
24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий,  
на българската азбука, просвета и култура и на сла-
вянската книжовност се отбеляза във всички насе-
лени места от община Сатовча. Проведоха се тър-
жествени мероприятие в чест и признателност към 
славянските първоучители - светите братя Кирил и 
Методий, и към великото им дело. В тържествени-
те програми и поздравления към всички бивши и 
настоящи учители и възпитаници и културни дейци 
се чуваха думи на благодарност и признателност, 
думи на равносметка и надежда за развитието и бъ-
дещето на родното образование и култура. В свои 

трогателни слова дванадесетокласниците от четирите гимназии изразиха благо-
дарността си към преподаватели и родители за подкрепата, която им е оказвана 
през годините, за напътствията и постигнатите високи резултати. На търже-

ствата в гимназиите в селата: Кочан, Вълкосел и Сатовча кметът на общината 
д-р Арбен Мименов, асистиран от отличници на випуска, издигна национално-
то знаме под звуците на химна на Република България, след което награди за-
вършващите отличници, като им пожела успешна кандидатстудентска кампания 
и успешна професионална реализация. 
Една от най- вълнуващите традиции на този ден отново беше официалното 

прощаване с училищното знаме на дванадесетокласниците – абитуриентите и 
предаването му в ръцете на нова знаменна група – знаменосец и асистенти.

 През тази учебна година община Сатовча изпрати 88 абитуриента, от които 
39 отличника. Абитуриентите в СУ- Слащен бяха 8, от които 5 завършиха с от-
личен успех. СУ- Вълкосел изпрати 18 абитуриента, от които 6 с отличен успех. 
СУ-Кочан изпрати 28 дванадесетокласника, от които 12 с отличен успех. СУ-
Сатовча изпрати 34 абитуриента, от които 16 отличника. 
Абитуриентите от село Вълкосел се отказаха от показността да дефилират 

с бални дрехи в центъра на селото и предпочетоха да си направят само тър-
жествено парти и екскурзия в чужбина. Дванадесетокласниците от СУ- Сатовча 
дефилираха на 24-ти май, а абитуриентите от СУ-Кочан вечерта на 25-ти май.

30 май - 5 юни 2022 г., година (XVIII), 19 /854

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

Мили деца,
Позволете ми от името на екипът ми и лично от 

свое име, да Ви поздравя по повод 1 юни - Между-
народен ден на детето!
Първи юни е вашият празник, вашият ден изпълнен 

с много веселие, радост и много щастливи мигове! 
Вашите усмивки, светлинките в детските ви очи, 

правят този ден вълнуващ и  незабравим и за нас - 
възрастните.
Вие сте най-хубавият подарък в живота ни, на-

шето бъдеще, нашата надежда и вяра в доброто и 
красивото.
Запазете спомена от този ден. Не губете детското в себе си, дори и в 

зряла възраст, защото то ще съхрани във времето искреността, добротата 
и вярата в утрешния ден.  
Останете все така очарователно чисти, усмихнати и добронамерени.
  Весел празник!   Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

Милили ддецецааМиМи и деца

б Кб К

Уважаеми жители на община Сатовча,
Втори юни е Деня на Ботев и загиналите за свободата и не-

зависимостта на България. Ден, на поклонение и отдаване на 
значимата почит и признателност към делата, подвига и само-
жертвата на Христо Ботев и  героите,  загинали за свободата 
на страната ни. Ден, в който смирено свеждаме глави и коле-
ничим в знак на дълбока благодарност към тези, жертвали себе 
си, за да ни има днес като народ и нация, за да я има България.
Затова, повече от всякога сме длъжни да помним историята 

си, да подражаваме на силния дух и воля, които са имали на-
шите предци, за да успяваме и преодоляваме препятствията, на които животът ни 
подлага. Да забравим за различията и несгодите помежду си, за да вървим напред и 
да изграждаме бъдещето на нашите деца заедно. 
Поклон, дълбок поклон пред паметта на падналите за свободата ни!
  Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

УУ бб СС



5 Юни 2022 година, Неделя,
Световен ден за защита на околната среда 
Световният ден за опазване на околната сре-

да. Чества се от 1973 г. по решение на конфе-
ренцията на ООН по проблемите на околната 
среда, проведена в Стокхолм през 1972 г. На 
този форум е приета Декларация за околната 
среда - първият международен договор за 
принципите за екологична защита на Земята. 
Провежда се под егидата на Програмата на 
ООН за околната среда (ЮНЕП). Ежегодно 
на този ден се присъжда основната награда 
на ООН в областта на околната среда и разви-
тието - „Глобал - 500“ на държавни, политически и обществени дейци, допринесли с 
дейността си за опазването на околната среда. Наградата няма паричен еквивалент, а е 
само почетно звание. В сливенския регион се намира природния парк „Сините камъни”, 
който заедно с други зони попада под директивата за птиците по местообитанията. 
Областта е на второ място в България по значение на опазване на световно застра-
шения царски орел. В района се намира и единственото място в страната, където се 
струпват млади и неполово съзрели орли. Тук те се хранят до възраст, до която могат 
да формират нови двойки. Мястото е от световно значение за гнезденето на ливадния 
дърдавец и е значимо за ЕС за опазването на видове, гнездящи в голяма численост 
като – черен и бял щъркел, осояд, поен и ням лебед, орел змияр, малък креслив орел, 
скален орел и други хищни птици.

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НА ТЕМА: „ТЮТЮНЪТ – ЗАПЛАХА ЗА НАШАТА ОКОЛНА СРЕДА“ 

Общински здравен център 
за информация, консултация 
и образование (ОЗЦ) гр. Шу-
мен и Регионална здравна 
инспекция (РЗИ) – Шумен 
организират конкурс за из-
работване на мултимедийна 
презентацияна тема: „Тю-
тюнът – заплаха за нашата 
околна среда“.
Инициативата е част от 

регионалната кампания на 
РЗИ и ОЗЦ – Шумен за от-
белязване на Световния ден 
без тютюнопушене – 31 май, като целта и тази година е повишаване на осведомеността 
относно вредите и последиците от употребата на тютюн и излагането на вторичен дим, 
както и за отказване от тютюнопушенето.
Регламент на конкурса:
Тема:„Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“
Цел:Целта на конкурса е да насочи вниманието на младите хора и обществеността 

за въздействието на тютюна върху околната среда – от отглеждането, производството, 
разпространението и отпадъците.
Участници:В конкурса могат да участват ученици от V клас до  XIIклас, като са оп-

ределени две възрастови групи:
I възрастова група – от V клас до VIIклас
II възрастова група – от VIII клас до XII клас.
Регламент: За участие в конкурса могат да се представят както индивидуално изгот-

вени презентации, така и съвместни от сформиран екип от 2-3 ученици.
Изисквания към съдържанието и оформлението:
1.Темата да отговаря на зададената;
2. Съдържанието (текст и/или изображения) на презентацията да бъде представено 

до 20 слайда - по възможност да се използва не повече от едно изображение на слайд.
3. Съдържанието да е научно вярно, като в презентацията бъдат посочени  използва-

ните и цитирани информационни източници.
Технически параметри и изисквания за презентациите:
1. Размер на файла: до 20 МБ
2. Формат на файла: .pptx
Срок за изпращане на презентациите: 30.05.2022 г. – 30.06.2022 г.
Място за изпращане:Изпращате ни писмо на електронните адреси на организаторите: 

РЗИ – Шумен: doz@rzi-shumen.net (за допълнителна информация - тел. 054/800 717) 
или в Общински здравен център за информация, консултации и образование – гр. Шу-
мен: ozc_shumen@abv.bg или pic_shumen@abv.bg (за допълнителна информация - тел. 
054/863 260) със следната информация: трите имена на участника, училище, възраст, 
телефон за връзка. В писмото прикачете своята презентация.
Организаторите са подготвили предметни награди, като допълнително ще бъдат съ-

общени датата и мястото на награждаването.

31 Май 2022 година, Вторник,
Международен ден на блондинките 
Отбелязва се от 2006 г., когато за първи път е 

връчена наградата „Диамантено токче“, която 
се присъжда на талантливи, умни, успешни и 
модерни блондинки. Първата известна блон- 
динка в историята е богинята Афродита, полу-
чила златните си кичури като подарък от Зевс. 
Световен ден без тютюнопушене
 Отбелязва се от 1987 г. по инициатива на Световната здравна организация, 

одобрена на 42-ата й сесия с резолюция 42.19 от 17 май 1989 г. По данни на 
Световната здравна организация тютюневият дим убива годишно около 6 
млн. души, от които 600 000 са т.нар. „пасивани пушачи“. Ако не предприемат 
мерки до 2030 година епидемията ще убие над 8 млн. души, 80 процента от 

които са сред хората с ниски и средни доходи. 
Празник на военните духови оркестри 
На този ден е създаден първият военен духов 

оркестър в България. Денят на военните духови 
оркестри е обявен със заповед на министъра на 
отбраната на 31 май 2001 г. Първият военен духов 
оркестър в България е създаден през април 1879 г. 

1 Юни 2022 година, Сряда,
Първи юни - ден на детето 

Международният ден на детето е честван в много страни по света води 
началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, 
състояла се в Женева през 1925 година. Според американските изследовате-
ли датата 1 юни съчетава в себе си традиции от китайската и американската 
история, а не комунистически както се счита в повечето бивши социалистиче-
ски държави. Причината е, че комунистическите 
държави правят празника популярен по цял свят, 
но не го измислят. Идеята се появява още през 
1925 година, когато генералният китайски консул 
в Сан Франциско събира няколко китайски деца 
сираци и ги води на празника на лодките- дракони. 
Това е китайски празник, водещ началото си от 
древността и свързан с пролетното равноденствие. 
По-късно неговата инициатива бива продължена, 
като независимо от благотворителна акция в 
САЩ, в Европа с. г. се провежда международна 
конференция по въпросите на детското здраве. В 
Женева, също решават да организират благотворителни инициативи за деца. 
Голямата популярност на празника у нас обаче се дължи на друга инициатива, 
през 1949 г. първи юни е официално обявен за Международен ден за защита 
на децата. Това става с решение на сесията на Съвета на Международната 
демократична федерация на жените през ноември 1949 г. в Москва. Така бла-
годарение на съветският призив - една година по-късно 1 юни за първи път 
е честван едновременно в 51 страни по света (1950 г.). На 14 декември 1954 
г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен ден на децата, но дата 
не е повсеместно възприета, въпреки че остава и се отбелязва като празник. 

2 Юни 2022 година, Четвъртък,
Ден на Ботев и загиналите за свободата 
Всяка година на 2 юни в 12.00 часа сирените 

в цялата страна в продължение на три минути 
оповестяват отдаването на почит към паметта 
на загиналите за свободата и независимостта 
на България. На 2 юни 1948 г. точно в 12.00 
часа е даден първият сигнал за едноминутно 
мълчание в цялата страна. Денят за всенарод-
на почит официално се отбелязва от 1901 г., когато на тържествата на връх 
Вола присъстват живи Ботеви четници. От 1953 г. до 1988 г. се чества като 
Ден на Ботев и на загиналите в борбата против турското робство, капитализма 
и фашизма и в Отечествената война, от 1988 г. до 1990 г. като Ден на Ботев 
и на загиналите за национално и социално освобождение на България, от 
1991г. до 1993 г. като Ден на Ботев, и на загиналите за свободата на България. 
Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България 
е обявен е с решение на Министерския съвет от 31 май 1993 г. За първи път 
се отбелязва през 1884 г. във Враца и Пловдив.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

В едно езеро живеел красив лебед. Всеки ден 
той плувал от единия край на езерото до другия, 
където си почивал край голямо дърво. Докато стоял 
до дървото, той винаги си говорел със своя приятел 
- огромен скорпион.
Лебедът винаги разказвал ентусиазирано на своя 

другар какво има от другата страна на езерото, а 
той слушал в захлас.
Веднъж скорпионът помолил лебеда да го вземе 

с него на разходка, та да види свят и той. Пернатият 
приятел веднага се съгласил. За него щяло да бъде 
огромно удоволствие да разходи скорпиона, който 
сам не би могъл да достигне до тези забележителни 
местенцата на езерото.
И така, птицата сложила своя дребен пътник 

на гърба си и се понесла по водата. Но само след 
броени минути, без да иска, скорпионът я ужилил.

Тогава лебедът изохкал и се възмутил шумно:
- Аз исках да ти помогна, а ти ме нападаш. Трябва 

да промениш природата си!
Чувствайки се виновен, скорпионът обяснил:
- Ти знаеше, че жиля. Помагаш ми, защото тво-

ята природа е такава. Но моята е да нападам. Не 
ме съди за това, което съм. И двамата сме Божии 
творения.
Притчата ни учи, че трябва да подбираме вни-

мателно обкръжението си, а не да очакваме, че 
някой ще се промени само защото ние искаме да му 
помогнем. По-лесно е да си избираме правилните 
приятели, отколкото да изменяме природата и 
навиците на тези, с които сме заобиколени.

Н О В И Н И
30 май - 5 юни 2022г., брой 19

Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА ЗА ЛЕБЕДА И СКОРПИОНА 



Въпрос: Потребителска такса при личен лекар 
Оперирана съм злокачествено онкологично, пен-

сионер, 66 процента инвалидност. Трябва ли да 
плащам потребителска такса? 
Отговор от НЗОК: В списъка на заболяванията, 

при които здравноосигурените лица са освободени от 
заплащане на потребителска такса по чл. 37 от Закона 
за здравното осигуряване заболяванията са обособени 
в следните групи, за които здравноосигурените лица 
не заплащат потребителска такса:

- заболявания без трайно намалена работоспособ-
ност и всички бременни и родилки до 45 дни след 
раждането;

- заболявания с трайно намалена работоспособност;
- всички здравноосигурени лица, страдащи от забо-

лявания с над 71% намалена работоспособност;
- всички пациенти със злокачествени новообразува-

ния: СОО – С97.
За да са освободени от потребителска такса, здрав-

ноосигурените лица трябва да имат посочено в този 
списък заболяване ИЛИ да имат някое от изрично 
посочените заболявания в списъка, което е с трайно 
намалена работоспособност, ИЛИ да попадат в някоя 
от последните посочени две групи.

Въпрос: Покриване на ендобег от НЗОК 
Искам да попитам, дали в случай на медицинска 

интервенция, налагаща използване на ендобег, същи-
ят се покрива от НЗОК? В кой нормативен акт са 
посочени изделията, които НЗОК покрива?
Отговор от НЗОК: Посоченото медицинско изделие 

не се заплаща от НЗОК.  
На сайта на НЗОК – www.nhif.bg – рубрика „За бол-

ници“ – меню „Лекарствени продукти и медицински 
изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, 
- линк „Медицински изделия, прилагани в болничната 
медицинска помощ“ е публикуван Списък с медицин-
ските изделия по групи, които НЗОК заплаща в усло-
вията на болничната медицинска помощ, и стойността, 
до която НЗОК заплаща за всяка група,съставен по реда 
на чл. 13, ал. 2, т. 2,“а“ от Наредба № 10 от 2009 г. за 
условията, реда, механизма и критериите за заплащане 
от Националната здравноосигурителна каса на лекар-
ствени продукти, медицински изделия и на диетични 
храни за специални медицински цели, договаряне на 
отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи 
предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
30 май - 5 юни 2022г., брой 19

ОБОБЩАВАМЕ ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ 
ОТ 01.04.2022 Г.

Увеличава се месечният размер на минималната 
заплата за страната (МРЗ) на 710  лв.
Запазват се размерите и разпределението на оси-

гурителните вноски за фондовете „Пенсии“, „ОЗМ“, 
„Безработица“ и здравноосигурителната вноска.
Променя се минималният осигурителен доход 

(МОД) по основни икономически дейности и квали-
фикационни групи професии.
Увеличава се ми-

нималният месечен 
размер на осигу-
рителния доход за 
самоосигуряващите 
се лица на 710 лв.
Увеличава се ми-

нималният месечен 
размер на осигу-
рителния доход за 
регистрираните зе-
меделски стопани и тютюнопроизводители на 710 лв.
Увеличава се максималният месечен размер на 

осигурителния доход от 3400 лв.
За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи 

здравна осигуровка върху 355 лв. (увеличение)
За дните на лицата във временна неработоспособ-

ност поради болест, бременност и раждане и отглеж-
дане на малко дете се дължи здравна осигуровка от 
работодателя върху 710 лв. (увеличение)
Промени има във вноските за фонд ТЗПБ по групи 

основни икономически дейности при запазване на ми-
нималната и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто).
Запазва се нулева вноска за фонд „Гарантирани 

вземания на работниците и служителите“ (ГВРС).
Обезщетения от 01.04.2022 г. 
Минимален дневен размер на обезщетението за 

безработица – 18 лв. (увеличение), максимален размер 
– 85.71 лв. (увеличение)
Размер на обезщетението за отглеждане на малко 

дете от една до двегодишна възраст – 710 лв. (уве-
личение)
Размер на еднократната помощ при смърт на оси-

гурено лице – 540 лв.
Запазва се периодът, от който се изчисляват крат-

косрочните обезщетения при:
• временна неработоспособност – 18 календарни 

месеца;
• безработица – 24 календарни месеца;
• бременност и раждане – 24 календарни месеца;
• трудоустрояване поради бременност или кърмене 

или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 кален-
дарни месеца.
Запазва се периодът на изплащане на паричното 

обезщетение за бременност и раждане – 410 дни.
Запазва се режимът на изплащане на паричните 

обезщетения за временна неработоспособност съ-
гласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни 
дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто 
от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия 
ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО.
Право на парично обезщетение за безработица имат 

лицата, за които са внесени или дължими осигури-
телни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 
месеца през последните 18 месеца преди прекратяване 
на осигуряването.

ОТ 26 МАЙ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕНА СЛАДКОВОДНА 
РИБА МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО DE MINIMIS
От 26 май 2022 г. производителите на сладководна 

риба могат да кандидатстват в областните дирекции 
на Държавен фонд „Земеделие“ (ОД на ДФЗ) по по-
мощта de minimis. Приемът ще продължи до 15 юни, 
а средствата ще бъдат изплатени до 30 юни 2022 г. 
Определеният от Управителния съвет на ДФЗ бюджет 
по схемата е в размер на 1 000 000 лв.
Предоставянето 

на помощта е по 
искане на бранша 
с цел да се подкре-
пят производители-
те на сладководна 
риба заради значи-
телното увелича-
ване на цената на 
фуража, използван в рибовъдството през тази година.
Подпомагането ще бъде насочено за покриване на 

част от увеличените разходи за закупуване на фураж 
за изхранване на сладководните видове риби: шара-
нови (толстолоб, амур, сом), есетрови и пъстървови.
Помощта се предоставя на рибопроизводители, ре-

гистрирани по реда на чл. 25 от Закона за рибарството 
и аквакултурите (ЗРА), които са декларирали произ-
водство на риба през 2021 г.
Размерът на подпомагането се определя на база ре-

ално закупен и използван фураж. Подкрепата е до 90 
лв. на тон закупен и използван фураж. Количествата 
се доказват с фактури, след административна провер-
ка на декларираните по реда на чл. 27 от Закона за 
рибарството и аквакултурите (ЗРА) данни за 2021 г.
Максималният размер на помощта de minimis за 

едно и също предприятие (в т.ч. при наличие на об-
стоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/
разделяне, не може да надхвърля левовата равностой-
ност на 30 000 евро (58 674 лв.) за период от три по-
следователни бюджетни години (2020 г. – 2022 г.).
Указания по схемата са публикувани на сайта на ДФ 

„Земеделие“.

КОЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И КАКВО МОЖЕ ДА 
СЕ ДОГОВАРЯ В ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

Законовото съдържание следва пряко от закона и се 
включва в договора по силата на закона, без да е необ-
ходимо изрично да бъде вписано в него. Правата и за-
дълженията, които образуват законовото съдържание 
на трудовия договор, са установени общо за всички 
работници и служители. Основанията им са посочени 
в Кодекса на труда и в други закони или в подзаконо-
ви нормативни актове. Със сключването на трудовия 
договор, страните се съгласяват със законовите разпо-
реждания, без да могат да ги изменят или отменят.
Законовото съдържание на трудовия договор включ-

ва някои основни права на работодателя, каквито са 
право на кадрова политика, основно свързано с това, 
че работодателят, в рамките на дадените му от закона 
права и задължения, може да назначава, управлява, из-
меня и прекратява трудовите правоотношения с персо-
нала в предприятието си.
Законовото съдържание на трудовия договор включ-

ва и някои основни задължения на работодателя, 
спазването на които подлежи на административен и 
съдебен контрол. Тези задължения на работодателя оч-
ертават и основните законово определени права на ра-
ботника или служителя.
Задължението за оси-

гуряване на здравослов-
ни и безопасни условия 
на труд, задължения на 
работодателя да пази 
достойнството на ра-
ботника или служителя, 
задължение да изплаща 
трудово възнаграждение, задължения за осигуряване 
на нормални условия на труд, както за предоставяне 
на информация на работника или служителя, включи-
телно за икономическото и финансовото състояние.
Законовото съдържание на трудовия договор включ-

ва и някои основни задължения на работника или слу-
жителя, като задължението да изпълнява трудовите си 
задължения точно и добросъвестно, да се явяват на 
работа в състояние, което им позволява да изпълняват 
възложените им задачи и да не употребяват през работ-
ното време алкохол или друго упойващо вещество, да 
изпълняват работата си в изискуемото се количество 
и качество, и да спазват техническите и технологиче-
ските правила, както и вътрешните правила, приети в 
предприятието, и да не пречи на другите работници и 
служители да изпълняват трудовите си задължения, да 
са лоялни към работодателя и др.
Договорното съдържание отново включва задължи-

телни елемента, които трябва да бъдат включени във 
всеки трудов договор. Страните обаче имат възможност 
да ги определят, като в никакъв случай не могат да пре-
минават ограниченията или изискванията на закона.
Такива са място на работа, наименованието на длъж-

ността и характера на работа, датата на сключване на 
трудовия договор и началото на неговото изпълнение, 
времетраенето на трудовия договор, продължителнос-
тта на работния ден, размерът на платения годишен 
отпуск, трудовото възнаграждение, предизвестие при 
прекратяване на трудовия договор.
Допустимо е в трудовите договори да има договаряне 

и на незадължителни клаузи между страните. Трудово-
то правоотношение може да възникне и без тях, но ако 
такъв елемент бъде включен, то това трябва да стане със 
съгласието и на двете страни. Такива са например кла-
узите, регламентиращи например поемане на част или 
целите разходи на работника за ел.енергия, отопление и 
други подобни при работа от разстояние и пр.

ОТПУСКАТ СЕ 30 МЛН. ЛВ. ЗА КРАТКОСРОЧНИ 
КРЕДИТИ НА СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ПЛОДОВЕ И 

ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ЖИВОТНОВЪДИ
Управителният съвет на Държавен Фонд „Земеде-

лие” (ДФЗ) отпусна 30 млн. лв. за 2022 г. за крат-
косрочни кредити на производителите на плодове 
и зеленчуци полско и оранжерийно производство и 
на стопаните, отглеждащи едри и дребни преживни 
животни.
Кредитите ще се предоставят при лихва в размер 

на 2% и следва да бъдат погасени до 30 юни 2023 г. 
Размерът на кредита на един земеделски стопанин е 
до 15 000 лв.
На подпомагане подлежат производители на пло-

дове и зеленчуци, които имат подадено валидно 
заявление по схеми за обвързано подпомагане за 
плодове или зеленчуци (полски или оранжерийни), 
реколта 2022 г., както и са подавали заявяване за 
обвързано подпомагане за плодове или зеленчуци 
(полски или оранжерийни) за 2021 г. и декларация и 
документи за отчитане за реализация на продукция 
за 2021 г.
Животновъдите, които могат да кандидатстват за 

заем следва да имат подадено валидно заявление по 
схемите за обвързано подпомагане за животни за 
Кампания 2022 и/или по Преходна национална по-
мощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с 
производството (ПНДЖ3) за 2022 г., както и да са 
подавали заявяване за обвързано подпомагане за 
животни за Кампания 2021 и/или по Преходна на-
ционална помощ за овце-майки или кози-майки, 
обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2021 г. и 
да са подавали декларация и документи за отчитане 
реализация на продукция, когато е приложимо.

  Предстои ДФ „Земеделие“ да изготви указания 
съвместно с компетентните дирекции на Министер-
ство на земеделието.

До 31-ви май:
ЗДДФЛ
Деклариране и вна-

сяне от търговските 
банки и клоновете 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 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.     
До 10-ти юни: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ и ЮНИ 2022г.



КАК ДА ЗАСЕЕМ И ОТГЛЕЖДАМЕ ЦВЕКЛО
В НАШАТА ГРАДИНА
Как да засеем и отглеждаме 

цвекло – червеното цвекло е тра-
диционен зеленчук за български-
те градинари. В източна Европа 
е много използван за направата 
на борш. От цвекло се прави и 
квас – една истински добра и 
полезна напитка. Здравословни-
те ползи на цвеклото са много и 
неоспорими. Цвеклото и неговите листа се използват в 
традиционната медицина за лечение на различни заболя-
вания. Древните римляни го използват срещу темпера-
тура и запек. Добре е да се знае, че листата на цвеклото 
притежават голям процент оксалати, които участват в 
образуването на камъни в бъбреците. Нека сега да видим 
как да отглеждаме цвекло в градината по подходящ начин:
За сеитба на цвекло трябва да изберете добре осветени 

места, при засенчване образува високи върхове и малки, 
безвкусни кореноплодни зеленчуци. Индикатор като ки-
селинността е критичен: цвеклото се нуждае от неутрална 
почва (рН 6-7), дори леко повишаване на киселинността 
забавя образуването на кореноплодни култури, цвеклото 
често се разболява при такива условия. А алкалните почви 
провокират гниене, така че те също са нежелателни.
Можете да определите киселинността на почвата дори 

без лабораторни изследвания. Вижте какви плевели 
преобладават в избрания район. Хвощ, див киселец и 
живовляк предупреждават за повишена киселинност. 
Появата на върховете на цвеклото също може да служи 
като ориентир: на кисела почва листата стават червени; със 
слаба киселинност върху тях се появяват червени ивици. 
В неутрална почва растението обикновено има червени 
дръжки и зелена листа. Ето така трябва да изглежда:
Добра практика е въвеждането на дървесна пепел при 

сеитбата на цвекло. Пепелта не само намалява нивото на 
киселинност, но и обогатява почвата с полезни елементи. 
Органичните торове за предпочитане се прилагат под пре-
дишни култури. Не прекалявайте с минералните добавки, 
тъй като цвеклото активно натрупва нитрати. Оптимално 
е да подготвите място за засаждане на цвекло през есента, 
да го изкопаете и да го наторите, ако е необходимо, с угнил 
оборски тор, угнил компост или птичи тор.
Семената на цвеклото покълват при температура на 

почвата от +10…+12°C, а разсадът издържа на малки крат-
котрайни слани. Но студоустойчивостта на различните 
сортове не е еднаква и това трябва да се има предвид: при 
студоустойчивите сортове понижаването на температурата 
може да провокира образуването на цветни стъбла.

 Обикновено от всяко семе на цвекло израстват няколко 
издънки, така че веднага след появата на леторастите те се 
разреждат. В началото не трябва да сте особено ревностни, 
защото отделните издънки могат да загинат или да се раз-
вият слабо – те се отстраняват по-късно. Месец по-късно 
те отново се разреждат, оставяйки около 6-7 см между 
растенията. Ако това не е достатъчно, понякога в края на 
лятото насажденията се разреждат допълнително, за да 
могат кореноплодите да растат, без да си пречат взаимно.
През първия месец и половина, докато цвеклото расте 

много бавно, то трябва да се плеви и разрохква, като така 
не се позволява образуването на почвена кора. Поливането 
и торенето се извършват при необходимост. По принцип 
след второто прореждане посевите от цвекло обикновено 
не създават много проблеми.
Когато избирате семена, имайте предвид, че цвеклото се 

различава по отношение на зреенето (ранно, средно и къс-
но узряване), формата на кореновата култура (кръгла, пло-
ско-кръглена, цилиндрична), както и по студоустойчивост, 
устойчивост на образуване на дръжки (цъфтеж), годност 
за дългосрочно съхранение (запазване на качеството). Ако 
не искате да се занимавате с отнемащо времето изтъняване 
на разсада, изберете сортове и хибриди с един кълн.
Сред популярните и утвърдени сортове са следните:
Бордо
Бордо е традиционен, широко разпространен средно-

ранен салатен сорт (115 дни от поникване до прибиране 
на реколтата). Има заоблени корени с тегло от 200 до 500 
г с интензивен тъмночервен цвят. Добре се запазва през 
зимата.
Египетско цвекло
Този сорт цвекло е средносезонен сорт (110-128 дни) за 

есенно-зимно използване и съхранение. Кореноплодите 
са плоски, с розово-червена пулпа, с тегло от 300 до 500 г.

КАК ДА СЕ СПРАВИМ С БЕЗСЪНИЕТО
Поне веднъж в живота си човек се сблъсква с безсъ-

нието. Когато цяла нощ се въртите и заспивате едва на 
сутринта, когато вече е време да ставате, ръката сама 
се протяга към приспивателното.
Много хора решават проблема си по този начин – 

гълтат хапчета и заспиват със сън, който не им носи 
облекчение, защото на другия ден те се чувстват като 
пребити и не са работоспособни.
Предците ни са използвали при безсъние най-разноо-

бразни средства, които не са имали страничен ефект и 
не са създавали никакви зависимости, които понякога 
се получават от хапчетата.
За добрия сън помагат не само билки и процедури, 

но също така и консумацията на определени продукти. 
Това са продукти, които съдържат магнезий и мелато-
нин, които действат успокояващо и отпускащо.
Отпускащо действат бананите, печените картофи, 

свареният кафяв ориз, кивито, броколите, пуешкото 
месо, пълнозърнестият хляб. Добре е да ги хапнете на 
вечеря, а преди лягане да изпиете чаша чай от лайка.
Много хора пият преди лягане топло прясно мляко, 

тъй като то съдържа калций и триптофан. Успокояващо 
на нервната система действа триптофанът, а калцият 
помага за усвояването му.
Триптофан има и в пуеш-

кото месо. Прекрасен вари-
ант за вечеря са овесените 
ядки – те дават усещане за 
топлина и ситост, а също 
така съдържат мелатонин 
– това е хормонът на съня.
Ако добавите към овесе-

ните вместо топла вода то-
пло мляко и ги подсладите 
с мед, сънят ви ще бъде съвършено спокоен. За да оме-
котите последиците от стреса през деня, направете си 
чай от лайка и го подсладете с една чаена лъжичка мед.
Една шепа бадеми също ще ви помогне да заспите – 

те съдържат триптофан и магнезий. Пълнозърнестият 
хляб помага на организма да изработи инсулин, а той 
превръща триптофана в серотонин.
Зелен чай и един шоколадов бонбон също ще са от 

полза, ако безсънието все още не е хронично. Отварата 
от мента успокоява, разширява кръвоносните съдове и 
подобрява работата на нервната система.
Ако ви е трудно да заспите, защото се претоварвате 

през деня, изпийте преди лягане отвара от целина. На-
режете една шепа листа от целина, залейте ги с вряла 
вода, оставете да се запари половин час, прецедете и 
пийте три пъти дневно по половин чаена чаша. Послед-
ният прием на напитката е преди сън.
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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!

В габровска болница приемат натровен местен 
жител. Промиват стомаха му, вливат му системи. 
Лекарят го пита:

- Вас ви изписаха вчера от болницата, след ле-
чение срещу отравяне с гъби. Какво се случи сега?

- Доядох ги като се прибрах. Как да ги хвърля?!

Купих си автомобил втора ръка. Имам въпрос към 
колегите, които разбират от автомобили.
Къде мога да си намеря по-дълга сонда за измер-

ване нивото на маслото? Щото оргиналната не стига 
до маслото.

- Детенцето ви е много забавно ! На колко е ?
- На една водка и две бирички ...

СЕНА - МАЙЧИН ЛИСТ
Сена /Cassia senna L./ 

представлява малък храст, 
който достига височина до 
1 метър. В нашата страна 
е позната под наимено-
ванията касия и майчин 
лист. Листата на сената са 
сложни и чифтоперести, 
с няколко двойки цело-
крайни листчета, които са дълги 2-3 см и широки 
между 5-10 мм. Цветовете на билката са жълти, леко 
събрани в гроздовидни съцветия.
Плодът е кожест, плосък и слабо извит, кафяв боб. 

Дълъг е 3-5 см и широк около 2.5 см. Цъфти през 
месеците юли-октомври. Сената расте из пустинните 
или полупустинни храсталаци на Източна Африка и 
басейна на Среден Нил. Култивира се в някои страни 
от Азия и Африка.
Всички древни култури, сред които ацтеките, са 

използвали различни видове сена като слабително 
средство. Първият намерен запис за използването на 
билката е още от 9 в.пр.н.е и принадлежи на арабски 
лекари. Чероките пък счуквали корен от сена, напо-
явали го с вода и го използвали като превръзка за 
рани. Билката получава наименованието очистваща 
Casia в Европа през Средновековието, защото била 
широко използвана като очистително в италианско 
медицинско училище.
Състав на сена
 Билката Сена съдържа приблизително 3% антра-

хинонови глюкозиди, наречени сенозиди итехните 
активни съставки – хризофанол, смолисти антрахи-
нони, флавони. В състава на сената са открити соли 
на винената киселина, захарният алкохол пинит, 
горчиви вещества, смолисти вещества и около 10% 
слузни вещества. Плодовете съдържат по-малко 
антрахинонови глюкозиди, отколкото листата.
Избор и съхранение на сена
Използваемите части на билката са листатата и 

плодовете. Сената може да се закупи от всяка една 
аптека. Може да се открие и под формата на билков 
чай, чиято цена е около 1.5 лв. Трябва да се съхра-
нява на сухо и прохладно място и далеч от слънчева 
светлина.
Ползи от сена
Билката сена, известна и като майчин лист, е 

много силно очистително средство, което главно 
се използва за лечение на упорит запек. Тя действа 
стимулиращо на чревната перисталтика. Сенозидите 
в нея раздразват лигавицата на дебелото черво и 
предизвикват контракция в мускулите, която, от своя 
страна, води до чревно движение.
Това действие се очаква около 10 часа след прием 

на билката. В същото време сенозидите спират аб-
сорбирането на течност през дебелото черво, което 
предпазва от втвърдяване на изпражненията и е 
особено полезно при наличие на фисури.
В някои части на света сената се използва като 

ефективно средство при кожни възпалителни заболя-
вания и очни проблеми. В аюрведическата медицина 
сената се използва не само срещу запек, но и при 
кожни проблеми, жълтеница, проблеми с черния 
дроб, бронхит, анемия и коремен тиф. В китайската 
медицина сената се използва и при атеросклероза.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

ЗАПЕКАНКА  С ПРЕСНИ КАРТОФИ 
И БРОКОЛИ  

Продукти:
• пресни картофи - 1 кг
• бланширани броколи - 400 г
• печурки - 5 - 6 бр.
• масло - 20 г
• жарена шунка - 150 г
• готварска сметана - 400 мл
• сол
• черен пипер
• копър
• кашкавал - 300 г
Приготвяне:  
Картофите се сваря-

ват с кората в подсоле-
на вода до готовност. 
Обелват се и се нарязват на едри парчета в голяма купа.
Шунката се нарязва на кубчета. Гъбите се почистват 

и задушават с малко масло за 5 минути.
Броколите се поставят в топла вода, за да се размра-

зят, отцеждат се от излишната вода и се нарязват на 
по-малки розички.

Всички продукти се добавят в купата при картофите, 
овкусяват се с подправките и се заливат със сметаната, 
поръсват се ситно нарязания копър.
Разбъркат се добре и се разпределят в подходящи 

съдове.
Поръсва се обилно с настърган кашкавал.
Запеканката се пече на 180 градуса до приятен загар.
Сервира се с млечно-чеснов сос.
Запеканката с пресни картофи и броколи е много 

вкусна.


