
13 - 19 юни 2022 г., година (XVIII), 21 /856

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

Във връзка с на-
стъпването на лет-
ния сезон и с цел 
превенция и недо-
пусне на нежелани 
инциденти (удавя-
ния) във водните 
площи на терито-
рията на община 
Сатовча, д-р Арбен 
Мименов - кмет на 
община Сатовча, 
издаде заповед, с която забрани къпането на неразрешени за това 
места. Такива неразрешени места са язовири, водоеми, естествени 
разширения на реки и дерета на територията на община Сатовча. 
Чрез нарочната заповед се възлага на кметовете на населени места 
от общината да поставят табели на всички водни площи с надпис 
„Къпането забранено”, както и задължението да бъдат обезопасени 
опасните водни площи. Полските пазачи и екополицаите по населе-
ни места са задължени редовно да обхождат водните площи, а при 
констатирани нарушения да санкционират нарушителите. Кмето-
вете на населени места носят отговорност по стриктното изпълне-
ние на заповедта, а цялостен контрол по изпълнението на забраната 
е възложен на Илхан Карагьозов - директор на дирекция и главен 
експерт „Земеделие и гори“ при Общинската администрация. 

За пореден път се проведе един от най-та-
чените празници в село Вълкосел - празникът 
„Прядой“. Празникът от незапомнени време-
на се отбелязва с отлъчването на агнетата от 
овцете и тяхното първо доене, или наричано 
от местните хора „предояване”. По традиция 
празникът е изпълнен със спортни състезания, 
веселие и много музика. По неписани прави-
ла е задължително да има и печено агне във 
всеки дом. Организират се големи семейни и 
приятелски събирания в домашна обстановка 
или на някоя беседка, до която тече бистра и 
студена вода. Подготовката за празника започва 
от предходните дни. Разбира се, домакините са 
тези, които създават доброто настроение още от 
сутринта. Приготвя се агнето, различни видове 
баници и сладки неща, типични за нашия край. 
Около празничната трапеза се събират роднини 
и приятели, а на хорото в центъра на селото се 
хващат млади и стари, за да прогонят тревож-
ните мисли, да се порадват на хубавия повод, 
да се поздравят и прегърнат с приятели и да си 
пожелаят догодина поне същото здраве и добро 
настроение. В село Вълкосел, от десетилетия 
наред, този ден се отбелязва всяка първа събота 
на месец юни. От няколко години насам селата 
Слащен, Туховища и Годешево също организи-
рат големи тържества по случай празника. За 
Слащен този ден е втората събота от месец юни, 
за Туховища - третата събота, а за Годешево е 
последната събота от месеца. 
Празникът Прядой в село Вълкосел е свързан 

и с провеждането на спортни мероприятия – 
футболни мачове

Тази година във футболната надпревара се 
включиха общо 16 отбора, 12 от село Вълкосел 
и по един отбор от селата Туховища, Слащен, 
Кочан и Плетена, разпределени в четири въз-
растови групи – I-ва група включваше деца от 
2-ри до 4-ти клас, II-ра група включваше деца 
от 5-ти и 6-ти клас, а в III-та група футболни 
умения премериха 7-ми и 8-ми клас и IV-та 
група Мъже. Децата от трите възрастови групи 
показаха завидни умения на футболния терен, 
като победители в I-ва група станаха 4-ти клас, 
във II-ра група първенец стана 5-ти клас, а в 
най-голямата група шампион и носител на ку-
пата стана отбора от 8-ми клас. В IV-та група 
Мъже първото място спечели отбора на ФК 
Слащен, който на финала победи отбора на 
ФК Зенит Вълкосел, а на трето място остана 
младия отбор на ФК Кочан. Организаторите на 
футболния турнир Ибраим Мейзинев, Хамид 
Даутев, Бейзат Велиев и Асан Мейзинев се 
справиха на ниво с дейностите по провеждане-
то на събитието. Трофеите както и паричните 
награди за всеки един отбор взел участие в 
надпреварата връчи Кметът на община Сатовча 
д-р Арбен Мименов, като гости на награждава-
нето освен кмета на община Сатовча бяха още 
народния представител г-н Елхан Кълков от 
ДПС, областния председател на ДПС г-н Ведат 
Хюсеин, присъстваха още кмета на с. Вълкосел 
Сюлейман Арунов, общински съветници и 
заместник- кметовете на общината. След при-
ключване на спортната част от надпреварата 
празникът Прядой продължи с вечерна веселба, 
хоро и наздравици.

17  ГОДИНИ ВЕСТНИК 
Вече 17 години Община 

Сатовча издава свой собст-
вен вестник – „Вестникът на 
община Сатовча“. Вестникът 
е седмичник и излиза в ти-
раж от 1500 броя. Вестникът 
в хартиеният вариант е без-
платен за своите читатели, 
също така се публикува и в 
електронен вариант на ин-
тернет страницата на Общи-
ната, за да бъде достъпен и за 
читателите извън общината и 
страната ни. Основната цел 
на вестника е в изданието да 
има достъпен за хората от об-
щината материал, чрез който да бъдат информирани за всички дей-
ности, мероприятия и инициативи предприемани от общинското 
ръководство. Материал, който да ги информира за приетите от Об-
щинския съвет решения, както и друга важна и интересна за тях ин-
формация, като новости в законодателството, предстоящи събития 
и местни новини, касаещи обществеността. Такива бяха насоките 
и възложените задачи от кмета на общината д-р Арбен Мименов 
при създаването на вестника преди 17 години, които редакционния 
екип продължава да следва. Поради обявената извънредна панде-
мична обстановка в страната и чужбина, хартиеният вариант има-
ше двугодишно прекъсване, което предстои да бъде възобновено. 



емоционално, сексуално, финансово или пренебре-
жително отношение. Злоупотребата с възрастни е 
единично или повтарящо се действие или липса на 
необходимото действие, което се случва в каквито и 
да е било взаимоотношения, където е имало очаква-
не за упование и която води до нараняване, до беда 
и нещастие с възрастния. Дефинирано Reguе, че тя 
обхваща освен взаимоотношенията в семейството и 
онези взаимоотношения, които се случват и в местата 
за грижи на възрастните (в това число и здравни), 
независимо дали тези грижи са формални или неформални. Тя – злоупотребата с 
възрастни, може да се случва в институциите, на работните места, на улицата и т.н., 
тоест –на всяко място, в което може да има злоупотреба - поради беззащитността или 
доверчивостта на възрастните. Статистиката показва, че 4% от възрастните, живеещи 
в собствени жилища, и 30% - пребиваващи в институции, са жертви на злоупотреба. 
Злоупотребата с възрастни е нарушение на член 25 от Хартата на основните права на 
ЕС, който признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим 
живот и да участват в социалния и културен живот на Общността. 47 % от гражданите 
на ЕС считат лошото отношение, пренебрегването и дори насилието над зависими 
възрастни хора за сериозен проблем в своите държави. Очаква се злоупотребата с въз-
растни да нараства, доколкото населението на ЕС застарява и все повече и повече хора 
ще зависят от професионални грижи или от тези - на близките си, и бъдат уязвими от 
пренебрежение или малтретиране. 

17 Юни 2022 година, Петък,
Световен ден за борба със сушата и настъпването 

на пустините
 Чества се от 1995 г. с резолюция A/ RES/49/115 на Об-

щото събрание на ООН от 19 декември 1994 г. Годишнина 
от подписването в Париж, Франция, на Международната 
конвенция на ООН за борба срещу настъпването на 
пустините /1994/, влязла в сила на 26 декември 1996 г.

18 Юни 2022 година, Събота,
Най-голямо поражение за Наполеон (Ватерло) 
Наполеон претърпява последното си и най-го-

лямо поражение на 18 юни 1815 г. в битката при 
Ватерло. Френската армия е разбита от обедине-
ните сили на Англия, Германия и Холандия под 
командването на Уелингтънския херцог Уелингтън 
и генерал Герхард фон Блюхер. Повратен момент 
в съвременната история, довел до драстични 
промени и на днешните политически граници в 

Европа, с битката при Ватерлоо завършват Наполеоновите войни, а името на тогаваш-
ното белгийско селце и става символ на съкрушително поражение. Ватерло (на френски 
Waterloo) се намира в Централна Белгия, провинция Валонски Брабант и в наши дни 
вече се счита за предградие на Брюксел, тъй като се намира на около 15 км южно от 
центъра на града. Населението му е около 29 300 души (2006 г.). 

19 Юни 2022 година, Неделя,
Световен ден на детския футбол
Отбелязва се с решение на Фонда на ООН за 

подпомагане на децата (УНИЦЕФ) и Междуна-
родната футболна федерация (ФИФА), подписа-
но през 2001г., за да се привлече вниманието на 
децата и младежите към спорта.

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ПЛАКАТ 2022-2023 
Международният конкурс за статистически плакат 

2022 - 2023 се организира от Международната асоци-
ация за статистическо образование (IASE), образо-
вателната секция на Международния статистически 
институт (ISI). В България състезанието се провежда 
от Националния статистически институт (НСИ). Цел-
та на инициативата е да се повиши статистическата 
култура на учениците и студентите, да се провокира 
интерес към статистическите изследвания, да се раз-
вият уменията за работа в екип при интерпретирането 
на статистически данни и използването на графични и 
математически методи за представянето им.

Състезанието се състои от два кръга: национален и международен. Финалистите 
от националния кръг във всяка държава ще могат да участват в международния кръг. 
Националният кръг ще се проведе през периода 2022 - 2023 година, а международният 
- през март - юли 2023 година.
За повече информация: http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2022-2023.php 

https://www.facebook.com/islp.project Или се свържете с координатора за България на 
e-mail: poster_competition@nsi.bg от 20.05.2022 г. започва регистрация за третото участие 
на България в конкурса за статистически плакат.
Регистрацията ще продължи до 06.01.2023 г. До 05.02.2023 г. трябва да бъдат 

изпратени създадените статистически плакати. На 10.03.2023 г. ще бъдат обявени 
победителите в националния кръг. Те ще имат възможност да се състезават в между-
народния кръг, а призовите места в него ще станат ясни по време на 64-тия световен 
конгрес в Канада през юли 2023 година. България вече е извоювала престиж в тази 
международна надпревара и всяко следващо представяне ще надгради заслуженото 
високо място на българското образование в световен мащаб.

13 Юни 2022 година, Понеделник,
На тази дата умира Александър Македонски 
На 13 юни умира Александър Македонски /356-323 

пр. н. е./, цар на древното племе македони (336-332 пр. 
н. е.). Името му остава в историята като Александър 
III Македонски или Александър Велики - един от най-
успешните пълководци в историята на света. Начело 
на завладяването на земите на Древна Гърция при 
управлението на баща си, Филип II, продължава делото 
му и само за 12 години завладява Персийското царство, 
Египет и множество по-малки държави в Близкия Из-
ток. При смъртта му завоюваните земи се простират 
от Балканския до днешните Афганистан, Пакистан и 
Индия. Александър Велики е получил образованието си при древногръцкия 
философ и мислител Аристотел. След смъртта на баща си, Александър е из-
бран за предводител на гърците във войната с персите признанието в Коринт 
означавало, че Александър Македонски е покорил древногръцките полиси. 
Властта му била неоспорима на полуострова и Хелеспонта (протоците към 
Черно море) и той продължил да търси нови предизвикателства, прехвър-
лил в Мала Азия и започвал нови битки срещу персийския владетел Дарий 
III. Александър превзема финикийския град Тир, който му отваря пътя към 
Египет, местното население го посрещнали като освободител от персите. По-
сещава храма на Амон, където жреците му отдали почести като на бог. През 
332-331 г. пр.н.е. основал бъдещия голям културен център Александрия. След 
като покорил и Египет, пълководецът се отправя към люлката на човешката 
цивилизация долината на реките Тигър и Ефрат. Следват Вавилон, Суза и 
Персеполис и накрая армията му стигна до река Инд. Победеният от него 
индийски цар Пор (326 г. пр.н.е.) пожелал да му стане съюзник и Александър 
го прави управител на Индия. Източниците съобщават, че Александър Маке-
донски трябвало да потегли обратно поради недоволството и изтощението на 
армията си. Достигнал до Вавилон, където по-късно умира от треска. По време 
на походите му Александър Велики става основател на редица нови градове, 
които по-късно стават важни средища на елинската култура. Новосъздадената 
от него огромна държава не просъществувала дълго, защото била съставена 
от нееднородни в икономическо и етническо отношение области. Неговите 
военачалници започнали продължителни войни за Александрово наследство 
и в резултат се появили, няколко нови царства. Просъществували само това 
на Селевкидите (в Сирия), на Птолемеите (в Египет) и на Антигонидите (в 
Македония и Елада).

14 Юни 2022 година, Вторник,
Световен ден на кръводарителя
Отбелязва се от 2004 г. по ини-

циатива на Международната феде-
рация на дружествата на Червения 
кръст и Червения полумесец и дру-
ги организации. Одобрен с резолю-
ция 58.13 на 58-ата годишна сесия 
на Световната здравна организация 
от 23 май 2005 г., за да се осигури безопасна кръв за медицински нужди от 
доброволни кръводарители без парично обезщетение. 

15 Юни 2022 година, Сряда,
Световен ден на вятърната енергия 
Отбелязва се от 2007 г. първоначално като 

европейски ден, а от 2009 г. като световен 
- в над 40 държави, по инициатива на Евро-
пейската асоциация за вятърна енергия и на 
Световния съвет за вятърна енергия, за да се 
акцентира върху значението на вятъра като 
източник на чиста енергия, която не вреди на 
околната среда. 

Световен ден срещу насилието над възрастните хора
Отбелязва се от 2006 г. по инициатива на организацията Международна 

мрежа за предотвратяване на насилието над възрастните хора с подкрепата 
на Световната здравна организация. Одобрен с резолюция A/RES/66/127 на 
Общото събрание на ООН от 19 декември 2011 г. От Националната феде-
рация на възрастните хора НФВХ към КНСБ посочват, че злоупотребата с 
възрастни може да има различни форми - физическо, психологическо или 

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

Всеки има своите тревоги и страхове. Понякога те 
са неоснователни, защото са създадени от нашето 
въображение. Страхуваме се за неща, които може 
да ни се случат. Страхът пречи да се фокусираме 
върху хубавото, да продължим напред, да намерим 
решение в трудни ситуации.
Страх и тревога
Един ден пред портите на голям град се появила 

смъртта.
– Какво ще правиш тук? Защо си дошла? – попи-

тал я един войник от градската стража.
– Днес съм дошла да взема сто души – отговорила 

Смъртта.
– Но това е ужасно! – извикал войникът.
– Какво да се прави... такава ми е работата – 

казала Смъртта и влязла в града.
Войникът веднага тръгнал из улиците и започнал 

да предупреждава хората за грозящата ги заплаха. 
Но в края на деня се оказало, че са умрели не сто, 
а хиляда души.

Вечерта, когато си тръгнала, войникът спрял 
неканената гостенка и я попитал мрачно:

– Ти каза едно, а се случи съвсем друго. Защо 
прибра толкова много хора?

– Аз удържах на думата си и взех само онези сто 
души, за които бях дошла. Страхът и тревогата, 
които ти причини, взеха останалите...

Н О В И Н И
13 - 19 юни 2022г., брой 21

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 СТРАХА И ТРЕВОГАТА 



Въпрос: Бих искала да разбера какво трябва да за-
платя при лечение на кариеси на синът ми, който е 
на 8г с аутизъм и 100%ТЕЛК, и се налага да лекуват 
зъбките под пълна анестезия? Моля за отговор! 
Отговор от НЗОК:  За да се проведе лечението на  

детето Ви, въз основа на издаден амбулаторен лист (бл. 
МЗ-НЗОК №1) от специалист психиатър с описаната 
диагноза и заключение относно необходимостта от 
лечение под обща анестезия, Вашият лекар  по ден-
тална медицина следва да Ви  насочи с направление 
за консултация (бл. МЗ 119А) към лечебно заведение, 
сключило договор с Национална здравноосигурителна 
каса (НЗОК) и извършващо дентални дейности от пакет 
извънболнична дентална помощ под обща анестезия. 
За проведеното лечение и дейности  не дължите  за-
плащане.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
13 - 19 юни 2022г., брой 21

ОТ 20 ЮНИ ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО 
СХЕМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА

КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ
От 20 юни животновъдите могат да кандидатстват 

за подпомагане по схемата за държавна помощ „Ин-
вестиции за изграждане на кланични пунктове“. 
Документи ще се приемат до 20 юли 2022 г. в Об-
ластните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на 
осъществяване на дейността по проекта.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените 
разходи за инвестиции, като максималният размер на 
помощта е в размер до 90 000 лева. Подпомагането 
се предоставя за покриване на част от разходите за 
изграждане на стационарни кланични пунктове и/
или за закупуване на мобилни такива за добив и/или 
транжиране на месо от собствени едри преживни 
животни и/или дребни преживни животни. Средствата 
ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след 
доказване на изпълнението на инвестицията.
Схемата е разработена по предложение на бран-

шовите организации в сектор „Животновъдство“ и 
ще се прилага за втора година. Срокът й на действие 
е удължен до 31.12.2022 г. Определеният бюджет на 
помощта за 2022 г. е в размер на 1 млн. лева, който 
ще се разпределя до изчерпването му по реда на кан-
дидатстване. В бюджета на помощта се включват и 
поетите ангажименти по сключени договори за дър-
жавна помощ по реда на Указанията за прилагане на 
схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане 
на кланични пунктове” от предходния прием.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски 

стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 
януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години 
назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност 
по отглеждане на ЕПЖ и/или ДПЖ, както и организа-
ции и групи производители, признати със заповед на 
министъра на земеделието. Указанията за прилагане 
на схемата за държавната помощ и документите към 
нея са публикувани на интернет страницата на Дър-
жавен фонд „Земеделие“.

ОТ 20 ЮНИ ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО СХЕМАТА
ЗА ИНВЕСТИЦИИ В МИНИ МАНДРИ

От 20 юни до 20 юли 
2022 г. животновъдите 
могат да кандидатстват 
за подпомагане по схе-
ма за държавна помощ 
„Инвестиции за заку-
пуване или изграждане 
на обекти за преработ-
ка и/или обработка на 
сурово мляко“. Доку-
менти ще се приемат в 
Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ 
по място на осъществяване на дейността по проекта.
По схемата се възстановяват до 50% от извършени-

те разходи за инвестиции, като максималният размер 
на помощта е в размер до 60 000 лева. Подпомагането 
се предоставя за покриване на част от разходите за из-
граждане на обекти за преработка и/или обработка на 
сурово мляко с необходимото оборудване (мини ман-
дри) или закупуване на временни обекти за търговия 
на дребно за преработка и/или обработка на сурово 
мляко с необходимото оборудване (преместваеми мо-
дулни обекти, които могат да се транспортират). Сред-
ствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата 
след доказване на изпълнението на инвестицията.
Схемата е разработена по предложение на браншо-

вите организации в сектор „Животновъдство“ и ще се 
прилага за трета година. Срокът й на действие е удъл-
жен до 31.12.2022 г. Определеният бюджет на помощта 
за 2022 г. е в размер на 1 млн. лева, който ще се разпре-
деля до изчерпването му по реда на кандидатстване. В 
бюджета на помощта се включват и поетите ангажи-
менти по сключени договори за държавна помощ по 
реда на Указанията за прилагане на схема за държавна 
помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на 
обекти за преработка и/или обработка на сурово мля-
ко” от предходни приеми.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски 

стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 
януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години 
назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност, 
свързана с млечно животновъдство, както и организа-
ции и групи производители, признати със заповед на 
министъра на земеделието. Указанията за прилагане на 
схемата за държавната помощ и документите към нея 
са публикувани на интернет страницата на Държавен 
фонд „Земеделие“.

СОЦИАЛНИТЕ ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ СЕ 
ПОВИШАВАТ С НАД 45% ОТ 1 ЮЛИ

От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увели-
чи от 170 лв. на 247 лв. Това предвижда подготвен от 
Министерството на труда и социалната политика про-
ект на постановление на Министерския съвет, който е 
публикуван за обществено обсъждане. Промяната ще 
доведе до повишаване на размерите на пенсиите, кои-
то не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон 
техният размер се определя в зависимост от социална-
та пенсия за старост.
Така например от 1 юли размерите на социалната 

пенсия за инвалидност за хората ще се повишат с над 
45%. Ръстът е близо два пъти голям в сравнение с уве-
личението на минималната пенсия за стаж и възраст, 
която от 1 юли се планира да нарасне от 370 на 467 лв. 
или с 26,2%.
За хората с трайно намалена работоспособност/вид 

и степен на увреждане 100 на сто с определена чужда 
помощ социалната пенсия за инвалидност ще се уве-
личи от 272 лв. на 395,20 лв. За  хората с трайно нама-
лена работоспособност/вид и степен на увреждане от 
91 на сто до 100 на сто размерът й ще се повиши от 238 
лв. на 345,80 лв. За хората с трайно намалена  работос-
пособност/вид и степен на увреждане от 71 на сто до 
90 на сто социалната пенсия за инвалидност ще се уве-
личи от 221 лв. на 321,10 лв.
Ще се повишат и норма-

тивно установените добав-
ки към пенсиите, които се 
определят в процент от со-
циалната пенсия за старост. 
Добавката за чужда помощ 
за пенсионерите с трайно 
намалена работоспособ-
ност/вид и степен на ув-
реждане над 90 на сто, кои-
то постоянно се нуждаят от 
чужда помощ се повишава от 127,50 лв. на 185,25 лв.
Право на социална пенсия за инвалидност имат 

хората, навършили 16-годишна възраст, с трайно на-
малена работоспособност/вид и степен на увреждане 
повече от 71 на сто.
Паралелно с това хората с увреждания получават 

месечна финансова подкрепа и по Закона за хората с 
увреждания. За хората с над 90 на сто степен на увреж-
дане с право на чужда помощ, които получават социал-
на пенсия за инвалидност, нейният размер е 235,41 лв.

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

кларация по ЗДДС, заедно с 
отчетни регистри и внасяне 
на дължимия ДДС за данъч-
ния период - месец май. 

2. Подаване на VIES-декла-
рация от регистрирано лице, 
което е извършило вътреоб-
щностни доставки, доставки 
като посредник в тристранна операция (с изключение 
на получено авансово плащане (цялостно или частич-
но) от посредник в тристранна операция) или доставки 
на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително по-
лучените 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 транспор-
тира 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 на-
стъпи 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.
До 15-ти юни: 
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за юни за кор-

поративния 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 май.

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 май.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец май.

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/ус-
луги през месец май.
До 20-ти юни:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен 

внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), 
съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС -за новорегистрираните 
Интрастат оператори с възникнало текущо задължение 
с първи референтен период месец май 2022 г.
До 25-ти юни:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец май за доходи от трудови правоотно-
шения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опреде-
лен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния раз-
мер на сумата от частичните плащания по трудови пра-
воотношения, направени през месец май, когато пълният 
размер на начислените от работодателя доходи от трудово 
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 юни.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ 2022г.

Въпрос: С диагноза инсулино зависим диабет 
тип 1 съм. Разбрах, че отпускате сензори за 
постоянно измерване на кръвна захар. Вярно ли 
е, че за да взема сензор по здравна каса трябва 
последните 12 месеца, да не съм вземала тест 
ленти?
И другият ми въпрос е, ако ме одобрят за сензор, 

колко бройки годишно тест ленти ми се полагат?
Отговор от НЗОК: Сензорите за продължително 

мониториране нивото на глюкозата се предписват 
по „Протокол за предписване на лекарства, запла-
щани от НЗОК/РЗОК“ съгласно  Изискванията 
на НЗОК за предписване на медицински изделия 
за приложение с инсулинови помпи и сензори за 
продължително мониториране на нивото на глюко-
зата при захарен диабет тип 1 в извънболничната 
помощ -  обнародвани в Държавен вестник, бр. 
36/13.05.2022г. (и публикувани на  официалната 
интернет страница на НЗОК: www.nhif.bg - ру-
брика „Лекарства, мед. изделия, храни и помощни 
средства “ - линк „Изисквания за заболявания“ - 
подлинк  „Заболявания по специалности“  - т. 29.
В Указанията относно реда за предписване и 

отпускане на медицински изделия от списъка с 
медицински изделия по групи, които НЗОК запла-
ща в условията на извънболничната медицинска 
помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за 
всяка група № РД-16-22/03.06.2022 г. (публикувани  
също на официалната интернет страница на НЗОК 
- https://www.nhif.bg/page/1446) е посочено, че при 
издаване на Протокол за сензори за продължително 
мониториране нивото на глюкозата, специализира-
ните  комисии в лечебните заведения за болнична 
помощ, определени в Изискванията, следва да се 
информират от пациента за датата на последното 
отпускане  на тест-ленти за самоконтрол на кръв-
ната захар. Не се допуска предписването с протокол 
на сензори за  периода, за който има предписани 
тест-ленти за самоконтрол  на кръвната захар .
След издаване и утвърждаване на Протокол за 

сензори за продължително  измерване на нивото на 
глюкозата, общопрактикуващият лекар няма право 
да предписва тест-ленти за самоконтрол на кръвна-
та захар. Не се допуска дублиране на електронно 
предписание за тест ленти със сензори.



ЗАЩО НЕ ЦЪФТЯТ ДОМАТИТЕ?
Цъфтежът при доматите обик-

новено настъпва около месец след 
засаждането им на постоянно място. 
Различните сортове могат леко да 
ускорят или забавят този процес, в за-
висимост от техните характеристики 
и климатични особености на мястото 
на отглеждане. Необходимо е да се 
намери подход, за да се ускори този процес.
Когато причините за закъсняване на цъфтежа при до-

матите не се дължат на заболяване, каквито най-често са 
вертицилийното и фузарийно увяхване, тогава няма да 
бъде много трудно да им се помогне.
Какви могат да бъдат причините за забавяне на 

цъфтежа?
Когато е минал месец, но все още няма цветове или 

количествата са съвсем оскъдни – време е да търсим 
причините и да направим необходимите корекции. Ос-
новният проблем най-често е стресирането на растенията 
и причините за това.
Възможно е да са засадени твърде гъсто, а когато се 

намират на близко разстояние, те се конкурират за хра-
нителни вещества и рискът от заболяване на листната 
маса е висок.
По-малкото количество здрави листа означава нама-

лена фотосинтеза, което води до недостиг на енергия за 
цъфтеж.
Често срещан проблем на участъци, на които постоянно 

в близко съседство се отглеждат домати, картофи и пат-
ладжан е алтернарията. Патогенът оцелява в почвата или 
презимува върху растителните остатъци на растенията 
гостоприемници.
Първите признаци се изразяват в появата на кафяви 

петна върху най-долните листа. Петната се разрастват 
постепенно и увеличават размера си, образувайки кон-
центрични пръстени около центъра на засегнатата тъкан, 
обикновено под формата на “око”.
Известно е, че инфекцията прогресира от основата 

към върха, което позволява да се отстранят и изхвърлят 
долните вече заразени листа. В тежки случаи могат да се 
използват медни препарати за обработване на растенията.
Първата стъпка при закъсняване на цъфтежа е да се 

провери за наличие на болести или вредители – напри-
мер гъсеници, които се хранят с листата и затрудняват 
фотосинтезата.
Втората стъпка е подхранването на доматите. Ако сме 

се поувлекли с азота, като към компоста или оборския тор, 
налични в почвата, внесем допълнителни количества при 
засаждането. Той е от съществено значение за растежа. 
Богатата на азот почва насърчава здравословния растеж 
на листата в ранните етапи, но прекомерното им развитие 
се превръща във враг на цъфтежа.
Азотните вещества се използват от доматените растения 

за подобряване растежа на листата и стъблото. Всеки изли-
шък от азот ще се фокусира върху тези части, отвличайки 
вниманието им от формиране на цветове.
Това поведение на доматите може да се коригира чрез 

внасяне на фосфор и калий. При спешни случаи се из-
ползват листни торове, които имат по-бързо действие.
Това, което е важно да знаем още при засаждането: 

на ранен етап, в зависимост от състоянието на почвата 
и наличните хранителни вещества в нея, трябва да се 
използват комбинирани торове NPK, съдържащи равни 
количества азот, фосфор и калий, а преди цъфтеж – NPK 
с минимални количества на азот.
Защо не цъфтят доматите в оранжерията и при 

високи температури на открито?
Известно е, че доматите обичат топлото и се чувстват 

най-комфортно при температури 18-23 градуса по Целзий. 
В зоните с по-хладен климат (предимно по високите по-
лета и планински части на страната) се чувстват по-добре 
в закрити съоръжения.
Когато температурите надвишат 26 градуса за по-дълъг 

период, тогава доматите преустановяват цъфтежа и плодо-
даването. Това е своеобразна форма на самосъхранение, 
в опит да икономисат вода и енергия за оцеляването си.
При продължително повишени температури е необхо-

димо да се помогне на растенията – използват се тъкани, 
временно ограничаващи контакта с преките слънчеви лъчи 
в най-топлите часове на деня. Остават се на въздействието 
на слънцето в ранно утро и надвечер, когато високите 
температури спадат.
При високи температури е необходимо да се увеличи 

поливането, като по този начин се стимулира цъфтежа. 

Недостигът на вода влошава усвояването на хранителни 
вещества. Дефицитът на влага при високи температури 
не само прекратява цъфтежа, но води до опадане на 
цветовете.
Преполиването и мокренето на листата е също много 

вредно. Почвата трябва да се омокря бавно и на голяма 
дълбочина. Отличен вариант е капковото напояване.
При отглеждане в затворени съоръжения е полезно 

и ще даде допълнителен импулс лекото разклащане на 
растенията или потупване по цветовете, така че да падне 
и се разнесе прашецът.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗРОХКВА
ПОЧВАТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА

РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ?
Разрохкването на почвата 

способства за по-добър га-
зообмен в горните слоеве на 
почвата, подобрява водния и 
топлинния баланс в корено-
вата зона на култивираните 
растения. Леките песъчливо-
глинести почви трябва да се разрохкват по-рядко от 
тежките глинести повърхностни слоеве, върху които 
се образува твърда почвена кора след всеки дъжд или 
напояване. Операцията спомага за намаляване или 
напълно унищожаване на плевелите, особено тези, 
които имат по-устойчива коренова система.
Положителни страни на разхлабването
Като най-важните ползи от разхлабването могат да 

се отбележат следните:
1. Правилното разхлабване преди поникване позво-

лява да се предотврати растежа и развитието на 60-80% 
от плевелите. Изключително ефективно е прилагането 
при отглеждане на картофи.

2. Твърдите почвени слоеве могат да станат непре-
одолими препятствия за поникването на много дреб-
носеменни култури – моркови, пащърнак, магданоз, 
цикория и др.

3. Без нормален достъп на въздух намалява ефектив-
ността на почвените аеробни бактерии, играещи важна 
роля в преработването и усвояването на внесените хра-
нителни вещества, а също на растителните остатъци, 
превръщайки ги в леснодостъпни форми.
В зависимост от вида на културата и площта, раз-

хлабването може да се извършва с помощта на гребло, 
мотика, плоска фреза, ръчен култиватор или друг 
подходящ градински инструмент.
Разхлабването и плевенето са досадни процедури 

и често ги пренебрегваме, но за минимизиране на 
загубите в този случай е необходимо мулчиране на 
междуредията с подходящ материал.
Как правилно да разхлабваме почвата при от-

глеждане на различни култури?
Краставиците, отглеждани безразсадно, трябва да 

се разхлабват в междуредията още след формиране 
на първия същински лист, но на дълбочина до 4 см, 
защото кореновата им система е разположена на по-
върхността.
Доматите е добре да се разхлабват 2 седмици след 

засаждането им на постоянно място – когато растени-
ята вече са преживели стреса от преместването и са 
се вкоренили добре. Първото разрохкване се прави на 
дълбочина 4 см, а следващите на дълбочина до 6 см 
през 2-3 седмици.
Пиперът и патладжанът се разхлабват в междуре-

дията 2 седмици след засаждането им на постоянно 
място, а след това само тогава, когато на повърхността 
се образува плътна почвена кора. Тези култури са мно-
го податливи на увреждане на кореновата система и 
следователно не трябва да се безпокоят ненужно. Дъл-
бочината на разхлабване не бива да надвишава 5 см.
Картофите се нуждаят от разхлабване на почвата 

само седмица след засаждането им, още преди да са 
поникнали. Трябва да се провежда много внимателно 
на дълбочина 2-3 см, за да не се наранят активно нара-
стващите под земята стъбла. Второто разхлабване се 
прави при израстване на стъблата на височина 13-15 см 
и се съчетава с частично загърляне. След две седмици 
картофите се окопават за трети път и се загърлят.
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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!

- Дядо, ще гледаш ли мача?
- Кой ще играе?
- България и Македония!
- Срещу кой, моето момче?

- Хапни си, баби, хапни си.
- Не искам, бабо, пазя диета!
- Ти се наяж, баби, да имаш сили да я пазиш. 

Клиент в габровски ресторант:
- Защо три варени яйца са по-скъпи от три бъркани?
- Защото варените можете да ги преброите.

ЧЕРЕН ОМАН
Ч е р н и я т  о м а н  /

Symphytum officinale/ 
представлява многого-
дишно тревисто растение, 
което е разпространено в 
Азия и Европа. В нашата 
страна е известен още като 
страстник, див тютюн, ма-
зен корен и зарасличе. Последното му наименование 
никак не е случайно – от незапомнени времена се 
знае, че черният оман успокоява и подпомага възста-
новяването при фрактури, навяхвания, изкълчване, 
разтягане на сухожилия.
Черния оман достига височина от 50 до 100 см. 

Коренището е късо и черно, с дълги и разклонени 
корени. Стъблото е изправено и в горната си част е 
разклонено и ръбесто. Листата са последователни с 
дължина 10-15 см. Цветовете са събрани в спирално 
завити съцветия. Венчето е тръбесто звънчевидно, 
при разцъфтяване става виолетово до пурпурно-
червено, по-късно преминава в светлосиньо. Плодът 
при узряване се разпада на четири черни, гладки и 
лъскави орехчета.
Състав на черен оман
Целебната сила на растението се крие в неговия 

корен. Той е черен на цвят, откъдето идва и наимено-
ванието на билката. Най-ценната съставка на черния 
оман е веществото алантонин. Корените на черния 
оман съдържат 0.8-1% от алантонина.
В състава на черен оман влизат още симфитин, 

лазиокарпи и ехинатин. Съдържат се също скор-
бяла, слузни вещества, дъбилни вещества, смоли, 
аспарагин, тритерпени, фенолни киселини и следи 
от етерично масло.
Избор и съхранение на черен оман
Черният оман се среща в аптеките. Продава се в 

пакетчета по 100 г. Съхранявайте билката в сухи и 
проветриви помещения, далеч от пряка слънчева 
светлина. Черният оман расте по влажни места из 
крайречни храсти и като бурен в планини и предпла-
нините на цяла България.
Коренът се събира през месеците март, август или 

ноември. Извадените корени се почистват старател-
но, измиват се, по-дебелите трябва да се нарежат. 
Сушат се на сянка, като процесът на сушене трябва 
да бъде бърз, в противен случай коренът потъмнява 
отвътре. Правилно изсушеният корен трябва да е 
черен отвън, но отвътре е бял. Готовите корени се 
съхраняват в сухи и проветриви помещения.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

ЧЕРЕШОВ  ПАЙ  
Продукти: • яйца – 2 бр., • захар – 1 ч.ч., • кисело 

мляко – 1 ч.ч., • брашно – 2 ч.ч., • бакпулвер – 1 пакетче, 
• сода бикарбонат – 1/2 ч.л., • олио – 1/3 ч.ч., • ванилия 
– 1 бр., • череши – 50 бр. без костилка, • галета – 30 
г за овалване на черешите
ЗА ПОРЪСВАНЕ
• масло – колкото орех, 
разтопено

• брашно – 1 – 2 с.л.
• пудра захар – 1 – 2 с.л.
Приготвяне:  
Яйцата и захарта се раз-

биват с миксер много добре. 
Прибавят се киселото мляко, пресятото брашно, бакпул-
верът, содата и олиото на тънка струйка.
Продължете да бъркате, докато сместа се хомоге-

низира.
Ароматизираме с ванилията. Изсипваме в намазнена и 

поръсена с брашно тавичка тестото.Черешите овалваме 
в галета и се нареждат една до друга върху тестото.
От продуктите за поръсване правим смес на трохи, 

която слагаме върху черешите. Печем пая на 180 градуса 
около 50 минути.


