
По стара традиция сатовчани празнуват този ден 
- 6-ти май, освен като Гергьовден, но и като ден, в 
който се изпълнява традицията  да се къпят (измият) 
в сутрешната роса  на зелените ливади и напръскат с 
лековитата вода от чешмата на местността „Марина“ 
за здраве и берекет, вече закитнали се със здравец, 
минзухар или иглика, също и завързали се с върбови 
клонки, за да е здраво тялото им, а по-сръчните пра-
вят и венци от върбови клони за главите си. Повери-
ето за измиване със сутрешната роса и с напръскване 
с вода от чешмата на местността „Марина“ в ранни 
зори на Гергьовден е, че човекът измива и болести-
те си, измива уроци и проклятия. Това поверие е на-
следено от по-възрастните, нашите баби и дядовци. 
Всичко това се прави от хора и от трите етноса - хрис-
тияни, мюсюлмани и роми с вярата преди всичко за 
здраве и благополучие. По този начин хората от Са-
товча ежегодно доказват своята толерантност, че няма 
разделение помежду им, че са единни в добро и лошо, 
че се нуждаят един от друг.
На този ден отбелязваме още Деня на храбростта и 

българската армия, Деня на земеделците в България, 
Деня на Община Сатовча и християнският празник – 
Гергьовден. 
По този повод през 2000 година  чрез общите усилия 

на читалище Сатовча,  учителите от Училище Сатовча 
и Общинската администрация се организира първият 
празник наречен „ Гергьовден - Завръщане“, с идея-
та да се направи завръщане към корените, към дома 
и традициите. За първият празник са били поканени 
всички  поети, писатели, певци, музиканти, артисти 
и изтъкнати личности от Сатовча и хора прославили 
Сатовча, за да участват със свои изпълнения и творби.
По предложение на кмета на община Сатовча д-р 

Арбен Мименов този ден е приет за Празник на Са-
товча с решение на ОбС - Сатовча през 2000 година.
Празникът започва с посрещане на изгрева на слън-

цето закитнати със здравец и върбови клонки в косите 
на стари и млади за здраве и берекет. Денят е нарица-
телен за ранобудност и трудолюбие, за будни умове и 
неуморни  ръце. Поверието за този ден, е че когато из-
лезеш  от дома, какъвто човек видиш (работлив, мър-
зелив, умен, глупав и т.н.), такава ще ти е годината.
Официалната част на празника започва с издигане 

на националното знаме от кмета на общината д-р Ар-
бен Мименов в съпровода на самодейци от Сатовча. 
Отдава се почит пред паметта на загиналите през вой-
ните (паметната плоча в центъра на селото, на която 
са изписани имената на загиналите за родния край 
през Отечествената и Балканската война). Всяка го-
дина се правеше паметна снимка с останалите живи 
ветерани  от общината, наградени с ордени за хра-
брост (от миналата година вече няма живи ветерани. 
Денят е организиран в изпълнение на местни само-
дейни състави от всички населени места от общината 
и гост изпълнители. Всяка година в центъра на селото 
се организира импровизирана изложба на етнограф-

ски предмети и картини от „Музейната сбирка“ на 
Сатовча. Изложба на предмети и картини от местни 
творци, включително хранителни продукти от мест-
ни производители. Следобедните часове са отредени 
за спортни мероприятия, предимно приятелски фут-
болни срещи за деца и юноши, които се провеждат в 
двора на училището.
Празничният ден е изпълнен с богата художествено 

музикална програма до късно вечерта, когато цялото 
население се стича на площада и се вие дълго, много-
катово хоро с представители на всичките етноси, на-
селяващи селото и общината. Завършекът на вечерта 
е с красива празнична заря.
На този ден се провежда и тържествена сесия на 

ОбС, на която се награждават и удостояват значими 
бивши и настоящи жители на общината, допринесли 
за нейното развитие и популяризиране. 

 В празничния ден се проведе тържествена сесия на 
Общински съвет Сатовча и се прие решение, с което 
беше посмъртно удостоен полк. д-р Тодор Костади-
нов Попов – бивш жител на село Сатовча със званието 
„Почетен гражданин на община Сатовча“ за постигна-
ти изключителни постижения в областта на обществе-
нополезната дейност, свързана с общественото здраве.
За дългогодишен най-голям дарител на инициира-

ната от Община Сатовча Кампания за събиране на 
средства за децата сираци и деца с трайно увреждане 
до 16 годишна възраст, провеждаща се традиционно в 
пред новогодишните дни беше удостоен с отличието 
„Почетен знак на община Сатовча“  Сюлейман Сю-
лейман Незир от село Слащен.
С отличието „Почетен знак на община Сатовча“ 

за дългогодишна общественополезна дейност беше 
удостоен Бисер Събев Младенов от село Жижево – 
дългогодишен кмет на кметство в село Жижево.
Също така Емил Емилов Незиров от село Кочан 

беше удостоен с отличието „Почетен знак на общи-
на Сатовча“ за популяризирането на община Сатовча 
чрез успехите си в областта на спорта.
В спортната програма на празника се проведоха два 

турнира по футбол на малки врати за големи и малки.
Футболния турнир при малките завърши с победата 

на учениците от ОУ Долно Дряново, следвани от уче-
ниците от СУ – Слащен и на трето място се класираха 
домакините – СУ –Сатовча.
При проведения футболен турнир за големи побе-

дители бяха: Футболен клуб – Сатовча на първо мяс-
то, на второ място ФК – Вълкосел, ФК- Плетена на 
трето място и на четвърто място ФК -Слащен.
Кмета на общината д- р Арбен Мименов поздрави 

всички потомци на Сатовча, допринесли за добро-
то име на селото, за развитието и просперитета му. 
Поздрави всички жители и гости, всички именници, 
като им пожела преди всичко здраве и благополучие в 
семейството, добронамереност в отношенията, благо-
датна стопанска година, радости и много сполука по 
домовете на всички.

16 - 22 май 2022 г., година (XVIII), 18 /853

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

След  двегодишно прекъсване, на 3 май Народно читалище „Просвета – 1938”  в партньорство с Общинска 
администрация Сатовча и кметство Кочан, организираха „Празник на моето село”. Празникът беше двоен, тъй 
като съвпадна с Рамазан байрам. В осемнадесетия традиционен турнир по футбол, проведен под патронажа на 
Кмета на Общината д-р Арбен Мименов, участие взеха 7 отбора. 
Финалисти в двете групи станаха ФК „Спартак” – Кочан и „Атлетик” – Кочан. Второ и трето място заеха 

отборите на ФК „Яки – 73”, ФК „Ухуд” и „Джамията” – Кочан.
Голмайстори станаха Антон Мандев – с 9 гола и Емил Гулев – с 2 гола.
Кметът на общината д-р Арбен Мименов, заедно с кмета на с. Кочан и секретаря на читалището, връчиха 

наградите на турнира. На победителите бяха връчени купи и флагчета, а първенецът получи и агне. На 
голмайсторите бяха раздадени флагчета и парични награди.
След като завърши спортния полуден, в късния следобед на площада в с. Кочан се състоя празничен концерт 

с разнообразна музикална програма, изпълнена с песни, народни и модерни танци и оркестрови изпълнения. 
Гост-изпълнители бяха фолкпевицата Крисия и орк. 7/8 от гр. Гоце Делчев, с ръководител Димитър Георгиев.
Празникът завърши с общоселско увеселение и празнична заря. Читалище „Просвета – 1938”  
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЦИЯ НА ЯВОРОВА ПОЕЗИЯ
“ПОДИР СЕНКИТЕ НА ОБЛАЦИТЕ” 

Регламент на конкурса:
Участниците в конкурса изпълняват по едно стихотворение на Пейо Яворов. В конкурса 

за рецитация право на участие имат ученици от цялата страна  от V до ХІІ клас, разделени 
в две възрастови групи:

- Първа възрастова група – V – VІІ клас
- Втора възрастова група – VІІІ – ХІІ клас
Конкурсът има следните раздели:
- Индивидуални изпълнения – до 5 минути
- Групови изпълнения – до 10 минути
Критерии за оценяване на изпълнението на участниците:
1. Правилно наизустен текст.
2. Логично интерпретиране на основното чувство в творбата.
3. Артистичност.
4. Добра дикция.
5. Контакт с публиката.
6. Емоционално съпреживяване.
Компетентно жури  ще оценява изпълненията на участниците.
Отличените участници ще получат грамоти и награди.
Важно! Дата на провеждане – 11.06.2022 г. (събота) от 10:00 часа в Къща музей “Пейо 

К. Яворов” – гр. Чирпан.
Заявки ще се приемат до 03.06.2022 г. (петък) на адрес:
гр. Чирпан, ул. “Крачолови” 26, Къща музей “Пейо К. Яворов”
или на e-mail:  yavorovmuseum@abv.bg
Телефон за контакти: 0416/ 94019 – Къща музей “Пейо К. Яворов”
Заявката за участие в конкурса трябва да включва: трите имена на участника, населено 

място, училище, клас, телефон за връзка и заглавие на стихотворението.
Разноските са за сметка на участниците.

17 Май 2022 година,  Вторник,
Ден на българския спорт 
Професионален празник на работещите 

в сферата на спорта. Обявен с Решение 581 
на Министерски съвет от 4 август 2006 г. 
На 17 май 1894 г. в София пристигат пър-
вите учители по физическо възпитание от 
Швейцария. Тяхната мисия е да положат 
основите на спорта в България след Осво-
бождението на България от Османско иго 
(1878). Най-известни са Шарл Шампо и 
Луи Айер. Швейцарците внасят за първи път в България футболни топки и 
различни уреди за гимнастика. Те основават и емблематичната гимнастическа 
организация „Юнак“. Шампо е и първият участник за България на Летни 
олимпийски игри през 1896г. в Атина. Състезава се в три индивидуални дис-
циплини на гимнастика. На прескок заема престижното пето място и донася 
първите две точки за България. 
Църквата почита паметта на св. Николай Нови Софийски 

Мъченически загиналите през 1876 г. 
християни в храма в Батак са канонизирани 
за светии на 3 април 2011 г. от патриарх 
Максим, съгласно решение на Светия синод 
на 16 март 2011 г. От имената на Баташките 
мъченици са запазени само тези на местните 
свещеници Петър и Нейчо, великомъчени-
кът Трендафил Тошев, както и на някои от 
избитите в Батак - Иван, Илия и др.

 20 Май 2022 година, Петък,
 Световен ден на метрологията
 Обявен е с Решение 342 на Минис-

терския съвет от 17 май 2001 г. На 20 
май 1875 г. на проведената в Париж, 
Франция, международна техническа 
конференция 17 държави подписват 
Конвенция за метъра, с което метрична-
та система става световна. В България 
първият Закон за мерките и теглилките 
е приет на 15 ноември 1888 г. Той е 
един от първите метрологични закони в света, и е признат от световните 
научни среди като един от най-съвършените в тази област. След приемането 
му в България се въвежда като задължителна метричната система. Съгласно 
Закона за измерванията, приет от 39-ото Народно събрание на 24 април 2002 
г. Държавната агенция за метрология и технически надзор осъществява дър-
жавното управление в областта на измерванията. 

21 Май 2022 година, Събота,
Свети равноапостоли Константин и Елена
Празник в памет на Светите Равноапостоли 

император Константин и неговата майка Елена. 
Царуването на Константин е свързано с налага-
нето на християнството като официална религия 
- Милански едикт (313г.). Самият той приема 
християнската вяра в края на живота си. Според 
преданието, майка му царица Елена отива на 
поклонение в местата, където е живял Христос, 
построява няколко манастира и открива кръста, 
на който е бил разпнат Исус. Денят е свързан с 
годишнината от смъртта на Константин Велики, 
римски император /около 280-337/. Той премества 
столицата на Римската империя в гръцката колония Бизантион. На 11 май 330 
г. новият столичен град е осветен и наречен в негова чест Константинопол. 
На този ден именници са всички с имена Елена (означава - факел), Ели, 

Елка, Койчо, Константин (означава - твърд), Коста, Костадин, Костадинка, 
Кунчо, Ленко, Стамен (означава - постоянен), Станимир, Станка, Стоил, 
Стоян, Стоянка, Трайко.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

Веднъж младият ученик, развълнуван от любов-
ните си трепети, попитал своя житейски наставник:

– Учителю, имам влечение към три девойки. 
Едната ме впечатлява с неземната си красота. Щом 
я видя, сърцето ми започва да бие лудо. Втората е 
голяма умница. Мога да си говоря с нея по цял ден 
и пак няма да ми омръзне. Третата пък произхожда 
от знатно семейство. Когато съм с нея, получавам в 
изобилие всякакви блага. И към трите изпитвам мно-
го силни чувства, но не знам коя обичам истински.
Изслушвайки разказа на своя ученик, мъдрият 

учител веднага отсякъл:
– Не обичаш истински нито едно от момичетата. 

Ако искаш да си с някого заради външния му вид, 
това не е истинска любов, а само страст, която ще се 
изпари с времето. Ако искаш да си с някоя девойка 
заради красивия � ум, пак не е истинска любов, а 
само възхищение. Ако пък искаш да си с някого, 
защото те боготвори и те обсипва с богатства, също 
не е истинска любов. Това е само изгода!

– А какво е любовта тогава? – запитал тогава 
ученикът.

– Любовта е да обичаш някого и сам да не зна-
еш защо си избрал точно него. Истинската обич е 
неудобна, необяснима и дори налудничава. Тя не 
се нуждае от причина, за да съществува.

Н О В И Н И
16 - 22 май 2022г., брой 18

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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 13.05.2022 г.
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СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА РАЗКРИВА КАК ДА ПОЗНАЕМ ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ 



Въпрос: Здравейте, решихме да сменим педи-
атъра на нашето детенце, което е на 2 години. 
Педиатъра, на който сме се спрели иска, за да бъде 
прехвърлен при него здравен картон и синя здрав-
на книжка (такава нямаме). От къде можем да 
извадим на детето такава синя здравна книжка и 
кога можем да го запишем при новият педиатър, 
доколкото знам става юни или декември. 
Отговор от НЗОК: Вероятно имате предвид 

смяна на личния лекар на детето, който е със спе-
циалност Педиатрия. В този случай нов избор на 
личен лекар може да направите през м.юни или 
м.декември. След като здравноосигурителна книжка 
никога не е била издавана, следва да се обърнете 
към районната здравноосигурителна каса (РЗОК), 
с която общопрактикуващият (личният) лекар има 
сключен договор. Книжката се издава безплатно. 
Родителят представя в РЗОК своите данни (доку-
мент за самоличност) и тези на детето (носете акт 
за раждането му).
При извършен избор на личен лекар в София (тъй 

като при задаването на въпроса посочвате адрес в 
София), може да се обърнете за съдействие или към 
РЗОК София-град - 1408 София, ул. “Енос” № 10, 
вх. Б, тел.: 02/ 965 67 46 или да посетите някое от 
нейните териториални поделения.

Въпрос: В края на м. март взех направление от 
личен лекар за специалист-ортопед и отидох на 
преглед със силни болки в дясно коляно и след пре-
гледа се установи, че проблема е сериозен. Следва 
запитване до НЗОК за разрешение за ЯМР. Полу-
чих одобрение направих го и отново при ортопеда. 
След преглед на изследването заключението е 
операция, да но този лекар не прави и няма база 
да прави такива операции и ме препраща към 
специалист от ххххх за продължаване на преглед 
и евентуално операция. Аз съм и със силни болки. 
Срока на тава направление е до 15.05.2022г, а за 
да продължа с последващите процедури не мога 
да продължавам без ново направление. Затова Ви 
питам, какво трябва да се направи и кой ще ми 
поеме разноските за едно и също нещо, просто 
дето само се застъпват, а аз не мога да чакам. 
Отговор от НЗОК: Доколкото разбираме от из-

ложеното от Вас, ортопедът при който сте провели 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
16 - 22 май 2022г., брой 18

ОТ 16 МАЙ СТОПАНИТЕ МОГАТ ДА 
КАНДИДАТСТВАТ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ 
НА РЕКОЛТАТА ОТ ВИНЕНО ГРОЗДЕ
Oт 16 май до 15 юни 2022 г. ще се проведе прием 

на заявления за предоставяне на финансова помощ по 
мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната 
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 
(НППЛВС) 2019 – 2023 г.
По мярката ще се под-

помага застраховането 
на реколтата от лозя с 
винени сортове грозде. 
Допустими за финанси-
ране са застрахователни 
рискове за природни бед-
ствия – неблагоприятни 
климатични условия (сла-
на, буря, градушка, заледяване, силен или проливен 
дъжд, тежка суша), които унищожават повече от 30 
на сто от средния добив.  Загубите се изчисляват на 
базата на предходния тригодишен период или сред-
ното количество за три години с оглед на предходния 
петгодишен период, като от него се изключва най-ви-
соката и най-ниската стойност. Към застрахователните 
рискове, които се финансират, са включени неблаго-
приятни климатични условия (слана, буря, градушка, 
заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша), 
загуби, причинени от животни, болести по растенията, 
нашествия от вредители, както и загуби, причинени 
от пандемии при хората.
За подпомагане могат да кандидатстват гроздоп-

роизводители – физически или юридически лица, 
както и групи и организации на физически или 
юридически лица. Преди подаването на документи в 
ДФ „Земеделие“ производителите трябва вече да са 
застраховали реколтата си в избрана от тях застрахо-
вателна компания.
Финансовата помощ, която кандидатите могат да 

получат, е до 80% от стойността на застрахователните 
премии. Допустимият максимален размер на застрахо-
вателното обезщетение за единица площ, върху която 
се изчислява застрахователната премия, допустима 
за подпомагане, се определя в края на месец април 
за всяка финансова година със заповед на министъра 
на земеделието. Същата се изготвя въз основа на 
официална статистическа информация за средните 
изкупни цени на виненото грозде през предходните 
3 винарски години и за получените средни добиви от 
единица площ за същите периоди.
Образци на документите за предоставяне на финан-

сова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ са 
публикувани на страницата на ДФ „Земеделие“.
Документи по мярката се подават лично или чрез 

упълномощено лице в централно управление на ДФ 
„Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционал-
ни програми и лицензии“ след предварително записан 
час на един от следните телефони:

02/81-87-504/505/512/513/514/532/604/624.

ДО 15 СЕПТЕМВРИ 2025 Г. СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ЧАСТ 

ОТ МЕРКИТЕ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.
С решение на Управляващия орган на Програмата 

за развитие на селските райони (ПРСР) и заповеди 
на заместник министъра на земеделието са изменени 
сроковете за изпълнение на проекти по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или раз-
ширяването на всички видове малка по мащаби инфра-
структура“ и подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване 
на културното и природно наследство на селата“ от 
ПРСР 2014-2020.
Промените дават 

възможност на бене-
фициерите по подмер-
ките да изпълняват 
одобрените си проекти 
до 15 септември 2025 
г. До момента админи-
стративните договори 
по тях се сключваха 
със срок, не по-късен от 15 септември 2023 г.
По подмярка 7.2 измененията касаят следните 

процедури:
- Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в 
които се предоставян обществени услуги, с цел подо-
бряване на тяхната енергийна ефективност“ и

- Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 – 
Улици „Строителство, реконструкция и/или рехаби-
литация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръженията и принадлежностите към тях“.
По отношение на подмярка 7.6 е удължен срокът по 

процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015.
Измененията са направени по предложение на Дър-

жавен фонд „Земеделие“ и са в съответствие с предви-
дената в преходния Регламент (ЕС) 2020/2220 възмож-
ност за удължаване на крайния срок за извършване на 
плащанията по ПРСР 2014-2020 до 31 декември 2025 г.
Проектите от последните приеми по процедура 

BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 
по процедура BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 
„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ 
и по процедура BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 
„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ също 
ще се изпълняват до 2025 г.

РАБОТИЛ СЪМ В ДРУГА ДЪРЖАВА. УРЕДЕНИ ЛИ СА ПО
НЯКАКЪВ НАЧИН ОТНОШЕНИЯТА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА 

СИГУРНОСТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ДРУГИТЕ СТРАНИ?
В отношенията между Република България и оста-

налите държави – членки на Европейския съюз, каса-
ещи социалната сигурност и ползването на социални 
права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредби-
те на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 
987/2009 за установяване процедурата за неговото 
прилагане. Отбелязваме, че те също така се прилагат и 
в отношенията ни с Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, 
Швейцария, както и с Обединеното кралство (до края 
на преходния период, установен със Споразумението 
за оттегляне, а в някои ситуации – и отвъд него).            
Регламентите имат общо приложение, задължител-

ни са в своята цялост и се прилагат пряко във всич-
ки държави от ЕС, т.е. техните правни последици са 
едновременно, автоматично и еднакво задължителни 
във всички национални законодателства.

Тези регламенти не хармонизират, а координират 
системите за социална сигурност на държавите член-
ки, като гарантират ползването на социални права от 
лицата, когато са живели и/или работили в повече от 
една държава членка. С други думи, всяка държава 
членка e свободна самостоятелно да урежда своята 
система за социална сигурност. Разпоредбите относно 
координацията определят общи правила и принципи, 
които трябва да бъдат спазвани от всички национални 
органи и институции. По този начин се гарантира, че 
прилагането на различни национални законодател-
ства няма да се отрази неблагоприятно на лицата, ко-
ито упражняват своето право на свободно движение и 
престой в рамките на ЕС.
За да бъдат регулирани социалните права на граж-

даните, работили в трети страни (за които не се прила-
гат координационните регламенти на ЕС) е необходи-
мо да бъде сключена спогодба за социална сигурност. 
ТУК може да намерите актуална информация относно 
тези спогодби.

До 16-ти май:
ЗСВТС
Подаване на Ин-

трастат декларации 
за вътресъюзен внос 
(пристигания)/вътре-
съюзен износ (изпра-
щания), съгласно чл. 
11, ал. 1 от ЗСВТС -  
за референтен период 
месец април 2022 г.
До 20-ти май:
ЗСВТС
Подаване на Интра-

стат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/
вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 
2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат опе-
ратори с възникнало текущо задължение с първи ре-
ферентен период месец април 2022 г.
До 15-ти май: 
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за май за 

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

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец април.

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 април.

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 април.

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

внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпраща-
ния), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новореги-
стрираните Интрастат оператори с възникнало те-
кущо задължение с първи референтен период месец 
април 2022 г.
До 25-ти май:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец април за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания по тру-
дови правоотношения, направени през месец април, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 май.
До 31-ви май:
ЗДДФЛ
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 доходи-
те от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през месец април.
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава 

справка-декларация за дистанционни продажби на 
стоки, внасяни от трети страни или територии под 
формата на пратки със собствена стойност, ненадви-
шаваща левовата равностойност на 150 евро, с изклю-
чение на акцизни стоки, по които получатели са да-
нъчно незадължени лица, които са установени, имат 
постоянен адрес или обичайно пребиваване в държа-
ва членка, включително в страната, за данъчен период 
– месец април и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано 

лице по чл. 157а от ЗДДС на справка-декларация, ако 
последният ден на месеца, следващ данъчния период, 
за който се отнася декларацията, е неприсъствен ден, 
срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декла-
рацията до последния ден на месеца, включително.     

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2022г.

първоначалния  преглед, Ви е насочил (вследствие 
резултатите от назначеното образно изследване) с 
направление към специалист от ВМА, който евенту-
ално ще Ви издаде направление за хоспитализация, по 
думите Ви, за „евентуална операция“. Направлението 
е валидно до 15.05.2022 г., следователно може да го 
използвате и специалистът да Ви издаде - по преценка и 
необходимост, направление (бл. МЗ-НЗОК №7) с което 
да постъпите в лечебно заведение за болнична помощ. 
Срокът на направление бл. 7 е 30 календарни дни. 



КАПРИЗИТЕ НА РАЗСАДА ЗА ПАТЛАДЖАН
Патладжанът е може би най-капризният сред зеленчу-

ците, особено по отношение на разсада. Всяка погрешна 
стъпка при отглеждането или пропуск, засягащ болестите 
на този ранен етап от развитието представлява заплаха 
за загуба на реколтата. Дългият вегетационен период 
определя допълнителни изисквания и условия за разсада.
Какво трябва да знаем за успешното отглеждане 

на разсад?
Преди засяване на семената е 

важно да знаем, че патладжанът 
е изключително взискателен 
към почвата. Тя задължително 
трябва да бъде рохкава и с не-
утрална киселинност.
Нежните патладжанени къл-

нове с недостатъчно развита коренова система изискват 
специално внимание и грижа. На този етап естествената 
слънчева светлина съвсем не е достатъчна. Необходимо 
е допълнително доосветяване – разсадът трябва да бъде 
напълно осветен 10-12 часа в денонощието. Изкуствено 
осветление е необходимо и при облачно време.
Патладжанът обича топлината. Оптималната температу-

ра преди поникване на разсада е 25-28 градуса по Целзий, 
а след появата на кълновете се намалява на 16-18 градуса. 
Това закалява растенията и те развиват по-интензивно 
кореновата система, а не вегетативна маса.
Влажността на въздуха в закритите съоръжения не тряб-

ва да надвишава 65-70% – това е оптимален показател. За 
растенията е необходима и добра вентилация.
Изискванията на патладжана към водата в периода на 

отглеждане на разсада са значително по-високи, отколкото 
на пипера и доматите. Това се дължи на факта, че имат 
по-едри листа и изпаряването на влага е по-интензивно, 
но трябва да се спазва принципът „не вреди“. Ако почвата 
остане преовлажнена твърде дълго, това е пряк път към 
развитие на гъбични заболявания. Обратно, оскъдното 
поливане забавя развитието на кореновата система, а може 
да доведе и до загуба на растенията. Водата трябва да бъде 
отстояла и със стайна температура.
Пикирането е друг сериозен проблем при патладжаните, 

които не обичат да се безспокои кореновата им система. 
Колкото са по-израснали, толкова по-дълго време е необ-
ходимо за адаптиране. Разсадът преустановява или забавя 
своето развитие и съответно периодът на плододаване 
също се измества.
Когато растежът е преустановен за повече от 7-10 дни, 

тогава трябва да се използва стимулатор за кореновата 
система.
Много често увяхването на листата се приема като 

сигнал за недостиг на влага, но ако продължи и след 
поливане, тогава със сигурност се развиват процеси на 
кореново гниене. Това изисква незабавно пресаждане на 
растенията в нова дезинфекцирана почва, а поливането се 
свежда до минимум до възстановяването им.
Потъмняването и изтъняването на стъблото е сигнал за 

друго сериозно заболяване – сечене. Уви, засегнатите рас-
тения не могат да се спасят и се отстраняват, но останалите 
се пръскат с препарати със състемно и лечебно действие 
(Превикур 607 СЛ). Почвата се покрива с дървесна пепел 
или пясък за отнемане на излишната влага.
Неспазването на топлинния баланс забавя развитието на 

разсада. Това се случва при голяма температурна разлика 
между надземната част и кореновата система. Охладената 
коренова система се справя трудно с функциите си, а по-
добър комфорт може да се осигури чрез добра изолация 
под контейнерите.
Пожълтяването на листата е вероятен сигнал за не-

достиг на хранителни елементи. Подхранването е важно 
в периода на първоначален растеж, докато стъблото се 
лигнифицита, но не по-рано от 10 дни след пикиране. 
За зелената маса се използва оборски тор (1:10) или кар-
бамид (1 супена лъжица на 10 л вода). След развитието 
на 4-5 листа се използва комплексен тор за подхранване. 
Двустепенното подхранване обикновено е достатъчно.
Разсадът патладжан е чест обект на нападение от 

белокрилки, сциариди, листни въшки, трипси и паяжи-
нообразуващи акари. Могат да се използват различни 
средства – природни или биопрепарати, но при сериозно 
увреждане е наложително обработването с инсектициди.
Профилактиката и осигуряването на оптимални условия 

свеждат до минимум опасността от болести и вредители.

ДА СИ ОТГЛЕДАМЕ ЛИМОН В САКСИЯ
Ако искате да имате в дома си растение, което е хем 

красиво, хем полезно, отгледайте си лимон. Гостите 
ще останат очаровани от растението, което ще изпълва 
с аромата си помещението.
Не е добра идея да купите много голямо лимоново 

дърво, за да си спестите усилията по отглеждането. 
Тъй като възрастното растение е свикнало с условия, 
различни от тези в дома ви, то ще расте лошо и няма да 
има много плодове. Листата на лимона пречистват въз-
духа и убиват голямо количество от бактериите в него.
Когато купите малко лимоново дръвче, корените му 

не трябва да са сухи, а покрити със земя или с влажен 
талаш. Не си правете експерименти да отглеждате 
лимон от семка, тъй като обикновено не се получава – 
затова си купете мъничък лимон, който ще превърнете 
след няколко години в дърво.
Необходима ви е саксия с височина около 15 санти-

метра и диаметър на горната част 15-16 сантиметра. 
На дъното на саксията се правят между 5 и 10 малки 
дупки за изтичане на излишната вода – така растени-
ето няма да се увреди при прекалено поливане.
На дъното на саксията се слага дренаж – парчета то 

стара глинена саксия или камъчета, след това се слага 
мокър речен пясък, за да не попада земя в дренажа.
Не е правилно малкият лимон да бъде пресаден в 

голяма саксия. Трябва да се увеличава постепенно 
обемът на саксията. Първата саксия трябва да е с 
обем 1 литър, на следващата година се пресажда в 
двулитрова, а след 3 години в саксия с обем 10 литра.

 Пръстта за лимона е добре да се вземе от място, 
където има опадали листа, далече от шосе, под стари 
липи или други дървета, с изключение на дъб. Взима 
се горният слой от пръстта с много хумус и с полу-
изгнили листенца и клонки.
При пресаждането 

на лимона в едноли-
трова саксия трябва 
мястото, откъдето из-
лизат корените, да е в 
земята на дълбочина 
не повече от 5 мили-
метра, а пръстта да 
не достига до края на 
саксията на около 10 
милиметра.
Това се прави, за да 

не загнива мястото, 
където започват коре-
ните. Лимонът може да цъфне дори когато е на около 
два месеца, но се препоръчва тогава цветовете му да 
се откъснат, за да има растението достатъчно сили.
Посаденото растение сложете на балкон или перваз 

така, че горната част на листата да е насочена към 
светлината. Когато е горещо, лимоновото дръвче 
трябва да бъде засенчено от преките слънчеви лъчи.
Лимоновото дръвче не понася течение и обича 

шарена сянка. Не се препоръчва да се мести лимонът 
често, защото ще загине. Дръвчето се полива, когато 
горният слой на почвата засъхне. Не се допуска пълно 
изсъхване на пръстта в саксията.
За определяне на влажността на почвата всеки ден 

се взима щипка от почвата и се стиска. Ако пръстта 
се слепва, няма нужда от поливане, а ако се рони, 
растението иска вода.
Хлорираната вода трябва да престои поне 24 часа в 

открит съд, преди да се използва за поливане. Хлорът 
е вреден за цитрусовите растения. През зимата водата 
за поливане трябва да се загрее до 30 градуса.
Съдът за поливане трябва да се навежда до пръстта, 

за да не се отмива при поливане и да не се оголват 
корените. Полива се, докато в подложката на саксията 
не се появи малко вода.

16 - 22 май 2022г., брой 18

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!

Мъжа се прибира от командировка и пита детето:
- Докато ме нямаше, един чичко идваше ли при 

мама?
- Не е идвал чичко.
- А шоколад даде ли ти?
- Даде ми.

- От всичките ми съученици само Жорето остана 
в България.

- Браво на момчето, патриот! С какво се занимава?
- В затвора е..

Между колежки:
- Ама, че е погрозняла тая, да ти е кеф да я гледаш!

БОСВЕЛИЯ (ИНДИЙСКИЯ ТАМЯН)
Босвелия /Boswellia/, известна още като индийски тамян, е 

билка с многобройни ползи за човешкото здраве. Растението се 
използва от векове в азиатската и африканската народна меди-
цина. Смята се, че лекува хронични възпалителни заболявания, 
както и редица други здравословни състояния.
Проучванията показват, че Босвелията може да намали въз-

палението и може да бъде полезна при лечението на следните 
състояния:

- остеоартрит;
- ревматоиден артрит;
- астма;
- възпалително заболява-

не на червата.
Някои проучвания са ус-

тановили, че Босвелия може 
дори да бъде полезна при 
лечението на някои видове рак като левкемия и рак на гърдата.
Как действа Босвелия?
Някои изследвания показват, че босвелиновата киселина 

може да предотврати образуването на левкотриени в тялото. 
Левкотриените са молекули, които са идентифицирани като 
честа причина за наличие на възпаление. Четири киселини в 
смолата на Босвелия допринасят за противовъзпалителните 
свойства на билката. Тези киселини инхибират ензим, който 
произвежда левкотриен. Продуктите с Босвелия обикновено 
се оценяват по тяхната концентрация на босвелиева киселина;

- Лечение на остеоартрит
Много проучвания са установили ефекта на Босвелия върху 

симптомите на остеоартрит като болка и възпаление на ставите. 
Увеличаването на дозата на екстракта от Босвелия води до 
увеличаване на физическите способности при хора, страдащи 
от заболявания на опорно-двигателния апарат. Освен това 
Босвелия помага за намаляване на нивата на ензим, разграж-
дащ хрущяла;

- Лечение на ревматоиден артрит
Някои изследвания показват, че Босвелията може да попречи 

на автоимунния процес, което я прави ефективна терапия за 
ревматоиден артрит. Повечето клинични проучвания подкрепят 
ефективните противовъзпалителни и имунно-балансиращи 
свойства на билката;

- При възпалително заболяване на червата
Поради противовъзпалителните свойства на билката Босвели-

ята може да бъде ефективна при лечение на възпалителни за-
болявания на червата като болестта на Крон и улцерозен колит. 
Противовъзпалителните и имунно-балансиращите ефекти на 
Босвелията могат да подобрят здравето на възпалените черва;

- При астма
Босвелия играе важна роля при лечението на бронхиална аст-

ма. Изследванията продължават и показват, че положителните 
имунно-балансиращи свойства на билката могат да помогнат 
за свръхреакцията към алергени от околната среда, която се 
случва при астма;

- При рак
Босвелиевите киселини действат по редица начини, които 

могат да инхибират растежа на рака. Доказано е, че тези хи-
мични съединения предотвратяват отрицателното въздействие 
на определени ензими върху ДНК. Проучванията също така 
установяват, че Босвелията може да се бори с раковите клетки 
при рак на гърдата и може да ограничи разпространението на 
злокачествена левкемия и мозъчни туморни клетки.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

СЛАДКИШ  С  ЯБЪЛКИ  И  ГРИС  
Продукти: яйца -

• 1 ч.ч. захар,
• 1 ч.ч. пш. грис,
• 1 ч.ч. брашно,
• 600 гр. (4-5) ябълки,
• 1/2 ч.ч. олио,
• 1 пак. бакпулвер,
• 2 ванилии,
• 1 ч.л. канела
Приготвяне:  
Всички продукти се разбиват заедно, на ръка.
Пече се в загрята на 170*С фурна.
След като се изпече, сладкишът се поръсва с пудра 

захар.


