
14 - 20 юни 2021г., година (XVII), 20 /807

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

Община Сатовча издава свой собствен вестник – „Вест-
никът на община Сатовча“, който вече 16 години се пре-
доставя на жителите на общината безплатно. Вестникът 
е седмичник и излиза в тираж от 1500 броя. Вестникът се 
публикува и в електронен вариант на интернет страница-
та на Общината, за да бъде достъпен и за читателите ни 
извън общината и страната ни.
Основната цел на вестника е в изданието да има достъ-

пен за хората от общината материал, чрез който да бъдат 
информирани за всички дейности, мероприятия и иници-
ативи предприемани от общинското ръководство. Мате-
риал, който да ги информира за приетите от Общинския 
съвет решения, както и друга важна и интересна за тях 
информация, като новости в законодателството, предсто-
ящи 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 16 години, които редакционния екип продължава да следва.

„Радваме се на читателски интерес, въпреки едногодишното прекъсване на изданието 
на хартиен вариант поради въведеното извънредно положение и епидемична обстановка 
в страната, вслeдствие разпространението на COVID-19, което е и показател за това, че 
успяваме да постигнем поставените от Кметът на общината високи изисквания за дос-
тъпност и полезност на публикуваните материали, за това, че успяваме да задържим вни-
манието им към изданието, за това, че се стараем да оправдаем даденото ни доверие.“, 
коментират от екипа. 

На основание чл.14, Глава трета 
от Вътрешен правилник на Общин-
ски фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатовча”  
Ви предоставям следната инфор-
мация за първо четиримесечие на 
2021 година:
За периода от 01.01.2021 – до 

30.04.2021 година в Общински фонд 
„С един лев в помощ на болните 
деца от община Сатовча” са постъ-
пили общо средства в размер на 4 
275,40 лева. По решение на Комиси-
ята за първо четиримесечие на 2021 
година няма разходвани средства.
Общо постъпилите парични сред-

ства по сметката на Фонда в периода 
от 01.08.2006 година до 30.04.2021 
година са размер на  162 253,30 лева. 

Общо изплатените парични сред-
ства по решение на Комисията към 
30.04.2021 година са 103 979,67 лева. 
Парично подпомогнати от Фонда 

са общо 61 деца, от които 23 допъл-
нително.
Към отчетния 

период налич-
ните средства в 
набирателната 
сметка на Фон-
да са в размер на 
58 273,63 лева. 
С уважение,

д-р АРБЕН МИМЕНОВ 
Кмет на община Сатовча и
Председател на Комисия към

Общински фонд „С един лев в помощ 
на болните деца от Община Сатовча”

ПРАЗНИКЪТ ПРЯДОЙ
В СЕЛО ВЪЛКОСЕЛ 

След едногодишно прекъсване на 
масовото мероприятие поради обяве-
ната епидемична обстановка в страна-
та вследствие разпространението на  
COVID-19, тази година отново се прове-
де празникът „Прядой“ , на който от не-
запомнени времена се отбелязва отлъч-
ването на агнетата от овцете и тяхното 
първо доене, или наричано от местните 
хора „предояване”. По традиция празни-
кът е изпълнен със спортни състезания, 
веселие и много музика. По неписани 
правила е задължително да има и пече-
но агне във всеки дом. Организират се 
големи семейни и приятелски събира-
ния в домашна обстановка или на някоя 
беседка, до която тече бистра и студена 
вода. Подготовката за празника започва 
от предходните дни. Разбира се, домаки-
ните са тези, които създават доброто на-
строение още от сутринта. Приготвя се 
агнето, различни видове баници и слад-
ки неща, типични за нашия край. Около 
празничната трапеза се събират родни-
ни и приятели, а на хорото в центъра на 
селото се хващат млади и стари, за да 
прогонят тревожните мисли, да се по-
радват на хубавия повод, да се поздравят 
и прегърнат 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 организират големи тържества по 
случай празника. За Слащен този ден е 
втората събота от месец юни, за Тухо-
вища - третата събота, а за Годешево е 
последната събота от месеца. 
По време на Прядой в село Вълкосел 

се проведе станалия традиционен фут-
болен турнир, който събра почти всички 

жители и гости на селото на стадиона 
на местния футболен клуб. Във фут-
болната надпревара се включиха десет 
местни отбора от село Вълкосел, раз-
пределени в три възрастови 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 фут-
болни умения премериха 7-ми и два 
отбора от 8-ми клас. Децата от трите 
възрастови групи показаха завидни 
умения на футболния терен. Победите-
ли в I-ва група станаха 4-ти клас, във II-
ра група първенец стана 6-ти „Б“ клас, 
а в най-голямата група шампион и но-
сител на купата стана отбора от 7-ми 
клас, който победи и двата отбора на 
8-ми клас, а финала на 7-ми клас срещу 
8-ми „Б“ клас беше истинско футбол-
но зрелище, чийто победител се реши 
след драматично изпълнение на дузпи, 
при които концентрацията на децата от 
7-ми клас беше на по-добро ниво и те 
заслужено спечелиха своята група. Ор-
ганизаторите на футболния турнир Не-
джеми Кичук, Асан Мейзинев, Хамид 
Даутев и Бейзат Велиев се справиха на 
ниво с дейностите по провеждането на 
събитието. Трофеите, както и парич-
ните награди за всеки един отбор взел 
участие в надпреварата връчи Кметът 
на община Сатовча д-р Арбен Миме-
нов, като гости на награждаването ос-
вен кмета на община Сатовча бяха още 
кандидат-народните представители г-н 
Халил Летифов, г-н Елхан Кълков от 
ДПС, областния председател на ДПС 
г-н Ведат Хюсеин, които от своя стра-
на дариха лични средства към наград-
ния фонд осигурен от община Сатовча, 
присъстваха още кмета на с. Вълкосел 
Сюлейман Арунов и общински съвет-
ници. След приключване на спортната 
част от надпреварата празникът Пря-
дой продължи с вечерна веселба, хоро 

С П И С Ъ К - На дарителите и дарените средства за периода на първо 
четиримесечие на 2021 година в Общински фонд „С един лев в помощ на 

болните деца от община Сатовча”
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Млад мъж завършил наскоро образованието 
си и решил да кандидатства за работа в известна 
фирма. Той бил одобрен след първото интервю и 
затова на второто го посрещнал направо шефът 
на компанията. Директорът похвалил кандидата за 
впечатляващата му автобиография и го попитал 
дали е получавал стипендия. Младежът обяснил, 
че не е взимал никога. Тогава началникът попитал:

- Вашето обучение от баща Ви ли беше заплатено?
- Точно така - потвърдил бъдещият служител.
- А с какво се занимава баща Ви? - поинтересу-

вал се началникът на фирмата.
- Той работи като дърводелец - отвърнал мла-

дият мъж.
След този отговор шефът на компанията по-

молил младежа да му покаже ръцете си. Те били 
здрави, гладки и нежни. При вида им началникът 
го попитал:

- А помагали ли сте някога на баща си в неговия 
занаят?

- Не. Моите родители винаги са изисквали от 
мен да посещавам курсове и да чета книги. Освен 
това баща ми е много добър в работата си и няма 
нужда от моята помощ.
Тогава шефът на фирмата казал:
- Вашата автобиография наистина е отлична, 

но преди да започнете работа при нас, имам една 
последна молба към Вас. Приберете се у дома и 
измийте ръцете на баща си.
Младежът малко се изненадал от желанието на 

бъдещия му работодател, но все пак се постарал 
да изпълни неговата заръка. Щом се върнал вкъщи 
привечер, той отишъл при баща си и предложил на 
му измие ръцете. Баща му се смутил от неговото 
предложение, но все пак нямал нищо против.
И тогава се случва нещо неочаквано. Докато 

миел ръцете на своя възрастен родител, той 
за пръв път забелязал колко груби, напукани и 

подпухнали са те от работата, която той извърша 
цял живот, за да може да изплаща обучението на 
детето си. Това силно разчувствало сина и той 
решил да поговори с баща си и да му благодари 
за всичко, което му е дал.
На следващия ден шефът на компанията отново 

се срещнал с младежа. Още в първия миг той забе-
лязал огромна промяна в него и попитал:

- Какво се случи вчера?
- Прибрах се и измих ръцете на баща ми. Чак сега 

осъзнавам, че без труда на родителите си, нямаше 
сега да стоя тук пред Вас. Нямаше да постигна 
нищо от това, което имам. Чак сега си давам сметка 
какво е коствало на баща ми да изкара хляба си 
и искам аз също да помогна на него и майка ми.
При тези думи директорът се усмихнал и казал:
- Това е, качеството, което ти липсваше, но което 

успя да придобиеш. Ти вече си наясно с помощта 
на другите и можеш да оцениш работата на ос-
таналите. Заповядай в екипа ни! И не забравяй, 
когато някой ден имаш свои собствени деца, да 
им дадеш всичко, от което имат нужда - покрив, 
храна, компютър, телефон, но също така и им 
давай домашни задължения, за да могат да оценят 
усилията на родителите си и на останалите хора. 
Само така ще са успешни в живота.

Ерген с къща и колаЕрген с къща и кола

Н О В И Н И
14 - 20 юни 2021г., брой 20

14 Юни 2021 година, Понеделник,
Световен ден на кръводарителя 
Отбелязва се от 2004 г. по инициати-

ва на Международната федерация на 
дружествата на Червения кръст и Чер-
вения полумесец и други организации. 
Одобрен с резолюция 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 2021 година, Вторник,
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 ини-
циатива на Европейската асоциация за 
вятърна енергия и на Световния съвет 
за вятърна енергия, за да се акцентира 
върху значението на вятъра като източ-
ник 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 федерация 
на възрастните хора НФВХ към КНСБ посочват, че злоупотребата с възрастни 
може да има различни форми - физическо, психологическо или емоционал-
но, сексуално, финансово или пренебрежително отношение. Злоупотребата 
с възрастни е единично или повтарящо се 
действие или липса на необходимото дейст-
вие, което се случва в каквито и да е било 
взаимоотношения, където е имало очакване 
за упование и която води до нараняване, до 
беда и нещастие с възрастния. Дефинирано 
Reguе, че тя обхваща освен взаимоотношени-
ята в семейството и онези взаимоотношения, 
които се случват и в местата за грижи на 
възрастните (в това число и здравни), неза-
висимо дали тези грижи са формални или неформални. Тя – злоупотребата 
с възрастни, може да се случва в институциите, на работните места, на ули-
цата 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 нару-
шение 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 възрастни да нараства, доколкото населението на ЕС заста-
рява 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 2021 година, Четвъртък,
Световен ден за борба със сушата и 

настъпването на пустините 
Чества се от 1995 г. с резолюция A/ 

RES/49/115 на Общото събрание на ООН 
от 19 декември 1994 г. Годишнина от под-
писването в Париж, Франция, на Междуна-
родната конвенция на ООН за борба срещу 
настъпването на пустините /1994/, влязла в 
сила на 26 декември 1996 г. 

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 ТРУДА НА РОДИТЕЛИТЕ

18 Юни 2021 година, Петък,
Най-голямо поражение за Наполеон (Ватерло) 
Наполеон претърпява последното си и най-голямо 

поражение на 18 юни 1815 г. в битката при Ватерло. 
Френската армия е разбита от обединените 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 тогавашното 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 2021 година, Събота,
Световен ден на детския футбол 
Отбелязва се с решение на Фонда на ООН за подпомагане на децата (УНИЦЕФ) и 

Международната футболна федерация (ФИФА), подписано през 2001г., за да се привлече 
вниманието на децата и младежите към спорта. 

20 Юни 2021 година, Неделя,
Световен ден на бежанците 
Отбелязва се от 2001 г. с резолюция A/ RES/55/76 на Общото събрание на ООН от 4 

декември 2000 г. по повод 50-годишнината от подписването на 28 юли 1951 г. на Же-
невската конвенция за бежанците, влязла в сила на 22 април 1954 г. На същата дата от 
1975 г. до 2000 г. с решение на Организацията за африканско единство (от 9 юли 2002 
- Африкански съюз) се е отбелязвал Денят на африканските бежанци.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 11.06.2021 г.
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Заместващо костно вещество при остеосинтеза; Ен-
доскопски катетър за еднократна употреба в спиналната 
хирургия; Сет за ултразвукова аспирация; Комплект 
електроди за невромониторинг; Лазерен световод; Ме-
дицински изделия за робот асистирана хирургия.
НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ 

за всички медицински дейности, включващи: изслед-
вания, предоперативна подготовка, операция, лечение 
в болницата с назначаване до два контролни прегледа, 
задължително записани в епикризата, в рамките на 30 
дни след изписването, в същото лечебно заведение за 
болнична помощ.
За тези дейности пациентът не дължи нищо, с изклю-

чение на потребителската такса за болничен престой - по 
5.80 лв. на ден - но не повече от 10 дни годишно, освен 
ако не е освободен от нея (напр. ако  има заболяване, 
което е включено в Списъка на освободените от потре-
бителска такса лица).
Ако смятате, че сте извършили нерегламентирано 

плащане, може да подадете сигнал до Изпълнителна 
агенция „Медицински надзор“, като приложите копия 
на медицинската документация, с която разполагате, 
вкл. документ за извършено плащане, с цел извършване 
на проверка.

Въпрос: Наскоро оперираха свекърва ми и се на-
ложи през нощта да съберем необходимата сума, 
за да я оперират след изследванията, защото 
болките и бяха нетърпими, а тя е на 89 години. 
Късно вчера случайно прочетох във вашия сайт, 
че имаме право на частично или пълно заплащане 
на поставените протези. Моля да ми посочите 
вашите изисквания и къде трябва да занеса нуж-
ните документи.
Отговор от НЗОК:  Тазобедрена става се имплан-

тира в рамките на клинична пътека № 218 “Опера-
тивни процедури с алопластика на тазобедрена и 
колянна става”. НЗОК заплаща за медицински из-
делия, прилагани в болничната медицинска помощ, 
само когато те са включени в т.нар. Списък с меди-
цински изделия, които НЗОК заплаща в условията 
на болнична медицинска помощ. 
Касата заплаща на лечебното заведение стой-

ността на тазобедрената протеза, отделно от всички 
дейности. Например сумата, която НЗОК заплаща за 
протеза за  тазобедрена става, е  1080 лв. или 1358 
лв., 1435 лв., и др. 
Всяко медицинско изделие се определя от леку-

ващия лекар. Доплащането от страна на пациента 
зависи от изделието, което е необходимо конкретно 
за неговия случай. Ако пациентът доплаща за меди-
цинско изделие, той дава сума, която представлява 
разликата между стойността на изделието и тази, 
заплащана от НЗОК. Болницата задължително издава 
документи (вкл. фактура), в която е посочено за какво 
е плащането от пациента.

Въпрос: Майка ми има три прешлена счупен 
има платени осигуровки докторите искат 16.000 
лв за операция това нормално ли е ? Във всяка 
държава здравната каса поема разходите.
Отговор от НЗО: Операцията вероятно ще се 

проведе по клинична пътека № 212 „Гръбначни 
и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с 
малък и среден обем и сложност“.
Имайте предвид, че по КП № 212 има скъпо-

струващи медицински изделия за провеждане на 
лечение, които НЗОК не заплаща (когато такива са 
използвани): Антиадхезивен гел; Агресивен борер 
за високооборотна конзола - с различни диаметри; 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
14 - 20 юни 2021г., брой 20

ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ
МОГАТ ДА СМЕНЯТ СВОЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР
Смяната на личния 

лекар се осъществява 
2 пъти в годината в пе-
риода – от 1 до 30 юни 
и от 1 до 31 декември
Предстои поредният 

период, в който желае-
щите да се регистрират 
при нов общопракти-
куващ лекар, могат да 
направят това.

 Според българското законодателство, за да сменим 
личния лекар, трябва да сме здравноосигурени. Смя-
ната на личния лекар се осъществява 2 пъти в годината 
в периода – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.
За да сменим личния лекар е необходимо да отидем 

при лекаря, който сме избрали, със здравната си книж-
ка и попълнен формуляр. Формулярът за смяна (т.нар. 
регистрационна форма за постоянен избор) може да 
се разпечата от интернет страницата на НЗОК.
НЕ е необходимо за смяната на личен лекар да уве-

домяваме стария си лекар. Смяната на личен лекар 
се извършва по служебен път в районната здравноо-
сигурителна каса.
Ако се преместим да живеем в друг град или сменим 

адреса си по лична карта, имаме право да сменим 
личния лекар веднага или когато преценим. Без да 
се съобразяваме с упоменатите в законодателството 
срокове.
Изборът (първоначален, временен или постоянен) 

може да се прави лично от здравноосигурения или от 
негов родител/настойник и онлайн.
За целта лицето трябва да влезе в интернет страни-

цата на НЗОК и от собственото си лично електронно 
здравно досие да отвори меню „Избор на личен 
лекар“, откъдето да осъществи избора си на ОПЛ 
чрез регистрационната форма за избор. Документът, 
подаван по електронен път, трябва да се подпише 
с електронен подпис от здравноосигурения или от 
неговия родител/настойник чрез Персонализираната 
информационна система (ПИС) на НЗОК.
От своя страна новоизбраният общопрактикуващ 

лекар (ОПЛ) трябва да попълни своите лични данни 
и тези на практиката, в която работи. Вписва се и да-
тата, на която здравноосигуреното лице е направило 
новия избор. От тази дата пациентът може да ползва 
услугите на здравноосигурителната система и здравно 
обслужване от новоизбрания личен лекар.
Актуализираните данни се нанасят в здравнооси-

гурителната книжка, която остава за съхранение у 
пациента, а номерът й се вписва в регистрационната 
форма за постоянен избор.
При временно пребиваване за повече от един ме-

сец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на 
съответната РЗОК, където е избран постоянният ли-
чен лекар, осигуреното лице има право на временен 
избор на общопрактикуващ лекар, който е сключил 
договор с НЗОК.
При временния избор лицето има право да получа-

ва първична извънболнична медицинска помощ във 
всяко лечебно заведение на територията на цялата 
страна. За целта трябва да попълни регистрационна 
форма за временен избор на общопрактикуващ лекар. 
В нея, освен своите лични данни, здравноосигуре-
ният или негов родител, настойник или попечител, 
трябва да посочи причината за временната промяна 
на личен лекар.
Новоизбраният временно личен лекар попълва в 

регистрационната форма както своите лични данни 
и данните на практиката си, така и датата, до която 
е временната регистрация на лицето при него. След 
нейното изтичане здравноосигуреното лице автома-
тично се прехвърля в практиката на своя постоянен 
личен лекар.
Важна подробност е, че при извършване на вре-

менен избор гражданите се ползват с всичките си 
права по реда на Закона за здравното осигуряване и 
на Националния рамков договор.
В сезона на летните отпуски и почивки като здрав-

ноосигурени не бива да забравяме здравноосигури-
телната си книжка, когато заминаваме на почивка.

ПРАЩАТ НИ СЪОБЩЕНИЕ ДАЛИ СМЕ 
БИЛИ НА ПРЕГЛЕД ПРИ ЛЕКАР

Всеки пациент, 
след идентифика-
ция чрез ПИК на 
НАП или УКД на 
НЗОК, ще има въз-
можност да полу-
чава на телефона 
си чрез приложе-
нието информация 
за извършени ме-

дицински дейности или изписване на лекарства, 
напълно или частично заплащани от НЗОК, и да 
изпраща обратна връзка до касата, ако забележи не-
редности – ако не е бил на преглед или не е получил 
лекарства от аптеката и т.н.
Това става възможно, след като Националната 

здравноосигурителна каса (НЗОК) разширява функ-

ционалността на своето мобилно приложение, което 
ще даде на здравноосигурените граждани възмож-
ност активно да се включат в контрола на изразход-
ването на обществения ресурс.
Целта на проекта е да се свърже Персонализира-

ната информационна система (ПИС) на НЗОК с мо-
билното приложение за iOS и Android, като се пре-
достави възможност за получаване на нотификации 
за отчетени дейности през съществуващото мобил-
но приложение.
Приложението ще е свързано и с електронните ре-

цепти и регистрацията ще става чрез сайта на здрав-
ната каса.

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ДОПЛАТИ НАД 87 МЛН. ЛЕВА 
ПО СЕПП ЗА КАМПАНИЯ 2020

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 87 005 139 
лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). 
Субсидии получиха 54 712 земеделски стопани. Окон-
чателното плащане е направено след актуализация на 
данните в Системата за идентификация на земедел-
ските парцели (СИЗП), на база подадени възражения 

за Кампания 2020 г. Преводът е осъществен и след 
насрещна проверка на данните за заплати и осигу-
ровки, които земеделските стопани са декларирали 
пред Националната агенция за приходите (НАП).

    Доплащането по схемата е извършено съгласно 
Заповед № РД 09-555 от 07.06.2021 г. на министъра на 
земеделието, храните и горите. Изчисленията са на-
правени по окончателна ставка от 212,48 лв./хектар.
С това плащане общо оторизираните средства по 

СЕПП за Кампания 2020 са 770 367 000 лв. 

До 15-ти юни: 
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови 

вноски за юни за корпоративния 
данък по ЗКПО. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006г.
1. Подаване на данни от произ-

водител/ вносител на фискални 
устройства за разчетени фискал-
ни памети  през месец май.

2. Подаване на данни от про-
изводител/вносител на фискални устройства за сер-
визните техници, имащи право да извършват сервизна 
дейност на произведените 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 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, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец май, когато 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 юни.
До 30-ти юни: 
ЗКПО
1. Подаване на годишна данъчна декларация и внася-

не на дължимия годишен корпоративен данък за пре-
дходната година. 

2. Подаване на годишната данъчна декларация и вна-
сяне на дължимия данък за предходната година от бю-
джетните предприятия. 

3. Подаване на годишната данъчна декларация и вна-
сяне на дължимия данък за предходната година от ли-
цата, извършващи морско търговско корабоплаване, 
които за дейността си от опериране на кораби вместо с 
корпоративен данък се облагат с данък върху дейност-
та от опериране на кораби.

4. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за пре-
дходната година.
ЗДДС
1. Уведомяване по електронен път на компетентната 

ТД на НАП от регистрирано лице по реда на чл. 97б 
или 98 от ЗДДС, когато е избрало да  се регистрира за 
прилагане на режим в Съюза, режим извън Съюза или 
за режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни 
от трети страни или територии, в друга държава членка 
или по чл. 154 от ЗДДС. В този случай това лице не се 
счита за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от ЗДДС, 
считано от 01.07.2021 г.

2. Подаване на заявление за регистрация от данъчно 
задължените лица и представителите, които действат 
от тяхно име и за тяхна сметка, които отговарят на ус-
ловията за регистрация по чл. 154, 156 и 157а от ЗДДС.

3. Подаване от регистрираните лица по чл. 154 или 
чл. 156 от ЗДДС на заявление за актуализация на да-
нните в подадено от тях заявление за регистрация, за 
да могат същите да продължат регистрацията си за 
прилагане на режим в Съюза или режим извън Съюза.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ 2021г.



ПРОДУКТИ ЗА СВАЛЯНЕ НА
КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ

Правилното хра-
нене е от голямо 
значение при по-
вишеното кръвно 
налягане. Ако има-
те високо кръвно, 
трябва да наблегне-
те на консумацията 
на млечни проду-
кти, плодове и зе-
ленчуци, както и на 
продукти с ниско съдържание на мазнини и холестерол.
Консумирайте храни, богати на полезни витамини и 
елементи. Включете в менюто си целината. Тя съдържа 
фитохимични съединения, известни като фталиди.
Те отпускат мускулната тъкан на стените на артериите, 
което позволява по-лесното преминаване на кръвта, което 
от своя страна намалява кръвното налягане.
Достатъчно е да добавите в салатата си два стръка це-
лина – това ще зареди организма ви с оптимална доза 
фталиди. Целината ще насити салатата и ястията ви не 
само с полезни вещества, но и с превъзходен аромат.
 Някои видове риби намаляват кръвното налягане. Сред 
тях са сьомгата, скумрията, пъстървата, рибата треска 
и рибата тон. Омега 3-мастните киселини разреждат 
кръвта, което улеснява работата на сърцето.
За да имате нормално кръвно налягане, два пъти сед-
мично консумирайте полезните за тази цел видове риба. 
Броколите са източник на полезните вещества, които 
намаляват кръвното налягане.
Това са калий, калций, магнезий, витамин С и целулоза. 
Една чаша броколи на пара съдържа над 200 процента от 
дневната необходима доза витамин С за организма ви.
Броколите са мощен антиоксидант и отпускат стените 
на съдовете за сметка на успокояващото въздействие 
върху нервната система. Двеста грама броколи дневно 
ще регулират кръвното ви налягане.
Ограничете продуктите, които съдържат голямо ко-
личество сол – сирене, салами и консервирани меса и 
зеленчуци. Намалете консумацията на сол до минимум.

КАКВО ПРЕДСТОИ ПРЕЗ ЮНИ
ПРИ ДРЪВЧЕТАТА

Най-важната грижа е опазването на плодовете
* Продължава бор-

бата срещу най-ва-
жните болести по 
овощните култури.
Метеорологичните 

условия през месеца 
благоприятстват раз-
витието на струпяс-
ване по ябълката и 
крушата, както и бра-
шнеста мана по ябълка. При чувствителните на бра-
шнеста мана сортове ябълки се препоръчат поне две 
третирания.

* През юни протича вредната дейност на ябълковия 
плодов червей.
Ефектът от борбата срещу него зависи от правилно-

то определяне на най-подходящия момент за пръска-
не. Това е, когато започва излюпването на гъсениците, 
преди вгризването им в плодовете. Извършват се две 
пръскания – обикновено първото е през първото де-
сетдневие, а второто – 10-15 дни след това.

* През юни най-често срещаните неприятели при 
крушата са плодовите червеи, листоминиращите мол-
ци, крушовата листна оса и др.

* В началото на юни при късните сортове череши 
се извършва второ пръскане срещу черешовата муха. 
Трябва да се използват препарати с кратък карантинен 
срок.
При силно нападение на черешата от бяла ръжда, 

трябва да се третира.
* При сливата се пръска срещу сачмянка и първо по-

коление на сливовия плодов червей.
* При кайсията и прасковата - срещу източния пло-

дов червей.
* През юни при чувствителните на брашнеста мана 

сортове праскови се препоръчват две третирания.

ПОДХРАНВАНЕ НА ДОМАТИТЕ ПРИ ЦЪФТЕЖ С 
УДАЧНО СЪЧЕТАВАНЕ НА НЯКОЛКО КОМПОНЕНТА 
Осигуряването на оптимални условия за развитие на 
растенията е един от гарантите за получаване на високи 
добиви. За съжаление не всеки цвят се превръща в за-
връз, но е напълно възможно да се подобри качеството 
и количеството на цъфтежа.
Много производители използват за тази цел разтвор 
на борна киселина, защото тя способства за активното 
образуване на плодове и увеличава добивите за сметка 
на това, че намалява опадането на цветовете по различ-
ни причини, а в това число и лошите метеорологични 
условия.
Какво би се получило, ако към 
разтвора на борна киселина 
добавим и други полезни за 
доматите вещества?
Логично е да допуснем, че 
ефективността на подобно по-
дхранване ще се повиши. Това 
съвсем не значи, че можем да смесваме каквито ни попад-
нат хранителни вещества – от това е възможно не само да 
няма полза, но е по-вероятно да навредим на растенията. 
Използването на няколко важни за тази цел  компонента 
ще позволи образуването на повече цветове и завръзи.
Млечно-борното подхранване с добавка на малки коли-
чества йод по време на цъфтеж решава няколко проблема 
– борната киселина препятства опадането на цветовете 
и завръзите, йодът защитава от фитофтора, а млякото 
снабдява доматите с млечни бактерии.
Какво и колко е необходимо за този разтвор?
– 1 литър прясно мляко;
– 9 литра вода;
– половин чаена лъжичка борна киселина;
– 7 капки йод.
При по-малък брой растения намаляваме пропорцио-
нално количествата.
Как да приготвим разтвора?
В чаша топла вода се изсипва борната киселина и се 
разбърква до пълното и разтваряне (борната киселина 
не се разтваря в студена вода), а след това се добавят 
останалите компоненти. Този разтвор се използва за 
листно подхранване на доматите – нанася се с помощта 
на пулверизатор. Пръска се рано сутрин, преди поява на 
силно слънце, което може да увреди листата. Операцията 
се провежда на стадий бутон или по време на цъфтеж.
Разтворът не се използва за кореново подхранване – 
ефективен е само като листен тор за пръскане на цялата 
листна маса и цветовете.
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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!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Плаж. Платена зона.
Цени за Юни:
- Чадър 1 лв.
- Шезлонг 5 лв.
- Родопско одеяло 10 лв.

Плеймейтка хванала златната рибка, върти я 
насам-натам и се чуди какво да я прави.
Рибката:
– Хайде, бе, ще си пожелаваш ли нещо?!
– Ама как така?
– Ами така, вчера ме хвана един, пожела си един 

милион евро и ги получи! Казвай и ти, какво искаш?
– Ауу, я да ми дадеш фейса му!

ПОДБЕЛ - TUSSILAGO FARFARA  
Описание: Многогодишно 
тревисто растение с тънко, 
дълго, разклонено коренище. 
Листата са с дълги дръжки, 
почти кръгли, 10-20 см в диа-
метър, в основата сърцевидни. 
Цветовете са златистожълти 
- крайните са езичести, а сред-
ните са тръбести. На върха на всяко стъбло се образува 
по една цветна кошничка, до 2 см в диаметър. Цъфти 
от февруари до април.
Разпространение: Расте по влажни места, най-често 
край брегове на реки и потоци, а също из влажни ниви 
в цялата страна.
Употребяема част: Използват се листата и цветните 
кошнички. Да не се смесва с видовете чобанка, листата 
на които са влакнести отгоре.
Лечебно действие: Листата са средство против каш-
лица и задух. Притежават омекчаващо, отхрачващо и 
противовъзпалително действие.
Приложения: • лечение на ларингит с пресипнал глас, 
остри катари на горните дихателни пътища, туберко-
лозна кашлица
• бронхити, бронхиална астма, възпалителни процеси 
в белия дроб
• при възпалителни заболявания на стомашно-чревния 
тракт
• апетитостимулиращо и подобряващо храносмила-
нето средство
• при възпалителни заболявания на пикочните пътища
• пресни листа: рани, язви, циреи
• сухи листа: при задух - бронхиална астма
• В българската народна медицина билката се използва 
при възпаление на стомаха и червата, при кожни об-
риви, скрофули, нередовна менструация, плеврит, за 
възбуждане на апетита.
Външно приложение: Препоръчва се за налагане 
на лапи при главоболие, циреи, гнойни рани, рани от 
неудобни обувки (може счукани пресни листа), от из-
гаряне, за компреси при възпаление на очите. Използва 
се за бани при възпаление на вените на краката, при 
червен вятър, ревматизъм. Изсушени листа се препо-
ръчват за пушене при задух.
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се залива 
с 400 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се по 1 винена 
чаша преди ядене, 4 пъти дневно, подсладено с мед.

ТОРТА ГАРАШ  
Продукти:
БЛАТ

• белтъци – 10 бр.
• орехи – 400 г смлени
• захар – 200 г
ПЪЛНЕЖ
• сметана – 400 г
• захар – 100 г фин кристал
• черен шоколад – 450 г за 
топене
ШОКОЛАДОВ ГАНАШ
• черен шоколад – 200 г за топене
• олио – 2 с. л.
• зелен кокос – или смлян шамфастък за поръска
Начин на приготвяне:
Фурна – 160 градуса; Тортена форма с ринг, покрита 

с хартия за печене и диаметър около 24-26 см. Работи 
се само с миксер.
В купата на миксера се поставят белтъците със стайна 

температура, разпенват се и се добавя захарта на порции. 
Не се разбива плътен сняг, защото блатовете след това ще 
станат прекалено чупливи, нека да е разбит меко белтъ-
кът, но да не е и течен. Трябва да пада от бъркалка бавно.
След като се е разтопила напълно захарта, това се 

проверява с пръсти и ако има все още кристалчета 
между два пръста се завърта още на един до два 
оборота, се добавят смлените орехи. Разбърква се с 
сладкарска шпатула. Тестото се премерва на кантарче, 

дели на равни 4 или 5 блата, по принцип е на пет 
блата, и всеки се изсипва във формата, заглажда се.
Пече се на 160 градуса за около 5 до 7 минути. Веднага 

се обръща и внимателно се сваля хартията. Блатовете в 
този момент са все още леко лепкави и меки, това не е 
проблем. Оставят се настрана да се охладят.
ПЪЛНЕЖ:
Шоколадът се разтопява на водна баня. Сваля се от 

котлона и леко се охлажда за около 5 до 7 минути. Сме-
таната се разбива с миксер на слаб оборот, на порции се 
добавя и захарта. На струйка се прибавя и разтопеният 
шоколад. Разбърква се до хомогенност.
Тортата се подрежда, като се поставя един от блато-

вете в подходяща плоска тортена чиния, покрива се с 
1/4 от крема и се захлупва със следващ блат и така до 
последния. Тортата Гараш се покрива с крем от всички 
страни. Оставя се на студено за около 1 час.
ШОКОЛАДОВ ГАНАШ:
Шоколадът се разтопява на водна баня, добавят се и 

лъжиците олио за блясък. Сваля се и се налива в малък 
кръг върху средата на тортата и леко започва да се накла-
ня настрани, за да може да се разтече правилно. Следва 
нова порция шоколад и така до края на количеството.
Не се ползва шпатула за намазване. Оставя се на сту-

дено да се стегне. Преди сервиране се поръсва с цветен 
кокос, винаги е в зелено оцветен, това е и марката на 
шоколадовия Гараш или със смлян шамфъстък, пред-
варително леко запечен на тиган.
Реже се на тесни парчета с остър нож, предварително 

натопен в гореща вода и подсушен.


