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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

с. Сатовча

Традиционно населението на община 
Сатовча отбеляза националния празник на 
Република България – 3-ти март. Във всич-
ки населени места от общината се прове-
доха тържествени чествания по случай 144 
години от Освобождението на България. 
Училищните ръководства бяха подготвили 
художествено-музикални програми, пос-
ветени на националният празник, където 
тържествено беше издигнат национал-
ният трибагреник съпроводен с химна на 
републиката. В центъра на Сатовча наци-
оналното знаме беше издигнато от кметът 
на община Сатовча д-р Арбен Мименов, 
асистиран от отличници при училище Са-
товча. Прочетоха се възпоменателни слова 
за героите, дали живота си за България, 
поднесоха се венци на признателност пред 
паметниците на героите от Отечествена-
та, Балканската и Втората световна война. 
Рецитираха се стихове, посветени на без-
смъртните герои на България, които за по-
реден път отекваха на тази паметна дата, 
дала ни място под слънцето. За да я има на-
шата родина България, за да има развитие 
и просперитет трябва да останем задруж-
ни, да бъдем заедно и в добри и трудни 
времена, коментира Кмета на Общината.

Традиционно населеленииетоо наТ

Увaжaeми дaми,
Днec ce oбpъщaм личнo ĸъм Bac, 

зaщoтo днec e Baшия пpaзниĸ. 
Πoзвoлeтe дa ви пoздpaвя пo cлyчaй 
8 –ми мapт – Meждyнapoдния дeн нa 
жeнaтa.
Бъдeтe гopди и yвepeни, cмeли във 

вcичĸи вaши мeчти и нaчинaния!
Cъxpaнeтe cвoятa жeнcтвeнocт и 

oчapoвaниe, cвoя дyx
и жизнepaдocт!
B тoзи cпeциaлeн зa вac дeн ви 

пoжeлaвaм мнoгo ycмивĸи, cпoдeлe-
ни мигoвe нa щacтиe във вceĸи eдин 
вaш yтpeшeн дeн!
Чecтит пpaзниĸ мили мaйĸи, cъпpyги и пpeĸpacни жeни!
Бъдeтe вce тaĸa ocнoвa нa живoтa! Бъдeтe нeгoвoтo нaчaлo, cмиcъ-

лът мy и пoдĸpeпaтa мy!
Бъдeтe oнaзи cвeтлинa, ĸъм ĸoятo ce cтpeмим и ĸoятo paзпpъcĸвa 

cивoтaтa нa eжeднeвиeтo! Hиĸoгa нe зaбpaвяйтe ĸoлĸo мнoгo cтe 
cпeциaлни.

He зaбpaвяйтe, чe нямa нищo пo- ĸpacивo oт cилнaтa и гopдa жeнa.
Честит празник! Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

ддд

с. Сатовча

с. Сатовча

с. Сатовча

с. Слащен



Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

Какво е за вас щастието? Няма човек, който да 
не го търси. Но дали е въпрос на търсене? Може би 
то е пред нас и не го забелязваме. Живеем сложно, 
динамично, стремим се към това да имаме повече 
и повече материални придобивки, залъгвайки се, 
че те ни правят щастливи. Може би трябва да се 
замислим дали щастието не е здраве, свобода, 
мир, пролетта с нейните ухания, любимата чаша 
кафе или чай... Щастието не е сложно, не е скъпо, 
но ние го правим невъзможно за постигане, защото 
се стремим към неща, за които дори не сме сигурни, 
че са ни необходими.

1. Следващия път, когато ви е нервно, напрегна-
то, направете нещо съвсем елементарно. Полейте 
цветята, поставете ръцете си под течаща вода, 
запалете си пало санто.

2. Научете се да филтрирате шума в живота си. 
Или казано по-ясно, внимавайте на кого давате 
гласност и сцена в ежедневието си.

3. Започнете да правите разумни избори за себе 
си. Ако не харесвате някаква част от живота си, 
време е да започнете да я променяте, не чакайте.

4. Опитайте се да отделяте повече време за 
любимите ви хобита, те създават положителни 
емоции, които можем да наречем спокойно щастие.

5. Започнете да заменяте тревогите си с поло-
жителни действия и мисли. Ако не се опитате да го 
направите, отрицателното ще ви превземе. Вместо 
това се опитайте да го елиминирате с щастие.

6. Ако искате да се отдалечите от нещо негативно, 
започнете да се доближавате до положителното.

7. Не се сравнявайте с другите, а погледнете на 
себе си като на личност, която има свой път и цели 
и която е способна да постигне успехи и да бъде 
щастлива. Никога не се подценявайте, а всеки ден 
правете по нещо малко, което да ви прави по-добри 
като личности, да надгражда уменията ви.

8. Радвайте се на чуждите успехи. Това ще ви 
действа мотивиращо, а не обратното, карайки ви да 
се подценявате. Просто успехът в живота е крива, 
имаме силни периоди, след това такива, в които 
усвояваме нови неща, за да можем отново да се 
издигнем високо.

9. Давайте, без да очаквате. Трудно е, но това е 
още една малка стъпка за личното щастие. Очак-
ванията разочароват.

10. Бъдете любезни дори с хората, които не за-
служават. Това е начинът да поддържате вътрешен 
мир, който е от значение за усещането за щастие.

11. Всеки ден правете нещо малко за някого. То 
може да не е свързано с материалното, с даване 
на пари.

12. Не забравяйте да показвате на любимите ви 
хора колко много значат за вас.

13. Измервайте напредъка си всеки ден, неза-
висимо колко малък ви се струва. Всяка стъпка 
напред, всяко надграждане носи мотивация, кара 
ви да се усмихнете и да празнувате, дори отбеляз-
ването да е с хубава чаша капучино.
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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

11 Март 2022 година, Петък, 
 Ден на ракетните войски и артилерията на 

българската армия 
Определен е за професионален празник на 

ракетните войски и артилерията със заповед на 
министъра на отбраната от 7 май 1992 г. Свързан 
е с участието на българската артилерия в реши-
телната атака за превземането на Одринската 
крепост през Балканската война (1912 -1913). 

12 Март 2022 година, Събота, 
Световен ден срещу цензурата в интернет 
Събитието има за цел да покаже, че всяка цензура в свободното виртуално простран-

ство е неприемлива и всеки има право на свободата да чете и публикува това, което желае. 
13 Март 2022 година, Неделя,  
Ден на Свети Никифор 
На 13 март отбелязваме пренасянето на мощите на св. патриарх 

Никифор Цариградски. Св. Никифор бил възведен за цариградски 
патриарх в 806 г., няколко години след като Седмият Вселенски събор 
осъдил иконоборческата ерес. Той с всички сили се борел против 
свободните нрави, които силно се били разпространили в столицата; 
стараел се да възстанови мира в църквата и да прекрати смутовете, 
появили се поради лъжеучения. Свети Никифор написал и научно 
богословски трудове, в които защитавал православната вяра. Написал 
и история на християнската църква.

КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ПРОБУЖДАНЕ“
Общоградски конкурс за поезия „Пробуждане“ 

се организира от Младежки парламент Русе с под-
крепата на Общински Младежки дом Русе по повод 

световния ден на поезията – 21 март.
Целта на конкурса е да даде възможност на младежи, които имат интерес към 

писането на поезия да покажат своята дарба. Това е възможност за младите творци да 
изразят душата си и да покажат своята любов към поезията. В конкурса могат да участват 
ученици от 8 до 12 клас. Участниците трябва да изпратят непубликувани творби на е-mail: 
online.contest.yc.ruse@gmail.com с тема: “Kонкурс за поезия” в срок до 21.03.2022г. вкл. 
Всеки участник в конкурса трябва да посочи трите си имена, училище, клас, телефон 

за връзка и електронна поща. Компетентно жури ще оценява литературната стойност 
на конкурсните работи до 27.03.2022г. Резултатите ще бъдат обявени на 28 март 2022 
година във фейсбук страницата и инстаграм профила на Младежки парламент Русе, 
както и в страницата на Младежки дом Русе и Онлайн конкурси Младежки дом Русе във 
фейсбук. Класиралите се в челната тройка ще получат грамоти и награди. Публикувани 
творби ще бъдат дисквалифицирани.
За допълнителна информация участниците в конкурса могат да се обръщат писмено 

на посочения по - горе имейл или на тел. 0894 406 421 – Теодора Траянова

КОНКУРС „ВЪЛШЕБСТВОТО НА СЕЗОНИТЕ”
За единадесета поредна година Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки 

център” – Хасково обявява два онлайн конкурса за ученици под общото название 
„Вълшебството на сезоните”, посветени на настъпването на Астрономическата пролет. 
Конкурсите са за фотография и за рисунка, разкриващи красотата на Земята през раз-
личните сезони. Регламентите на конкурсите предвиждат участниците да бъдат разде-
лени в 2 възрастови групи (5-7 и 8-12 клас) в конкурса за фотографии и в 3 възрастови 
групи (1-4, 5-7 и 8-12 клас) в конкурса за рисунки. Те могат да участват с до четири 
свои творби, като се поощрява тези четири творби да бъдат посветени на различните 
сезони. Фотографиите и сканираните (сниманите) рисунки трябва да се изпращат във 
формат JPG, да са с добро качество и да не са по-големи от 20 MB. Творбите трябва да 
бъдат придружени от текст, съдържащ: заглавие на снимката/рисунката, трите имена 
на автора, организация (училище, клуб, школа и т.н.), клас, ръководител, координати за 
обратна връзка (пълен и точен адрес, телефон и e-mail). Конкурсните творби се изпращат 
на e-mail: astrokonkurs@gmail.com. Срокът за изпращане на снимките и рисунките е 11 
март 2022 г. Допуснатите до участие творби ще бъдат качени във фейсбук страницата 
Конкурс „Вълшебството на сезоните“ | Facebook. Поради пандемичната обстановка 
традиционната изложба “Вълшебството на сезоните” няма да се състои. Авторите на 
наградените творби ще получат наградите си лично или по куриер. Справки и допъл-
нителна информация на e-mails: ao_haskovo@abv.bg и astrokonkurs@gmail.com.

8 Март 2022 година, Вторник,
Международен ден на жената
 Идеята за Международен ден на жената възниква в 

началото на XX век. Историята на празника започва 
през 1857 г. в Ню Йорк, когато е организиран един от 
първите протестни митинги на жените, работещи в 
текстилните фабрики. Те настоявали за равни права 
с мъжете, намаляване на работното време и подобря-
ване условията на труд. През 1909 г. Американската 
социалистическа партия провъзгласила 28 февруари за 
Национален ден на жената. До 1913г. американките са 
го отбелязвали на последната неделя от месец февруа-
ри. През 1910 г. на Втората международна конференция на работещите жени 
в Копенхаген е взето решение за учредяване на „Ден на жената“, който да се 
отбелязва всяка година. В резултат на това решение Международният ден на 
жената се чества за първи път през 1911 г. в Австрия, Германия, Швейцария 
и Дания, когато повече от един милион мъже и жени участват в шествия. От 
1914 г. отбелязването на празника в различните страни е на датата 8 март. 
Той се свързва в началото на века с борбата за политическо, икономическо и 
социално равноправие. През 1977 г. Общото събрание на ООН решава 8 март 
да стане Международен ден за правата на жените и за мир.

 9 Март 2022 година, Сряда, 
Свети Четиридесет мъченици 

Севастийски 
Имен ден празнуват: Младен, 

Младенкa.
 Православната църква определя 

този ден като празник на четириде-
сетте войника от арменския полк в 
гр. Севастия, които след жестоки мъ-
чения загиват за своята вяра по време 
на преследванията на християните от 
имп. Лициний ( IV в.). Според стара-
та християнска житиейна митология, 
светите 40 мъченици са били римски 
войници, които тайно изповядвали 
християнството. Техният полк е бил 
разположен в малоазиатския град 
Севастия. След като биват разкрити 

са подложени на жестоки мъчения. Загиват 40 войни. Това става през 320г.
от н.е. Няколко години преди официалното признаване на християнството и 
края на гоненията на ранните християни. Православната църква по-късно ги 
канонизира. В българските религиозни вярвания – представата за 40-те светци 
войни се трансформира в младенци. Така сред старите българи празника е 
известен като младенци. Празничната трапеза: Освен обредните хлябове, 
всяка стопанка сготвя и 40 червени чушки, които пълни с ориз или булгур и 
всеки гледа в този ден 40 неща да хапне - да е берекетлия годината.

 Международен ден на DJ-я 
9 март е Международният ден на 

DJ-я. Отбелязва се от 2002 г. по ини-
циатива на Световния диджей фонд 
и организацията “Нордоф Робинс 
мюзик терапи”, които използват му-
зиката за лечение на деца и възрастни. 
На този ден по цял свят се провеждат 
благотворителни акции в помощ на 
детски организации. 

10 Март 2022 година, Четвъртък, 
Св. мъченица Галина 

Имен ден празнуват всички, които носят името 
Галин, Галина, Галена, Галя и производните им. 
Според народните вярвания, всеки който носи 

нейното име, ще бъде обичан. Света мъченица 
Галина пострадала при управлението на импе-
ратор Деций Траян в Коринт. Областният упра-
вител предприел гонения на християните, при 
което пострадали много мъже и жени, верни на 
Христовата вяра.

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

13 МАЛКИ НЕЩА ЗА ПОВЕЧЕ ЩАСТИЕ ВСЕКИ ДЕН
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КОЛКО МЛЯКО МИНИМУМ ТРЯБВА ДА СИ ПРОДАЛ, 
ЗА ДА ИМАШ ОБВЪРЗАНА ПОДКРЕПА

ПО РАЗВЪДНИТЕ ПРОГРАМИ?
Минимум по 

100 кг овче мля-
ко и 250 кг козе 
от едно животно 
трябва да бъде 
продадено на па-
зара в рамките 
на една кален-
дарна година, за 
да може живот-
новъдите, които 
кандидатстват за субсидиране по линия на обвързано 
с производството подпомагане за овце и кози, вклю-
чени в развъдни програми, да получат тази помощ. 
Това е записано в Стратегическия план за развитие на 
земеделието до 2027 г., който страната ни депозира в 
Европейската комисия на 25 февруари т.г.
Тази помощ ще се дава само на фермери, които 

отглеждат в стопанството си 50 или повече овце-
майки от една порода или 20 или повече еднопородни 
кози-майки, които са включени в развъдни програми. 
Самите животновъдни обекти трябва да са вписани в 
система за контрол и мониторинг на суровото мляко.
Целта на това подпомагане (интервенция) допри-

нася за осигуряване на икономическа стабилност 
на земеделските стопани, отглеждащи овце и кози, 
като по този начин повишава тяхната конкурентос-
пособност и стабилно позициониране на пазара чрез 
предлагане на месо и мляко за пазара, се посочва в 
мотивите.
Основно предимство е, че млечните продукти от 

дребни преживни животни се отличават с висока мас-
леност, специфичен вкус и висок дял в потребителската 
кошница.  
Бенефициентите по схемите за обвързано с произ-

водството подпомагане на доходите имат задължени-
ето да изпълняват изискванията за предварителната 
условност.

* Заявените за подпомагане животни трябва да са 
на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овце и до 108 
месеца за кози.

* Заявените за подпомагане животни трябва да са 
идентифицирани и регистрирани в системата за иден-
тификация и регистрация на животните на БАБХ.

* Земеделските стопани трябва да продължат да 
отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки 
най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за 
подаване на заявленията за подпомагане.

* Земеделските стопани могат да заменят заявените 
животни с други, отговарящи на изискванията за подпо-
магане към последния ден за подаване на заявления за 
подпомагане, при условие че извършат замяната в срок 
до 10 дни от края на събитието, което я е наложило, 
и надлежно са уведомили Разплащателна агенция в 
срок от 7 работни дни следващи деня на фактическата 
замяна.

* Не се допуска доказване на реализация с документи 
за мляко за изхранване на животни в други стопанства.
За месодайни породи – земеделските стопани трябва 

да са реализирали количества за клане, износ, вътреоб-
щностна търговия или продажба в други стопанства, 
съответстващи най-малко на 1 бр. агне/яре (родени в 
стопанството) на допустимо за подпомагане животно;

* Не се допуска едновременно подпомагане за едно 
животно по тази схема и по схемата за преходна наци-
онална помощ.
Размерът на подпомагане се определя на глава жи-

вотно с оглед постигането на задоволителна добавка 
към по-високите нужди от подкрепа на доходите на 
земеделските стопани в секторите с ниска рентабил-
ност, стимулиращ ги да продължат земеделското про-
изводство, да повишат конкурентоспособността си и 
подобрят пазарната си ориентация. 
При определяне на размера на подпомагането с цел 

насочване на необходимия финансов ресурс към малки 
и средни ферми ще бъде приложена модулация.

МОЖЕ ЛИ ЗАКУПУВАНЕТО НА СТАЖ ЗА ПЕНСИЯ 
ДА БЪДЕ РАЗСРОЧЕНО

Голяма част от работ-
ниците и служителите 
в България не успяват 
своевременно да събе-
рат необходимия им по 
изискванията на закона 
осигурителен стаж и 
възраст, с които да при-
добият и упражнят свое-
то право на пенсионира-
не в страната. Причините за това могат да бъдат в 
най-различни посоки – от неплащане на осигуровки 
както от страна на работодателите, така и неплаща-
нето им от страна на самоосигуряващите се лица.
Изключително важно е да следим постоянно какъв 

е социалноосигурителния ни статус. Това може да се 
направи по електронен път в сайта на Националния 
осигурителен институт, както и на място в самата 
институция.
Една от основните причини за липсата на осигури-

телни вноски на гражданите в сивата икономика в Бъл-
гария и по-конкретно факта, че голяма част от българи-
те работят или са работили без трудов договор.
Когато нямат трудов договор, хората получават 

своето възнаграждение „на ръка“, с което се заоби-
каля изплащането на осигурителни вноски от страна 
на работодателя. Следва да знаете, че по закон ра-
ботодателите са длъжни да изплащат осигуровките 
на всички свои работници и служители, а неизпла-
щането им се санкционира с глoбa в paзмep oт 15 
000 дo 20 000 лв., a зa винoвнoтo длъжнocтнo лицe 
- глoбa в paзмep oт 5 000 дo 10 000 лв. Πpи повторно 
нapyшeние paбoтoдaтeлят ce нaĸaзвa c имyщecтвeнa 
caнĸция или глoбa в paзмep oт 20 000 дo 30 000 лв., 
a винoвнoтo длъжнocтнo лицe се наказва c глoбa в 
paзмep oт 10 000 дo 20 000 лв.
Зачита ли се за трудов стаж периодът на непла-

тен отпуск за отглеждане на дете
Една от възможностите, които законът дава въз-

можност за натрупване осигурителен стаж, е той да 
бъде закупен. В кои случаи това е позволено и дали 
може осигурителния стаж да бъде закупен на отдел-
ни вноски.
Да, съгласно законът в България, лицата могат по 

свое желание за заплатят вноски или наведнъж за 
целия период, който желаят да закупят, или да вна-
сят вноските за отделни месеци на части. Важно е да 
обърнете внимание, че когато вноските се внасят през 
различни периоди, винаги трябва да се има предвид 
размерът на минималния осигурителен доход за са-
моосигуряващите се лица и размерът на вноската за 
фонд „Пенсии“ за всеки период поотделно.
Възможностите за закупуване на осигурителен 

стаж също са определени от закона в България и се 
допускат единствено в точно определени случаи. 
Зачитането на осигурителен стаж със заплащане на 
осигурителни вноски от лицата, ако не е зачетен на 
друго основание и са внесени осигурителни вноски, 
се зачита:

1. времето на обучение на лицата, завършили ви-
сше или полувисше образование, но за не повече от 
срока на обучение, предвиден по учебния план за 
завършената специалност;

2. времето на докторантурата, определено в нор-
мативен акт за лицата, придобили образователна и 
научна степен „доктор“.
Осигурителен стаж може да се закупи във всеки 

един банков клон. Вноските се внасят по сметка на 
НАП и в платежното нареждане се попълва съответ-
ния параграф.
Справка:
чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване
чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване

За целта е  необходимо е да подадете заявление по 
образец - „Заявление за служебен обмен на документи 
за завършени здравноосигурителни периоди съгласно 
член 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 12(1) от 
Регламент (ЕО) № 987/2009“). То е публикувано на 
интернет  страницата на НЗОК (www.nhif.bg) в рубрика 
„Международни въпроси“, подрубрика „Европейска 
интеграция“ – линк „Сумиране на здравноосигури-
телни периоди, придобити в различни държави от ЕС“ 
– (https://www.nhif.bg/page/192). Към заявлението се 
изисква да  бъде приложена попълнена от Вас анкета 
на английската осигурителна институция – HMRC 
(CA3916 application form) и  изброените в нея доку-
менти.
Документи може да подадете в Централно упра-

вление на НЗОК или в Районната здравноосигури-
телна каса (РЗОК) по местоживеене – лично или чрез 
упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски 
оператор.
Адресите и телефонните номера и електронните 

пощи на  районните здравноосигурителни каси са 
публикувани на интернет страницата на НЗОК (www.
nhif.bg) - меню „Контакти“.
Получения отговор от Великобритания с формуляр 

S041 следва да представите в териториалната дирек-
ция/офис на  Националната агенция за приходите 
(НАП) по постоянен адрес у нас. Въз основа на да-
нните, посочени в документа, месеците без данни за 
здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и 
ще бъде коригиран здравноосигурителният Ви статус.

До 14-ти март: 
ЗДДС
1. Подаване на справ-

ка-декларация по 
ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец 
февруари. 

2. Подаване на VIES-
декларация от реги-
стрирано лице, което 
е извършило вътре-
общностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с 
място на изпълнение на територията на друга дър-
жава членка за данъчния период – месец февруари. 
Регистрираното лице, което през данъчния период – 
месец февруари изпраща или транспортира стоки под 
режим на складиране на стоки до поискване от тери-
торията на страната до територията на друга държава 
членка и/или когато през този период настъпи промя-
на, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 
3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъч-

ния период – месец февруари е извършило вътреоб-
щностни доставки, по които получатели са данъчно 
задължени лица или данъчно незадължени юридиче-
ски лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна 
Ирландия, или доставки като посредник в тристранна 
операция, по които получатели са данъчно задълже-
ни лица или данъчно незадължени юридически лица, 
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия 
подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което 
прехвърля стоки, представляващи част от неговите 
стопански активи, от територията на страната до те-
риторията на Северна Ирландия под режим на скла-
диране на стоки до поискване и/или когато през този 
период настъпи промяна, включително замяна на ли-
цето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ 
на VIES-декларацията.
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен 

внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпраща-
ния), съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС - за референтен 
период месец февруари 2022 г. 
До 15-ти март: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец февруари.

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 февруари.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец февруари.

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

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2022г.

Въпрос: Може ли да се издаде S1- (Удостоверение 
за право на медицинско обслужване, ако не живеете 
в страната, в която се осигурявате. Полезно за ко-
мандировани работници, трансгранични работници, 
пенсионери и държавни служители и лицата на 
тяхна издръжка) електронно?
Отговор от НЗОК:  Чрез официално кандидат-

стване в чуждата здравноосигурителна институция 
формуляр S1/S072 „Регистрация за медицинска 
помощ“ може да се изиска по служебен път  от  
съответната районна здравноосигурителна каса 
(РЗОК). Съгласно (ЕО) Регламент 883/2004 и (ЕО) 
Регламент 987/2009, уреждащи обмяната на евро-
пейски удостоверителни документи между осигури-
телните институции в ЕС, местната здравна каса има 
задължението да изиска този, както и всякакви други 
документи, свързани със здравното осигуряване.
Възможен вариант за издаването на формуляр S1 

е кандидатстването лично или чрез упълномощено 
в РЗОК  по местоживеене.
РЗОК издава формуляра при наличие на законови-

те предпоставки съгласно европейските регламенти 
за координация на системите за социална сигурност. 
В  този смисъл РЗОК ще прецени дали са налице 
условията за издаването му във Вашия случай.
Адресите и телефонните номера на районните 

здравноосигурителни каси са публикувани на ин-
тернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg) - меню 
„Контакти“.

Въпрос: Искам да получа информация относ-
но възстановяване на здравноосигурителния 
ми статут в Република България. До момента 
плащам осигуровките си във Великобритания и 
бих искала да възстановя здравноосигурителния 
си статут в България.
Моля за информация за редът на действие.
Отговор от НЗОК: Официалният документ, уреж-

дащ сумирането на завършени здравноосигурителни 
периоди в друга държава от ЕС или Великобритания 
е удостоверителен формуляр Е104/S041.
Той се изисква по служебен път  чрез официално 

кандидатстване от Ваша страна за него в съответна-
та Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или 
в Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), 
след окончателното Ви прибиране в България.



НЯКОЛКО ГРЕШКИ, КОИТО МОГАТ ДА 
СЪСИПЯТ РАЗСАДА

Отглеждането на разсад е много важно за голяма 
част от зеленчуковите култури, подправки и цветя, а за 
други ще ускори плододаването. За целта е необходимо 
осигуряване на подходящи условия и спазване на някои 
основни правила. Не трябва да се забравят специфичните 
особености и изисква-
ния за всеки вид.
Сериозна грешка е 

по-ранното засяване 
на семената за разсад. 
Времето за засаждане 
на растенията на посто-
янно място и времето 
за засяване на семена-
та са пряко свързани 
и зависят от региона, 
климатичните условия и специфичните особености на 
съответната култура. Една от задачите на отглеждането 
на разсад е да се получи възможно най-голяма преднина 
при плододаване, което се обуславя от по-ранния растеж 
и развитие на растенията, в сравнение с тези, отгледани 
по безразсаден начин. На пръв поглед изглежда, че кол-
кото по-стар е разсадът, толкова по-голяма ще бъде пред-
нината, но съвсем не е така. При прерастване на разсада 
преднината намалява, защото засаждането на постоянно 
място стресира растенията те и спират да се развиват за 
известно време. Необходимо е да се възстанови корено-
вата система напълно, но това скъсява преднината. При 
по-старите разсади това време се удължава, а освен това 
растенията отслабват и стават по-податливи на болести.
Изследванията показват, че разсад, който е достигнал 

възраст на готовност, но не е засаден навреме, за около 
4-5 дни може напълно да загуби силите си, а заедно с това 
и преднината. Прерасналият разсад губи съдържанието 
на хлорофил в листата, избледнява и увеличава консу-
мацията на пластични вещества при дишане, което се 
отразява негативно на кореновата система – тя отслабва.
Подхранване
Ранното подхранване е друга грешка, която също може 

да повлияе негативно на развитието на разсада. Препо-
ръките за ранно подхранване – 2-3 дни след поникване 
не са убедителни, а когато е нужно, тогава са отделни 
случаи. За покълване семената не се нуждаят от хра-
нителни вещества, а само от топлина, влага и въздух и 
когато те са налични в тях започват да протичат сложни 
биохимични процеси. Най-напред коренът пробива об-
вивката на семето и се устремява вертикално в почвения 
слой и абсорбира хранителни вещества. Потреблението 
на хранителни елементи на този етап е незначително. 
Торенето ще увеличи концентрацията на елементи в 
почвения разтвор, а това ще се отрази неблагоприятно 
на кореновата система, защото кореновите власинки при 
наличие на излишъци започват да отмират. Краставиците 
реагират особено негативно на ранното подхранване. То 
е необходимо, но на по-късен етап, когато започне ин-
тензивно извличане на хранителни вещества от почвата.
За разсади с по-дълъг период на отглеждане – домати, 

патладжан и пипер торене е необходимо, но не трябва да 
се извършва непосредствено след пикиране. Тогава коре-
ните са увредени даже при най-внимателно пресаждане 
на растенията, а повишената концентрация на храни-
телни вещества може само да забави възстановяването 
им. По време на възстановителния процес растенията 
преустановяват развитието си и едва след укрепване на 
кореновата система започват отново да се хранят.
Умерено поливане
Поливането действително трябва да бъде умерено, но 

съвсем не значи, че е необходимо само леко навлажня-
ване на почвата. Напояването с пръскане е оправдано 
само тогава, когато трябва да се навлажни само горния 
почвен слой – по време на покълване на семената или в 
първите дни след това.
Когато кореновата система запълни обема на контей-

нерите, тогава се полива обилно, защото само така може 
да се омокри цялата пръст. Важно е да се осигури добро 
дрениране, за да се отделя излишната вода. Концепцията 
за „умерено поливане“ не се отнася за поливане на горния 
слой, а по-скоро обилно, но рядко. Следващо поливане 
трябва да се извърши тогава, когато почвата е изсъхнала, 
но не пресъхнала.

Всяка култура има своите секрети – краставиците 
изискват по-често поливане от доматите, пипера и 
патладжана и се поливат отново тогава, когато почвата 
е все още влажна.

„Чудотворни“ препарати за подхранване
Могат да се видят различни препоръки и оферти за 

чудотворни препарати за отглеждане на здрав и силен 
разсад. Той може да бъде такъв само тогава, когато са 
налични оптимални условия на отглеждане, влияещи 
върху растежа и развитието – температура, осветеност, 
влажност, наличие в почвата на всички необходими 
хранителни вещества, но в определени количества и 
пропорции. Всеки дефицит или излишък се отразява 
неблагоприятно върху състоянието на растенията. 
Подхранването на разсада, както и на възрастните 
растения, трябва да се извършва само с онези храни-
телни вещества, които са необходими за дадения етап 
от вегетацията и със сигурност само те могат да се 
нарекат чудотворни.

КОЛКО ЧЕСТО ТРЯБВА ДА КЪПЯ КОТКАТА?
Котките са известни с манията си по чистотата. Те 

прекарват часове наред в грижа за тоалета си и винаги 
изглеждат добре. Има котки, които никога не са били 
къпани от човек и пак 
изглеждат чисти.
Това ни подсказват, 

че писаните умеят 
да поддържат своята 
хигиена. В определе-
ни условия обаче се 
налага котето да бъде 
изкъпано.
Ако то е прибрано 

от улицата, е добре да мине през банята, за да се отмият 
нечистотиите и външните паразити. Ако котката живее 
навън, но влиза у дома, също е желателно да се къпе 
през определени периоди. Това не бива да става често, 
защото би могло да навреди на животното.
От значение е също така дължината на козината при 

котето. Късокосместите писани могат да се къпят 1-2 
пъти в годината, а дългокосместите им събратя по 4 
пъти годишно.
При къпането на животното е важно и какъв шампоан 

ще използвате. Не ви съветваме да действате с личния 
си шампоан, защото той не е подходящ за котешката 
козина и кожа. Подберете продукт, предназначен за 
вашия питомец.
Има различни видове шампоани, като основно се 

поделят на сух и течен. Течният е желателно да не се 
ползва повече от 4 пъти в годината. Сухият котешки 
шампоан наподобява човешкия.
Той премахва лошите миризми и връща привлека-

телния вид на козината. Обикновено може да се ползва 
по-често от течния, като на опаковката на продукта има 
пълна информация за употребата му.
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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!

НАЕМАМ
земеделска земя
с. Сатовча 15лв./дка
Анна-Мария Велкова
0899/91-35-24                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

5-годишният Петьо, на въпроса:
- Какъв искаш да станеш, когато пораснеш?
- Ерген, кат’ чичо Гошо…
Всички били изненадани. И най-много от всички 

- на чичо Гошо жена му.

Иванчо се прибира от училище и техните го питат:
- Иванчо как мина днес в училище?
- С родители на двойкаджии не разговарям!

Габровец пазари обеци!
- За Св.Валентин?
- Едната,другата на 8 -ми март!

БЛАТНО КОКИЧЕ
Блатното кокиче /Leucojum aestivum/ е многого-

дишно луковично растение от семейство Кокичеви. 
Известно е още като обикновено блатно кокиче, бяла 
теменуга, гергьовско кокиче, дремавче, жабешко лале, 
ливадско кокиче, лятно блатно кокиче и др.
Луковицата на блатното 

кокиче е късояйцевидна, 
2–3 см в диаметър, със си-
вкави или кафяви обвивка 
от стари листа. Стъблото 
на растението достига до 
60 см височина и е маслко 
сплескано. Листата на 
блатното кокиче са 4–6 роя, линейни, обикновено 
дълги, колкото стъблото, до 13 мм широки, с тъп връх.
Цветовете на растението са 3–7 броя, сравнително 

едри, разположени на върха на стъблото. Околоцвет-
ните листчета са бели, елипсовидни, със зеленожълт 
петънце. Плодната кутийка е почти сферична. Се-
мената на блатното кокиче са цилиндрични и черни.
Растението цъфти през април и май. Среща се из 

ниските и влажни лонгозни гори, както и из влажните 
и периодично заливани ливади, основно по поре-
чията на Дунав, Марица, Тунджа, Камчия и някои 
по–малки реки, вливащи се в Черно море, докъм 270 
м надморска височина. Освен у нас блатното кокиче 
е разпространено и в Средна и Южна Европа, Русия, 
Балканския полуостров и др.
Видове блатно кокиче
Родът на блатното кокиче Leucojum включва 12 

вида растения. У нас освен обикновеното блатно 
кокиче /Leucojum aestivum/ се среща и пролетно 
блатно кокиче.
Пролетното блатно кокиче /Leucojum vernum/ е 

многогодишно растение от рода Блатно кокиче. То не 
се различава много от обикновеното блатно кокиче с 
изключение на това, че цъфти по-рано през годината 
и достига малко по-ниски размери. Зеленикаво е при 
върха на околоцветъчните листчета (венчелистчета-
та). Отровно е, но съдържа и лечебни вещества. Този 
вид вирее край големите реки. Среща се по-рядко и 
във влажни лонгозни гори. В България пролетното 
блатно кокиче е застрашен вид (както обикновеното 
блатно кокиче).
Състав на блатно кокиче
От надземните части на блатното кокиче са изоли-

рани алкалоидите галантамин, ликорин и ликоренин.
Ползи от блатното кокиче
Блатното кокиче е растение с голяма икономическа 

значимост. Употребява се като суровина за добиване 
на алкалоида галантамин, на чиято основа се про-
извежда уникалното българско лекарство Нивалин, 
което се прилага при лечение на детски паралич, 
болести на периферната и централна нервна система, 
неврит, невралгия.
Галантаминът е основна съставка в производството 

и на други лекарствени препарати (Нивалет, Нивалин, 
колир и др), лекуващи редица неврологични заболя-
вания. Действието му е като инхибитор на ензима 
ацетилхолинестераза. Така се подобрява предаването 
на нервния импулс и се удължава действието на нерв-
но-мускулния сигнал при неврит, пареза, мускулна 
дистрофия, полиомиелит, радикулит. През 1987 г. е 
патентован метод за лечение на болестта на Алцхай-
мер с участието на галантамин.
Вреди от блатно кокиче
Необходимо е да се знае, че употребата на блатното 

кокиче за самолечение е опасна. Освен галантамин 
в него се съдържат и други силно отровни алкало-
иди, които могат да причинят фатални последици. 
Хората, които събират тази билка, не трябва да имат 
наранявания по ръцете, защото това може да доведе 
до тежки последствия.

ХРУПКАВИ ПУРИЧКИ В ЕЪР ФРАЙЪР    
Продукти:

• кори за баница - 1/2 пакет
• сирене - 150 г
• кашкавал - 200 г
• яйца - 1 бр.
• краве масло - 30 г
Приготвяне:
Кашкавалът и сиренето се настъргват на ренде и се 
смесват с яйцето. Плънката трябва да бъде гъста, да 
не се разтича яйцето.
Взема се един лист от корите и се разделя на 2 части. 
Всяка част се сгъва на две, за да не е толкова тънка 
кората, намазва се с разтопено масло и се слага от 
плънката.
Навива се на пуричка и готовите дълги банички се 
подреждат в еър фрайъра.
Намазват се с разтопено масло и се пекат за 8 минути 
на 180 °C, като след изтичане на половината време 
хрупкави пурички в еър фрайър се обръщат.


