
6 - 12 юни 2022 г., година (XVIII), 20 /855

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

На 27 май 2022 г.  се проведе 
заседание на Общински съвет – 
Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча, 

прие:
- актуализация на Програмата 

за управление и разпореждане 
с имотите – общинска собстве-
ност, в община Сатовча през 
2022 година;

- Информация относно фи-
нансовото състояние на общин-
ски фонд „С един лев в помощ 
на болните деца от община 
Сатовча“ и изпълнение на при-
етите решения.
Общинският съвет – Сатовча, 

даде съгласие:
- имоти, придобити от Община-

та на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ: 
поземлен имот с идентификатор 
65440.38.116, с площ на имота 
4973 кв. м и поземлен имот с 
идентификатор 65440.38.117, 
с площ на имота 5884 кв. м, 
местност Илинден, землище на 
село Сатовча, с начин на трайно 

ползване ливада, да бъдат въз-
становени на наследниците на 
Георги Тодоров Бочев – бивш 
жител на село Сатовча;

- за изграждането на обект 
„Реконструкция и рехабилита-
ция на път BLG1271//III-197, 
Гоце Делчев – Сатовча/-Долен 
от км 0 + 000 до км 3 + 896.66“, 
землище на село Долен и обект 
„Реконструкция и рехабилитация 
на път BLG2274/III-197, Сатовча 
– Доспат/- Осина от км  0 + 000 
до км 1 + 968.68“, землище на 
село Осина;

- за учредяване на безсрочно и 
безвъзмездно право на строеж за 
„Гараж – допълващо застроява-
не – спомагателна, обслужваща 
постройка“ със застроена площ 
64 кв. м, находяща се в УПИ 
I – 252, кв. 12 по плана на село 
Ваклиново.
Определи представител на 

община Сатовча в комисията за 
изработване на Областна аптечна 
карта.

МАЛКИТЕ  АБИТУРИЕНТИ

Международният ден на детето - 1 юни се отбелязва по традиция във всички детски заведе-
ния на територията на община Сатовча с пищни тържества. 
Денят е винаги изпълнен с много усмихнати лица, щастливи родители и близки и доволни 

учители от постиженията на децата. Ден, слънчев във душите на всички хора по света, че имат 
най-ценното до себе си – децата, малки и големи. Ден, който помним и в зряла възраст. Ден на 
много радост и топлина в сърцата.
Ръководствата на детските градини бяха организирали прекрасни тържества по случай праз-

ника, изпълнени с много музика, танци и много забавни моменти. Развълнуваните малчугани 
с много вълнение очакваха този ден и нетърпеливо изчакваха реда си в празничната програма, 
за да покажат своите знания и умения пред близки и познати. С въодушевление рецитираха 
стихове, пяха песнички, играха сценки от най-известните сред децата приказки. 
Кметът на общината д-р Арбен Мименов, както всяка година, така и тази по случай Деня на 

детето беше осигурил средства за играчки за всяко детско заведение от общината – за 14 детски 
градини и 5 детски ясли. 

Ръководствата на детските градини от общината организираха тър-
жества, на които изпратиха децата от предучилищна група, подлежа-
щи на обучение в първи клас.
Развълнувани, радостни и ентусиазирани, бъдещите първокласници 

пяха, играха и се веселиха в чест на своя специален ден. По случай 
завършване на предучилищната им подготовка освен свидетелство за 
завършен предучилищен етап от своето образование, те получиха и 
подаръци от Кмета на общината д-р Мименов, с пожелание да бъдат 
здрави, винаги усмихнати и успешни в новото им начало - училището.
С много емоция и вълнение децата се представиха пред своите близ-

ки и гости на тържествата, като на сбогуване с детската градина, те 
получиха силните прегръдки на своите обичани учителки и помощен 
персонал, които ги изпратиха с пожелание да бъдат здрави, весели и 
много послушни.

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 96



КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ “ДАЙ ГЛАС НА БУКВИТЕ”
В навечерието на 24-ти май – Ден на българската 

просвета и култура и на славянската писменост – офис 
“Култура”, отправя отворена покана за участие в кон-
курс за плакат “Дай глас на буквите”.
Нека заедно отпразнуваме красотата и разнообрази-

ето на българския език, който е определящ за нашата 
културна идентичност, но също така е и неизменна 
част от общо културно наследство на Европа.
Конкурсът е отворен за артисти от всички възрас-

тови групи, които имат желание да се включат със своя версия на плакат по темата “Дай 
глас на буквите” – рисунка, илюстрация, графика, фотография или колаж.
Екипът на офис “Култура”, в партньорство с гостуващо жури, ще избере първите три 

най-добри предложения.
Наградите за победителите са:
> 1-во място – Ваучер за 300 лв. от магазин за арт, хоби и крафт материали + публикация 

с профил на артиста в популярна българска печатна медия за изкуство и култура
> 2-ро място – Ваучер за 200 лв. от магазин за арт, хоби и крафт материали
> 3-то място – Ваучер за 100 лв. от магазин за арт, хоби и крафт материали
Условия за участие:
– Изпратете предложение за плакат – изображение за преглед (preview) като .jpeg файл;
– Заглавие и концепция;
– Кратка информация за кандидата и контакти за обратна връзка (прилагането на творческа 

биография или портфолио е препоръчително, но не задължително) – като doc или .pdf - файл;
– Тема на писмото: “Дай глас на буквите” + име и фамилия на кандидата;
– Максимален размер на всички приложени файлове: 10 MB;
– Участващите с предложение трябва да разполагат с оригинални файлове с висока 

резолюция (подходящи за печат);
– Не се приемат линкове за сваляне на файлове;
– Кандидатури, които не отговарят на техническите изисквания, няма да се 

разглеждат;Очакваме предложенията ви на ced.bulgaria@gmail.com до 13 юни.

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ 2022
През есента на 2022 за тридесет и девети път Стара Загора ще бъде домакин на Наци-

оналния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“veselin hanchev poet
Конкурсът е обичан и популярен сред младите автори от страната и се е утвърдил 

през годините като една необходимост за тяхното развитие. За много от участниците 
той е първо признание, първа публикация, първа стихосбирка. Националният конкурс е 
утвърдена школа за откриване на таланти, пространство за контакти и творчески обмен, 
място за раждане на нови творчески идеи. Тук младите творци 
се срещат с известни поети, общуват с критици и издатели, 
опознават се и създават нови приятелства.

 Организатори: Община Стара Загора, Библиотека „Родина”, 
Къща музей „Гео Милев“
Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Хан-

чев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара 
Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования 
и да подпомага творческите им изяви.
В конкурса могат да вземат участие всички автори, навърши-

ли четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години 
към датата на отчитане на конкурса (28.10.2022г.), които нямат 
издадена стихосбирка. Всеки кандидат има право да представи 
от 5 до 10 поетични творби.
Конкурсните произведения се журират от утвърдени наци-

онални литературни творци и критици и от млади автори, ла-
уреати на Голямата награда от конкурса през изминали години.
Награди:
Първа награда – призът „Златното яйце” и издаване на самостоятелна първа стихосбирка.
Втора и трета награда – парични премии.
Присъждат се и поощрения.
Отчитане на резултатите:
Резултатите от ХХХIX Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” 

ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 28 октомври 2022 г. (петък). 
По традиция за участниците в НМКП „Веселин Ханчев” се организира Поетическа 
работилница – с участие на журито, която през 2022 г. ще се проведе на 29 октомври 
(събота). Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен 
адрес след 17 октомври 2022 г.
Творби на участниците се приемат до 30 септември 2022 г.:
на e-mail: lib@rodina-bg.org
на факс: 042 603 950
с препоръчана кореспонденция на адрес:
6000 Стара Загора, бул. „Руски” 17, Библиотека „Родина”
Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени: име, презиме и фамилия 

на участника; настоящ адрес; телефон; дата, месец, година и място на раждане.
Пътните и нощувките са за сметка на участниците. Организаторите осигуряват нощувки 

на преференциални цени при предварителна заявка до 25 октомври 2022 година.
Телефони за връзка и информация:
0884477915 – Красимира Лекова
0886463731 – Слава Драганова
042 630113, 042 603950 – Библиотека „Родина”
042 614863, 042 614862 – Отдел „Култура“, Община Стара Загора.
Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” е събитие, което дос-

тойно защитава старата поетическа слава на Стара Загора. Всяка година то обединява 
усилията на различни творчески поколения и превръща града на липите за няколко дни 
в поетическа столица на България.
Младите поети идват от всички краища на страната, готови да четат стихове, да ги 

слушат, да разискват, да спорят. За мнозина от тях това е първа изява, първо признание на 
таланта им. Но конкурсът се очаква и от утвърдените вече творци, за които общуването 
с младите е едно предизвикателство. За старозагорската общественост с афинитет към 
поезията конкурсът е бил и си остава един празник.

6 Юни 2022 година, Понеделник,
Годишнина от смъртта на Дамян Дамянов 
На 6 юни 1999 г. в София умира Дамян Дамянов 

- български поет. През 1961 г. завършва Българска 
филология в СУ „Климент Охрид- ски“. Работи като 
литературен консултант във вестник „Народна мла-
деж“. От 1968 г. е към писателската група при ЦС на 
българските профсъюзи, редактор в отдел „Поезия“ на 
списание „Пламък“. Първата му публикация е от 1949 
г. във вестник „Сливенско дело“. През 1997 г. получава 
наградата „Ив. Вазов“ за цялостното си литературно 
творчество. Някои от най-известните му книги са: 
„Ако нямаше огън“ (1958 г.), „Очакване“ (1960 г.), „Ли-
рика“ (1962 г.), „Стени“ (1964 г.), „Живей така, че … 
Есета, силуети, импресии“ (1969 г.), „Тетрадка по всичко“ (1980г.), „Отворен 
кръг“ (1983 г.), „Таванът“ (1983 г.), „Любовна лирика“ (1990г.; 2. изд. 1992г.), 
„Още съм жив“ (1993 г.). Автор е на пиеси, есета, пътни бележки и други.

8 Юни 2022 година, Сряда, 
Световен ден на океана 
Отбелязва се от 2002 г. по инициатива на 

участниците в Конференцията на ООН за 
околната среда и развитието в Рио де Жанейро, 
Бразилия (3- 14 юни 1992). Одобрен с резо-
люция A/ RES/63/111 на Общото събрание на 
ООН от 5 декември 2008 г. 

9 Юни 2022 година, Четвъртък,
Международен ден на архивите

 Отбелязва се от 2008 г. с решение, прието на 
Общото събрание на Международния съвет на 
архивите в Квебек (Канада) през ноември 2007 
г., за да се обърне вниманието на световната 
общественост върху значението на архивното 
наследство като ценно свидетелство за ико-
номическото, политическото и социалното 
развитие на човечеството. Годишнина от съз-
даването /1948/ в Париж на Международния 

съвет на архивите под егидата на Организацията 
на ООН по въпросите на образованието, науката 
и културата (ЮНЕСКО). 

10 Юни 2022 година, Петък, 
Национален празник на Португалия
 Националният празник на страната се отбе-

лязва като Денят на Португалия и португалските 
общности /1580 г./

ДО 20 000 ЛВ. МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 
ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС 

До 20 000 лв. могат да получат хора с увреждания за 
започване или развитие на собствен бизнес. Средствата 
се отпускат от Агенцията за хора с увреждания за по-
криване на разходи за учредяване на ново предприятие, 
строително-ремонтни работи, оборудване на работни 
места, стартов минимален оборотен капитал и кратък 
обучителен курс за собственика на предприятието. 
За финансиране могат да кандидатстват хора с 50 и над 50% намалена 

работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК или НЕЛК. Те не трябва да 
имат учредено еднолично предприятие, както и да са съдружници в други 
търговски дружества. След завършване на предвидените основни дейности 
хората с увреждания активно трябва да работят в интерес на създадените със 
субсидията предприятия. Собствено финансиране не се изисква. 
Проектните предложения трябва да бъдат изпратени до 20 юни 2022 г. в 

Агенцията за хората с увреждания (АХУ). Документите могат да бъдат за-
несени на място или да бъдат изпратени по пощата или по електронен път 
на ahu_ssd@mlsp.government.bg.
Повече информация може да бъде намерена в рубрика Проекти/Програми, 

секция „Самостоятелен бизнес“ на сайта на Агенцията за хората в увреждания 
https://ahu.mlsp.government.bg/home/.
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Неопитен плувец решил да влезе в плитка река 
и да поплува. Но тъй като му липсвала практика, 
когато се озовал във водата, много се изплашил.
Започнал да маха панически с ръце и крака, но 

нищо не се случвало както трябва. Вместо това 
размътил водата и създал вълни.
Тогава му се сторило, че реката става още по-

опасна и се изплашил до смърт. Скован от страх 
и с последни сили, успял да се добере до брега, 
където се отпуснал.
Поел си въздух и най-после се успокоил. Сега, 

след като погледнал ситуацията от друг ъгъл, ви-
дял, че реката изобщо не е бурна и опасна, и дори 
в далечината си играят дечица играят вътре. Чак 
сега той осъзнал, че излишният страх му изиграл 
лоша шега и го саботирал.
Притчата ни напомня, че липсата на опит много 

често ни създава излишни притеснения, които 
замъгляват ума ни и ни провалят. Но когато се 
успокоим и въведем ред в мислите си, можем да 
разсъждаваме много по-обективно и трезво върху 
проблемите.
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА ЗА ИЗЛИШНИТЕ СТРАХОВЕ 



Въпрос: Предстои ми раждане, здравно осигурена 
съм. Преди раждането ми казаха, че ще ми трябва 
талон номер 7,  исках да попитам нали щом съм по 
здравна каса няма да заплатя нищо допълнително, 
тъй като досега съм заплатила само пакет по НЗОК 
за наблюдение в болница …..? Престоя след раждане 
в болницата кой го поема ? 
Отговор от НЗОК: Раждане може да се осъществи в 

рамките на клинична пътека №5 „Ражданe“. НЗОК поема 
всички разходи по тази клинична пътека, независимо 
дали лечебното заведение е частно. От значение е дали 
болницата е сключила договор с НЗОК по клинична 
пътека „Раждане“.
Съгласно чл.35, ал.1 от Закона за здравното осигурява-

не потребителска такса се дължи за всеки ден болнично 
лечение, но не повече от 10 дни годишно. Таксата е опре-
делена с Постановление на МС в размер 5.80 лв. на ден. 
Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична 
медицинска помощ, съгласно Закона за здравното осигу-
ряване, не заплаща определена категория лица, сред които 
са и бременните и родилките до 45 дни след раждането.

Въпрос: Педиатъра, която е личен лекар на нашето 
дете, се пенсионира. Въпросът ми е, как следва да по-
стъпя в този случай. Посетих някои от педиатрите 
в района, но отказаха да запишат детето под предлог, 
че имат прекалено много пациенти и не записват 
нови, защото касата не плаща за прегледи над лими-
та. Нямам времето и физическата възможност да 
обикалям от врата на врата. Няма ли начин в подобен 
случай, човек да се допита до регистър, кой лекар има 
възможност да приема и нови пациенти или пък слу-
жебно да бъдем прехвърлени при друг педиатър. Това 
е безумно през 2022г. да обикаляш с малко дете и да се 
луташ, за да намериш лекар, който да се грижи за него. 
Отговор от НЗОК: При прекратяване на договора на 

общопрактикуващия лекар с РЗОК нов избор на личен 
лекар може да се извърши извън нормативно установе-
ните срокове през юни и декември, т.е. по всяко време 
на годината.
Здравноосигурените лица сами решават кой общопрак-

тикуващ лекар да изберат. Това е тяхно лично право. Може 
да се извърши и служебен избор на общопрактикуващ 
лекар, но това е валидно само за определена категория 
лица, съгласно нормативната уредба, т.е. в конкретния 
случай не може да бъдете „служебно прехвърлени“ при 
друг лекар.
В Закона за здравното осигуряване, в Наредбата за 

осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, 
както и в действащия Национален рамков договор за 
медицинските дейности, не е предвидена правна възмож-
ност общопрактикуващият (личният лекар) да откаже 
да включи в пациентската си листа здравноосигурен 
пациент, който го е избрал.
В случая може да се обърнете за съдействие към 

районната здравноосигурителна каса (РЗОК-София) 
за предприемане на необходимите действия. Може да 
ползвате и справката на сайта на НЗОК - www.nhif.bg  - 
„Информация за договорени дейности“ - линк „Търсене 
на договорни партньори и дейности“ – подлинк „Общо-
практикуващи лекари“.
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ВЛИЗАТ В СИЛА НОВИ ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ИМОТИТЕ
Нови изисквания към 

имотите вече са в сила 
от 23 май. Причина-
та е, че вече е в сила 
действието на Наред-
бата за достъпна среда. 
Промените ще важат 
за новостроящите се 
жилищни сгради.
Инвестиционните проекти, които ще се внасят за 

съгласуване, трябва да отговарят на изискванията за 
достъпна среда. За одобряването им и издаването на 
строителни разрешения сградите и съоръженията ще 
имат всички елементи по изискванията на наредбата 
за достъпност за хората с увреждания.
Указанията са публикувани на интернет страницата 

на Министерството на регионалното развитие и бла-
гоустройството. Те са сведени до знанието на всички 
районни дирекции за национален строителен контрол, 
както и главните архитекти на общините.
С внесените промени в наредбата изрично се уреж-

да, че новите жилища трябва да могат лесно да бъдат 
адаптирани, когато това е необходимо, към различни 
специфични нужди на хора с постоянни или временни 
затруднения в придвижването като например хора с 
увреждания, хора с временно намалена подвижност, 
възрастни хора, малки деца.
Въвежда се изискване в жилищата да няма прагове 

или неравности по-големи от 2 см, включително на 
монтираните дограми.
По отношение на балконите се облекчават изисква-

нията за достъпност. Предвижда се всяко жилище в 
нова сграда задължително да има поне един балкон 
(лоджия, тераса) с минимална ширина 150 см и мини-
мална дължина 150 см. Сега текстовете на наредбата 
предвиждат всички балкони в едно жилище да са с 
тези параметри, но с измененията се дава и нова въз-
можност - ако балконът е с по-малки размери, да се 
осигури 150 см ширина във вътрешното пространство 
на помещението, но при всички случаи при необходи-
мост в него да може да се движи инвалидна количка.
Достъпът във всяка нова жилищна сграда трябва да 

се осигурява чрез стълби и асансьор, а ако сградата 
е до пет етажа е възможно вместо асансьор да бъде 
инсталирана вертикална подемна платформа.
Само рампите, които са към сгради, подлези, надле-

зи и метростанции, трябва да бъдат с отопляема по-
върхност, гласят още промените в наредбата. Идеята 
е това изискване занапред да важи за инфраструктура, 
към която има електрическо захранване, а не за всички 
случаи, както е в момента.
С оглед безопасното ползване от деца на стълбищата 

в новите многофамилни жилищни сгради парапетите 
не трябва да имат хоризонтални елементи, а само 
вертикални, като разстоянието между тези елементи 
не може да бъде повече от 9 см.
Предвижда се проектните решения за достъпна 

среда да се представят във всяка фаза на проектира-
нето на новите жилищни сгради. Досега преценката 
за представяне на тези решения във фазите на про-
ектиране беше без конкретизиране, т.е. по преценка 
на проектанта.
Промените въвеждат и дефиниция за многофамилна 

жилищна сграда – сграда с повече от три жилища в нея.

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 4.2 
„ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020
Започна прием на 

проектни предло-
жения по подмярка 
4.2 „Инвестиции в 
преработка/марке-
тинг на селскосто-
пански продукти“. 
Процедурата пред-
вижда прием на 
проекти с инвести-
ционна стойност до 300 000 евро по подмярката, която 
е част мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 
г. С мярка 4.2 се изпълнява ангажиментът, поет с коа-
лиционното споразумение, за подкрепа на малките и 
средни производители. 
Проектните предложения по процедурата могат да 

бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на 
уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване 
на формуляра и придружителните документи чрез Ин-
формационната система за управление и наблюдение 
на средствата от Европейските структурни и инвести-
ционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН2020) 
с използването на Квалифициран електронен подпис 
(КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.
government.bg/. Крайният срок за подаване на проект-
ни предложения е 17:30 часа на 17.08.2022 г.
Предвиденият финансов ресурс за предоставяне на 

безвъзмездна помощ на допустимите кандидати по 
процедурата е в размер на 39 116 000 лв. Максимал-
ният размер на допустимите разходи за един проект 
е 586 740,00 лв., а финансовата помощ за одобрените 
проектни предложения е в размер до 50 на сто от об-
щия размер на допустимите за финансово подпомагане 
разходи. За кандидати големи предприятия по смисъ-
ла на ЗМСП размерът на финансовата помощ е до 40 
на сто от общия размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи.

Допустими за подпомагане кандидати по процеду-
рата са:

- регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. 
земеделски стопани без прекъсване през последните 
36 месеца към датата на подаване на проектното пред-
ложение и стандартният производствен обем на земе-
делското им стопанство да е не по-малко от левовата 
равностойност на 8 000 евро;

- групи или организации на производители, призна-
ти от министъра на земеделието и извършвали дейност 
без прекъсване през последните 36 месеца към датата 
на подаване на проектното предложение;

- еднолични търговци и юридически лица, различни 
от посочените по-горе кандидати, които са извършвали 
дейности по преработка на селскостопански продукти 
без прекъсване през последните 36 месеца към датата 
на подаване на проектното предложение.
Производствените инвестиции, за които се канди-

датства, трябва да се изпълняват в следните избрани 
производствени сектори, свързани с преработката/
маркетинга на селскостопански продукти:

- мляко и млечни продукти, включително яйца от 
птици, с изключение на производство, преработка и/
или маркетинг на продукти, наподобяващи/замества-
щи мляко и млечни продукти;

-  месо и месни продукти;
-  плодове и зеленчуци, включително гъби;
- пчелен мед и пчелни продукти с изключение на 

производство, преработка и/или маркетинг на проду-
кти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни 
продукти; 

- зърнени, мелничарски и нишестени продукти с из-
ключение на производство, преработка и/или марке-
тинг на хляб и тестени изделия;

- растителни и животински масла и мазнини с из-
ключение на производство, преработка и/или марке-
тинг на маслиново масло; 

- технически и медицински култури, включително 
маслодайна роза, билки и памук, с изключение на про-
изводство, преработка и/или маркетинг на тютюн и 
тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

- готови храни за селскостопански животни (фуражи);
- гроздова мъст, вино и оцет.

ОДОБРИХА СЕ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА 
ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА

ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Правителството одобри за-

конопроект за промени в Коде-
кса на труда, които гарантират 
в по-голяма степен правата и 
интересите на работещите и 
работодателите чрез повиша-
ване на сигурността на трудо-
вите отношения и създаване 
на по-добри условия за съв-
местяването на професионалния и личния живот.
С промените се създават задължения за работодателя 

да запознава работника или служителя с вътрешните 
правила за работната заплата, да осигурява информация 
за условията и реда за прекратяване на трудовия дого-
вор, както и за организираните обучения за поддържане 
и повишаване на професионалната квалификация и по-
добряване на професионалните умения на персонала. С 
това се гарантира правото на работника или служителя 
да получава изчерпателна информация относно трудо-
вото си правоотношение, което е предпоставка за по-го-
ляма удовлетвореност от работата, както и за избягване 
на трудови спорове с работодателя.
Регламентира се индивидуално право на отпуск за 

отглеждане на дете до 8-годишна възраст от баща-
та (осиновителя) с право на парично обезщетение 
от държавното обществено осигуряване. Отпускът е 
в размер до 2 месеца и може да се ползва от бащата 
(осиновителя) наведнъж или на части до навършване 
на 8-годишна възраст на детето. При ползването му 
бащата (осиновителят) ще има право на обезщетение 
в размер на 710 лева месечно от държавното общест-
вено осигуряване. Този отпуск ще може да се ползва, 
когато бащата (осиновителят) не е ползвал прехвърлен 
отпуск за бременност и раждане, отглеждане на дете 
до 2-годишна възраст или при осиновяване на дете до 
5-годишна възраст от майката (осиновителката).
Ползването на този вид отпуск е предпоставка за 

изграждане на по-пълноценна връзка между бащата 
(осиновителя) и детето, както и за повишаване на въз-
можностите за активно участие във възпитанието му. 
Въвеждането му няма да доведе до отнемане или нама-
ляване на съществуващи към момента права на майки-
те (осиновителките), свързани с отпуските за раждане, 
осиновяване и отглеждане на дете.
С промените в Кодекса на труда се определят и слу-

чаите, при които работникът или служителят има право 
да предложи на работодателя изменение за определено 
време на продължителността и разпределението на ра-
ботното време, да премине към работа от разстояние и 
други изменения на трудовото правоотношение, които 
да улеснят съвместяването на трудовите и семейните 
задължения и/или да осигурят по-предвидими условия 
на труд. Това право има работник или служител, който 
е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст, 
както и работник или служител, който полага грижи за 
родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на дру-
гия съпруг или други роднини по права линия поради 
медицински или други основателни причини. Работо-
дателят е длъжен да даде мотивиран писмен отговор 
дали приема предложението.

До 14-ти юни: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-деклара-

ция по ЗДДС, заедно с отчетни ре-
гистри и внасяне на дължимия ДДС 
за данъчния период - месец май. 

2. Подаване на VIES-декларация 
от регистрирано лице, което е из-
вършило вътреобщностни достав-
ки, доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка 
за данъчния период – месец май. Регистрираното лице, 
което през данъчния период – месец май изпраща или 
транспортира стоки от територията на страната до 
територията на друга държава членка под режим на 
складиране на стоки до поискване и/или когато през 
този период настъпи промяна, включително замяна на 
лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС,  попълва раздел 
„Г“ на VIES-декларацията. 
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния 

период – месец май е извършило вътреобщностни 
доставки, по които получатели са данъчно задълже-
ни лица или данъчно незадължени юридически лица, 
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, 
или доставки като посредник в тристранна операция, 
по които получатели са данъчно задължени лица или 
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани 
за целите на ДДС в Северна Ирландия подава VIES-де-
кларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, 
представляващи част от неговите стопански активи, 
от територията на страната до територията на Северна 
Ирландия под режим на складиране на стоки до поиск-
ване и/или когато през този период настъпи промяна, 
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от 
ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ 2022г.



МАЛКИТЕ ХИТРОСТИ
ПРИ КОЛТУЧЕНЕ НА ДОМАТИТЕ

Правилното и навремен-
но колтучене на доматите 
регулира растежа им, а това 
е супер важно за плодода-
ването, за качеството на 
узрелите плодове, за тяхната 
ранозрелост и за по-ефек-
тивната защита от болести 
и вредители. Различните 
сортове и хибриди изискват индивидуален подход при 
формиране на растенията и тези особености трябва да се 
познават добре. Страничните разклонения (колтуците), 
израстващи в пазвите на долните листа на доматите се ха-
рактеризират с много силен растеж, усвояват хранителни 
вещества и нарушават баланса в развитието на надземни-
те и подземни части на растенията. Те са конкуренти на 
основното стъбло. Дори най-добрият сорт домати може 
да расте неравномерно, като индетерминантните сортове 
са по-податливи на това и се нуждаят от постоянни грижи 
за колтучене и формиране. Така хранителните вещества 
ще отиват в плодовете. 
За и против колтученето на доматите
Тази операция има своите поддръжници и опоненти, 

защото носи положителни и отрицателни страни. Детер-
минантните сортове, особено дребноплодните, можем да 
ги оставим в покой, защото са по-компактни, а достигай-
ки определена височина, те престават да растат и дават 
плодове по всички разклонения почти едновременно. 
Ако са по-едроплодни, тогава се отстраняват само тези 
колтуци, които се намират близо до земята.
При индетерминантните сортове развитието и плодо-

даването продължава до настъпване на първите студове. 
Колтученето ще бъде задължително, ако целта е по-ви-
соко качество и едри плодове. В противен случай плодо-
вете ще бъдат повече на брой, но значително по-дребни. 
Растенията се формират едностъблено или двустъблено, 
като второто стъбло се оставя под първата цветна китка. 
Познато е и тристъблено формиране, при което се оставя 
още един силен колтук на основното стъбло.                                                                                                        
Противниците на колтученето смятат, че то не само 

намалява количеството на плодовете, но може да доведе 
до инфекции и заболяване на растенията, особено ако не 
се работи с дезинфекцирани инструменти.
Кога и как е правилно да се провежда колтучене?
1. Страничните разклонения е най-добре да се отстра-

няват при достигане на дължина около 2-3 см. Операци-
ята е лесна и се прави с леко движение в двете посоки. 
Това е най-безболезнено за растенията, а раничката е 
малка и зараства много бързо.

2. Когато страничните разклонения са израснали повече 
и са вече станали по-дебели, тогава е задължително използ-
ването на остри и дезинфекцирани режещи инструменти, а 
срезът се прави на около сантиметър над основата. 

3. Ако индетерминантните сортове домати са при-
крепени към колчета за поддържане, тогава растенията 
трябва да се формират на едно или две основни стъбла. 
Всички останали странични разклонения е необходимо 
да се премахват периодично, за да растат компактни, 
здрави и опорите да могат да ги поддържат изправени.

4. При използване на клетъчни опори, тогава е допус-
тимо да се отстраняват разклоненията само в долната 
част на индетерминантните сортове домати, но нагоре 
могат да растат свободно.

5. При много горещо лято е по-добре страничните 
разклонения да се отстраняват умерено, позволявайки 
им да се засенчват взаимно, за да се избегне слънчево 
изгаряне на плодовете.

6. Най-подходящото време за колтучене е рано сутрин 
и в сухо време. Така раната от премахване на колтука ще 
зарасне по-бързо и стреса за растенията ще бъде по-малък.

7. В края на сезона, за да се ускори съзряването на 
плодовете, необходимо е да се отстрани връхната част 
на основните стъбла. Прави се около четири седмици 
преди очакваното застудяване и позволява на доматите 
да дозреят на растенията или вече прибрани.

8. От колтуците могат да израснат нови растения, които 
ще имат характеристиките на родителските. За целта е 
нужно, преди да ги отрежем, колтуците да достигнат 
дължина около 15 см. Потопяваме резниците във вода, 
но така, че листата да се намират над нея, защото ще 
загният. След седмица или две те образуват корени и са 
готови за засаждане.

БОРБА С КОЛОРАДСКИЯ БРЪМБАР
Механичен начин за справяне с напастта
При малки мащаби на нападение може да се прилага 

ръчното събиране и изгаряне на бръмбарите и личин-
ките. Когато наближава опасност, те не бягат, а умело 
се преструват на мъртви – падат на земята по гръб и 
притискат крачета към коремчето си . Всеки оцелял ин-
дивид има шансове да остави многобройно потомство.
В популярната литература са описани много опити 

за обучаване на домашни птици, които да се хранят с 
ларви – токачки, пуйки и фазани могат да изядат голям 
брой, но тази храна е неестествена за тях и трябва да 
бъдат приучени към нея. Това е възможно, ако още 
от първите им дни на живот към храната се добавят 
смачкани насекоми.
Съвместяването на картофи с различни култури, 

които имат силна миризма – мента, босилек, невен, 
тагетиси, копър, боб, лук и други ароматни растения 
е често прилаган начин за борба. Ароматите могат 
да объркат колорадския бръмбар, търсещ храната си 
предимно по миризмата, но те не осигуряват стопро-
центова защита, а и грижата за растенията създава 
други трудности.
За пръскане на растенията срещу опасния вредител 

могат да се използват отвари или настойки от змий-
ско мляко, горчив пелин, полски хвощ или глухарче. 
Аналогично третиране се прави и с дървесна пепел, а 
междуредията могат да се мулчират с брезови и игло-
листни стърготини.
Правят се опити за генно модифицирани картофи, 

чиито листа да бъдат смъртоносни за колорадския 
бръмбар, но резултатите не са оповестени. Не е из-
вестно и не без значение какви ще бъдат последиците 
за човека след консумацията им.
Химични средства
Колорадският бръмбар е много устойчив вредител 

и враг номер едно за картофите. При масово намно-
жаване може да унищожи цялата реколта. Важно е 
при използване на химични средства да се улучат 
подходящите моменти, а това значи, че всички ларви 
от първа възраст са се излюпили и всички възрастни 
вече са излезли на повърхността. Тогава е възможно да 
запазим картофите само с две третирания. При използ-
ване на такива средства е задължително да се спазват 
предписанията на производителите за дозировката и 
начина на приложение.
Регистрираните препарати са много: Метеор – ши-

рокоспектърен инсектицид; Дека ЕК – несистемен 
инсектицид с контактно и стомашно действие; Кораген 
– диамиден инсектицид; Карате Зеон 5 КС – широ-
коспектърен; Газел 20 СП; Циперкил 500 ЕК; Имидан 
50 ВГ – органофосфорен; Вазтак нов 100 ЕК – широ-
коспектърен и др.
Има и хормонални инсектициди, които са приложи-

ми срещу яйцата и новоизлюпените ларви – Лардекс 
25 СК, който при възрастните предизвиква стерилност, 
но не ги убива. 
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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!

Мъж отива на лов. Жена му го пита:
- Скъпи, по какво ще стреляте днес?
- По елени...
- Добре, внимавайте да не се избиете!

Пиян звъни на входната врата. От домофона се 
обажда женски глас:

- Кой е?
Пияният:
- Извинете мъжът Ви вкъщи ли е?
Жената:
- Не.
Пияният:
- А може ли да слезете да видите дали не съм аз?

ЩИР
Щир или Куча лобода /

Amaranthus/ е вид растение, 
принадлежащо на космо-
политния род Amaranthus. 
Щирът е близък родственик 
на амаранта, затова някои го наричат и амарант. Про-
изходът на това наименованията е от Древна Гърция, 
където означава неугасващото, неувяхващото цвете.
Според някои твърдения щирът помага срещу 

любовни мъки. Според латинската и гръцката мито-
логия щирът е лек срещу физически рани, душевни 
терзания, болка и всякакви човешки мъки.
Видове щир
В България някои видове щир са широко разпрос-

транени, като тези растения основно се приемат за 
плевели. Едни от най–често срещаните видове у нас 
са метличестият щир и обикновеният щир.

- Метличестият щир /Amaranthus paniculatus/ - едно-
годишни тревисто растение. Стеблото му е жълто до 
червеникаво, разклонено и достигащо до 1 м височина. 
Листата са последователни, ромбично – яйцевидни или 
продълговато – елипсовидни, в основата си са клино-
видни, на върха заострени, с дълги дръжки. Цветовете 
са събрани в пазвите на горните листа и на върха на 
стеблото в пурпурночервени разклонени съцветия.
Плодът на този вид е кутийка, разпукваща се 

напречно, с много кестенявочервеникави семена. 
Метличестият щир цъфти през юли и август. Раз-
пространен е в Индия, Иран, Средиземноморието, 
Европа, южната част на Скандинавския полуостров, 
Африка, Австралия и др. В България метличестият 
щир се отглежда като декоративно растение, но се 
среща и като подивял вид;

- Обикновеният щир /Amaranthus retrofl exus/ - едно-
годишно тревисто растение. Стъблото е до 1 м високо, 
изправено, набраздено, зелено или обагрено червени-
каво, влакнесто. Листата са последователни. Плодната 
кутийка се разпуква напречно и е с шипчета. Семето 
е черно, лъскаво. Обикновеният щир произлиза от 
Северна Америка. През годините постепенно се е 
разпространил в Европа, Русия (Кавказ), Югозападна 
и Централна Азия, Япония и Китай. У нас може да 
се види в цялата страна като рудерално или плевелно 
по културите.

- Лилав щир /Amaranthus blitum/ - Друг интересен 
вид, широко разпространен в Гърция. Представлява 
ядливо едногодишно растение, високо 80-150 см. 
Отглежда се в южната ни съседка, както и на много 
места по света, предимно като листен зеленчук.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

ЗЕЛЕНЧУКОВИ  ПОСТНИ
БАНИЧКИ  С ЩИР  

Продукти:
• кори за баница -   1 пакет /400 г/ фини
• шарлан - около 5 с.л.
• лук - 1 глава
• моркови - 2 - 3 бр.
• щир - 3 - 4 шепи сушени листа
• хималайска сол -   1/2 ч.л. фина
• черен пипер - 1/3 ч.л. смлян
• джоджен - 1/2 ч.л. сушен
• вода - 500 - 600 мл
Приготвяне:  
Нарязваме на ситно 

лука. Към него доба-
вяме морковите, които 
настъргваме на фини 
лентички с белачката. 
Сипваме и сушените 
листа щир. Овкусява-
ме с хималайската сол, 
черния пипер и сушения стрит джоджен.

Заливаме всичко с гореща вода, която сме стоплили 
в термо каната. След 5-10 минути, като омекнат зелен-
чуците, изцеждаме почти всичката вода, като може да 
оставим няколко лъжици от сока, за да не остане суха 
плънката.
Оставяме да поизстине и през това време си разсти-

ламе корите, преброяваме ги и разделяме плънката на 
равни части, като на брой равен на половината кори, тъй 
като за всяка баничка ще използваме по две фини кори.
Взимаме първата, намазваме я с шарлан със силиконо-

ва четчица - по краищата и малко по средата. Залепяме 
втората кора отгоре и поръсваме символично плънка 
навсякъде, особено по краищата.
Навиваме на руло по дългата страна и завиваме вни-

мателно на спирала, като не е проблем, ако малко се 
поскъса на места.
Подреждаме охлювчетата в намазнена тавичка и ги 

намазваме отгоре с шарлан, отново с помощта на сили-
конова четчица.
Печем витите банички на 180 градуса за около 25 

минути, като около 15-20 та минута, ако много са се 
запекли от долната страна, можем да превключим, да 
се пекат само отгоре.
Готови са, щом добият и от двете страни хубаво на-

ситен загар. Извадим ли постните банички от фурната 
- още горещи - веднага  изчезват :)
Невероятно хрупкави и вкусни постни банички с 

зеленчуков пълнеж! При това и здравословни - поради 
зашеметяващите полезни свойства на щира!


