да се произнася 
за реда на издаване на болнични листове. Подобни 
въпроси са от компетенциите на районната здравна 
инспекция (РЗИ) към Министерството на здравео-
пазването. 

Въпрос: Как мога да имам достъп до елек-
тронното здравно досие на моето дете. Имам 
електронен подпис. 
Отговор от НЗОК: Достъпът до медицинска ин-

формация на дете се получава от родителя, който е 
направил последния временен или постоянен избор 
на личен лекар, т.е. родителят трябва да е извършил 
избора на общопрактикуващ лекар за детето, за да 
има достъп до неговото електронно досие.
Достъпът до данните се осъществява само при 

активна пациентска регистрация.
Вход в системата се осъществява чрез цифров 

сертификат, издаден на физическо лице, УКД на 
НЗОК или ПИК на НАП.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
25 април - 2 май 2022г., брой 16

КАК ДА СИ ПРЕХВЪРЛИТЕ ПАРИТЕ
ЗА ВТОРА ПЕНСИЯ В НОИ

Хората, които имат натрупани вноски в частни 
универсални пенсионни фондове, могат да преместят 
парите си във фонд „Пенсии“ на НОИ.
От услугата могат да се възползват физически лица, 

родени след 31.12.1959 г. и  осигурени в универсален 
пенсионен фонд (УПФ) на допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване (ДЗПО). Те трябва да 
отговарят и на други изисквания:

 Да им остават не по-малко от 5 години до навърш-
ване на възрастта за придобиване правото на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст;

 Да  не им е отпусната пенсия за осигурителен 
стаж и възраст или професионална пенсия за ранно 
пенсиониране;

 Да  е изтекла 1 година от датата, на която е започ-
нало осигуряване в УПФ.
Как и къде заявяваме промяната?
Услугата се заявява чрез подаване на „Заявление за 

избор за промяна на осигуряване от допълнително 
задължително пенсионно осигуряване в универсален 
пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното 
обществено осигуряване“ по утвърден образец.

 Заявлението може де се подаде по следните начини:
 В офиса на НАП по постоянен адрес на физическо-

то лице - лично или от упълномощено с нотариално 
заверено изрично пълномощно лице;
по електронен път с квалифициран електронен 

подпис (КЕП) на осигуреното лице, чрез Портала за 
електронни услуги на Национална агенция за прихо-
дите (НАП): https://inetdec.nra.bg.
За да бъде услугата достъпна по електронен път с 

КЕП следва да е подадено Заявление за подаване на до-
кументи по електронен път и ползване на електронните 
услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено 
лице  и потвърден пълен достъп до услугите на НАП
Срок
Заявлението може 

да се подаде в след-
ните срокове:

- до 5 години преди 
навършване на въз-
растта за придобива-
не правото на пенсия 
за осигурителен стаж 
и възраст при усло-
вие, че към момента на заявяването не е отпусната 
пенсия за осигурителен стаж и възраст или профе-
сионална пенсия за ранно пенсиониране;

- след 1 година от датата, на която лицето е започ-
нало осигуряване в УПФ.
Резултат
Прието/отхвърлено заявление за промяна на избора 

за осигуряване от допълнително задължително пен-
сионно осигуряване в универсален пенсионен фонд 
във фонд „Пенсии“ .
При подаване на заявлението по електронен път на 

подателя се изпраща автоматично съобщение с вх. №, 
а за резултата от обработката се издава уведомление 
за приемане или отхвърляне на заявлението. Тази 
информация е достъпна и чрез профила на лицето в 
електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП, 
секция „Заявление за избор за промяна на осигурява-
не“ -> „Заявление за избор за промяна на осигуряване 
на основание чл.4б от КСО“ ->  „Справки“.
Когато заявлението е отхвърлено, в съобщението 

за резултата от обработката се изписва конкретната 
причина, поради която същото не е прието.
След успешна обработка на „Заявление за избор за 

промяна на осигуряване от допълнително задължител-
но пенсионно осигуряване в универсален пенсионен 
фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено 
осигуряване“ вноските за допълнително задължител-
но пенсионно осигуряване ще започнат да се превеж-
дат във фонд „Пенсии“ на Национален осигурителен 
институт от първо число на месеца следващ месеца, 
през който е подадено.
Такси
При подаване на заявление за смяна на осигуряване-

то за втора пенсия. Национална агенция за приходите, 
не събира такса. Няма и предвидена санкция, тъй като 
това е право на осигуреното лице, а не задължение.

ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ДВЕ И ПОВЕЧЕ ДЕЦА
Има ли право работничка или служителка на до-

пълнителни дни платен отпуск за отглеждане на деца 
до 18-годишната им възраст, в какъв размер е и дали 
може да бъде отложено неговото ползване?
Съгласно Кодекса на труда в Република България, 

ако е уговорено в колективен трудов договор, работ-
ничка или служителка с две живи деца до 18-годишна 
възраст има право на два работни дни, а работничка 
или служителка с три или повече живи деца до 18-го-
дишна възраст - на 4 работни дни платен отпуск за 
всяка календарна година. Този отпуск се ползва, ко-
гато работничката или служителката пожелае, и не 

може да се ком-
пенсира с парично 
обезщетение ос-
вен при прекратя-
ване на трудовото 
правоотношение.
Този отпуск в 

вид допълнителен 
отпуск, условията 
и редът за ползва-
нето на който са 

предмет на колективно договаряне.
Кодексът на труда установява общата рамка за него, 

като няма пречка да се договарят и по-голям брой дни 
(напр. майки на две деца до 18-годишна възраст да 
ползват три/четири и повече дни вместо два работни 
дни допълнителен отпуск).
Предпоставка за ползване на този отпуск е децата 

да са непълнолетни, а последната година, за която въз-
никва право на такъв отпуск, е годината на навършва-
не на пълнолетие на едно или повече от децата.
Ако работничката или служителката не се ползва 

от полагащия ѝ се отпуск или използва само част от 
него, следва да ѝ бъде изплатено парично обезщете-
ние от Държавното обществено осигуряване.
Работничката или служителката може да даде съ-

гласието си като майка (осиновителка) на детето, 
баща му (осиновителят му) или един от родителите 
им да се ползва с посочения горе отпуск, стига да ра-
боти по трудово правоотношение.
Ползването на отпуска за две и повече живи деца 

може да се отложи за следващата календарна година 
както следва:

1. работодателя - поради важни производствени 
причини

2. работника или служителя - когато ползва друг 
вид отпуск или по негово искане със съгласието на 
работодателя.
Когато отпускът е отложен или не е ползван до 

края на календарната година, за която се отнася, ра-
ботодателят е длъжен да осигури ползването му през 
следващата календарна година, но не по-късно от 6 
месеца, считано от края на календарната година, за 
която се полага. Когато работодателят не е разрешил 
ползването на отпуска в определените срокове, ра-
ботникът или служителят има право сам да определи 
времето на ползването му, като уведоми за това пис-
мено работодателя най-малко 14 дни предварително.

До 30-ти април: 
ЗМДТ
 1. Внасяне на оконча-

телния годишен /патентен/ 
данък за второ тримесечие 
на текущата година. 

2. Плащане на данъка 
върху недвижимите имоти 
за цялата текуща година с 
отстъпка от 5 на сто. 

3. Плащане на данъка 
върху превозните средства 
за цялата текуща година с 
отстъпка от 5 на сто.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по 

ЗКПО за първо тримесечие. 
ЗДДС
1. Регистрирано лице по чл. 154 от ЗДДС за доставки 

на услуги с получатели - данъчно незадължени лица 
и с място на изпълнение на територията на държава 
членка, включително на територията на страната, или 
по чл. 156 от ЗДДС за доставки на услуги с получатели 
данъчно незадължени лица и с място на изпълнение на 
територията на друга държава членка, в която данъч-
но задълженото лице не е установено, включително по 
постоянен обект, и/или вътреобщностни дистанцион-
ни продажби на стоки на данъчно незадължени лица, 
и/или вътрешни дистанционни продажби на стоки на 
данъчно незадължени лица, подава справка-деклара-
ция за предходното календарно тримесечие и внася 
дължимия данък.

2. Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава 
справка-декларация за дистанционни продажби на сто-
ки, внасяни от трети страни или територии под форма-
та на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 
левовата равностойност на 150 евро, с изключение на 
акцизни стоки, по които получатели са данъчно неза-
дължени лица, които са установени, имат постоянен 
адрес или обичайно пребиваване в държава членка, 
включително в страната, за данъчен период – месец 
март и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрира-

но лице по чл. 154, чл. 156 и/или чл. 157а от ЗДДС на 
справка-декларация, ако последният ден на месеца, 
следващ данъчния период, за който се отнася деклара-
цията, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен при 
подаване на справка-декларацията до последния ден 
на месеца, включително.     
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на дължимия авансово да-

нък от физически лица, придобили доходи от стопан-
ска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго 
възмездно предоставяне за ползване на права или иму-
щество през първото тримесечие на годината, когато 
платецът на дохода не е задължен да удържа данъка.

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

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

4. Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-
новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през месец март.

5. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 
от ЗДДФЛ за доходи, подлежащи на облагане с данък 
върху общата годишна данъчна основа, придобити от 
физическите лица през предходната година, както и за 
доходи от източници в чужбина, подлежащи на обла-
гане с окончателен данък, придобити от местни физи-
чески лица през предходната година. Внасяне на дъл-
жимите по декларацията данък върху общата годишна 
данъчна основа и окончателен данък, дължим от мест-
ни физически лица за доходи от източници в чужбина).

6. Подаване на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ от 
работодателите за доходи по трудови правоотношения, 
начислени и/или изплатени през предходната година 
в полза на чуждестранни физически лица, местни на 
държава – членка на Европейския съюз.

7. Предоставяне на информация по електронен път 
от пенсионноосигурителните дружества по глава де-
вета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване за 
пенсиите, начислени и/или изплатени през предходна-
та година в полза на физически лица, местни на друга 
държава - членка на Европейския съюз. 

8. Предоставяне на информация по електронен път 
от застрахователите по смисъла на Кодекса за застра-
ховането за застрахователни обезщетения/премии, из-
платени през предходната година в полза на физически 
лица, местни на друга държава – членка на Европей-
ския съюз, при настъпило застрахователно събитие по 
договори за застраховки „Живот“, когато не попадат в 
друг обмен на информация между държавите – членки 
на Европейския съюз. 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от 
ЗДЗП за предходното тримесечие. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2022г.



ПРОЛЕТЕН ЧЕСЪН И ОСОБЕНОСТИ
ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО МУ

Чесънът е многогодиш-
но луковично растение, 
което обаче се отглежда 
като едногодишна култу-
ра. Пролетният и зимни-
ят са две групи сортове, 
различаващи се основно 
по време на засаждането. 
Зимният се сади през ес-
ента, а пролетният – в края 
на зимата или началото на пролетта. Ако ни трябва зелен 
чесън в ранна пролет, тогава се отглеждат зимни сортове.
Основни различия и как да ги разпознаваме?
Зимните сортове стрелкуват, като образуват въздушни 

луковици, служещи за размножаване, а пролетните нямат. 
Първите зимуват в почвата, а пролетните не издържа на 
ниските зимни температури. Луковиците на пролетния 
могат да съдържат до 30 скилидки, разположени спира-
ловидно, а зимният има не повече от 10, разположени в 
един ред, а в средата е стъблото. Пролетният чесън може 
да се съхранява до нова реколта и това е основното му 
предимство, а зимният има кратки срокове и започва да 
изсъхва. Пролетният се размножава само посредством 
скилидки, а зимният може чрез едноскилидни луковици, 
пораснали от стрелките или скилидки.
Кога да садим пролетния чесън?
За получаване на добра реколта е важно да знаем кога 

да засадим чесъна. Пролетните сортове имат много по-
къси срокове на вегетация, но колкото по-рано успеем 
да го засадим, е толкова по-добре за реколтата. Той не е 
зимоустойчив, но издържа кратките пролетни застудя-
вания. Когато температурата на почвата се затопли до 
+5-6 градуса по Целзий, тогава е най-добре да се сади. 
Колкото по-рано – толкова по-добре, а именно това е една 
от особеностите.
Пролетният чесън формира корени и осигурява разви-

тието им само при ниски температури (+4-10 градуса), 
но в условията на влажна почва. Тогава ще се развие и 
листна маса. При повишаване на температурата листната 
маса преустановява активното си развитие и растенията 
формират луковица. Колкото по-развити са кореновата 
система и листната маса до настъпване на топлото време, 
толкова по-големи ще израснат луковиците.
Подходяща почва и място за засаждане
Пролетният чесън има плитко разположена коренова 

система и повърхностият слой на почвата създава усло-
вията за развитие на растенията. Тя трябва да бъде лека 
глинеста, но с неутрална киселинност и богата на хумус.
Мястото е добре да бъде защитено от северни ветрове, 

слънчево и без застой на вода. На влажни места трябва да 
се отглежда на високи лехи. Ежегодно мястото се сменя и 
се възобновява след 3-4 години. Когато чесънът се отглеж-
да за зелен, тогава може да бъде на сянка или полусянка, 
защото листата ще бъдат по-нежни и крехки.
Мястото се подготвя през есента – прекопава се и се 

подхранва с угнил оборски тор или компост, като до-
пълнително се внасят дървесна пепел и минерален тор, 
съдържащ суперфосфат и калий. През пролетта се внася 
азотен тор. Ако рН е по-ниско от 6,5, тогава е задължи-
телно разкисляване на почвата.
Предшественици
Най-добрите предшественици са краставиците, тиквите, 

тиквичките, зелето, бобовите и зърнените. Не е добре да 
се засажда след моркови и картофи.
Подготовка на чесъна за засаждане
Чесънът за посадъчен материал може да се съхранява 

при стайна температура или на студено, но защитен от 
замръзване. Условията на съхранение определят още една 
особеност, която трябва да се има предвид. Ако чесънът 
е съхраняван преди засаждане при стайна температура, 
тогава вегетационният период се увеличава, луковиците 
израстват по-големи, но съществува риск да не достигнат 
пълна зрелост. Това зависи от климатичните условия на 
региона. Когато чесънът се съхранява в хладилник, тогава 
вегетационният период намалява, но луковиците остават 
по-малки. За получаване на стабилен добив могат да се 
съвместят двата варианта, като преди засаждане чесънът 
се поставя в хладилник за седмица до месец. Трябва да се 
има предвид, че колкото луковиците са по-едри, толкова 
времето за престой на студено трябва да е по-дълго.
За посадъчен материал се избират само едри скилидки, 

а като правило, разположени от външната страна на луко-

виците. Те се отделят непосредствено преди засаждане, 
за да не засъхне дънцето, от което израстват корените, а 
сухата им обвивка се отстранява.
За ускоряване процеса на развитие и увеличаване 

на добивите, можем да засадим скилидките с корени. 
За целта е необходимо да се държат два часа във вода 
или половин час в слаб разтвор на калиев перманганат 
(може и в разтвор на пепел). След това се увиват във 
влажна кърпа, поставят се в полиетиленова торба, а 
после в хладилник за няколко дни. В хладна и влажна 
среда корените започват да растат. Може да се изчака 
да достигнат до 1 см и тогава чесънът да се засажда в 
предварително подготвени ямки, за да не се наранят 
нежните коренчета.
Друг начин за стимулиране на бързото развитие е на-

кисване на скилидките преди засаждане в топъл разтвор 
на комплекесен (NPK) тор за 6-8 часа.
Засаждането се извършва възможно най-рано, когато 

почвата е готова за това в редове на разстояние 20-25 
см един от друг. Колкото по-едри са скилидките на 
чесъна, толкова разстоянието между тях трябва да бъде 
по-голямо, като оптималното е 6-8 см. Дълбочината на 
засаждане е около 2 см. Скилидките се покриват леко и 
се уплътнява почвата. Тя трябва да се поддържа влажна, 
но преовлажняването може да доведе до загниване.

КАК ДА СЪЖИВИМ УВЕХНАЛАТА
ЗЕЛЕНА САЛАТА

Зелената салата е характерен пролетен зеленчук, 
който притежава много хранителни качества. В състава 
му влизат витамини A, B, C, E, полезният витамин K, 
както и доста фибри.
А ето какво можете да направите при увяхване на вече 

откъсната салата, която сте забравили в хладилника. Ако 
вашата салата е увехнала и е загубила свежестта си, има 
вариант да я спасите.
Най-ефективният 

метод за възвръщане 
на свежестта на ваша-
та салата е като я пос-
тавите в купа, пълна с 
вода. В нея добавете 
няколко капки лимо-
нов сок и след това я 
поставете в хладилни-
ка за половин час.
Когато това време измине, вашата салата трябва да 

бъде отново хрупкава и свежа.
Характерното за зелената салата е, че има различни 

сортове, които се делят на летни и есенно-зимни. Об-
щото между тях е, че обичат слънцето и топлината, 
затова оптималната температура за отглеждане е в 
рамките на 16-20 °C.
Въпреки това зелената салата се смята за непретенци-

озен зеленчук, който може да се развива при полагането 
на минимални усилия.
Важно е обаче да се спазват определени правила 

при отглеждането на този зеленчук. Едно от тях е да 
се следи влажността на почвата и да се полива при 
необходимост. Ако допуснете този пропуск и темпе-
ратурите навън са високи, то много вероятно ще се 
стигне до постепенно увяхване на салатата. Това води 
до пожълтяване или покафеняване на листата, както и 
до загуба на техния свеж вид.
Положителният аспект при това явление е, че в ранен 

стадий може да бъде контролирано и дори предотвра-
тено изцяло.

25 април - 2 май 2022г., брой 16

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!

Някакъв мъж се тътри на патерици. Среща при-
ятел. 

- Какво е станало, бе!? - пита приятелят, бръчейки 
чело. 

- Автомобилна катастрофа, бра’че! 
- Егати! И к’во? С’а не мо’еш да ходиш без коки-

лите ли? 
- Не знам, брат. Докторът казва, че мога. Ама  

адвокатът казва - не! 

- Мамо, този чичко защо няма коса?
- Тихо, ще те чуе!
- А той не знае ли?

МЕКОЛИСТНО ШАПИЧЕ
През есента, край планинските потоци расте Меко-

листното шапиче или още наричано Дамска мантия, 
на латински /Alchemilla vulgaris/. От всичко, което се 
среща по алпийските ливади - орхидеите /Orhidei/, 
арниката /Arnika/, аконитините /Aconitum/ и облаците 
от пеперуди, това растение е може би най-малко впе-
чатляващото – старо градинско растение. Но когато 
листата му се покрият с капчици вода, то поразява с 
блясъка си.
Има три основни 

вида Меколистно 
шапиче, които са 
широко достъпни. 
Alchemilla mollis 
от Кавказ е най-
известният вид с 
лилаво-жълтите си 
цветове. Alchemilla erythropoda идва от Карпатите и 
Балканите и има синьо-зелени листа и жълти цветя. И 
накрая, мантията на алпийската дама Alchemilla alpina, 
която има деликатни сиво-зелени листа, оградени със 
сребро, и малки жълто-зелени цветя.
Популацията на вида се намира в границите на 

национален парк Централен Балкан, на територията 
на резерват Джендема. Попада в защитената зона от 
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в Бъл-
гария. Съхранява се по метода „ex-situ“, в „Института 
по ботаника“ към Българската Академия на Науките.
Името Alchemilla е свързано с думата „алхимия“. 

В миналото се е смятало, че водните капки, които 
се образуват върху листата, са най-чистата форма на 
водата и могат да превърнат неблагородните метали в 
злато. Смятало се за магическо растение и все още се 
мисли така.
Билкарите го предписват при различни състояния. 

Меколистното шапиче е предимно билка за жени, 
неслучайно го наричат още Дамската мантия. То има 
противовъзпалителни и стягащи свойства /спира кръ-
воизливи/, както и регулира менструацията.
Често се използва в края на бременността за укреп-

ване на матката, обикновено се предписва като чай 
от Меколистното шапиче, приготвен от цветовете на 
растението (макар, че е хубаво да се консултирате с 
билкар, преди да започнете да го ползвате). Ползва се 
в традиционната медицина за лечение на много гине-
кологични заболявания. Антиоксидант е.
Търговските лекарства Herba Alchemilla предиз-

викват бърза регенерация на кожния епител и имат 
противовъзпалително действие. Билкарите използвали 
Дамската мантия за лечение на чернодробни заболява-
ния и стомашно-чревни разстройства. Меколистното 
шапиче се използва и при различни обриви, порязвания 
или ухапвания от насекоми, като гаргара, облекчава 
възпаленото гърло, кървящи венци и др.
Ако имате ограничено пространство на балкон или 

нещо подобно, струва си да изберете или Alchemilla 
alpina, или Alchemilla erythropoda, тъй като тези видове 
„джуджета“ достигат височина само около петнадесет 
сантиметра и могат лесно да се държат в саксии, докато 
Alchemilla mollis достига около 45 см височина и е поне 
толкова широко.
В градината те се справят най-добре, когато се 

засаждат в предните редици и най-добре им понасят 
влажните почви в полусянка, но ще оцелеят и при суша, 
и при пряко слънце.КЮФТЕНЦА  ОТ  ИЗВАРА  И 

КАШКАВАЛ  
Продукти: яйца - 2 броя, извара - 500 

грама, кашкавал - 3 с.л., магданоз - 1 с.л., 
брашно - 3 с.л., черен пипер, риган, олио - за 
пържене, масло - за пържене, сол
Приготвяне:  Наситнете магданоза, 

а кашкавала настържете. Сипете ги в 
купа, добавете разбитите яйца, изварата 
и брашното.
Разбъркайте хубаво и овкусете с риган, 

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

черен пипер и сол.
Ако сместа е прекалено лепкава, 

сипете още малко брашно.
Оформете с ръце малки топчета.
Загрейте маслото и олиото и 

изпържете вегетарианските кюф-
тенца до апетитен загар.
Поднесете биреното мезе топло.
Кюфтенцата от извара и кашка-

вал са чудни!


